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Egyházunk útján

Harminc éves az állam 
és az evangélikus egyház között 

megkötött Egyezmény

A Magyarországi Evangélikus Egyház egésze a gondviselő és világ 
kormányzó Istent dicsérve, ugyanakkor a jóakaratú emberek segítségét 
hálás szívvel megköszönve emlékezik meg a magyar állam és a Magyar- 
országi Evangélikus Egyház között megkötött Egyezmény 30. évforduló 
járól. Az Egyezmény valamennyi évfordulója lehetővé és szükségessé tet- 
te, hogy újra és újra végiggondoljuk annak értékét és jelentőségét, meg- 
vizsgáljuk annak alapján az állam és evangélikus egyházunk kapcsolatá- 
ban a továbbfejlődés lehetőségét. Az Egyezményre ugyanis éppen az a 
legjellemzőbb, hogy a kapcsolatok továbbfejlődésének az alapját terem- 
tette meg.

Az Egyezményről sokféle megközelítésben lehet beszélni. Szólhatunk 
annak történeti és egyháztörténeti jelentőségéről. Vizsgálhatjuk jogi vo- 
natkozásait, betű szerinti értelmét vagy szellemét és irányát. Vizsgálhat- 
juk hideg fejjel, objektíven, sőt kritikusan is. Magam részéről nem taga- 
dom a megközelítésnek ilyen vagy olyan szabadságát, meg vagyok ugyan- 
is győződve arról, hogy bármilyen vizsgára idézzük meg az Egyezményt: 
állja a vizsgát és a próbát. Én magam az objektivitást meg nem tagadva 
igényt tartok arra, hogy az objektivitást párosíthassam a szubjektivitás- 
sal. Amikor püspök lettem, éppen 10 éves volt az Egyezmény. Püspöki 
szolgálatom két évtizedében ennek az Egyezménynek naponkénti reali- 
zálását igyekeztem segíteni. Együtt lélegeztem az Egyezménnyel. A ma- 
gam helyén nekem nem volt időm bölcselkedni az Egyezmény felett, ha- 
nem gyakorlatilag járnom kellett az Egyezmény útját, vállalva belső 
meggyőződéssel annak elveit. Mindig tudtam, hogy az igazság nem le- 
beghet valahol a fejünk felett, hanem az igazság a való életben akar 
megvalósulni és érvényesülni. Vagyis arra törekedtem, hogy az Egyez- 
mény ne pusztán dokumentum legyen, hanem mozgató erő, ami segít és 
előre visz.

Emlékezés két forradalomra

Mielőtt a 30 éves Egyezményről beszélnék, két olyan eseményről sze
retnék megemlékezni, amelyek közvetlenül vagy közvetve szerepet ját
szottak abban, hogy 1948-ban sor kerülhetett a magyarországi protestáns 
egyházak, majd 1950-ben a magyarországi római katolikus egyház és az 
új magyar állam közötti egyezmények megkötésére. Az egyik esemény 
az 1918-as polgári demokratikus forradalom, a másik a Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom. Az elsőnek pár nappal ezelőtt, október 31-én volt 
a 60. jubileuma, a másiknak pár nap múlva, november 7-én lesz a 61. 
évfordulója. E két évforduló között tartja az Országos Presbitérium ezt



a mai Ünnepi Ülést, amelyen megemlékezünk az új magyar állam és 
evangélikus egyházunk közötti Egyezmény 30. évfordulójáról. E három 
dátum között nem pusztán formai, hanem tartalmi összefüggés is van. 
Azzal az új magyar állammal kötött egyházunk Egyezményt, amely a 
szocialista forradalom szülötte és amelynek létrejötte összefügg világvi
szonylatban a Nagy Októberi Szocialista Forradalommal, hazai vonatko
zásban pedig az 1918-as polgári demokratikus forradalommal, majd azt 
követően a szocialista forradalommal. Egyházi oldalról nézve akkor tud
juk az Egyezményt történeti és egyháztörténeti jelentőségűnek látni, ha 
világosan áll előttünk az a történeti folyamat, amelyben megszületett az 
új magyar állam. Ekkor tűnik ki az is, hogy egyházunk valóban a törté
nelembe előre vetített egyház, amely a szocialista forradalomban szü
letett új magyar állammal lépett Egyezményre.

Az 1918-as polgári demokratikus forradalom lényegében az 1848— 
1849-es polgári forradalom befejezetlenségéből eredt. Tudjuk, hogy az 
1848—49-es polgári forradalomban Magyarország polgári átalakításáért 
és függetlenségéért folyt a küzdelem. Ez a forradalom fegyveres szabad
ságharcba torkollott. Ez pedig a világosi fegyverletétellel, majd Araddal 
és végül a kiegyezéssel végződött. Bár a feudális társadalmi rend meg
dőlt, a jobbágyság felszabadult, a tizedet eltörölték, a polgári forrada
lom nagyrészt nem tudta elérni céljait. Vagyis, befejezetlen maradt. Egy
házi összefüggésekben kimondták ugyan a vallás-egyenlőséget, de ez csak 
a bevett felekezetekre vonatkozott.

Ezzel a háttérrel tudjuk értékelni a 60. évforduló alkalmával az 
1918-as polgári demokratikus forradalmat. Ami befejezetlen maradt 
1848—49-ben, azt akarta nemcsak befejezni, hanem továbbvinni. A pol
gári demokratikus forradalmat nem egyszerűen az első világháború okoz
ta nyomorúság hozta létre — ez legfeljebb csak siettette —, hanem az a 
tény, hogy az elnyomott és kizsákmányolt tömegek nem tudtak többé a 
régi módon tovább élni, új életre vágytak. A befejezetlen 48-as forrada
lom jutott itt nagy lépésekkel előre és azt a forradalmat ez messze túl 
is haladta. A polgári demokratikus forradalmat a katona és munkástö
megek vitték győzelemre. Ez a forradalom megdöntötte a Habsburgok 
uralmát. 1918. november 16-án kikiáltották a Magyar Népköztársaságot. 
Intézkedések történtek a polgári demokratikus átalakulásra, az általános 
és teljes — nőkre is kiterjedő — választójog bevezetésére, a szociális 
reformok megvalósítására, a földbirtokviszonyok megváltoztatására. Ez a 
polgári demokratikus forradalom aztán átnőtt a szocialista forradalomba 
és előkészítője volt a Magyar Tanácsköztársaságnak. Végeredményben 
azonban a polgári demokratikus forradalom is befejezetlen maradt.

A 61 évvel ezelőtt lefolyt Nagy Októberi Szocialista Forradalom kü
lönbözött minden előző forradalomtól, mert megszüntette a kizsákmá
nyolás minden formáját és egy osztálynélküli társadalom megteremtését 
tűzte ki feladatául. Meghatározta az emberi társadalom fő fejlődési 
irányvonalát. Példa lett az elnyomott nemzetek és felszabadulásukért 
küzdő gyarmati népek számára. Lerakta a szocialista társadalom és gaz
dasági rend alapjait. A Nagy Októberi Szocialista Forradalom közelebb
ről is érintette az egyházat, mert kimondták az állam és az egyház, va
lamint az iskolaügy és az egyház különválását. Ez a döntés meghatározta 
később a Közép- és Kelet-Európában létrejött szocialista államokban — 
köztük Magyarországon — az állam és az egyház viszonyát.

1945. április 4-én a Szovjetunió felszabadította hazánkat is, és ennek 
nyomán megindulhatott nálunk is a szocialista forradalom, amely nem
csak megvalósította a polgári, majd a polgári demokratikus forradalom
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célkitűzéseit, hanem messze túlhaladta mind a kettőt, amikor a Nagy 
Októberi Szocialista Forradalom célkitűzéseinek megfelelően megszün
tetett mindenféle kizsákmányolást és egy igazságos társadalmi rend fel
építését kezdte meg. Űj Magyarország született. Ezzel az új magyar ál
lammal kötötte meg egyházunk 1948. december 14-én azt az Egyezményt, 
amely rendezte az állam és egyház viszonyát és megvetette alapját a 
szocialista állam és az evangélikus egyház együttműködésének egész né
pünk javára. Ez az új magyar állam biztosította Alkotmányában és egy
házunkkal kötött Egyezményben is a vallás- és lelkiismereti szabadsá
got. Megvalósult történelmünkben először a felekezetek egyenlősége, te
hát több, mint amiért az 1848-as polgári forradalom harcolt. Az állam 
és egyház szétválasztásával megvalósult a szocialista forradalom egyik 
célkitűzése s így vált lehetővé az a tiszta helyzet, melyben ideológiai kon
vergencia nélkül végezheti az egyház szolgálatát és az állam betöltheti a 
maga feladatát.

Az első évtized az Egyezmény megkötése után

A jelen ünnepi alkalom nem elegendő ahhoz, hogy részletesen érté
keljük az Egyezményt és nyomonkísérjük annak sorsát szinte lépésről 
lépésre, a mögöttünk levő 30 esztendőben. Ezt időről időre megtettük. 
Amikor az Egyezmény 25 esztendős volt, részletekre is kiterjedő érté
kelést adtam annak jelentőségéről, hatásáról, állam és egyház viszonyá
ban jelentkező gyümölcseiről. Ezeket most nem szeretném ismételni. 
Mégis néhány őszinte szót szeretnék mondani az Egyezmény megkötésé
nek idejéről és azt követő évekről.

Az én meggyőződésem szerint az Egyezmény sokkal nagyobb küz
delemben született, mint amiről általában beszélni szoktunk. Nem egy
szer hangzott el egyházunkban is nyilatkozat és nem egyszer írtak egy
házi újságjaink arról, hogy 1948-ban már tömegek kívánták az Egyez
mény megkötését és így lényegében az evangélikus egyház tömegeinek 
kívánságára jött az létre. Ezt én nem hiszem. Semmit nem von le az 
Egyezmény értékéből, sőt az adja meg az Egyezmény óriási jelentőségét, 
hogy az nem úgy hullott le a fáról, mint egy érett gyümölcs, amelyet 
csak fel kellett szedni, hanem az kemény küzdelemben született. Ki me
rem mondani, hogy az Egyezmény megkötése az egyház oldaláról annak 
a kis csapatnak prófétai tette volt, amely tisztán látta a jövőt, elég bátor 
volt a jövő vállalására és nem törődött a népszerűtlenséggel sem. Ez a 
prófétai látás elsősorban Mihályfi Ernőé volt és még néhány lelkészé. 
Egy életre élményem marad az a jelenet, amely közvetlenül az Egyez
mény aláírása utáni órában történt. Turóczy Zoltán akkori püspök, aki 
a Zsinat megbízásából egyike volt az Egyezmény aláíróinak, visszaérkez
ve a nagy esemény után, jelenlétemben néhány barátjának ezt mon
dotta: „Én úgy láttam, hogy összeütközés előtt volt az állam és egyház 
vonata és ez sem az egyháznak, sem az államnak nem lett volna jó. Az 
egyház részéről kész voltam annak vállalására, hogy segítsem az össze
ütközés elkerülését. Az állam részéről is jóakaratra volt szükség.”  Igen, 
itt prófétai szolgálatról volt szó és igazuk volt a prófétáknak. Igazolta 
őket az elmúlt három évtized is.

Vajon, miért volt az, hogy az egyházban csak kevesen ismerték fel 
egyfelől az akkori helyzetet, másfelől a jövőt? Ennek két okát látok. Az 
egyik az, hogy az evangélikus egyháznak nem voltak munkás tömegei. 
Ha pedig mégis voltak munkás rétegei, ezekkel az egyház nem foglal
kozott, vagy nagyon keveset és alig-alig támogatta azokat a célkitűzése-
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két, amelyek őket mozgatták. Ezért kevés volt azoknak a munkásoknak 
a száma az evangélikus egyházban, akik az új magyar államban a maguk 
államát ismerték fel, mint amelyben megvalósulnak az ő álmaik és cél
kitűzéseik. A másik ok az volt, hogy egyházunk korábbi vezetősége, lel
készei, presbiterei nem foglalkoztak a forradalom kérdéseivel annak el
lenére, hogy sokszor emlegették a dicsőséges 1848—49-es polgári forradal
mat és szabadságharcot, ismert volt előttük az 1918-as polgári demokra
tikus forradalom, sokan közülük átélték a Magyar Tanácsköztársaság 
idejét és nem lehetett teljesen ismeretlen előttük a Nagy Októberi Szo
cialista Forradalom győzelme sem. Mondjuk meg őszintén, ezeknek az 
egyházi embereknek többsége félt a forradalomtól, ellene volt annak és 
ennek következtében nem is készült fel egy forradalmi helyzetre. A szo
cialista forradalom lényegében készületlenül érte egyházunkat. Ezért 
volt az, hogy egy prófétai csapatnak kellett vállalnia sokakért a szolgá
latot. Ezért mondottam azt, hogy az Egyezmény megkötése kemény küz
delemben született.

Ugyancsak az őszinteség nevében ehhez még azt is hozzá kell ten
nem, hogy nemcsak az Egyezmény megkötése született küzdelemben, ha
nem ezt követő években is újra és újra meg kellett küzdeni az egyházon 
belül az Egyezményért, az Egyezmény érvényesüléséért, az állam és egy
ház normalizált viszonyának fenntartásáért. Ilyen összefüggésben is azt 
kell mondanom, hogy a prófétai szolgálatra az Egyezmény megkötése 
után is nagy szükségük volt. Ebben az időben is egy csapat — amelynek 
élén dr. Vető Lajos és Dezséry László püspök állott és amelynek köre bő
vült ugyan — hordozta a felelősséget és döntött újra és újra az államot és 
egyházat érintő kérdésekben. A széles réteg lényegében ennek a felelős
séget vállaló, prófétai csapatnak a döntéseiből élt és ezeknek a dönté
seknek az alapján szolgálhatott. Most, amikor emlékezünk az Egyez
mény 30. évfordulójáról, hálás szívvel gondolunk mindazokra, akik vál
lalták a prófétai szolgálatot, a prófétai sorsot, a prófétai küldetést és a 
küldetés kiváltságát is.

Előre lépés a két utolsó évtizedben

Nem kell bizonygatnom, mindenkinek az egyházban — püspökök
nek, lelkészeknek, felügyelőknek, presbitereknek és gyülekezeti tagok
nak — egyformán meggyőző tapasztalatuk van arról, hogy az első évti
zedhez képest, az Egyezmény egyházunkban való érvényesülése vonat
kozásában igen nagy előrelépés történt. Az Egyezmény súlya és tekin
télye évről évre nőtt. Szelleme meghatározta az egyház és állam viszo
nyát. Most már joggal mondhatjuk, hogy ha annakidején nem is igé
nyelték egyházi tömegek az Egyezmény megkötését, ma már valóban 
egyházi tömegek írnák azt alá. Ma az evangélikus egyház mint egyház 
a maga egészében magáénak vallja ezt az Egyezményt és annak érvé
nyesülését ki-ki a maga helyén, a maga eszközeivel és szolgálatával se
gíti. Ezt a képet alig változtatja az a tény, hogy egyházunkban is mindig 
akadnak személyek és bizonyos események, akiket és amelyeket a ron
tok, a hátrahúzók s az egyház szolgálata gátlóinak kell mondanunk.

Ez a pozitív irányú nagy fejlődés meggyőződésem szerint két forrás
ból ered. Az egyik az, hogy társadalmunkban végbemenő nagy fejlődés, 
amely a szocializmus kiteljesedését célozza, igen nagy változást hozott 
az egyház tagjainak gondolkodásában is. Azok az eredmények, amelyeket 
népünk a szocializmus építése közben az utolsó két évtizedben elért, le- 
tagadhatatlanok és egész egzisztenciájukban érintik az állampolgárokat,
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köztük az evangélikus állampolgárokat is. Azt a marxista tételt, hogy a 
„lét határozza meg a tudatot”, mi evangélikusok is nyugodtan elfogad
hatjuk még akkor is, ha keresztyén hitünk alapján ehhez még van hozzá- 
tennivalónk, éspedig az, hogy Jézus Krisztusban való hitünk a létünkkel 
együtt formálja gondolkodásunkat. Tény azonban az, hogy ebben az or
szágban senki, a hivő emberek sem vonhatják ki magukat abból a sod
rásból, amely társadalmunk továbbfejlődését eredményezte és eredmé
nyezi.

A másik forrás, amelyből eredően előrelépés történt egyházunkban, 
az állam és egyház viszonyának megítélése, a társadalomban való fel
adatunkat illetően a diakóniai teológia jobb megértése, széles körben való 
elterjedése és népszerűsödése. Ez a teológia magához a centrumhoz, Jé
zus Krisztushoz vezet, Rajta tájékozódik. Arra indítja az evangélikus 
gyülekezeteket, hogy fogadják el a maguk számára Jézus Krisztus szol
gálatát és engedjék, hogy rajtuk keresztül szolgáljon Krisztus az egy
házban, a társadalomban és az emberiség nagy családjában. Ez a teoló
gia indította a lelkészeket és a gyülekezeteket arra, hogy ne önmaguk
nak éljenek, hanem önfeledten szolgáljanak az evangéliummal és az 
evangéliumból eredő széles ölelésű szeretettel minden embernek, első
sorban ebben a hazában. Arról is meg vagyok győződve, hogy ennek a 
diakóniai teológiának még jobb megértése, még nagyobb mértékben való 
érvényesülése, még további erőket fog felszabadítani egyházunkban né
pünk segítésére és közös céljaink megvalósítására.

'Külön is szeretném kiemelni azt, hogy lelkészeink és gyülekezeteink 
— éppen az előbb említett forrásokból táplálkozva — a szó igazi értelmé
ben felszabadultan szolgálnak ma társadalmunkban. Az evangélikus gyü
lekezeteknek és gyülekezeti tagoknak kétféle felszabadulásra volt szük
ségük. Az egyik az ország külső felszabadítása, másfelől egy belső lelki 
felszabadításra, amelynek nyomán tiszta lelkiismerettel szolgálhatnak tár
sadalmunkban. Ez a belső felszabadulás — amely az evangélium meg- 
hallásának gyümölcse — a jókedvű és becsületes szolgálatra szabadította 
fel egyházunk tagjait társadalmunkban.

Itt kell szólnom arról is, hogy a fejlődés során megváltozott haza
szeretetünk tartalma is. Egy ideig egyházunkban is sokan voltak, akiknél 
a hazaszeretet egyfelől Magyarország történelmének szeretetét, ahhoz 
való ragaszkodást, másfelől a magyar földnek a szeretetét jelentette, 
anélkül, hogy az új társadalmat és annak építőit is szerették volna. Ma 
már a hazaszeretet számunkra elsősorban azoknak az embereknek a sze
retetét és megbecsülését jelenti, akik velünk együtt építik a szocialista 
társadalmat és annak a társadalomnak a szeretetét is, amely társadal
mat a magunkénak valljuk. Ez természetesen azt is jelenti, hogy lelké
szeink és gyülekezeti tagjaink érzelme változott meg társadalmunk és an
nak vezetői iránt. Ezt egyik legnagyobb eseménynek tartom egyházunk 
utolsó két évtizedében.

Ebből következik, hogy lelkészeink, felügyelőink, presbitereink és 
gyülekezeti tagjaink sokkal inkább mint korábban, segítik népünk bel
politikai és külpolitikai céljainak megvalósítását. Mi is fáradozunk a fej
lettebb szocializmus építéséért, nemzetközi szinten pedig a békéért, a le
szerelésért, a politikai és katonai enyhülésért, a faji egyenlőségért, a tár
sadalmi igazságosságért és haladásért. Az a társadalmi háttér, amely ma 
Magyarországon van, jelentősen segíti ilyen irányú nemzetközi szolgála
tunk erejét és hitelét.

Segítette az előrelépést több olyan megnyilatkozás és állásfoglalás, 
amely államunk és társadalmunk vezetői részéről hangzott el, illetve je-
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lent meg különböző lapokban és folyóiratokban. Gondolunk most első 
sorban Kádár Jánosnak az MSZMP Központi Bizottsága első titkárának, 
Aczél György miniszterelnökhelyettesnek és Miklós Imre államtitkárnak 
az állam és egyház, az állam és társadalom kapcsolataira vonatkozó meg- 
nyilatkozásaira. Ezek a megnyilatkozások újszerűen és sokoldalúan köze- 
lítették meg a kérdéseket és új lehetőségekre mutattak rá az állam és az 
egyház együttműködésében. Ezek a cikkek olyan légkört teremtettek, 
amelyet elsősorban a bizalom jellemez. Ebben a bizalmi légkörben lehet 
valóban felszabadultan dolgoznia az egyházi embereknek is és ez a bi- 
zalmi légkör teszi lehetővé, hogy a mindennapi életben, az állam és egy- 
ház viszonyában adódó kérdések — mert ilyenek mindig vannak — meg- 
oldást nyerjenek. Ugyancsak ezekből a cikkekből és megnyilatkozásokból 
azt a benyomást nyertük, hogy az elvi alapok feladása nélkül államunk 
és társadalmunk nézete több ponton megváltozott a mi egyházunkra vo- 
natkozóan is, éspedig pozitív irányban. Amikor ezt örömmel látjuk, egy- 
ben elkötelezettnek érezzük magunkat arra, hogy saját magunk további 
korrigálása és újulása nyomán a rólunk alkotott kép még kedvezőbb le- 
gyen.

Az előbb már említettem az elvi kérdéseket. Mind államunk és tár- 
sadalmunk, mind egyházunk álláspontja világos arra nézve, hogy egyik 
részről sem adhatjuk fel az elvi alapokat. Ideológiai konvergenciáról — 
mint előadásom elején is említettem már — nem lehet szó. Mindkét ol- 
dalon a saját bázis az alap, amelyhez tartjuk magunkat. Ugyanakkor ép- 
pen saját bázisainkból kiindulva megkeressük és mindig meg is találjuk a 
közös együttműködés lehetőségeit és területeit egész népünk javára.

Ezen a helyen is hálásan megköszönöm az Állami Egyházügyi Hiva- 
talnak, elsősorban Miklós Imre államtitkár úrnak, hogy az állam és egy- 
ház viszonyának kedvező alakulásáért olyan sokat fáradozott. Az ő szol- 
gálatát történelmi méretűnek valljuk és erőnkhöz képest támogatjuk. 
Külön is megköszönjük, hogy államunk az ő közbenjárására lehetővé 
tette a lekészi nyugdíjak olyan kiegészítését, amelynek nyomán lelké- 
szeink a többi magyar állampolgárhoz hasonló elbánásban részesülnek. 
Ugyancsak köszönjük, hogy egyházi hetilapunk példányszáma és oldal- 
száma is megnövekedhetett. Hálásak vagyunk azért is, hogy szolgálha- 
tunk a Rádióban. Köszönjük, hogy nemzetközi szolgálatunk végzését út- 
levél- és valuta biztosításával államunk segíti.

Még tovább

Meg vagyok személyesen győződve arról, hogy abban a bizalmi lég- 
körben, amelyben evangélikus egyházunk jelenleg társadalmunkban él, 
még igen sok további lehetőséget ismerünk majd fel az állam és egyház, 
a társadalom és egyház együttműködése területén. Szerintem még nem 
aknáztunk ki minden lehetőséget. Az elvi alapokból nyilván sem az ál- 
lam, sem az egyház a jövőben sem fog engedni. Ugyanakkor, ezek az 
elvi alapok még a mostaninál is több közös munkára szabadíthatnak fel. 
Látásom szerint a saját elvi alapjainkat is tovább kell vizsgálnunk, mert 
azok az eddiginél szélesebb együttműködést nemcsak hogy megengednek, 
hanem arra ösztökélnek. Ezzel összefüggésben tovább kell folytatnunk 
a marxistáknak és keresztyéneknek párbeszédét, mert ennek során vál- 
hat nyilvánvalóvá, hogy a gyakorlati együttműködésnek szélesebb alapjai 
vannak, mint azt eddig mindkét oldalon láttuk. Ez a szélesebb alapokon 
való együttműködés segítheti a fejlett szocializmus építését olyan terüle- 
teken is, amelyekre eddig nem gondoltunk. Népünk boldogulása, békés,
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szép jövője mindannyiunknak szívügye. Ez indíthat bennünket mindig 
megújuló és mindig szélesebb körű együttműködésre.

Az Egyezmény 30. jubileumán és püspöki szolgálatom 20. jubileumán 
vallomásként teszem le ünnepi jelentésemet az Országos Presbitérium 
asztalára.

D. dr. Káldy Zoltán

Az Egyezmények kiállták a történelem próbáját

Miklós Imre államtitkár, az Állami Egyházügyi Hivatal elnökének 
felszólalása az Országos Presbitérium ülésén

Tisztelt Országos Presbitérium!
Tisztelt Ünnepi Ülés!
Tisztelettel köszöntöm a Magyarországi Evangélikus Egyház Orszá

gos Presbitériumát, dr. Káldy Zoltán püspök-elnök urat, dr. Fekete Zol
tán országos felügyelő urat, az evangélikus egyház jelenlevő vezető tiszt
ségviselőit, az ünnepi ülés minden résztvevőjét.

A mai ünnepélyes alkalomra szóló meghívó jelzi, hogy a Magyaror
szági Evangélikus Egyház kiemelkedő és fontos eseményről emlékezik 
meg: az állam és az evangélikus egyház közötti egyezmény aláírásának 
harmincadik évfordulójáról, és ezúttal köszönti, beiktatásának huszadik 
évfordulója alkalmából dr. Káldy Zoltán püspök urat. Társadalmunk a 
szocialista állam és az egyházak viszonya alakulásának egységes folya
matában, fontos határkőnek tartja a három évtizede megkötött egyezmé
nyeket.

Az egyezmények történelmi szerepéről és funkciójáról, az egyházak 
és az állam viszonyáról, az elmúlt években — az evangélikus egyház 
különböző testületei előtt is — több alkalommal volt lehetőségem szólni.

Az évforduló indokolja, hogy ismételten hangsúlyozzam: az egyez- 
mények, amelyek az új demokratikus állam és az egyházak haladó erői
nek közös erőfeszítései révén jöttek létre, kiállták a történelem próbáját 
és ma is alkalmasak arra, hogy az állam és az egyházak kapcsolatának 
alapvető normatíváit megszabják. Mindez azért lehetséges, mert az egyez
mények mindkét fél részéről szilárd elvi alapon állnak.

Az egyezmények megkötésük időpontjában még nem a megvalósult 
helyzetet tükrözték, hanem az állam és az egyházak számára keretet és 
programot adtak, amit a gyakorlatban kellett konstruktív együttműkö
déssel megvalósítani, lépésről lépésre tökéletesíteni.

A szocialista magyar állam kezdettől fogva tisztában volt a vallások 
s az egyházak társadalmi hatásával. E felismerés alapján az egyházak
kal való viszony alakítására tett lépéseit az adott történelmi és társa
dalmi feltételek között igyekezett megtenni. Objektív és gyakran szub
jektív okok miatt, sajnos, ez nem volt mindig hibátlan. Az egyházak 
kiemelkedő vezetői sokat segítettek abban, hogy jobban megértsük a 
múltját kritikusan vizsgáló egyházat, amely kész és képes a változásra 
alkalmas korrekt politikai partnere lenni a szocialista államnak. Ennek 
során az evangélikus egyházban is találkoztunk olyan, haladó személyi
ségekkel, akik készek voltak erőfeszítéseket tenni, hogy egyházunkat ne 
használhassák fel az új társadalom elleni politikai célokra. Irányításuk
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mellett az evangélikus egyház az elsők között találta meg a helyét a ko
rábbitól eltérő, merőben új társadalomban és segítette az evangélikus 
hitet valló embereket abban, hogy más világnézetű honfitársaikkal együtt 
vállalják a szabad, emberhez méltó társadalom építésének nagyszerű és 
nehéz feladatát.

Ma, az állam és az evangélikus egyház közötti egyezmény megköté
sének harmincadik évfordulóján megállapíthatjuk, hogy az a közös, 
konstruktív szándék és akarat, amely forrása volt e dokumentumnak, 
igaznak bizonyult, és lehetőséget adott arra, hogy a párbeszéd és a gya
korlati tevékenység együttes alkalmazásával az állam és az egyház kö
zötti új típusú viszony, a haza és emberiség javát szolgáló együttműködés 
alakuljon ki. Volt erőnk a nehézségekkel szembenézni, kijavítani a hibá
kat és következetesen küzdeni azért, hogy minél teljesebb legyen az el
vek és a gyakorlat összhangja.

E bonyolult, hosszú fejlődés eredményeinek megvalósításában sokan 
részt vettek. Közülük külön is megemlítem dr. Vető Lajos püspök urat, 
Dezséry László és Mihályfi Ernő felejthetetlen barátainkat, s e nagy mű
vet folytató, az evangélikus egyház jelenkori vezetőit: Káldy Zoltán és 
Ottlyk Ernő püspök urakat.

Tisztelt Ünnepi Ülés!
Az elmúlt napokban dr. Philip Potter, az EVT főtitkára és más ve

zető személyiségek meghívására Genfben, Bernben és Zürichben a pro
testáns egyházi világszervezetek központjaiban tettem látogatást. Mind
végig tapasztaltam, hogy a világszervezetek vezetői és munkatársai elis
meréssel és tisztelettel tekintenek a magyar egyházak vezetőire. Számos 
beszélgetés és kérdés bizonyította azt a széles körű érdeklődést, amely 
egyházpolitikai tapasztalataink, a marxisták és keresztyének dialógusá
nak hazai eredményei iránt megmutatkozik. Ügy látom, hogy egyre csök
ken azoknak a száma, akik a szocialista társadalomban működő egyhá
zakat és a vallást reakciós politikai célokra, illetve azok védelmére akar
ják kisajátítani. Egyre nő a készség azon tapasztalatok hasznosítására, 
amelyek az alapvető filozófia, világnézeti bázisok érintése nélkül meg
valósíthatónak tartják a kommunisták és keresztyének együttműködését 
az emberiség új perspektívái érdekében. Mindinkább hat és előtérbe ke
rül — a magyar egyházi vezetők által már hosszú idő óta képviselt állás
pont, hogy a világnézeti ellentéteket alá kell rendelni az emberiség kö
zös ügyének.

Az igazságosabb, emberibb társadalom megteremtése, az emberiséget 
fenyegető atom- és neutronveszély elhárítása olyan közös érdek, amely 
felette áll az ideológiai különbözőségeknek. Ma már egyre kevesebben 
vitatják itthon és külföldön is, hogy a marxisták célja egy igazságosabb 
társadalom felépítése és a szocializmus sikerei nem a vallás elleni küz
delem eredményein mérhetők le.

A harminc esztendő igazolta — s a nemzetközi egyházi élet repre
zentánsai közül is egyre többen ismerik fel —, hogy a hívők és nem hí
vők között a politikai együttműködés nemcsak egy adott szocialista tár
sadalomban lehetséges, hanem világméretekben is, a tudományos szo
cializmus képviselői és az egyházak haladó erői között.

Az egyházi világszervezetek vezetőivel — köztük Carl Mau, a Lu
theránus Világszövetség főtitkárával folytatott megbeszélések során elis
meréssel szólhattam számos értékes erőfeszítésükről, amelyeket az utóbbi 
években tapasztaltunk. Igen értékesnek tartjuk a Helsinki záróokmány 
és az európai együttműködés és biztonság támogatásában megnyilvánuló
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tevékenységüket, a hidegháborús kísérletekkel szembeni ellenállásukat, a 
leszerelés, az új gazdasági világrend megteremtésének támogatását, a faji 
megkülönböztetés elleni, sokszor nem könnyű erőfeszítéseiket.

Mindezek hozzájárultak az Egyházak Világtanácsa, a Lutheránus Vi
lágszövetség és a Református Világszövetség, az Európai Egyházak Kon
ferenciája, az Európai Baptista Szövetség, a Hetednapos Adventista Egy
ház Euro-afrikai Divíziója tekintélyének erősödéséhez, növelték a szo
cialista országokban működő tagegyházak hitelét.

Felismerik az emberiség javát szolgáló lehetőségeket, amelyeket mi, 
kommunisták jó lelkiismerettel támogatunk.

Az eredmények elismerése mellett rámutathattam arra is, hogy a vi
lágszervezetek még mindig nem élnek eléggé a magyar tagegyházaik le
hetőségeivel és készségével, hogy hatékonyabban közreműködjenek mun
kájukban. Szólhattam arról is, hogy a magyar egyházakat a különböző 
nyugati, esetenként felelős egyházi sajtóorgánum részéről még mindig 
sok igaztalan támadás és rágalom éri, amit a világszervezetek rendsze
rint válasz, helyesbítés nélkül hagynak. Természetesen nem azt igényel
jük, hogy dicsérjenek bennünket, megelégszünk azzal, ha a valóságot 
közlik — ahogy ezt többek között a sajtóetika is megkívánja.

Várhatóan a jövőben is éri kritika közös erőfeszítéseinket, de mi 
meg vagyunk győződve, hogy jó ügyet szolgálunk, és mindinkább felis
merve az együttműködés jelentőségét, annak során tovább tanuljuk érté
kelni és becsülni egymást.

Tisztelt Országos Presbitérium!
Ma, amikor az egyezmény harmincadik évfordulóján értékeljük a 

megtett utat, annak jelentős állomásait és eredményeit, indokolt hang
súlyozni, hogy az evangélikus egyház életében ebből a harminc eszten
dőből húsz év dr. Káldy Zoltán püspöki tevékenységéhez fűződik. Káldy 
püspök úr személyében olyan vezető áll az evangélikus egyház élén, aki
nek társadalmunkban, a nemzetközi egyházi életben és a békemozga
lomban nagy tekintélye van, tiszteletnek és szeretetnek örvend. Mindez 
abban a szilárd elvi álláspontban, mélységes hazaszeretetben gyökerezik, 
amely áthatja egyházi és közéleti tevékenységét.

Világos, egyértelmű, a szocializmus melletti elkötelezettsége, amely 
meghatározó az állam és az evangélikus egyház kapcsolatának fejlődé
sére. Az elmúlt húsz évben sok nehéz területen kellett helytállnia, mint 
vezető, többet vállalt, mint mások. Káldy püspök úr irányításával meg
erősödött az evangélikus egyház elvi, teológiai és politikai egysége. Erő
feszítései döntően hozzájárultak ahhoz, hogy az egyház látásmódját el
fogadják azok is, akik itthon vagy külföldön korábban másként gondol
kodtak.

Tiszteljük Káldy püspök urat, mint a közélet fáradhatatlan munká
sát, parlamenti képviselőt, aki az Országos Béketanács és a Béke-világ- 
tanács tagjaként fáradhatatlanul küzd, hogy az emberiség békéje ne 
csak kevesek reménye, hanem mindenki ügye legyen.

Államunk őszintén nagyra értékeli sokrétű, egy ünnepi köszöntőben 
át sem tekinthető munkásságát.

Munkatársaim és a magam nevében a legőszintébb köszönetemet és 
elismerésemet fejezem ki Káldy Zoltán püspök úr 20 esztendős püspöki 
tevékenységéért. Kívánom, hogy jó erőben, egészségben, tele alkotó ener
giával folytassa hazája és egyháza javára értékes tevékenységét. Kívánok 
Püspök Úrnak sok személyes boldogságot, és örömet nagy jelentőségű 
munkásságában.
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Tisztelt Országos Presbitérium!
Az egyezmények harmincadik évfordulóján olyan útról emlékezünk 

meg, amely elválaszthatatlanul egybefonódik társadalmunk fejlődésével. 
Ennek egyik jelentős eredménye, hogy államunk és az egyház viszonya 
rendezett, a vallásos emberek nem látnak ellentétet világnézetük és a 
szocializmus javára végzett munkájuk között. A jövőben is ezt az elvi 
egyházpolitikát akarjuk és fogjuk követni.

Természetesen reálisan számításba vesszük, hogy az élet esetenként 
váratlanul fordulatokat is hoz. Nyitottak és érdeklődők vagyunk a vál
tozások iránt. Türelmesen elemezzük az új körülményeket, igyekszünk 
rugalmasan reagálni azokra. Tevékenységünket azonban továbbra is a 
népek, köztük népünk érdekei határozzák meg. Egyházpolitikai viszo
nyaink, az egyes nagy és kis egyházakkal kialakított kapcsolataink tartal
mán és az együttműködés, a tárgyalások módszerén nem kívánunk vál
toztatni, mert azok a mi viszonyaink között beváltak.

Bízunk abban és teszünk érte, hogy itthon és határainkon kívül jól 
megértsenek bennünket, és tiszteletben tartsák álláspontunkat, különö
sen a különböző egyházi központok igen tisztelt felelős vezető személyi
ségei. Jó lelkiismerettel és erős akarattal törekszünk erre, mert az 
MSZMP szilárd elvi alapokon nyugvó szövetségi politikája, történelmi 
távlatú programja, a fejlett szocializmus megvalósítása szükségessé teszi 
a kommunisták, a vallásos és más világnézetű emberek, az állam és az 
egyházak őszinte, nyílt, becsületes együttműködését.

Kívánok e közös és szép feladat eredményes megvalósításához a mai 
ünnepi ülés valamennyi résztvevőjének, és Önökön keresztül az egész 
magyar evangélikus egyháznak további sikereket.

ÜNNEPÉLYES HATÁROZAT
Amikor a mai napon a magyar állam és a Magyarországi Evangé

likus Egyház által megkötött egyezményre s az azóta eltelt harminc esz
tendőre emlékezünk, mindenekelőtt Istennek adunk hálát mindazért a 
jóért, ami velünk és rajtunk történt. Ugyanakkor hálás szívvel gondolunk 
azokra, akik felismerve Istennek az egyházat mindig megújító kegyel
mes akaratát, készek voltak evangélikus egyházunk nevében elfogadni 
azt az utat és módot, amely azóta is az egyedül lehetségesnek bizonyult. 
De hálás szívvel emlékezünk meg azokról is, akik államunk nevében vé
gezték el a maguk helyén az. emberi megbékéltetésnek azt a szolgálatát, 
amelynek gyümölcseit most már közösen, mindnyájan élvezhetjük. így, 
egy emberöltőnyi idő elmúltával, hálásan gondolunk egyházunk új útjá
nak keresőire, a megtalált út áldozatos építőire és azokra, akik államunk 
képviselőiként mindebben segítségünkre voltak. Tudjuk és valljuk, hogy 
nevüket az utókor — benne a mi napjaink ideje — nemcsak megőrzi, 
hanem azzal, hogy tettüket, szolgálatukat tovább viszi, az egyház- és 
hazaszeretet példáiként tovább élteti.

A harminc évvel ezelőtt megkötött egyezmény szavai, mondatai már 
történelmi távlatból hangzanak felénk, azaz: olyan távolságból, amely 
alatt már mindent kipróbál az eltelt idő. Ma, a három évtized elmúltá
val jó lelkiismerettel jelenthetjük ki, állapíthatjuk meg, hogy az egyez
mény kiállta ezt a történelmi távlatú próbát. Kiállta mindenekelőtt
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azért, mert aláírói — a magyar állam és a Magyarországi Evangélikus 
Egyház — becsülettel teljesítették azt, amit egykor magukra nézve el- 
kötelezésként egyformán vállaltak.

Államunk — az azóta a fejlettebb szocializmust építő Magyar Nép- 
köztársaság — az egyezményben vállalta, alkotmányunkban államjogi- 
lag, a mindennapokban a gyakorlatban biztosította és biztosítja a vallás- 
és lelkiismereti szabadság jogát, egyházunk és az egyházak sajátos, Krisz
tustól rendelt szolgálatának külső kereteit, illetve lehetőségét. — Álla
munk erkölcsileg és az egyezményben vállalt kötelezettségeit túlhaladóan 
anyagilag támogatta és támogatja egyházunkat és mindenkor segítsé
günkre volt abban, hogy híveinket a sajtó, a könyvkiadás, a rádiós-igehir
detés eszközeivel is pásztorolhassuk; hogy lelkészeink kellő életszínvona
lát és éppen ezekben a hónapokban segített hozzá, hogy a lelkészi nyug
díjak összegét a más magyar állampolgárokéhoz hasonlóan folyósítsuk; 
hogy új templomokat, lelkészlakásokat, sőt: új teológiai akadémiát épít
hessünk és a műemlék-templomainkat nemzeti kincshez méltóan tarthas
suk fenn; hogy híveink és lelkészeink és egyházi vezetőink egyenjogú 
állampolgárokként vehessenek részt társadalmunk építésében, illetve a 
közügyek intézésében; hogy kapcsolatainkat a külföldi testvéregyházak
kal kiépíthessük és ápoljuk; hogy nemzetközi egyházi nagygyűléseken, 
összejöveteleken részt vehessünk, hogy mindezekkel és a fel nem sorol
takkal együtt egyházunk megtalálja a maga jó helyét országunkban, né
pünk körében.

Egyházunk az egyezményben Istentől kapott felsőbbségének ismer
te el a szocialista magyar államot és ezzel megszabadult minden olyan 
tehertől, amely a múltban akadályozta küldetésének helyes betöltésében 
s felszabadította arra, hogy szolgálatának lényegére összpontosítsa figyel
mét és erejét. így felszabadulva a jóra, egyházunk előbb szervezetileg, 
majd tartalmilag, teológiailag formálta újjá szolgálatának külső és belső 
eszközeit. Tartalmilag úgy, hogy a diakóniai teológia lett számunkra az 
az Isten igéjében, Krisztus tanításában és minden cselekedetében gyö
kerező norma, amely alapvetően határozza meg egyházunk egész életét: 
az igehirdetésünket, etikai tanításunkat, életvitelünket, a gyerekekkel és 
a fiatalokkal való foglalkozásunkat, híveink pásztorolását, a teológiai 
akadémiánkon és a lelkészi munkaközösségekben végzett tudományos 
munkát, a sajtónkat és könyvkiadásunkat, szeretet-szolgálatunkat, a kül
földi testvéregyházakkal való kapcsolatunkat, az egyházi világszerveze
tekben folytatott tevékenységünket és nem utolsósorban: a társadal
munkban, a szocialista építésért való fáradozásunkat, a béke és az igazsá
gos társadalmi rend érdekében folytatott világméretű küzdelemben való 
részvételünket. Mind ezért, ha az elmúlt három évtizedre visszatekin
tünk, akkor ezt a diakóniai teológiát mondjuk és valljuk Isten magyar- 
országi evangélikus egyházunk számára adott legnagyobb ajándékának.

Mindeközben az egyezmény írott szavai és mondatai olyan új tar
talmat kaptak, amelyre harminc évvel ezelőtt, az akkori viszonyok kö
zött szinte gondolni sem lehetett: az egykori tárgyalófelekből partnerek 
lettek, éspedig úgy, hogy az állam és a Magyarországi Evangélikus Egy
ház az ember, a népünk, a társadalmunk és az emberiség ügyeinek szol
gálatában megtalálta azt a közös utat, amely hasznára van egész né
pünknek, szocialista hazánknak, de hasznára van világunk égető kérdé
seinek megoldásáért, a béke megőrzéséért folytatott világméretű fárado
zásunknak is.

Azért, amikor újólag hálát adunk Istennek az egyezményért, az 
egyezményben foglaltak kiteljesedéséért, vezetőink, lelkészeink szolgála
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táért, híveink hűségéért, köszönetét mondunk államunknak, kormá
nyunknak, az Állami Egyházügyi Hivatalnak is, hogy így, szabadon, ren
dezett körülmények között, az egymás iránti megértésben és az egymá
sért való fáradozásban telhettek el éveink. Ugyanakkor ígérjük, hogy 
ezt az utat — a szolgálat útját — tovább folytatjuk, reménységünk sze
rint: még nagyobb hittel, szeretettel, meg-megújuló felelősséggel.

Bátorító események mögöttünk — 
lelkesítő feladatok előttünk

P ü s p ö k i je le n té s
a z O rs z á g o s  P re s b ité r iu m  1978. n o v e m b e r 4 -é n  

ta rto tt ü lé sé n

Igen tisztelt Országos Presbitérium!

Úgy gondolom, hogy ünnepi ülésünkhöz jól kapcsolódik ez a munka 
ülés. Jó egy-egy ünnepi órát átélni, mégis az ünnep folytatása számunkra 
mindig a szolgálat továbbvitele. Mi a szolgálatot is ünnepnek tartjuk, 
olyan értelemben, hogy munkánkkal nem egyszerűen egyházunkat és 
embertársainkat szolgáljuk, hanem azt az Istent, Aki a munkával meg- 
bízott és Aki elszámoltat bennünket. Ilyen értelemben terjesztem elő 
püspöki jelentésemet. Ez a jelentés az 1977. évről szólna, ha a múlt év 
végén már nem adtam volna összefoglalást éppen 1977-ről. Azt nem aka- 
rom megismételni. Helyette egyházunk legfrisebb eseményeiről akarok 
szólni, azokról, amelyek az 1978. esztendőben, a mögöttünk levő hónapok- 
ban történtek. A különböző munkaágák és osztályok vezetői úgyis adnak 
részletes jelentést az 1977. évben elvégzett munkáról.

Három megemlékezés

A  megemlékezéseket általában a püspöki jelentések végén szoktuk 
elmondani. Most megfordítom a sorrendet. Elsősorban szeretném köszön
teni a Gyülekezeti Segélyt, amely most 25 éves. Tudjuk jól, hogy bizo
nyos értelemben a Gyülekezeti Segély a régi Gusztáv Adolf Egyesület 
utóda. Ezzel együtt azt is tudjuk, hogy a mi mostani Gyülekezeti Segé
lyünk ennél sakkal több. Jelentősége egyházunkban évről évre nő. A 
gyülekezetek egyre tudatosabban és egyre áldozatosabban támogatják. 
Az adakozások növekedésével a Gyülekezeti Segély nagyobb összegű tá
mogatást tudott adni a rászoruló gyülekezeteknek, elsősorban a szór
ványgyülekezeteknek. De még ennél is nagyobbnak tartom azt, hogy a 
diakóniai teológia gyakorlati megvalósítását segítette azzal, hogy élesz
tette a gyülekezetekben és a gyülekezeti tagokban a kisebb gyülekezetek 
iránti felelősséget. Azt is meg kell említenem, hogy a Gyülekezeti Segély 
külföldi egyházakhoz fűződő kapcsolatai is erősödtek, elsősorban a Gus-
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táv Adolf Werk-hez, ami nem csupán anyagi jellegű lehetőségeket biz
tosított számunkra, hanem egyházunk diakóniai szolgálatának jobb meg
értetését is eredményezte. Ebből az alkalomból megköszönjük dr. Kar- 
ner Ágoston főtitkárnak, a Gyülekezeti Segély országos előadójának hű
séges és jól átgondolt munkáját.

Szeretettel köszöntöm azokat a munkatársainkat, akik az év folya
mán különböző állami és társadalmi kitüntetéseket kaptak. Dr. Nagy 
Gyula professzort, aki az Elnöki Tanácstól a Munka Érdemrend arany 
fokozatát, az Országos Béketanácstól a kitüntető jelvényt kapta, Lehel 
Ferenc szombathelyi lelkészt és dr. Nagy Istvánt, a Fejér-Komáromi 
Egyházmegye esperesét, akiknek a Hazafias Népfront Országos Elnöksé
ge augusztus 20-án, Alkotmány ünnepén munkájuk elismeréséül a Haza
fias Népfront legmagasabb kitüntetését, a „Hazafias Népfront Kitüntető 
Jelvényét” adományozta. Továbbá Blázy Lajos Budapest újpesti lelkészt, 
a Diakóniai Osztály ügyvivőjét, Garami Lajost, a Nógrádi Egyházmegye 
esperesét, Szabó Gyulát, a Hajdú-Szabolcsi Egyházmegye esperesét, és 
Tóth Szőllős Mihályt, a Bács-Kiskun Egyházmegye esperesét, akik a Bé
ketanács emléklapját kapták a béke-munkában végzett szolgálataikért. 
Szívből örülünk, hogy professzoraink, lelkészeink béke-munkáját társa
dalmunk megbecsüli és ennek a megbecsülésnek ilyen szép jelét is adta.

Köszöntöm Szemerei Zoltánt, az Országos Egyház pénztárosát, aki 
10 éve végzi az Országos Egyháznál szolgálatát. Mindannyian jól tudjuk, 
hogy ő sokkal több mint pénztáros, hiszen egyházunk anyagi ügyeinek 
intézője, tervezője. Olyan munkatársunk, akire mindig bizton számítha
tunk. Nem ismeri a nyolcórás munkanapot, ő ennél mindig többet dol
gozik. Szolgálatkészsége, pontossága példamutató. Az Üllői úti székház 
megújításával kapcsolatban a munka terhét valójában ő hordta és ete- 
kintetben is erején felül dolgozott. Kívánjuk, hogy Isten gazdagon áldja 
meg köztünk való szolgálatát. Adjon neki egészséget és néha pihenést is.

Bátorító események 1978-ban

Noha, még nincs vége az esztendőnek, de már az elmúlt 10 hónap
ban is olyan munkákat végezhettünk el eredményesen és olyan esemé
nyeknek lehettünk tanúi, amelyek több esztendőre elosztva is elegendők 
volnának. Elsősorban Istennek köszönjük meg, hogy gondoskodó szere- 
tete irántunk nem fogyott el ebben az esztendőben sem, hanem újra és 
újra megbizonyította magát, éspedig úgy, mint Aki kezében tartja egy
házunkat és megáldja annak szolgálatát. Ugyanakkor Isten az Ő szerete- 
tét embereken, köztük lelkészeken és gyülekezeti tagokon keresztül mu
tatta meg. E helyről is hálás szívvel szeretném megköszönni az espere
sek, a felügyelők, a presbiterek minden jól elvégzett szolgálatát.

Melyek azok az események, amelyeket most ki kell emelnünk azért, 
hogy azok bátorítsanak és további jó munkára serkentsenek bennün
ket.

Bármennyire eseményekben gazdag hónapok vannak mögöttünk, ma
gam részéről egyik legnagyobb eseménynek tartom, hogy államunk, ezen 
belül, az Állami Egyházügyi Hivatal jóvoltából rendeződött lelkészeink 
és lelkészözvegyeink nyugdíj-ügye. Ezzel régi probléma oldódott meg. 
Sokan gondolták egyházunkban, hogy ez szinte megoldhatatlan kérdés. 
Mégis megoldódott. Egyelőre talán nem is fogjuk fel teljesen, hogy mi
lyen nagy horderejű ez a megoldás. Lelkészeink a nyugdíj kapcsán ha
sonló elbánásban részesülnek mint a többi magyar dolgozó, amikor jö
vedelmük arányában részesülnek nyugdíjban. Az is nagy dolog, hogy
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régi nyugdíjasaink nyugdíjának összege havi 700, a lelkészözvegyeké ha
vi 300 Ft-tal emelkedett. Egyetlen meg nem oldott probléma van még itt, 
éspedig az, hogy az 1954-ig nyugdíjba került lelkészek, illetve lelkészöz
vegyek nyugdija nem emelkedett ilyen arányban. Ennek kapcsán további 
megoldás-keresésre van szükség. Ezzel együtt felhívom a gyülekezetek 
és lelkészek figyelmét arra, hogy még az eddiginél is pontosabban kell 
teljesíteniük a gyülekezeteknek a nyugdíj-fenntartói járulék, ill. a sze
mélyi nyugdíj-járulék fizetését, mert csak így tudjuk zökkenőmentesen 
folyósítani a nyugdíjakat.

Mindjárt a második helyre sorolom Üllői úti székhazunknak meg
újítását Három évvel ezelőtt még szinte reménytelen helyzetben vol
tunk. Tudtuk, hogy a székház renoválásához, a födémek kicseréléséhez, 
a nyílást záró szerkezetek felújításához, a fűtés megoldásához, továbbá 
az Országos Egyház irodáinak felszereléséhez legalább 8—10 millió forint
ra lenne szükségünk. Ennyi pénzünk nem volt és nem is volt kilátásban, 
hogy lesz. Gondviselésszerű volt, hogy a Magyar Szabványügyi Hivatal 
helyiségeket keresett a közelben. A velük kötött szerződés alapján vált 
lehetővé, hogy székházunk kívül-belül megújuljon és az általuk fizetett 
bérösszeg lehetővé tette, hogy az Országos Egyház irodáit is megújít
suk, modernizáljuk, új bútorokkal lássuk el és tanácstermünket is egy
házunkhoz méltóan rendezzük be. A Szabványügyi Hivatallal kötött szer
ződés lehetővé tette a Levéltár raktárhelyiségeinek jobb felszerelését is, 
Az is öröm, hogy a főtitkár szobája is. sokkal jobb és szebb, továbbá az 
Országos Egyház munkatársai is szolgálatukhoz méltó helyiségeket kap
tak.

A harmadik helyre sorolom, hogy 1978. január 1-től nagyobb pél
dányszámban és több oldalon jelenhet meg az EVANGÉLIKUS ÉLET 
c. hetilapunk. Növekedett az Evangélikus Naptár és az Útmutató pél
dányszáma is. A jelek szerint rövid időn belül megkapjuk az engedélyt 
a Diakónia c. időszaki folyóiratunk megjelentetésére. Terveink szerint 
1000 példányban, 96 oldalon jelenik majd meg. Államunk megértését és 
segítségét jelenti mindez.

A negyedik helyen említem, hogy lehetővé vált az Országos Evan
gélikus Múzeum felállítása. Hosszú évek szívós és tervszerű munkájá
nak eredménye lesz ez. A Deák téri gyülekezet épületében sikerült több 
helyiséget, mintegy 135 négyzetméternyi területen szabaddá tennünk. 
Noha, nagy anyagi áldozatába kerül egyházunknak a helyiségek reno
válása, mégis igen nagy jelentőségű, hogy országos jellegű evangélikus 
múzeumunk lesz, amelyben időről időre bemutathatjuk egyházunk mű
kincseit. Meg vagyunk róla győződve, hogy ez a múzeum segíteni fogja 
a mában az evangélikus öntudat nevelését és bizonyos értelemben még 
a nemzeti öntudat nevelését is , hiszen egyházunk kincsei egyben nem
zetünk kincsei is.

Ötödik helyen szeretném megemlíteni, hogy igen nagy változások 
történtek a Győri Szeretetotthon életében. Ez egyik legnagyobb szeretet
otthonunk és a jelek szerint a jövőben még tovább fog bővülni. Igen 
nagy áldozatok árán elkészült a központi fűtés, felújították a tetőzetet, 
folyamatban van a hideg-meleg víz bevezetése a szobákba. Túl van a 
Szeretetotthon azokon a személyi és anyagi válságokon, amelyek még 3 
évvel ezelőtt leterhelték. A győri gyülekezet az Országos Egyház elnök
ségétől visszakapta az Otthon irányításának és kezelésének jogát. Hisz- 
szük, hogy ez a Szeretetotthon, még nagyon áldott szolgálatot tud be
tölteni egyházunk életében. 
 A hatodik helyen kell megemlítenem azt, hogy nagy örömünkre fel

épült a piliscsabai 20 ágyas nővérotthon, amely lehetővé teszi, hogy a
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Szeretetotthon nővérei megfelelő otthonhoz jussanak. A belső felszere
lések most folynak. Minden reménységünk megvan arra, hogy a jövő 
év tavaszán a nővérotthont felszentelhetjük. Ezzel összefüggésben hálá
val kell gondolnunk arra a Sztheló Gábor lelkészre, akinek dédelgetett 
gondolata volt a nővérotthon megépítése és akinek halála után a svájci 
interlakeni gyülekezet — amelyben Sztheló Gábor az utolsó évtizedben 
szolgált — nagy összegű adományt adott a nővérotthon építésére. De se
gélyt adott erre a célra az Egyházak Világtanácsa is.

A következőkben már nem rangsorolom, de hangsúlyozottan meg
említem azokat a tényeket és eseményeket, amelyek igen jelentősek vol
tak a mögöttünk levő hónapokban.

Két új típusú konferenciára kell felhívnom a figyelmet. Az elsőt ez 
év áprilisában tartottuk a Teológiai Akadémián. Az Országos Egyház 
elnöksége, a Teológiai Akadémia tanárai találkoztak azokkal a lelké
szekkel, akiknek gyülekezetéből jelenleg hallgatók vannak a Teológiai 
Akadémián. Azért rendeztük meg ezt a konferenciát, mert úgy láttuk, 
hogy a teológusok nevelése nemcsak a teológiai tanárokra, hanem a gyü
lekezeti lelkészekre is tartozik. Mindent összevéve a teológiai hallgatók 
komplexebb nevelése mozgatott bennünket. A lelkészek hálásak voltak, 
hogy gondoltunk rájuk. A konferencia légköre kitűnő volt. A jövőben 
feltétlenül meg kell ismételnünk az ilyen jellegű konferenciát.

A másik konferenciát a nyár elején rendeztük Foton azoknak az ön
kéntes munkásoknak számára, akik a kántorképző tanfolyamokon évek 
óta jó munkát végeznek. Az a cél volt előttünk, hogy az eddiginél job
ban összehangoljuk az önkéntes munkások szolgálatát az Országos Egy
ház célkitűzéseivel. Tudatosabban helyezzük kántorképzésünket a dia- 
kóniai teológiára. A nyári tanfolyamok után azt a jelentést kaptam, 
hogy ennek a konferenciának a gyümölcsei nyilvánvalóak voltak a tan
folyamokon.

Kiemelt helyen kell szólnom az országos evangélikus énekeskönyv 
szerkesztésének nagyfokú előrehaladásáról az elmúlt hónapokban. A dal- 
lami- és szövegi bizottság szinte hihetetlen nagy munkát végzett Trajtler 
Gábor országos egyházi zenei igazgató irányításával. Havonta rendszere
sen jöttek össze. Újabban már hetente. Arra is volt eset, hogy egy teljes 
hetet együtt töltöttek. A bizottság tagjai lelkesen és lelkiismeretesen vé
gezték a rájuk bízott munkát. Jelenleg az a helyzet, hogy a tervezett 
országos énekeskönyv szövegeinek és dallamainak kétharmad része szin
te teljesen készen van. Meg vagyok győződve róla, hogy ez az énekes
könyv, ha megjelenhet, Isten kezében gyülekezeteink megújulásának 
egyik eszköze lesz.

Ezzel összefüggésben is meg kell említenem a Fóti Országos Kán
torképző Szolgálat elsőrangú munkáját. Trajtler Gábor és Kiss János 
szinte magávalsodró lelkesedéssel végzik ennek a munkának irányítását. 
Jelentős segítséget ad állandóan Karner Ágoston főtitkár, aki az Igaz
gató Tanács elnöke. A nyáron három tanfolyamot is rendeztek, két há
romhetes és egy kéthetes tanfolyamot, melyeken összesen 164-en vettek 
részt 115 gyülekezetből. Ez bizony igen szép szám. Ezzel összefüggésben 
azonban nagyon egyértelműen kell kérnem, hogy azok a gyülekezetek, 
amelyek nem törődnek a kántorképzés lehetőségével és nem küldenek 
a tanfolyamokra gyülekezeti tagokat, a lehetőség szerint minél előbb éb
redjenek fel, mert a néma orgonák és harmóniumok megszólalnak és el
lenük beszélnek.

Szívet emelő, hogy a gyülekezetek a szupplikációra 623 909 Ft-ot, a 
Gyülekezeti Segélyre pedig 883 815 Ft-ot áldoztak. Ez együtt több mint 
1,5 millió forint erre a két célra. Gyülekezeteink nyilván adakoztak még

15



a szeretetintézmények fenntartására, a saját templomaik és lelkészlaká
saik renoválására, új épületek emelésére. Ezeket az adományokat hálás 
szívvel köszöni az egész Evangélikus Egyház híveinek.

Nagyon jó szolgálatot végzett Sajtóosztályunk az elmúlt hónapok
ban. Munkája nagyon megnövékedett a félárú Bibl iá k  adminisztrálásá
val és az egymás után megjelenő kiadványok szétküldésével. Eseménye 
Sajtóosztályunknak, hogy megjelent Bozóky Éva Claudia c. regénye 5000 
példányban. Ugyancsak ebben az évben jelent meg Koren Emil: Körkép, 
Rédey Pál: Az elfelejtett ember c. könyve, továbbá a nagy sikert aratott 
Karénekeskönyv. Újra kiadtuk a Törvénykönyvet nagyobb példány 
számban, hogy lehetőleg minél több presbiter kezébe is kerülhessen. Még 
ebben az esztendőben két bibliai kommentár is napvilágot lát. A Sajtó- 
osztály dolgozói is erősen le vannak terhelve a múlthoz képest. Hálásan 
megköszönöm az Evangélikus Élet rovatvezetőinek áldozatos és gyümöl
csöző munkáját, nevezetesen Mezősi György felelős szerkesztőnek, Harká
nyi László tördelő szerkesztőnek, Karner Ágostonnak, Vámos Józsefnek, 
Selmeczi Jánosnak, Rédey Pálnak, Veöreös Imrének és Harmati Bélának. 
Ügyszintén köszönöm dr. Nagy Istvánnak, a Lelkipásztor szerkesztőjé
nek teológiánkhoz és egyházpolitikánkhoz hű szerkesztő munkáját.

A Teológiai Akadémiával kapcsolatban szeretném örömmel jelente
ni, hogy az 1978/79. tanévre 15 új hallgató iratkozott be és így a hallga
tók összlétszáma 51. Isten iránti hálával kell erről szólnom. A lelkész
utánpótlás gondja egyelőre biztosítva van. Ki kell emelnem azt az ese
ményt, hogy ez év júniusában 5 hazai és külföldi egyházi személyiséget 
tüntetett ki Teológiai Akadémiánk tiszteletbeli doktori címmel, köztük 
Teológiánk megbecsült professzorát, dr. Prőhle Károlyt. Azt is jelentős
nek tartom, hogy a Teológiai Akadémián felgyorsult a jegyzetek kiadása. 
Ezt azonban még nagyobb ütemben kell továbbfolytatni.

Gyűjteményeinkben nagy szakértelemmel folyik a munka. Minden 
területen előrehaladás van. Erről külön jelentések is szólnak. Az Üllői 
út renoválásával kapcsolatban igen nagy teher hárult a Gyűjtemények 
vezetőire és sokszor akadályozta a munka ritmusát, de ugyanakkor elő 
fogja segíteni ez a renoválás a munkájuk jobb körülmények között való 
továbbfolytatását.

Nem felejthetjük el, hogy a nemeskéri műemléktemplom megújítása 
milyen nagy esemény volt egyházunkban. De azt sem, hogy ezzel kap
csolatban a nemeskéri lelkészlakáson múzeumot hozhattunk létre és ki
állítást rendeztünk.

Az Országos Egyház irodájában igen sokoldalú, és sokfajta munka 
folyik. Dr. Karner Ágoston főtitkár eredeti főtitkári munkája mellett 
végzi a Gyülekezeti Segély irányítását, a Nyugdíjosztály vezetését és az 
üdülőink gondozását is. Köszönjük mindig pontos és lelkiismeretes mun
káját.

Egyházunk külügyi szolgálata

Ez egy olyan terület, amelyről nagyon sokat és hosszú ideig kellene 
beszélnem. Az egyház vezetőinek, több professzorának és lelkészének igen 
sok idejét, tudását, felkészültségét és fizikai erejét kellett erre a mun
kára fordítania. Az elmúlt nyolc hónapban is igen széles körű és sokrétű 
külügyi szolgálatot végeztünk, amely segítette egyházunk kapcsolatainak 
továbbépítését külföldi egyházakkal, diakóniai teológia jobb megértését, 
jobb és igazabb tájékoztatás nyújtását, továbbá a népek barátságának 
erősítését. Külön is ki kell emelnem a Keresztyén Békekonferencia VI.
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Nagygyűlését Prágában, melynek munkájában egyházunk hattagú dele
gációja vett részt. Örülünk, hogy a KBK új elnöke Tóth Károly refor
mátus püspök lett. Jelentős volt a Lutheránus Világszövetség Végrehajtó 
Bizottságának genfi ülése, amelyen, mint a Végrehajtó Bizottság tagja 
vehettem részt. Itt történt meg a Dar-es-Salaami múlt évi nagygyűlés 
kiértékelése. Jelentős döntések történtek a felekezetközi dialógusok foly
tatására nézve, elsősorban az ortodoxokkal és az anglikán egyházzal. 
Örülünk annak, hogy a Lutheránus Világszövetség ortodoxokkal folyta
tandó dialógus-bizottság tagjává megválasztották dr. Selmeczi János igaz
gatót. Igen jelentősnek tartom Paavo Kortekangas finn püspök és Dávid 
Preus amerikai püspök magyarországi látogatását, a velük folytatott be
szélgetést. A látogatások eredményeképpen továbbfejlődtek mind a finn, 
mind az amerikai evangélikus egyházak felé kapcsolataink. Ide tartozik 
az is, hogy ez év október 1-én részt vettem Mikko Juva új finn evangé
likus érsek beiktatásán Turkuban, pár nappal ezelőtt, október 31-én pe
dig Edgard Hark evangélikus észt érsek beiktatásán Tallinban. Mindkét 
alkalommal módom volt ünnepélyesen köszönteni egyházunk nevében az 
érsekeket, sőt Hark érsek beiktatásán részt vettem a szertartás végzésé
ben is. Osztrák evangélikus egyházi küldöttség is meglátogatta egyhá
zunkat Eidenberger főtanácsos és Temmel szuperintendens személyében. 
Kapcsolataink mélyítését ez a látogatás is segítette. Dr. Hafenscher Ká
roly lelkész tagja az LVSZ Bizottságának, amely a Vatikánnal folytat 
dialógust. Jó és egyházunk tekintélyét növelő munkát végez a Bizott
ságban. Az idén Finnországban rendezték a skandináviai evangélikus 
egyházak és a kelet-európai egyházak képviselőinek második találkozó
ját. Itt dr. Hafenscher Károly és Reuss András lelkészek végeztek jó 
munkát. Ez év szeptemberében az ökumenikus Tanács rendezésében az 
Európai Egyházak Konferenciája rendezett tanulmányi konferenciát Sió
fokon a leszerelésről. Egyházunk ebből a munkából is többféle formában 
vette ki részét. Prőhle Károly professzor részt vett az EVT Faith és Order 
bizottság ülésén. A Teológiai Akadémián két neves bangalorei vendég- 
előadónk volt: Albert Greiner párizsi lelkész és Glenn Williams az EEK 
főtitkárának személyében. Külön is ki kell emelnem dr. Ottlyk Ernő 
püspök több külügyi szolgálatát, továbbá Koren Emil, Reuss András, 
dr. Muntag Andor, dr. Fabiny Tibor, dr. Karner Ágoston, dr. Prőhle 
Károly, Harmati Béla, dr. Vámos József, ifj. Görög Tibor, dr. Nagy Gyu
la, dr. Nagy István, ifj. Lehel László e területen végzett segítő munká
ját.

Ami előttünk van

Püspöki szolgálatom 20. jubileumán úgy érzem, tartozom egyházunk
nak felvázolni legalább néhány vonásában azokat a feladatokat, amelye
ket a következő években magam előtt látok és amelyeknek megvalósí
tását munkatársainkkal, lelkészeinkkel, professzorainkkal együtt szeret
nék kimunkálni. A feladatokat pontokba szedve, csak egy-két mondat
ban jelölöm meg:

1. Állam és egyház viszonyában — mint erről már előző ünnepi elő
adásomban szóltam — tovább kell keresnünk azokat a területeket, ame
lyeken az Egyezmény szellemében szélesíthetjük együttmunkálkodásun- 
kat népünk javára, a fejlettebb szocialista társadalom felépítésére. Ezzel 
együtt erősítenünk kell azt a bizalmi légkört, amelyben már most élünk 
és együtt dolgozunk.
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2. Tovább kell erősíteni és szélesíteni a Hazafias Népfronttal, az Or
szágos Béketanáccsal és honismereti munkaközösségekkel való kapcso
latainkat. Meg kell vizsgálnunk, hol vannak hiányai ennek a munkának 
és mi az akadálya annak, hogy több lelkészünk nehezebben tud kap
csolódni a Hazafias Népfront helyi csoportjának munkájához.

3. Egyházpolitikai és politikai síkon az ideológiai különbözőség fenn
tartása mellett egyértelműen kell továbbhaladnunk, semmiféle lazítást 
nem szabad megengednünk és fáradoznunk kell azért, hogy egyházunk 
egyházpolitikai és politikai kérdésekben való állásfoglalását magukévá 
tegyék a presbiterek és gyülekezeti tagok egyformán. Ezzel együtt támo
gatnunk kell és segítenünk kell a szocialista demokratizálódás további 
folyamatát.

4. A diakóniai teológia továbbfejlesztéséért és elterjesztéséért még 
az eddiginél is összefogottabban kell dolgoznunk. Még nem aknáztuk ki 
teljes mértékben a szentírási alapot a diakóniai teológia továbbépítése 
érdekében. Gondolnunk kell Pál apostol leveleinek, de a többi apostoli 
levélnek további feldolgozására a diakóniai teológia fejlesztése és al
kalmazása érdekében.

5. Változatlanul ellene vagyunk a teológiai pluralizmusnak, külön
böző teológiai irányok hazai földön való meghonosításának, mert úgy lát
juk, hogy ezzel szétforgácsoljuk erőinket és a diakóniai teológiát is mel
lékvágányra állítjuk. Meg vagyunk róla győződve, hogy az evangélium 
kellős közepe az a Diakonos Krisztus, aki szolgál bennünket és igényli 
azt, hogy rajtunk keresztül szolgálhassa embertársainkat.

6. Annak érdekében, hogy diakóniai teológiánkkal ne különüljünk 
el a világ evangélikusságától, szükséges néhány legújabb külföldön meg
jelent teológiai könyvnek — éspedig diakóniai teológiánkat gazdagító 
írásnak — fordításban való megjelentetése.

7. Teológiai Akadémiánkon még az eddiginél is tudatosabban kell 
szem előtt tartani és a tanításban érvényesíteni a diakóniai teológiát. 
Nem arról van szó, hogy valamennyi tárgynál erőszakoltan a diakóniai 
teológia terminológiáját használják, hanem az a feladat, hogy valameny- 
nyi tárgyat a diakóniai teológia alapállásából, annak megközelítésével és 
célkitűzésével tanítsák. Alig lehet kikerülni a teológiáról a gyülekezetek
be úgy, hogy a fiatal lelkészek ne érvényesítenék tudatosan igehirdeté
sükben és minden munkájukban a diakóniai teológiát.

8. Többet, tudatosabban és nagyobb szeretettel kell foglalkoznunk a 
segédlelkészek, az utánunk jövő nemzedék teológiai- egyházpolitikai és 
politikai képzésével. Nem tudja az evangéliumot prédikálni az a segéd- 
lelkész, aki nem ismeri a társadalmi fejlődés törvényeit, nem látja annak 
tudatformáló erejét és nem gondol arra, hogy ő nem általában az em
bernek prédikál és szolgál, hanem annak az embernek, aki a szocialista 
társadalomban él, amely tudatát formálja.

9. A Lelkészi Munkaközösségekben még az eddiginél is jobban kell 
fáradozni azért, hogy a diakóniai teológia szempontjai szerint közelítsék 
meg a témákat. Idevonatkozólag is érvényes, hogy nem a diakóniai szó
nak, mint szónak a használatáról és ismételgetéséről van szó, ellenben 
egy alapállásról, amelyből vizsgáljuk a feldolgozandó témát és keressük, 
hogy a téma feldolgozásával hogyan segíthetjük egyházunkat és benne 
gyülekezeteinket a szolgálatban.

10. A teológiai hallgatókat és segédlelkészeket sokkal tudatosabban 
kell nevelni a szórványszolgálatra, tudva, hogy egyházunkban mindenek
előtt olyan szórványlelkészekre van szükség, akik nem szenvelegve és 
mártírkodva végzik szolgálatukat a szórványokban, hanem boldogan és 
hivatástudattal.
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11. Meg kell vizsgálnunk, hogy nincs-e szükség teológiai levelező tan
folyam. elindítására a lelkészutánpótlás jobb biztosítása, továbbá több 
gyülekezeti ún. laikus-munkás önképzésének segítésére.

12. A Lelkipásztor c. jól működő lelkészi folyóiratunkban további 
erőfeszítéseket kell tenni azért, hogy olyan cikkek jelenjenek meg, ame
lyek mégjobban a konkrét lelkészi szolgálatokra, azoknak sokféleségére 
irányulnak és olyan meditációk lássanak napvilágot, amelyek jobban se
gítik a lelkészeket olyan igehirdetések elkészítésében, amelyek a m a i 
embernek szólnak, a m a i kérdésekkel vannak összefüggésben és indí
tást tudnak adni a gyülekezeti tagoknak a m i társadalmunkban való 
szolgálatára is.

13. Az Evangélikus Élet nyilvánvaló minőségi növekedésével egyidő- 
ben — és ezt mindannyian örömmel tapasztaljuk — tovább kell fáradozni 
azért, hogy a lap még gyülekezetszerűbb legyen és a gyülekezetek hangja 
benne érvényesüljön.

14. Elő kell készíteni az Agenda új kiadását. Nemcsak arról van egy
szerűen szó, hogy a meglevő Ágendát megváltoztatás nélkül adjuk ki 
újra, hanem valóban új Agenda kiadása szükséges. Nincs szó a litur
gikus rendek valamiféle ismételt megváltoztatására, mert ezt a gyüleke
zeteink alig bírnák el. Ellenben, arról van szó, hogy az Ágenda meg
jelenése óta diakóniai teológiánk nagymértékben továbbfejlődött és ezt 
nem tükrözi jelenlegi Ágendánk. Az imádságok is régiesnek tűnnek és 
elveszítették ma már frissességüket. Valószínűnek tartom, hogy a kazuá- 
lék rövidítése is örömöt okozna lelkészeinknek és gyülekezeteinknek egy
aránt.

15. Tovább kell folytatni az Országos Énekeskönyv szerkesztését és 
lehetőleg olyan ütemben kell a munkát elvégezni, hogy 1981. őszére az 
énekeskönyv olyan példányszámban jelenhessék meg, hogy gyülekeze
teink túlnyomó része azt bevezethesse.

16. Űj Konfirmációi Kátét kell kiadni, amely jobban alkalmazkodik 
a konfirmandusok színvonalához, mellőzi a teológiai nehéz terminoló
giát, elvontságot és gyakorlatiasabban közelíti meg a nehéz teológiai kér
déseket is,

17. Tovább kell folytatni elsősorban az újszövetségi könyvek exe- 
géziseinek kiadását azzal a célkitűzéssel, hogy legkésőbb 1985-ig vala
mennyi újszövetségi könyv magyarázata rendelkezésre álljon. Közben né
hány ószövetségi írás-magyarázatot is el kell készíteni és Iki kell adni.

18. Az Ágostai Hitvallás 450 éves jubileumára, 1980-ra ünnepi kiad
ványt kell közrebocsátanunk, amely tartalmazza az Ágostai Hitvallásnak 
egyházunk életében való szerepét az elmúlt évszázadokban és a jelen
ben.

19. 1983-ra, Luther születésének 500. évfordulójára, elő kell készí
teni, és ki kell adni díszes formában, angol és német kísérőszöveggel 
Luther tulajdonunkban levő végrendeletét.

20. Meg kell szervezni a Diakónia c. időleges folyóiratunk szerkesztő 
bizottságát és gondoskodnunk kell arról, hogy ez a folyóirat elsősorban 
egyházunk értelmiségi rétegét találja meg.

21. Erőfeszítéseket kell tennünk a gyülekezetekben, hogy egyházunk 
sajtó-szolgálatát az eddiginél sokkal nagyobb mértékben becsüljék meg, 
igényeljék és terjesszék a kiadványokat. Ennek érdekében az eddiginél 
jobban kell foglalkoztatnunk az egyházmegyei sajtólelkészeket, de ma
guknak a gyülekezeti lelkészeknek is és presbitereknek is aktívabban 
kell résztvenniük sajtókiadványaink terjesztésében.

22. Háromévenként változatlanul országos lelkészkonferenciákat kell 
tartanunk, amelyeken segítjük lelkészeink továbbképzését. A legköze-
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lebbi országos lelkészkonferenciát 1979-ben kell Gyenesdiáson megtar
tanunk.

23. A gyenesdiási üdülőt fel kell újítani azzal a céllal, hogy ott lel
készkonferenciák, felügyelők és papnék számára tartott konferenciák az 
eddiginél jobb körülmények között folyhassanak le.

24. Újra meg kell vizsgálnunk a lehetőségét annak, hogy a Mátrá
ban, Bagolyirtáson hogyan tudnánk egy megfelelő új üdülőt létrehozni, 
mert egy hegyi üdülőre nagy szükség volna egyházunknak, elsősorban 
síkvidéken élő lelkészcsaládjainknak.

25. A nyugdíj-ügyek rendeződése után szükséges a lelkészt fizetések 
arányosítása, mert hosszú távon nem lehet fönntartani azt az arányta
lanságot, ami e tekintetben a legalacsonyabb és a legmagasabb lelkészi 
fizetések között fennáll.

26. Fáradozni kell azért, hogy a szórványgyülekezetek tagjai jobban 
beintegrálódjanak az anyagyülekezet életébe. Több közös istentiszteletet, 
gyülekezeti napot kell tartani.

27. El kell készíteni a műemlék-jellegű és műemlék templomok re
noválásának idői tervét tíz évre szólóan.

28. Elő kell készíteni az Országos Evangélikus Múzeum első kiállí
tását, és azt meg kell rendezni.

29. Az Országos Könyvtár raktárhelyiségeiben elhelyezett könyveket 
fel kell dolgozni és be kell sorolni.

30. Azok a gyülekezetek, amelyek külföldi egyházi szervek ajándék
képpen szórványszolgálatra gépkocsit kapnak, tartoznak a gépkocsi vé
telének idejében befizetéseket eszközölni hazai illetékes szerveknél a kö
vetkező gépkocsi megvásárlására. Nem lehet fenntartani ui. azt a hely
zetet, hogy egyes gyülekezetek a második, vagy harmadik gépkocsit is 
külföldi egyházi szervektől akarják megkapni.

31. Egyházunk külügyi szolgálatát tovább kell folytatnunk azoknak 
az elvi teológiai-politikai szempontoknak érvényesítésével, amiről a fen
tebbiekben már szó volt.

Jelentésem végére érve, megköszönöm dr. Fekete Zoltán országos 
felügyelő úrnak, dr. Ottlyk Ernő püspök úrnak, dr. Mihály Dezső fel
ügyelő úrnak, dr. Szilágyi Béla felügyelőhelyettes úrnak segítő szolgála
tát. Kérve Istent, hogy az ismertetett tervek végrehajtásához ö  adjon 
erőt és időt, kérem jelentésem elfogadását.

D. dr. Káldy Zoltán
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Lelkipásztori beszélgetés betegekkel
Irodám falán a „Lelkészi meghívó oklevél”-lel szemben ott van egy 

festmény, mely Jézust, a jó Pásztort ábrázolja. Beiktatásom alkalmával 
kaptam ilyen szavak kíséretében: Kérjük a tisztelendő urat, hogy Jézus
nak, a jó Pásztornak a szeretetével pásztorolja gyülekezetünket” . — Mi
közben e dolgozatcímre tekintek, múltból és jelenből arcok jelennek meg 
előttem, akikkel beszéltem beteglátogatás alkalmával. Reájuk gondolva 
kezdek hozzá a dolgozat megírásához.

LELKIPÁSZTORI szolgálatunk és időnk jelentős részét tölti ki a 
családlátogatás, ezen belül is annak egy szelete: a beteglátogatás. Eze
ken az alkalmakon pásztori látogatás, pásztori beszélgetés történik. Ezek
re gondolva is segítsük egymást a szolgálatban.

Nagyobb városi gyülekezetben bibliaórán vett részt egyik hívem. El
mondta, hogy az idős lelkész arról beszélt, hogy az ige szolgálatánál nem 
a személy a lényeges, hanem az ige, amit hirdet, az üzenet, amit átad. 
így szemléltette: A postás hozza nekem a fizetést és leveleket. Számomra 
nem lényeges, hogy a postás fiatal-e vagy idős, rokonszenves vagy nem. 
Csak az érdekel, amit hoz.

Tudom, hogy ez részben igaz. Amikor azt valljuk: Nem magunkat 
prédikáljuk, hanem Krisztust” . — Nyilván akkor ebből a szempontból 
kívánta kiélezni idős lelkésztestvérünk a lelkész szolgálatát. Mégis azt 
mondom: személyünk szolgálatunkkal kapcsolatban több, mint egysze
rűen az ismeretlen postásé.

Különösen hangsúlyos ez, amikor valakivel beszélgetünk. Az a be
szélgetés lelkipásztori beszélgetés. így kap ez a szó hangsúlyt, amikor a 
betegekkel kapcsolatos szolgálatunkról lesz szó. Postások vagyunk, de 
olyanok, akik jól ismerjük azokat, akikhez megyünk, mint ahogy a régi 
postások ismerik utcájuk lakóit és sokszor azt is tudják, honnét várnak 
levelet vagy csomagot. Mi olyan postások vagyunk, akik jól ismerik hí
veiket, betegeiket s az üzenet, amit viszünk, az nem egyszerű továbbí
tás, hanem az már a szívünkön szűrődött át. Abban benne van a mi hi
tünk. „Hiszünk mi is és azért szólunk” .

Mi tudjuk, hogy mit viszünk. Tudjuk, mi a „tartalma” a levélnek. 
S amit mondunk és átadunk, azt nem gépiesen tesszük, érzéketlenül, ha
nem szívünk őszinte együttérzésével. — Ifjú teológusoknak szokták azt 
tanácsolni, amikor nagy izgalommal készültek az igehirdetésre: ne gon
doljatok ott senkire, a gyülekezet tagjait úgy tekintsék csak, mintha sok 
„káposztafej” lenne a padokban. — Ott még ez is igaz részben, hisz egé
szen ismeretlenek azok, akik a padokban ülnek. De, akik már egy gyü
lekezet lelkipásztoraiként szolgálnak, családokat látogatnák, betegek 
ágya mellett ülnek, azok már úgy éreznek, mint az apostol: Ki beteg, 
hogy én is beteg ne volnék? Ki erőtelen, hogy vele együtt ne volnék én 
is erőtelen? Ki botránkozik meg, hogy én is ne égnék?” (2Kor 11, 29).

Az igazi vigasztalást visszük a betegekhez, azzal a lelkülettel, ahogy 
Isten Lelke is vigasztaló. „A vigasztalást csak az teszi lehetővé, hogy nem 
a mi szándékunkból való erőlködés és vállalkozás, hanem parancs: Vi
gasztaljátok népemet! Ézs. 40:1., melynek engedelmeskedni k ell..., ezért
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nem is szükséges és nem is lehetséges a magunk gondolataival kínlódni, 
hanem engedelmesen tolmácsolnunk kell azt, amit Isten igéjében ad, üzen 
a szenvedőnek. Ő vigasztal, mi csak átadók vagyunk” (Makkai).

GONDOLATOK A BETEGSÉGGEL KAPCSOLATBAN. A szenvedés 
nem cél, hanem eszköz Isten kezében. „Ha a szenvedésnél jobb és hasz
nosabb valami volna az embernek, kétségtelenül megmutatta volna azt 
Krisztus szavával és példájával. Ő pedig mindeneket, akik követni akar
ják, nyilván inti a kereszthordozásra” (Kempis).

Kierkegaard a szenvedést az alázatosság iskolájának nevezi, mely az 
örökkévalóságra képez. Éppen ezért azon fordul meg a dolog, hogy akar-e 
az ember tanulni a szenvedésből.

Bűn és betegség összefüggése. „A bűn zsoldja a halál” . A konfirmá
ciói kérdésekben is így tanítjuk: Miért van a világban betegség, bűn, ha
lál? -  „Minden rossz oka a bűn, mely megrontja az emberi é le te t.. 
„Tudjuk, hogy a bűn miatt van a betegség világunkban. „Az emberi eg
zisztencia ismertetőjegye nem az egészség, hanem az elveszett és Isten 
kegyelméből visszanyert egészség. A bűn tehát ott van mint sötét háttér 
minden betegség mögött” (Thurneysen).

A bűn miatt van ebben a világban betegség, de nem minden eset
ben konkrét bűn következménye. Ahogyan az influenza minden esetben 
hivőt és nem hivőt ledönthet, tehát nem konkrét bűn következménye
ként jelentkezik. Van betegség, mert van bűn. „Az újjáteremtett világ
ban nem lesz többé bűn, EZÉRT nem lesz betegség, szenvedés és halál 
sem” (Konf. káté).

Van, amikor következményként jelentkezik. — Szociális Otthonban 
találkoztam 42 éves férfival. Magányos, senkije nincs. Két lábát térd fe
lett amputálták. Első találkozásomkor megdöbbentem, amikor láttam. 
Oroszlányból jött. Gondoltam: baleset történt. De így mondta: Magam 
szereztem magamnak ezt a bajt. Szilveszterkor két barátommal sokat it
tunk. Késő éjszaka indultunk otthonaink felé. Én laktam albérletben leg
távolabb. Ők már hazaértek, én pedig az italtól elestem, elaludtam. Hi
deg volt. Két lábam elfagyott. Orvoshoz is későn mentem, már nem tud
tak segíteni. — Sokszor van ilyen összefüggés is betegség és bűn között.

LELKIGONDOZÁSUK. Lelkész írja: „A betegek lelkigondozása 
Krisztus gyülekezetének kezdettől fogva egyik legmélyebben átérzett s 
legbuzgóbban gyakorolt kötelessége volt” (Makkai).

Orvos szavai: „Otthon tartózkodó betegek, kórházban vagy onnan 
hazajövő lábadozók legalább annyi lelki ápolást igényelnek, mint testit” 
(Hárdy).

„Tudnunk kell, hogy minden betegség mélyén ott van az egész sze
mélyiség, tehát a lélek is belefonódik a szenvedésbe és megfordítva: a 
lélek állapota befolyásolja a betegséget. A kérdés tehát nem az: van-e 
szerepe a betegségnél a lelki tényezőknek, hanem ebben a betegségben 
milyen a lelki magatartása, hogyan hat a testi folyamatra” (Bovet).

„Különös feladatunk — írja Fichtner —, hogy a vasárnapot a beteg
ágyhoz hozzuk. Ezt nem a bűn utáni jóhiszemű, de lélektani taktika nél
küli kérdezősködéssel, kutatással s a bűntudatra való puszta utalással 
érjük el, hanem azzal, hogy az üdvösség igéjét bizonyságtételszerűen, az 
egyéni szükségekhez szabva hirdetjük s családi istentisztelet közösségé
ben imádkozunk és énekelünk vele.” — Hosszas betegekhez néha a mag
nót is elviszem, így a beszélgetés folytatásaként együtt érezzük magunkat 
a gyülekezet közösségével.

EGYÜTTÉRZÉS. A betegágy mellé csak ilyen lélekkel lehet odaáll
ni. „Sokan kiemelik az együttérzés, a beleélés fontosságát. Az egykori 
körúti koldus táblát akasztott a nyakába: Képzeld magad az én helyem
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be” felirattal. A szenvedések tengerében dolgozó orvos veszedelme ha 
merevvé, érzéketlenné válik s pusztán a szakszerűség rutinjával kezeli és 
szemléli embertársai kínlódását. Bizonyosfokú érzelmi rezonanciára, 
együttérzésre szükség van, fájdalmak és feszültségek, remény és remény
telenség finomabb felfogása tesz igazán a gyógyítás művészévé” (Hárdy). 
Nekünk, lelkészeknek, ilyen együttérzésre van szükségünk betegeink felé 
s ha ezt megtapasztaljuk, akkor tárul fel szívük is előttünk s találnak 
utat szavaink az ő szívükhöz.

MEGHALLGATÁS. Orvosok és lelkipásztorok szolgálata ezen a té
ren együtthalad. A beteg meghallgatása az orvos és a beteg, a lelkipász
tor és a beteg kapcsolatát őszintévé teszi és bizalom támad a szívben. 
„Ma már egyre jobban előtérbe kerül a beteg kötetlen előadásának, el
mondásának igénye, a beteg meghallgatása. A jó meghallgatásnak kap
csolatformáló szerepe van . . .  aggodalmak, félelmek kerülnek felszínre s 
tömérdek feszültség vezetődik így le” . . .  a beteg megkönnyebbül. A jó 
meghallgatás tehát nemcsak a baj megállapítását segíti elő, hanem ön
magában is jótékonyan hat és kedvezően befolyásolja orvos—beteg kap
csolat kialakulását (Hárdy). Idős betegre emlékszem, aki csak beszélt, 
beszélt, s egyre mélyebb dolgok kerültek elő. Teljes lett a bizalom.

„Mindenféle lelkigondozás alapmagatartása az odahallgatás. A mások 
nyomorúságával való lankadatlan odafigyelés az egyik. Ez nem is olyan 
könnyű, mint képzeljük. Sokkal egyszerűbb a magunk hivő tapasztala
tait elmondani másoknak, mint csendben és türelmesen meghallgatni 
őket. . .  Az odahallgatás művészetéhez tartozik, hogy ebből a panaszból 
kihalljuk a panaszkodó személyes nyomorúságát, sőt bűnét és igen nagy 
lélektani hozzáértés szükséges ahhoz, hogy ezt az illetővel meg is láttas
suk” (Bővet).

Sokszor tapasztalhatjuk azt is, hogy a beteg — különösen hosszas 
betegség idején — érzékenyebb lesz, s amit mond, az nem mindig fedi 
a valóságot. Jó figyelnünk egy intésre: A lelkész ne kételkedjék a beteg 
őszinteségében, de fogadja kritikával szavait és mögötte ismerje fel a 
rejtett gondolatokat” (Karsay). Sokszor érzékenységük miatt jogtalanul 
panaszkodnak hozzátartozóikra. Bölcsesség és szeretet kell, hogy együtt 
eredményezze a képzelt panaszok elcsendesedését. Tapasztalható egoiz
mus, zsarnokság is, melyet nem szabad figyelmen kívül hagynunk.

FÉLELEM, SZORONGÁS A BETEGEKNÉL. Fiatal asszony az első 
gyermekét nagyon nehezen tudta kihordani. Többet volt kórházban, mint 
otthon. Állandóan feküdnie kellett. Egészséges kislánya született. A főor
vos szülés után figyelmeztette: legalább 5 évig nem vállalhat gyermeket. 
Ha mégis megtörténne, lehet, hogy az élete megy rá, vagy gyermekét kell 
elvenni. Alig telt el egy év, áldott állapotba került. Most mit tegyen? 
Ez a félelem töltötte el, mikor könnyek között mondta el aggodalmát. 
Mit mondhatok én? Nem lehetek könnyelmű, felelőtlen, hisz életről van 
szó. S akkor abban a szinte kétségbeesett csendben a szoba falán levő 
igéstáblára pillantottam: Minden gondotokat Öreá vessétek, mert néki 
gondja van reátok” . Ezzel a gondolattal csendesedtünk el imádságban. 
Aztán kértem, menjen be a főorvoshoz. Aztán vártunk. Csodálatos volt. 
Mindvégig otthon lehetett, csak szülésre vitte be a mentő. — Aggódás
ban is együttérzéssel.

„A szorongás lelki és testi megnyilvánulásokkal jár. A megismerés 
legegyszerűbb módja, hogy a beteg beszámol aggodalmairól, kételyeiről. 
A legtöbb betegség egyéntől függően aggodalmat, izgatottságot vagy belső 
dermedtséget, bénultságot okozhat. Kretschmer ezzel kapcsolatban a 
„mozgásvihar” kifejezést használja, ami azt jelenti: a vízbeesett bogár in
tenzív túlmozgással, azaz mozgásviharral igyekszik menekülni a pánik
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állapotában a veszélytől. Ennek ellentéte a „megbénult ember” , szinte 
élettelenül a környezetbe olvadva próbál menekülni” (Hárdy).

Ezeket a gondolatokat kívántam alapként adni, amelyek segíthetnek 
a beteggel való beszélgetésünkben. Most a gyakorlati élet kérdésein ke
resztül kívánom mindezt szemléltetni.

Lelkipásztori beszélgetés betegekkel. Gyűjtőfogalom ez a szó: bete
gek. Az evangéliumokban sokszor olvassák ezt: Jézushoz vittek minden
féle beteget... Jézus meggyógyított minden beteget. Máskor arról olva
sunk: süket, vak, béna van Jézus előtt, mint beteg. Amikor a betegekkel 
való beszélgetésről van szó, itt is tudjuk, hogy nem lehet általánosítani. 
Akiket meglátogatunk, azok a maguk különböző adottságával, hitével, 
gyötrődésével jelennek meg előttünk. Számunkra nem közömbös az, hogy 
milyen betegről van szó. A beszélgetés tartalma is aszerint változik.

Miközben a betegekkel kapcsolatos lelkipásztori szolgálataimra gon
dolok, bakonyszombathelyi példák kerülnek elém. Nem a szolgálatom 
kezdetéről, amikor még „ismeretlenek” voltak és úgy mentem látogatni 
kedves elődömmel, Molnár Gyula bácsival, aki elvezetett az akkori be
tegekhez, s aki aztán „rámbízta” őket. A későbbi évekre gondolok, ami
kor már „ismerősek” lettek a betegek, s akiket ismertem egészségükben 
is, s akikhez a lassan 25 éves bakonyszombathelyi szolgálat és annak sok 
tapasztalata kapcsolt. Út, melyet jártam, hol küszködve, hol nyugodtab- 
ban. S az évek és évtizedek formálták ezt a szolgálatot s a beszélge
tést is.

Sokféle beteggel találkozunk és beszélgetünk. Ezért próbálok bizo
nyos csoportosítást is adni. Ahogy az orvos sem a „betegekre” tekint, 
hanem a „betegre” , az egyes személyre s a recepteket sem írhatja sab
lonosan, hanem a beteghez alkalmazkodva, a beteg ismeretében, úgy mi 
is sokféle beteget látogathatunk, sokakkal beszélgethetünk, de az sohasem 
lehet sablonos rutinbeszélgetés. íme a csoportosítás:

1. Rövid ideig betegek.
2. Hosszasan betegek.
3. Kórházi betegek.
4. Gyógyíthatatlan betegek.
5. Idegbetegek.

1. RÖVID IDEIG BETEGEK. Az Agenda szavaira gondolok: Testvé
rem, Isten téged betegséggel látogatott meg, de nem azért, hogy elvessen 
magától, hanem, hogy szeretetével még inkább magához vonjon. A be
tegágyhoz is azért kötött, hogy magadba szállj, megvizsgáld önmagadat 
és eddigi életedet, felismerd és megbánd bűneidet s Nála keress szabadu
lást bűneidből.” — Igaz, hogy ezek a szavak így a beteg gyónásával kap
csolatban hangzanak el, gondolata mégis helyes irányt ad beszélgetésünk
nek.

Ilyen rövid ideig betegek pl. az influenzás betegek. Minden évben 
legalább két hónapig ilyeneket látogatok. Mindig újabbakat. Másképpen 
szólok ahhoz, aki a gyülekezet életében hűségesen résztvesz, és máskép
pen ahhoz, aki nincs benne a gyülekezeti életben, vagy nem aktív tagja. 
— Csendben Isten előtt. Erre való ez az alkalom. Magam is tapasztaltam. 
Sőt olyankor is, amikor a legnagyobb szükség lett volna szolgálatomra. 
Volt idő, hogy éppen a karácsonyi ünnepeket töltöttem betegágyban. Pe
dig de szívesen feküdtem volna helyette az ünnepek után, amikor elmúl
tak a szolgálatok. De Isten éppen akkor kényszerített betegágyba. Ezzel 
is intett. Megértésre is. Elődöm kedves felesége, Vali néni mondta: Isten
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azért ad nekünk is betegséget, hogy megértőbbek legyünk a betegek 
iránt.

Máskor olyanoknál vagyok, akik ritka résztvevői az alkalmaknak. 
Nincs idejük! — A sok munka közben elhangzott az is: Még meghalni 
sem lenne időm! S íme, most abba kellett hagyni a munkát és feküdni 
kellett. Jézus a betegségben is találkozni akar velünk. Nem ítéletével, 
hanem szeretetével. Ahogyan az édesanya siet azonnal gyermekéhez, ha 
hallja, hogy beteg. Jézus ezzel a szeretettel keresi a betegségben is test
vérünket. — Majd arról beszélek, hogy minden nap ajándék. Egy könyv 
címe is ez: Üj reggel, új kegyelem.” Ajándék az egészségben végzett 
munka. Azért, ha meggyógyul és újra dolgozhat, erről ne feledkezzen 
meg: Áldjad én lelkem az Urat és el ne feledkezzél semmi jótéteményé
ről” .

2. KÓRHÁZI BETEGEK. Itt is különbözőkkel találkozunk. Vannak, 
akik már „megedződtek” az életben tapasztalt sokféle betegségben, má
sok pedig csak idős korban lettek betegek. Így mondta egyik testvérünk': 
Miért kellett nekem most, öreg koromban, megismerni a kórházat, mikor 
hosszú életet leéltem kórház nélkül. Azt mondtam: Adjon hálát az Isten
nek, hogy csak most ismerte meg a kórházat. Hányan vannak, akik már 
fiatalon, sőt gyermekkorban megismerték és sokszor voltak lakói a kór
háznak. Gondoljon csak most is a földszinten levő gyermekosztályra.

Kórházban kevesebb az idő a beszélgetésre. De a lelkész puszta meg
jelenése is vigasztalás a betegeknek. Paracelsus mondta: „A szeretet a 
legjobb gyógyszer.”

Ha műtét előtt van a beteg, akkor néhány szóval vigasztalom. A 
zsoltáros szavaival: „Kezedre bízom lelkemet, te váltottál meg enge- 
m et. . . ” Erősítem: Azért tekintsen nyugodtan előre, mert Isten kezében 
van az élete. Az Ő tudta és akarata nélkül nem történhet velünk sem
mi. Bátorítom: Imádságban hordozzuk. Ha van lehetőség, ott a betegágy 
mellett, rövid fohászt mondok. Aztán azzal köszönök el: Jézus mondta: 
„Én veletek vagyok minden napon” . Most is, a műtőben is.

Műtét utáni beteghez a hálaadás és együttörülés szeretetével szó
lok. „ . . .  Aki meggyógyítja minden betegségedet, kegyelemmel és irgal
massággal vesz körül téged.” Nagy beteg testvérünk hónapok múlva ke
rült csak haza a kórházból. Meggyógyult s ma is él. Sokat lapozgatta 
ott az énekeskönyvet, s annak egyik éneke ma is maradandóan kíséri: 
Oh, hogy adhassak hálákat néked, édes Jézusom. . .  ki a halál kapujából 
kihoztál, erősségem .. .  (411) Sokszor utalok erre a meggyógyultaknak.

3. HOSSZÜ IDEIG BETEGEKNÉL. Itt egyre gyakoribb a „miért?” 
kérdés. Mindig is idegenül cseng számomra 47. énekünk 3. verse: „Világ 
Ura tőled jön segítség, oltalom és amint érdemeljük, büntetés, jutalom”, 
így valóban az egészség jutalom, a betegség büntetés lenne. De mennyire 
nem így van. Iszákos szülők egészséges gyermeke, józan szülők beteg 
gyermeke.

Beteg testvérünk gyermeke mondta: Miért kell az édesanyámnak 
ennyit szenvednie, mikor még egy rossz szót sem hallottam tőle. — így 
mondtam: A miért kérdésre nem tudok válaszolni, de egyet a szeretet 
együttérzésével hadd mondjak: Az én édesanyám is nagyon mélyen hivő 
asszony volt. Mégis sokat szenvedett. Gerincműtét, gipszágy, rák, akit 
csak forgatni lehetett. Mégis azt mondta könnyes szemmel is: „Mind jó, 
amit Isten tészen, szent az Ö akarata.”

Aztán gondoljunk a zsoltárosra. Ő  is sokat kesergett a meg nem 
értett dolgok miatt. „ . . .  Láttam a gonoszok jószerencséjét, halálukig 
nincsenek kínjaik s erejük állandó. . .  Gondolkodtam, hogy ezt megért
sem, de nehéz dolog a szemeimben. Mígnem bementem az Isten házába
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és megértettem azok sorsát. . .  hogyha keseregne szívem, balgatag és tu
datlan volnék, de én mindenkor veled vagyok és Te fogod az én jobb- 
kezemet . . .  Isten közelsége oly igen jó nékem.”

A nagy betegség sem válogat. Hivőket és nem hivőket talál. Nehéz 
odáig eljutni, hogy valaki hittel fogadja Isten kezéből a betegséget. A 
hosszas betegséget is. „Mert akit szeret az Ür, megdorgálja azt. . .  Azt 
bünteti, kit szeret. . .  A te vessződ és botod azok is vigasztalnak en
gem . . . ” Gyékényesi tanítóm jut eszembe. Fia osztálytársam volt. Édes
apja hozzá mindig szigorúbb volt, mint hozzánk. Többet követelt tőle. 
Miért? Mert igen szerette és embert igyekezett belőle faragni, aki nem 
az apa „megértésére” számít.

4. GYÓGYÍTHATATLAN BETEGEKNÉL. Ezek a legnehezebb ese
tek. Itt a legtermészetesebb a miért kérdés. Különösen amikor a gyógyít
hatatlan beteg: gyermek. Olvastam, hogy valaki ezt mondta: „Amíg 
én beteg gyermeket látok, addig nem tudok hinni Istenben.” — A sza
vak mögött ez volt az érv: A felnőttek betegségét megértem. Azok már 
sok gonoszt cselekedtek. Azok megérdemlik. De azok az ártatlan gyer
mekek? Ezt nem lehet megérteni.

Nehéz kérdés. Kétségtelen, a szívünk sokszor lázadozik érthetetlen 
helyzetek láttán. Miért? Jn. ev. 9-re gondolok. Ott van Jézus előtt egy 
vakon született ember. „Megkérdezték Jézust tanítványai: Mester! Ki 
vétkezett? Ez-e vagy ennek szülei, hogy vakon született? Jézus így fe
lelt: Sem ez nem vétkezett, sem ennek szülei, hanem, hogy nyilvánvalók
ká legyenek benne az Isten dolgai.”

Mit jelent ez? A tanítványok az okokat keresik, Jézus pedig a célra 
mutat. Ők azt tudakolják: Ki az oka, mi az oka — Jézus arról beszél: 
mi a célja. S ahol ez a felismerés győz hitben, ott lesz békesség a szív
ben. Tóth Árpád soraira utalok:

Tudom és érzem, hogy szeretsz.
Próbáid áldott oltó-kése bennem
Téged szolgál, mert míg szívembe metsz,
Üj szépséget teremni sebez engem.”

(Isten oltó-kése)

Van, aki hittel hordozza gyógyíthatatlan betegségét is. — Már túl 
van a 60 éven egy nőtestvérünk, aki 12 éves korában bénult meg egyik 
lábára. Később nehezen már lépegetett. Most is csak a lakásban tud 
lépegetni, nehezen, támaszkodva, bottal. De csodálatos a hite. Napon
kénti bibliaolvasó. Vele nem is mint beteggel kell beszélni. Benne meg
valósult a kérés: „Ha már a szenvedésre is, ha már a fájldalomra is meg
békélt szívvel rámosolygok.”

Egyik presbiterünk 42 éves korában veszítette el egyik keze fejét. 
Csodálatos volt bizonyságtétele: Nem azért zúgolódom, hogy Isten most 
elvette, hanem azért adok hálát, hogy 42 évig megtartotta. — Azóta 
megtanult bal kézzel írni és hihetetlen akarattal és odaadással dolgo
zik.

Vannak, akiket az a tudat, hogy gyógyíthatatlanok, egészen megke
serít. Nehéz közeledni, nehéz erősíteni, vigasztalni. Vannak, akik elzár
kóznak ilyen helyzetben.

Olyan testvérünkre is gondolok, aki viszont előre megmondta az 
igét, amit temetésére kért s az énekeket is, amit akkor énekeljünk.

5. IDEGBETEGEK. Itt nem lehet sokakra gondolni, de azokkal is 
számolni kell. Vannak gyülekezeteinkben. Többnyire nyugtalanságban, 
idegességben nyilvánul meg. (Az idegbeteg' kifejezés alatt nem az elme-
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betegekre gondolok.) „A lelki szorongások között találkozunk olyan je
lenségekkel is, amikor valakit az a gondolat foglalkoztat, hogy megőrül. 
Különösen a nehéz helyzetek előtt jelentkezik ez a gondolat, amikor a 
feladat megoldása túlnehéznék tűnik vagy a határidő nagyon közeli. — 
Máskor a nagy lelki nyugtalanság, konfliktus váltja ki az ilyen gondo
latokat. Idősebbekből sokszor a feledékenység miatt jön fel a gondolat: 
„Attól félek, hogy megőrülök” (Bovet).

Tudom, hogy vannak, akiket különböző gondolatok nyugtalanítanak. 
Idegnyugtatókat szednek, idegorvosoknál járnak. Kétségtelen, ez a beteg
ség nem látható fizikailag, de hatása az egész emberben nyilvánvaló. 
Ezt a nyugtalanságot nem lehet félretenni, vagy kikapcsolni mint a rá
diót, ha nem tetszik a műsor. Ezt a félelmet, nyugtalanságot csak az old
hatná fel, ha egészen rábízná magát Isten oltalmára. „A félelem ellen
téte az elrejtettség. A gyermek, ha anyja karjaiban pihen, nem fél, ol
talma ott biztos” (Bovet).

Ebből a feszültségből és nyugtalanságból fakadnak sokszor az ön- 
gyilkosságok és kísérletek, Tudjuk, hogy egyre megdöbbentőbb arányo
kat ölt az öngyilkosok száma hazánkban is. Nem véletlen, hogy hazánk
ban is létrejött a telefonsegély-szolgálat, mely az öngyilkossági gondola
tokkal foglalkozókat, telefonhívásos keresőket beszélgetéssel igyekszik 
megnyugtatni.

Fizikailag köztünk sokan egészségesek, de lelkileg betegek. Volt 
olyan férfi, aki este eljött és letette az asztalra a búcsúlevelét, mert reg
gelre végezni akar magával. — Idegileg volt nagyon kimerülve. De ne
héz is volt a reggelt várni s aztán a napokat figyelni, vajon sikerül-e 
megállítani?

„Az öngyilkost gyakran elutasítják, sehova nem tartozóként keze
l ik . .. Egyfelől segélyt kérnek, másfelől ellenkeznek, kritikusok s a velük 
való gyakran hálátlan munka ellenérzést vált ki. Az öngyilkosság okai
val sokrétűen és sok irányból kell foglalkozni, mivel igen bonyolult je
lenségről van szó .. .  sok finomságot és főleg egyéni megítélést igényel. 
Noha az öngyilkost nem nevezhetjük elmebetegnek sematikusan, de két
ségtelenül általában lelkileg sérült, szociális megterheléseknek kitett 
egyénekről van szó” (Hárdy).

Milyeneket tapasztaltam? — Láttam megkeseredett fiatalt, családi 
körülményei miatt életuntat, alkoholistát, gyógyíthatatlan betegség miatt 
megkeseredettet. — Kisbéri kórházi főorvost talán az keserített meg leg
inkább, hogy miközben betegek sorát gyógyította meg, gyermekeket bo
csátott haza gyógyultan, saját gyermekén nem tudott segíteni. Injekciót 
adott be fiának s magának, s az percek alatt mindkettőjükkel végzett.

„Napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt kap az öngyilkosság szociál
pszichológiai okainak megvilágítása. Az önelpusztításra irányuló cselek
mény szűkebb (családi) és tágabb emberi közösségben (munkahely, tár
sadalom) játszódik le. A kísérlet fakadhat konfliktusok, súrlódások, fe
szültségek és ellenséges kapcsolat nyomán, amikor az fenyegető, sőt 
bosszúálló jellegű lehet. (Pl. megöli magát az elhagyott feleség, hogy 
halálával bűntudatot okozva lehetetlenné tegye férje újabb házasságát.) 
Máskor olyan, aki tudta, hogy útban van. De lehet a kísérlet segélykérés 
is a környezet felé. A valóban nehéz helyzetben levő személy ily módon 
kéri embertársai megértő segítségét” (Hárdy).

Egyre több, ideges, nyugtalan gyermekkel találkozunk hittanórákon, 
konfirmációi és egyéb alkalmakon. A szülők nagy rohanása, idegessége, 
nyugtalansága, az otthon feszült légköre a gyermekben csapódik le. Szo
rongásos, gátlásos, máskor csínytevésekkel, feltűnésekkel igyekszik fel
hívni a figyelmet magára. Ezeknél a  gyermekeknél is megértésre, sze-
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retetre van szükség. Beszélgetéseink feléjük a megnyugtatást kell hogy 
sugározzák.  

Betegekről volt szó. Fiatalokról és idősekről, gyermekekről és fel
nőttekről. Miközben e dolgozat befejezéséhez érek, egy igének a gondo
latával zárom: „Nagyon korán, szürkületkor felkelt Jézus és kiment egy 
lakatlan helyre és ott imádkozott” . Mk. 1:35. — Csak ezután indult Jézus 
a napi munkája felé, indult a betegekhez, szomorkodókhoz és minden
kihez, hogy hirdesse nekik Isten országa evangéliomát és gyógyítsa a 
betegeket, vigasztalja a bánkódókat. — Mielőtt elindulunk a betegek
hez, hogy velük beszélgessünk, először legyen a mi számunkra is csend, 
amikor Istennel beszélgetünk. S ez az imádságos lelküket vezessen ben
nünket a betegekhez is és akkor valóban ez történik: Lelkipásztori be
szélgetés a betegekkel.

Varga György

IR O D A L O M

Theodor B ővet: Lebendige Seelsorge 
M akkai Sándor: Poim énika
W olfgang Trillhaas: De Dienst dér Kirche am M enschen
Thurneysen E duárd : A  lelkigondozás tana
dr. Hárdy István : Pszichológia a betegágynál
dr. Hárdy István : Lelki élet, lelki ba jok
dr. Németh G y örgy : Lelki egészségünk

Mélylélektan a lelkipásztori gyakorlatban

A pszichológia kulcsszerepet tölt be a tudományok rendszerében — 
hangoztatta Piaget 12 éve a Nemzetközi Pszichológiai Kongresszuson 
Moszkvában. Hivatkozott Kedrovra, aki a tudományok háromszögének 
csúcsaiként a társadalom-, a természet- és a filozófiai tudományokat je
löli meg, a háromszög közepén pedig a lélektan foglal helyet, mint ami 
azokkal kölcsönhatásban van. (V. ö. Alkalmazott pszichológia, Bp. 1973. 
8. o.)

Generális szerszámunk a pszichikum, használata megkerülhetetlen, 
akár logikai, akár tapasztalási, érzési, vagy sejtő funkciónkról van szó. 
Csak az a kérdés, mennyire értünk ennek az egzisztenciális munkaesz
köznek a használatához, mennyire vagyunk tudatában átfogó szerepköré
nek, természetének, lehetséges torzulásainak és nagyszerű esélyeinek.

Nem fetisizáljuk a lélektant, semminek sem akarjuk a helyére tenni, 
kiváltképp nem a teológiának. Pótléknak nem is lenne jó. Magát a lélek
tant kell helyére tennünk szolgálatunk összképében, egyrészt, hogy egy
általán legyen, másrészt, hogy szolgálatkészen ott legyen, ahol szükség 
van rá. A pszichikus betegségek gyors ütemben terjednek hazánkban is, 
ugyanakkor — Juhász Pál professzor véleménye szerint — „pszicholó
gusi, pszichiátriai ellátásunk úgyszólván csak jelképes . . .  ami már meg
van, az sem érvényesül kellő mértékben.” (Nők Lapja, 1977. 52. 21.)

A megelőzés óriási fontosságú — lenne, ha azok, akik hivatássze
rűen emberekkel foglalkoznak — például a lelkészek — kellően fölvér- 
tezettek lennének erre a feladatra, ami nem valami külön teendő, mint 
néhány fa elültetése, hanem egész mentalitásunk integráns része, alapvető
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készség és képesség. A felelős szeretet egyik neve ma: lélektani felké
szültség.

Gyakorlatilag tapasztalt eseteket írok le, annyi „fazonigazítással” , 
amennyi szükséges a szereplők felismerhetetlenségének biztosításához, 
de nem változtat a lélektani jellegzetességeken. Ezek iránt szeretnék ér
deklődést kelteni, fényt villantani arra: rejtett lélektani momentumok 
milyen döntően érvényesülhetnek a „gazda” életében, annak nem éppen 
mindig javára — és hogyan próbálhat segíteni a lelkipásztor, aki tulaj
donképpen pszichológus is kell hogy legyen.

Nem az én asztalom

Szikár, merev arcú, szögletes mozgású, ötvenes nő keres. Hanglejtése 
alig van, beszéde száraz, szinte koppan, attitűdje egyértelműen elváró
követelő, szinte vádoló panaszzuhataga nyomán úgy érzem: a második 
tízpercben már én leszek a felelős az egész életéért. Erősen töredező el
beszélésébe belekérdezve kiderül, hogy ismételten volt ideggyógyászaton. 
Megmutatja az egyik zárójelentést is. Ha kétségem lett volna, láthatom: 
schizophrenia chronica. Szigorúan pszichiátriai eset, mint általában az 
elmebetegek. Orvoshoz küldöm, jogi természetű problémájával ingyenes 
jogtanácsadásra, segélykérésével a saját gyülekezetének a papjához 
(messziről jött, s nem is evangélikus). Órák hosszat ülne még és beszélne: 
betegesen ambicionálja különösen az olyan lelkészek társaságát, akiknek 
van valami „plusz-szakjuk” is. Udvariasan, de határozottan lezárom a 
beszélgetést. Pár nap múlva újra jön; ékkor már a kapuban közlöm vele, 
hogy a korábbiaknál többet nem tudok mondani.

Aki nem tud hinni a megbocsátásban

Istentisztelet után fiatal lány zörget be. Aznapi utolsó szolgálatom 
után lévén nyomban elbeszélgethetünk. Elmondja kínját: nem tud hinni 
— noha igen szeretne — a bűnbocsánatban, melyet az úrvacsorában kap. 
Különösen a szereztetési igéknél támad benne zűrzavar, fogalma sincs, 
miért, az „ez az én testem. . .  ez az én vérem” hallatára. Rendszeres ige- 
hallgató anyjával együtt, naponta olvassák a Bibliát is. Különben meny- 
asszony, de erről csak fél mondattal szól, ekkor azonban különös, nyo- 
mott szomorúság fátyolozza el különben sem vidám hangját. Iskolázott, 
jó eszű lány. Ül kisírt szemmel és beszél. Félig-meddig megérzésszerűen 
rákérdezek: „Mondja, egyetértés van maga és a vőlegénye között a sze- 
relem testi vonatkozásaira nézve?”

Kővé dermedten mered rám, szinte reszkető szájjal nyögi ki: „A  ve- 
sémbe lát! Dehát honnan gondolta . . . ? ”

Kiderül, hogy hiper-pietista anyja e tekintetben különösen szemel
lenzősen nevelte: a test eleve gyanús, a test és vér meg pláne! Megbo- 
csáthatatlannak éli át (ez már az én fogalmazásom), hogy neki a lelkén 
kívül — uram bocsá’ — teste-vére is van, de az egész probléma-komp
lexumot elnyomja magában, s az csak vőlegényével folytatott vitáikban 
kerül elő. Valami elmázolt, szétfolyó bűnösségi érzés maszatolja be egész 
látását-életérzését, s az ő esetében a testem-vérem szavaknál „magaszto
sul” lelki (azaz megengedett) problematikává.

Beszélek neki a nemiség teremtési rendjéről, hangsúlyozottan bib
liai alapon, az aggályos „kötelezettségszerűséggel” elfojtott problémák „át- 
változási” hajlamáról, a test bibliai megbecsüléséről, s arról, hogy az in-
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karnáció egész emberségünket emeli föl és milyen felszabadító ereje 
van az úrvacsorának teljes egzisztenciánkra nézve.

Mivel ez a lány még csak preneurotikus állapotban volt, hamar meg- 
értette-átélte, hogy nem arra a lábára sántított, amelyikbe tövis ment — 
és ugrálós jókedvvel távozott.

Egy fiatalasszony gyónni akar

Mit? Azt, hogy nagy benne a keserűség a férjével szemben. S ugyan 
miért? Mert a férj uram iszik, mint a gödény és durva, mint a pokróc. 
Én eskettem őket két évvel azelőtt. Tudta akkor, hogy vőlegénye milyen 
meghitt viszonyban van a pohárral? Tudta. Annyira szerette, hogy mégis 
hozzáment? A csudát! Mást szeretett. De hát akkor miért?! Elsírja ma
gát. „Mert a Pista folyton azt mondogatta: magára gyújtja a szülei házát, 
ha nem megyek hozzá, és én leszek az oka a halálának!”

Hű! Kell néhány másodperc, amíg ezt kiheverem úgy-ahogy. Ezt a 
kislányt — mert lélekben inkább az, mint asszony — a világ végéig el 
lehet kergetni efféle nyomorult zsarolásokkal, mert belerögződött, hogy 
őt mindenért felelőssé lehet tenni. Ilyen mérvű ego-atrófia (én-elhalási 
hajlam, puha énűség) alapjai a gyermekkorban keresendők. Végignyo
mozni !

Kicsiny korában rengeteget hagyták magára az öccsével együtt, akiért 
őt tette felelőssé az igen kardos mama. A papa is mennydörgőén szigorú 
volt. („Nem fél a mennydörgéstől?” „De, nagyon!” Hát persze.) A szülők 
messzire jártak el dolgozni, a családi ház rekordidő alatti összehozása 
volt nekik a lényeg, a gyerekekre vajmi kevés gondjuk volt. „Páciense
met” már fél éves korától egy nagynéni felügyeletére bízták, aki rideg 
tárgyszerűséggel bánt vele, az amúgy is elanyátlanodott gyerekben fo
kozva a kiszolgáltatottság érzését. A részleges anyavesztés miatt az ős
bizalom mellé felnőtt az ős-bizalmatlanság. Amikor pedig a nagynéni
nek már csak benéznie kellett rájuk, mert a kislány lett az öcsike-£e- 
lelős, esténknét az 5—6 éves „dajka” szorongva várta a szülőket: hátha 
csak szidást kap s netalán pofont is, mert nem jól látta el fivérét. (El
kezdett lerakódni benne az a szorongásos érzés, hogy szinte mindenért 
ő a felelős, főleg a fiúért, pl. ha az gyufával játszik és magára gyújtja 
a házat — amit aztán tudattalanul átvitt később a pont ilyen típusú ön- 
gyilkossággal fenyegetőző fiúra, az meg alkalmasint megérezte rajta, 
hogy zsarolható.)

Bűnbak-komplexusa következtében („én mindenért hibás vagyok, és 
sose tehetem azt, amit szeretnék”) érezte úgy, hogy le kell mondania 
arról a fiatalemberről, akit szeret, s apa-mintára egy agresszív férfit 
kell választania, különben ő felel annak öngyilkosságáért. Nem tudta, 
hogy valójában miért cselekszik így; a valódi indítékok csak a lelkigon
dozói beszélgetéssorozatban tárulhattak fel. Mindjárt az első óra után 
kissé felszabadultabban lélegzett, amikor megértette-átélte (s ennek az 
érzelmi része a döntő), hogy önmagunkat védtelenül hagyni épp úgy nem 
szabad, mint önmagunkat megölni, tehát a normális önvédelem köteles
ség, s nemcsak megengedett dolog. Idéztem neki Pált, aki, ha más össze
függésben is, de bizony nem minden irónia nélkül írta: „ . . .  eltűritek, 
ha valaki leigáz titeket, ha valaki élősködik rajtatok, ha valaki zsákmá
nyul ejt titeket, ha valaki hatalmaskodik rajtatok . . (2Kor 11, 20).

Igen távoli munkahelyéről férje 2—4 hetenként járt csak haza, meg
követelte viszont, hogy felesége látogassa őt rendszeresen, „mert ha nem, 
ő megöli magát” . Ha nem is tanácsoltam az ifiasszonynak, hogy kövesse
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Kund Abigél példáját, azt viszont igen, hogy a férj uram „levél-bom
báit” ilyetén ellen-szövegekkel hatástalanítsa: Ha te öngyilkos leszel, az 
kizárólag a te felelősséged, de ha egyszer én nem bírom tovább a te 
komiszságaid miatt, arról te csak utólag fogsz értesülni! (Ezt a taktikai 
húzást nyugodtan javasolhattam, mert a „páciensnek” esze ágában sem 
volt önként válni meg az élettől.)

A hatás számomra is meglepő volt. A szájtépő fiatalúr kezesbárány
ként tért meg otthonába, s reggeltől estig több részletben telesírta a la
kást, fogadkozott, esengett — egyszerűen nem lehetett ráismerni. Azaz
hogy . . .  Ö, akit a szülei agyonkényeztettek, s még a katonasághoz is 
becsempészték neki a literes pálinka-adagokat, ránevelődött az úrhatnám- 
ságra, miközben voltaképp kiskorú maradt, aminek a felelősség-áthárí
tás! machináció integráns része. Amikor ál-nagykorúságának fő fegyve
rei, az öngyilkossággal fenyegetőzés és a nagyhangúság kiestek a kezéből 
a szeget-szeggel-stratégia hatására, akkor nagy hirtelen előbukkant alap
vető infantilizmusa a gyermeteg sírással-esküdözéssel-könyörgéssel. Ezt 
elmagyaráztam a fiatalasszonynak — ez már  úgy a negyedik beszélge
tésünkön történt — úgy interpretálva a helyzetet, hogy kettejük közül ő, 
a feleség a „nagykorúbb”, mert bár a szülői nevelés komoly hiányossá
gai és hibái hátráltatták ugyan a lelki fejlődésben és „behorpasztották” 
önértékelését, egészséges önvédelmi ösztönét, de ez fokról fokra kijavít
ható, s neki mégiscsak van komoly morális alapja, a férjének viszont 
alig. Miközben behozza saját lelkifejlődési deficitjét, hasonlóhoz segít
heti nagyobb fázislemaradásban szenvedő férjét. Ebben a gyülekezeti 
közösség is segíthet, annál is inkább, mert a férj önkéntes fogadalmai 
között szerepelt a templombaj árás is. Fogja szaván; könnyen bekövet
kező visszaeséseitől, robbanásaitól ne ijedjen meg. Két embert kell föl
vezetnie a felnőttkor meredekén: önmagát és a férjét. Isten segítségével 
vágjon neki. Amikor szükségét érzi, jöjjön csak nyugodtan el hozzám 
máskor is.

Sok járulékos problémát is megbeszéltünk a fiatalasszonnyal, akinek 
álmai kezdettől fogva pontosan jelezték állapotát, ill. az erősen javuló 
tendenciát. Korábban pl. visszatérő rémálma volt egy gyilkos férfi, aki 
őt késsel üldözi, mindig eléri és belevágja a kést. Beszélgetés-sorozatunk 
vége felé a gyilkos elől egy kórházba menekült (ez alighanem a lelki
gondozás szimbóluma az ő helyzetében), amikor pedig a késes férfi ez
után is utána eredt és elérte, ő megragadta a kést tartó kezét, vissza
fordította a támadó ellen s úgy ölte meg azt. Mivel pedig az ember ritka 
kivételtől eltekintve önmagát álmodja, az az ismeretlen álombéli me
rénylő az ő saját „belső gyilkosa” volt, önlelkének az a „megvadult” 
eleme, amely őt belülről ölte. Ezt az ő gyógyuló önvédelmi ösztöne s 
erősödő énje hidegre tette, hál’ Istennek.

Egyik utolsó beszélgetésünkkor visszatekintettünk korábbi állapotá
ra, bűnbak-komplexusára. (Jó néha így felmérni a megtett utat.) „Mond
ja, a mohácsi vészért nem maga volt véletlenül a felelős?” — kérdeztem. 
Felszabadultan nevetett. Már nem először, s bizonyára nem is utoljára.

Nehéz presbiterből fürge presbiter

Számított a faluban, ki presbiter, ki nem. Ö különösen örült, ami
kor az lett. A felügyelővel ugyan kissé nehezen jött ki, mert az akarva- 
akaratlan tekintély-alapon beszélt vele is, de akkor is megbecsülést ka
pott emberünk, mint az egyháztanács tagja. Nagyon szeretett volna va
lami plusztisztséget a gyülekezetben. Le volt törve, amikor nem ő lett a
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másodfelügyelő. Ideges ember — mondja a felesége — egy úrhatnám 
főnöke teljesen kikészítette. Ügy fogták le öten a cingár embert, amikor 
szét akarta volna szedni a főnököt.

Valami fel-felizott körülötte-benne. Rejtélyes tünetei voltak, „idegi 
alapon” . Egyik-másik presbiter-társával könnyen feszültségbe került, je
lentéktelen dolgok miatt, amin hetekig képes volt rágódni. Volt egy testi 
hibája — nem feltűnő, csak rögtön észrevehető. Kisebbrendűségi érzés 
bántaná ennyire? Nekem rendkívül szívesen tartott kiselőadásokat, főleg 
építőipari szakmájának rejtelmeiről, szűnni nem akaróan. Sokszor ahogy 
belépett, azonnal elkezdte. Ha nyilvánvalóan igen sürgős teendőim vol
tak, az sem zavarta. Viszont amit én mondtam, az megfellebbezhetetlen 
volt számára.

Amikor egészségi panaszai aggasztó méreteket öltöttek, felkerestem 
a szakorvosát. Ebből a beszélgetésből kiderült: könnyen lehetséges, hogy 
bajában a pszichés tényező komoly, talán elsőrendű szerepet játszik. 
Lássuk hát a gyerekkorát! — majdnem minden neurotikus zavar onnan 
ered.

Anyja rendkívül lobbanékony természetű volt, de törődött a gyere
kekkel, apja viszont nem, fizetését sem adta kellő mértékben haza, ott
hon is keveset volt, de akkor is a gyerekekkel foglalkozott a legkevésbé. 
Még szakmai ismereteit sem osztotta meg legkisebb fiával — a mi em
berünkkel — akit bátyjai is lekezeltek, elvégre ez volt az apai modell: 
nem érdekeltek, fölöttetek állok. Presbiterünkben így alakult ki a „rossz 
apa, rossz fivérek” alapérzés. Az atya-figurákkal (munkahelyi főnök, 
vagy bármilyen tekintélyi személy) könnyen került heves feszültségbe 
emiatt az ösztönös indulat-kivetítés miatt; a hozzá hasonló férfiakkal 
(a „fivérekkel”) is aránylag könnyen voltak súrlódásai, de csaknem min
den méltatlankodását magába fojtotta. Klinikai kórképe is maximálisan 
megfelelt az agresszió-elfojtásnak. De ha egyszer robbant, akkor teljesen 
elvesztette az ellenőrzést önmaga fölött. A lelkészben atya-pótlékot ta
lálván szinte kielégíthetetlen volt az ilyen irányú kapcsolat-igénye. Erre 
a pozitív indulat-áttételre nagy haszonnal támaszkodhattam a megköze
lítés kényes feladatában.

Problematikáját a számára érthető nyelven és szinten elmagyaráz
tam neki, majd külön a feleségének is, a neki megfelelő szinten. A bi
zalmuk hézagtalan volt, ami sokat segített abban, hogy a férfi — felesége 
közlése szerint — már sokkal kevésbé volt ideges, jobban aludt, újabb 
szakorvosi beavatkozásra évekig nem szorult (amíg csak tudtam róla), 
súrlódásai erősen csökkentek, egy szerencsés munkahelyváltozással pedig 
egy jó főnököt is kapott. Gyülekezetében minden lehető módon szolgált, 
s láthatóan örül, hogy ezt teheti. Hiszen családra talált, abban pedig 
csak természetes, hogy dolgozik az ember.

Éjféli rémület

Avagy: a halott férj léptei. Azt hallotta „kristálytisztán” , minden 
éjjel pontban éjfélkor riadva fel, a félelemtől jéggé dermedve. Egyedül 
már nappal sem mer a szobában tartózkodni, aludni meg csak akkor, ha 
valamelyik hozzátartozója ott alszik a közelben. De ilyen nincs minden 
éjjelre. Meddig lehet ezt bírni?

Álmodni nem szokott, mint állítja. Bizonyított tény, hogy mindenki 
álmodik — csak nem mindenki emlékszik rá. Nőknél elég ritka, aki úgy 
hiszi, hogy sosem álmodik. Ö volt az egyetlen „védencem”, aki a továb- 
biakban sem álmodott semmit. Az álom-analízis tehát kiesett arzenál

32



lomból. Maradt azonban ismereteim alapján két munkahipotézisem e fé- 
lelmi neurózis hátterére nézve: 1. Szemellenzős, rideg, sex-tabu-szem- 
léletes neveltetés. 2. Kontakt-hiány. (Hogy miért pont ez a kettő, azt rö
viden bajos lenne jól magyarázni meg.)

Beszéltettem a gyerekkoráról. Viszonylag hamar oldódott. Már nagy
lány volt, amikor először kísérte haza fiú, a templomból hazafelé a ka
puig, ott azonnal elköszönt. Ezért bent egy óriási pofon volt a fogadjis- 
ten. Ez volt a „témára” az alaphang, nem éppen jól hangzó változatok
kal.

„Szellőztetni” a témakört! Merje végre szavak b a  foglalni, mi nyo
masztotta, amiről mukkot sem szólhatott. Kiderült: emberi kapcsolatai 
is nagyon meggyérültek. Biztattam: ami van, erősítse, ami lehetne, ku
tassa fel. Járjon csak újra bibliaórára is, ne törődjön vele, hogy néhányan 
nekiesnek: hát eddig mért nem jöttél?! Persze panaszainak alapjáról is 
jócskán beszéltem. Tanácsaimat megfogadta.

Másfél hónap múlva egyszer azon kapta magát, hogy délelőtt már 
fél órája bent van a rettegett szobában, és „elfelejtett” félni! Három hó
nap múlva pedig már nevetett az egészen. Nincs többé éjféli rémület.

Déli szorongás

„Pár napja minden délben megmagyarázhatatlan szorongás fog el. 
Valami félelmetes, egyszerűen leteper. Mitől lehet ez ?”

A 60 körüli asszonynak legalább tíz éve jelentős pszichikus és testi 
panaszai vannak, alighanem szoros összefüggésben egymással. 1—2 éven
te kórházba vonul, halálváró hangulatban, de úgy látszik: alapproblémá
ja nem organikus jellegű. „Minden” baja van; életérzése szinte állan
dóan dúlt és ingatag. S most még ez is!

Az efféle jelenségek megjelenési formája igen könnyen tartalmaz 
szimbolikus elemeket, melyekről a páciensnek halvány fogalma sincs, 
amelyek azonban igen jellemzőek a panasz természetére, eredetére. Mi
vel mindig pont délben töri rá az ajtót a szorongás, végigkérdezem: fű
ződik-e valamilyen emléke, benyomása a délhez, a harangszóhoz, a de
leléshez, a déli verőfényhez, a délhez, mint égtájhoz, a 12-es számhoz? 
Nem, semmi. Űjabb nekirugaszkodás: „Történt önnel valami különös 
az élete delén?”  Fojtott indulattal, csaknem elcsukló hangon tör ki belőle 
a válasz: „Akkor tették tönkre az életem!”

Helyben vagyunk. Elmondatom vele, mi történt akkor, beszélje csak 
ki magából, amennyire lehet. Aztán elmondom neki, hogy „az emberélet 
útjának felén” szinte menetrendszerűen jut az ember „egy nagy, sötét 
erdőbe”, s e válságszakasznak a pszichoterápiában külön irodalma van. 
Ha erre az időre egyébként is súlyos terhek nehezülnek, annak a hatása 
persze hosszú távú, ha pedig az extra terhelés nagyjából változatlan jel
leggel újra megjelenik a következő válságszakaszban, az öregedés beve
zető fázisában (s az illető asszony esetében ez történt), akkor nem csoda, 
ha az ilyen ijesztő formában történik. Megemlítem, hogy a Zsolt 91, 6- 
ban szereplő „délben pusztító ragály” nyomán szakírók emlegették „a 
dél démonát”, mint az élet közepe válságkanyarának jelképét. A szinte 
állandóan szorongó, depresszív alapérzésű asszonynak, aki aggályosán 
szorgalmas bibliaolvasó, sokat jelentett a biztatás: „Nem kell félned . . .  
a délben pusztító ragálytól.” Ennek nyomán imádkoztunk. Legközelebbi 
találkozásunkkor rögtön elújságolta, hogy a „déli szorongás” azóta sem 
jött elő.
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A gyors részeredmény ellenére ez az asszony folyamatos lelkigondo
zásra szorul. Az ő korára már elég mélyen beidegződhettek pszichoszo
matikus konverziói (pszichikus problematika „átfordítása” testi tünetek
ké) s a szorongó és depresszív alapszín. Elsősorban szupportív („hordo
zó”, támogató) lelkigondozásra van szüksége. Elküldtem azonban egy is
merős pszichiáter-főorvoshoz is, nehogy esetleg figyelmen kívül hagyjak 
olyan momentumot, amely kiesik látószögemből. Ennél az asszonynál ko
moly eredmény, ha viszonylag tűrhetően bírja az együttélést bizonyos 
kedvezőtlen adottságokkal, tüneteivel s nem utolsósorban — önmagával.

Minél kisebb (enyhébb fokú) a baj, s minél nagyobb a pszichológiai 
felkészültségünk, annál jobban. Igazat mondott Paracelsus, hogy a sze
retet a legjobb gyógyszer, de naivitással és tájékozatlansággal ártani is 
rengeteget lehet. (A fenti eseteket egyébként ízelítőnek írtam a pszicho- 
diakónia praxisához, de szószékre ne vigyük őket. Maradjon tanulmányi 
anyag.)

Nem egyszer kérdezték tőlem: mit olvasson az, aki bevezetést sze
retne a pasztorális pszichológiához. Remek kis könyv dr. Bagdy Emőke: 
Családi szocializáció és személyiségzavarok c. alapvető műve a Pszi
chológia — nevelőknek sorozatban, amelyből különösen ajánlanám még 
dr. Ranschburg: Félelem, harag, agresszió és dr. Szilágyi: Pszichoszexuá- 
lis fejlődés c. könyvecskéit. Továbbá: Mérei-Binét, Gyermeklélektan. 
Németh Gy., Lelki egészségünk. Lepp: Klarheiten und Finsternisse der 
Seele. Egyébként jó néhány pszichológiái vonatkozású cikk jelent meg a 
Lelkipásztorban és a Theol. Szemlében, ezek irodalmat is közölnek több
nyire. S el ne felejtsem dr. Gyökössy Endre könyvét: Magunkról, ma
gunknak; Ref. Sajtóosztály, 1976.

Hallom a rádióból dr. Váradi ig.-főorvos becslését: hazánk lakossá
gának mintegy másfél százaléka pszichotikus (elmebeteg), s olyan tíz 
százaléka neurotikus. S vajon preneurotikusok hányan vannak? Meny
nyire vagyunk védettek, s mennyire tudunk védeni? Fiat lux!

Korunk emberének is egyik nagy problémája a sors-kérdés. Miért 
nem sikerül mindenkinek boldognak lenni? Miért koronázza az egyik 
ember fáradozását siker, a másikét kudarc? Ki vagy mi van a sorsunk 
mögött, aki megkérdezésünk nélkül beleszól az életünkbe? Miért megy 
jól a gonoszoknak s próbák tüzében égnek az istenfélők? Megannyi kér
dés válasz nélkül.

Mi a sors? Egy vagy több ember, egyesek vagy népek életútja a ma
guk kiszámítható vagy váratlanul bekövetkező változásaiban.

Mennyire segíthetünk?

Dr. Bodrog Miklós
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1. A sors „megjelenési típusai” — filozófiai bepillantás.
a) A rejtélyes sors. Fiatalon elhunytak sírkövén láthatatlanul is ott 

olvasható: miért? Hölderlin írja: a régi görögök bosszúja gyakran az éj
szaka leányaként ábrázolt, nem félelmetessége, nem is titokzatos eredete 
miatt, hanem rejtélyes magatartása miatt. E szerint a jövő tartogathat 
kellemes meglepetéseket épp úgy, mint kalandos veszedelmet.

b) A sorsszükségszerűség. Senki sorsát ki nem kerülheti — tartja a 
közmondás. Mögötte annak a felismerése rejlik, hogy valami megtörté
nik, aminek meg kell történnie. „A  sors mindig vonatkozással van a 
megélt eseménnyel és érvényessége igényének és meghatározottságának 
időszerű kapcsolatában bontakozik ki. Ebben az értelemben nincs sors 
önmagában, hanem mindig csak valakinek a sorsáról lehet beszélni. így 
objektivizálódik a sorsszükségszerűség először a belső és külső eredmé
nyek kényszerítő cselekvésláncolatává.” (J. Konrad)

c) A tragikus sors, a moira. A görögök sorshite, amely szerint még 
az istenek is a sorsnak alávetettek. Szophoklész: Oedipus király c. tragé
diájában mesterien írja le, ahogyan a vétlen ember belekeveredik a vé
tekbe és kikerülhetetlenül sodródik abba a helyzetbe, amely pusztulását 
okozza.

d) A bosszúálló sors. Történelmi példaként említhetjük Stuart Má
riát. Tragikus sorsának nem vétlen áldozata. A bűn megbosszulja magát. 
Maeterlink: Bölcsesség és sors c. munkájában egy másik példát említ. 
„Azt hiszem nincs még egy élet, amelyben minden igazságtalanság tö
kéletesebben és nyilvánvalóbban megbosszulta volna magát, mint Napó
leon életében. Közmondás is: Isten malmai lassan, de biztosan őrölnek.

e) A sorsharmónia, sorsrend. A sorsunk véges értelmünkkel nem 
áttekinthető, de része a nagy egésznék, a világrendnek. Végül is minden 
egymással harmóniában találkozik. Ez a sorstapasztalat az embernek el- 
rejtettséget és bizalmat kölcsönöz. Leibniz egyenesen arról szól, hogy 
Isten a rosszat csak ott engedi meg, ahol vele az egésznek a tökéletese
dését érheti el. Így a világ, amelyben élünk, a lehető legtökéletesebb 
világ.

f) A véletlen. Spinoza szerint a véletlen az, amit hiányos ismereteink 
következtében nem tudunk megmagyarázni. Más kérdés, van-e tényleg 
véletlen Isten rendjében. A baseli filozófus Steffensen így ír: „A törté
nelem tulajdonképpeni titka ez: benne minden véletlen.” Spanyolország 
egyik királyát egy lezuhanó tégla ütötte agyon. Utódja megváltoztatta 
országa történelménék irányát.

g) A belső kell. Ilyen élményük volt a prófétáknak: Ámos, Ézsaiás, 
Jeremiás mind szólnak erről. Assziszi Ferenc a Damians kápolnában 
élte át belső elhívását: meg kell alapítania rendjét. Goethe írja: „Min
den rendkívüli embernek van egy bizonyos küldetése, amelyet meg kell 
valósítania.” Luther szól arról, hogy Isten úgy hajtotta őt, mint egy vak 
lovat, a reformáció művének véghezvitelében.

A mindennapok tapasztalatában a ténylegesen szükségszerű a sors
szerűen elrendelt eseménnyel ölelkezik s találkoznak a kegyelemtől in
dított belső kell parancsában. Ilyen tapasztalata csak a kegyelem ható
körében élő embernek lehet.

2. Kísérletek a sors rejtélyének megfejtésére
a) A buddhizmus. Az élet szenvedés és a szenvedés az élet. De az 

egész, amit látunk s tapasztalunk ezen a világon: látszat. A legfőbb cél: 
meg kell szabadulnunk ettől a látszatvilágtól, be kell jutnunk a nir
vánába, amely feloldódás a világmindenségben. így szabadulhat meg a
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földi lét kínjaitól, a sorstól az ember. A buddhizmus magára hagyja az 
embert szenvedéseiben, földi sorsa megváltoztatására nem biztatja, mert 
azt csupán látszatértéknek tekinti. Lényegében Buddha nem ad segítsé
get az embernek földi sorsa alakítására.

b) Hinduizmus. Jelmondata: Hagyj el mindent, hiszen minden csak 
látszat, csalóka kép. Az élet értelme az, hogy kiszabadítsuk magunkat a 
lélekvándorlás körforgásából, amely mindig az ember elkövetett jogta
lansága miatt folytatódik. Ennek elérése hármas úton lehetséges: ismere
tek gyűjtése és megvilágosodás; vallásos gyakorlatok teljesítése; köteles
ségeink pontos elvégzése. Ha mind ez sikerül, akkor énünk találkozik és 
felolvad az istenségben. A hinduizmus épp úgy magára hagyja az embert 
a sors gondjaival, a földi élet kínzó kérdéseivel, mint a buddhizmus. Le
becsüli a földi életet s a különféle aszketikus magatartás szokásoknak 
és meditációknak, amelyek önmagukban is passzív életformára sarkall
nak — egyetlen céljuk a reinkarnációtól való szabadulás, végső soron 
menekülés az élettől.

c) A kínai vallás egyik ága, a konfucianizmus az embert helyezi min
den dolog mértékvé, hangsúlyozza az emberi kapcsolatok ápolását, kar
dinális erényei pedig: jó akarat, becsületesség, bölcsesség, őszinteség. Az 
embernek minden cselekedetével az örök világrendbe kell bele illesz
kednie. Ezt a világrendet egy legfelsőbb szellemi hatalom szabja meg. 
0  irányítja az emberek sorsát is. Ezt az ember csendes beletörődéssel 
elfogadhatja.

A másik ág, a taoizmus erőteljesen hangsúlyozza a metafizikai mély
séget, az ember integrációját a kozmoszban. Ismerje fel az ember ter
mészetes nagyságát és kicsinységét. A halált életfiatalító praktikák által 
győzheti le, mint pl. légzési gyakorlatok, diétás étkezés, a szexualitás 
szabályozása. Végül az ember alaktalanul visszamerül az örökkévaló
ságba.

A konf ucianizmus lényegében a fatalizmust hirdeti, s ezzel teljesen 
passzívvá teszi az embert sorsa alakításában, a taoizmus pedig a halállal 
felveszi ugyan a harcot, de földi sorsával nem törődik.

d) Az iszlám. A  Kr. u. 7. évszázadban keletkezett vallás Allah kezéből 
fogadja el a földi létet. Ez a lét nem látszat, nem csupa kín, hanem 
öröm. A mohamedán megbízatása, hogy a világot Allah megismerésére 
elvezesse. Innen a missziói aspektus erőssége. Az örök élet pedig a földi 
lét idealizált folytatása. Az iszlám legmerevebb tanítása: minden Allah 
akarata a világban. Ezért nincs helye az iszlámban a haladásnak, a tár
sadalmi fejlődésnek. Ahogy a buddhizmus és a hinduizmus elfordul a 
földi élet kérdéseitől, úgy parancsol Mohamed passzív belenyugvást kö
vetőinek és Allah akaratának tétlen elfogadására sugall.

e) A humanizmus. Az embernek ember által kell jónak és boldognak 
lennie. Minden nyomort és szerencsétlenséget az ismeret, a tudomány és 
a technika segítségével kell felszámolni. A sors nem teszi rabbá az em
bert, hanem mindenki a maga szerencséjének a kovácsa. A sors a huma
nista számára életnagyságú feladatot jelent, sokkal nagyobbat, mint bár
mely keleti vallásban. A humanizmus legmélyebb mélységében és fel
szabadító aktivitásában is csak addig jut el: az ember csupán ember. 
Egy humanista, akit öngyilkosság elől mentett meg szomszédja, így kiál
tott fel: „szükségem van Valakire, akinek mindent megköszönhetek! Ez a 
valaki nem az, akit ti Istennek neveztek?!” — A humanizmus nagyra ér
tékeli az embert, minden tisztesség és cselekedet végső mértékévé is te
szi. Az ember számára a végső távlat: eljutni az igazi emberség legma
gasabb csúcsára. Ezt azonban minden egyes ember utolsó szívdobbanásá
val magával viszi sírjába.
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f) A mélylélektan álláspontja. Freud és iskolájának kutatásai által 
egyre hangsúlyosabb lett, hogy az ember sorsa figyelemreméltó mérték
ben meghatározott azáltal, ahogyan ezen a világon születése pillanatától 
fogadják és korai gyermeksége idején nevelik. Szüléink és családunk a 
mi sorsunk. Schottlander kutató még tovább sarkítja ezt a felismerést: 
az édesanyánk a sorsunk. Freud a szexualitásban látja az ember deter- 
mináltságának indokát. Mások a kisebbrendűségi érzésre vezetik vissza 
az ember érvényesülési vágyát (Adler). Újabb felismerés szerint az álom 
világ nyelve, az álomban felbukkanó ősképek jelzik, hogy az ember ön
megvalósításának útjában milyen akadályok vannak (C. G. Jung). Ismét 
mások utalnak arra, hogy az ember élete alapfeltételeinek (idő, elmúlás, 
halál, bűn, nemiség) korlátái miatt szenved, amely sokszor sorsa negli
gálásában, depresszióban, öngyilkossági kísérletben csapódik ki. Ide sorol
ható azok utópista törekvése is, akik bűntelenek, vétlen szentek szeret
nének lenni. De állandó kudarcuk gyötrő elégedetlenséggel, nyugtalan
sággal jár.

A mélylélektan sokféle irányzatában is egyetért abban, hogy az em
ber többé-kevésbé meghatározott sorsában, vagy legalábbis döntéseinek 
szabadsága sorsa alakítása érdekében behatárolt. Olyan feltételek között 
él, amelyeket nem saját maga hozott létre, de felelős döntései mégis be
folyásolják életét és jövendőjét.

3. Keresztyén hitünk válasza.
a) Az elrejtőzködő Isten. (Deus absconditus) Isten elrejtőzik sorsunk 

eseményeiben. Ö „minden mindenekben”. Öt azonban nem köti semmi- 
féle előre elrendelt vagy „megírt” sors. Isten istensége éppen abban nyil- 
vánul meg, hogy Ö abszolút szabadon cselekszik. Ezt jelenti mindenha- 
tósága. Isten számára nem létező emberi kategóriák a jó és a rossz. így 
Isten cselekvését nem befolyásolja, hogy az ember hogyan „értékeli” az 
Ö döntéseiből származó eseményeket, történéseket. Isten így egészen a 
„sors” Istene. Az elrejtőző Isten tehát omnia in omnibus operans. Ez nem 
jelenti ugyan, hogy megértettük sorsunk eseményeit, sőt újabb kérdése- 
ket vet fel. Napjaink történelmi katasztrófái (Chile, Dél-Afrika), az em- 
beri szenvedés legkülönbözőbb formái, természeti csapások, éhezők mil- 
liói adják elénk a kérdést: ez is Isten akarata volna?

Nem lehet úgy megfogalmaznunk a választ, hogy ami emberi etikai 
mértékkel jónak mondható, amögött Isten rejtőzik, ami pedig emberi 
mértékkel mérve nyilvánvalóan rossz, borzalmas, amögött más okokat 
kell keresnünk. Isten cselekvését nem lehet ezen a világon behatárolni, 
mindenhatóságával nem egyeztethető össze, hogy azt merjük állítani ró- 
la: csak az általunk jónak minősített eseményekben rejtőzik szándéka. 
Ö, aki létet és életet ad mindeneknek, mindig és mindenütt cselekszik. 
Minden eseményben értünk munkálkodik. Másrészt azonban azt is meg 
kell vallanunk, hogy az ember borzalmas, gonosz, ártó cselekedeteit nem 
háríthatjuk Istenre, értük Öt nem tehetjük felelőssé. Luther szerint Is- 
ten sokszor az „ellenkezőjének a látszatában” cselekszik. Elrejti igazi lé- 
nyegét, szeretetét.

Más teológusok arról beszélnek, hogy a valóságnak két szintje van. 
A felszínen a természet törvényei és az ember döntései együtt határoz
zák meg a világtörténelmet. A mélyben munkálkodik Isten a természet 
törvényei és az ember cselekvése által, anélkül, hogy az ember felelőssé
gét megszüntethetnénk.

b) Isten előrelátása (Praedestinatio). Istent nem állíthatjuk az érte
lem ítélőszéke elé, mert cselekvése nem tehető emberi kritika tárgyává.
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Már a kérdés is hibás, amikor azt kérdezzük: hogyan engedheti meg 
Isten? Istennek végső céljai, utai és eszközei sokszor elrejtettek az em
ber elől. Isten nem kívánságaink, elképzeléseink szolgai végrehajtója. Az 
ember számára olyan isten kellene, mint Aladdin csodalámpájának dzsi- 
nuja, aki elég hatalmas arra, hogy leglehetetlenebb kívánságainkat is tel
jesítse, amelyek az emberi teljesítőképességen kívül esnek, de ugyanak
kor elég kicsiny ahhoz, hogy engedelmeskedjék az ember kívánságainak. 
Ez azonban nem Isten, hanem bálvány. A Biblia Istene az ember Ura — 
Én vagyok az Űr, a te Istened, aki szuverén és autonóm Isten. Gondolatai 
és utai „magasan” az ember gondolatai fölött vannak. (Ézs 55, 8). Ha pe
dig az Őt szeretőknek minden javára van, akkor egyedül Isten tudja és 
látja előre, hogy mi ez a jó. Ebből az aspektusból lehet Isten előrelátásá
ról szólni. Ez azt is jelenti, Isten tervében nincs véletlen, az események 
nem vak sorsszerűséggel következnek be, hanem mindenkor alárendel
ten az Ö tervének és akaratának. Mindebből kitűnik, hogy Isten nem 
tétlen szemlélője az eseményeknek, hanem maga a cselekvő aktivitás. 
Isten azonban kész „változtatni” módszerein, csak hogy eredeti célját el
érje. (Merész hasonlattal: az elektromos számítógép, ha sakk játszmát 
folytat, az ellenfél előre nem látott szabad akaratú döntéseit, lépéseit is 
azonnal feldolgozza, reagál rájuk és — végül nyer. Tehát nem egy me
rev program szerint dolgozik, hanem a visszajelzéseket figyelembe veszi. 
Isten persze nem számítógép!) Isten annyival fölötte áll az emberi ér
telemnek, hogy számunkra felfoghatatlan módon — tehát nem az em
beri logika formális ok—okozati összefüggései szerint — kormányzásába 
belekalkulálja emberi elhatározásainkat, azok következményét, sőt a Go
nosz szándékának s megnyilvánulásainak is megvan a maga szerepe. Ez 
azonban nem az értelem megismerési területére tartozik már, hanem a 
hit bizodalmas útján fogadhatjuk el.

c) Az emberi bűn és a sors. Meglepő, hogy mind a vallások, mind a 
hétköznapi közgondolkodásban mennyire felszínesen érintett kérdés a 
bűn. A sors Istene sokkal felelősebb életünk alakulásáért, mint a ma
gunk döntése, tényleges — jó vagy rossz — cselekedeteink — mondják 
sokan.

Az ember az OT tanúsága szerint megszegte Isten parancsát, nem bí
zott benne feltétel nélkül, ellene lázadt s ez nem maradt következmények 
nélkül. (Gen. 3.) Az ember embertársára is rátört gonosz féltékenység
ből. (Gen. 4.) Az ember nem ismert határt és mértéket, emberfeletti akart 
lenni. Nem elégedett meg emberségével ahogyan Isten teremtette. (Gen. 
6, 1—4.) Az ember visszaél technikai lehetőségeivel, nagyravágyás ural
kodik szívében. (Gen. 11, 1—9.) Az első ember és Isten között megrom
lott kapcsolat minden bűn ősi gyökere. Ez ismétlődik minden konkrét 
elkövetésekor. (Rm5, 12kk.) Ezzel összhangban vannak a humán tudomá
nyok megállapításai is. Egyfelől hangsúlyozzák: az ember függőségben 
van, meghatározott pozitív és negatív természeti adottságaiban (örökölt 
génjeinek állománya, képességei és betegségi hajlamai), függ a termé
szettől (időjárás befolyása az egészségre, földünk kedvező életviszonyai), 
függ a szellemi áramlatoktól, a lelki miliőtől, függ emberektől, akik szű- 
kebb és tágabb környezetében vannak, függ tapasztalataitól és múltjá
tól.

Másfelől megállapítják: az ember nyitott lény. Adottságait előnyére 
formálhatja. Belátása és akarata szerint alakíthatja lehetőségeit — bizo
nyos határokon belül.

Újszövetségi értelemben az ember szolgai akarattal rendelkezik. Az 
Istennel való közösség megszakítottságában nem szabad többé akarata 
a jóra, hanem a bűn szolgája. Pál apostol írja: „amit teszek azt nem
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értem, mert nem azt cselekszem, amit akarnék, hanem azt teszem, amit 
gyűlölök. Arra, hogy akarjam a jót, van lehetőségem, de arra, hogy meg
tegyem, nincs. Hiszen nem azt teszem, amit akarok, hanem azt cselek
szem, amit nem akarok: a rosszat. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, 
akkor már nem én teszem, hanem a bennem lakó bűn.” (Rm7, 15, 19.)

A bűnnek következménye van életünkben. Ez „módosítja” sorsun
kat. Isten azonban nem enged szabad teret a bűnnek sem, mert a bűn 
is elrejtetten Isten „álarca”, szükségszerűségből. S ezért még a bűn által 
is végzi Isten a maga céljainak megvalósítását. Ti gonoszt gondoltatok 
én ellenem, de Isten jóra fordította — olvassuk a József történetében. 
Pál ebben az értelemben írja: Ahol megsokasodik a bűn, megsokasodik 
a kegyelem is. (Rm5, 20.) A dialektikus feloldhatatlan feszültség abban 
rejlik, hogy Isten ezzel együtt sem ment fel a felelősség alól, cseleke
deteink következményétől. Isten ezzel együtt sem akarja a gonoszt, a 
bűnt, neki csak egy akarata van: a jó.

d) A magát bemutató Isten. Isten a kereszt sorsszerűségében rejtette 
el szeretetét és a megváltást minden emberre érvényesen. Jézus vállalta 
a keresztet, mint sorsot, mert teljes volt az Atya iránti szeretete és en
gedelmessége. A keresztben vállalta az ember sorsát is —szeretetből. 
A kereszten magát bemutató Isten eseménye nem dogmatikai tétel egy
szerűen, hanem hitünk alapja, amint azt már Luther 1518-ban a heidel- 
bergi disputációjában világosan vallotta: In Christo crucifixo est vera 
theologia et cognitio Dei. A kereszt mélységében és elrejtettségében van 
Isten igéjének kinyilatkoztatása, ahogyan Jézus a világ minden bölcses
ségével és korabeli elvárásával szemben szolgai alakot vett fel. Isten az 
emberhez nem isteni mindenhatóságával, hanem a szolga Jézus formájá
ban közeledik. Jézus vállalja az emberi sors minden nyomorúságát, szo
lidáris az emberrel. Ezzel szentelte meg földi sorsunkat. íme Isten arra 
is képes, hogy önmagát lealacsonyítva, előjogait feladva vállalja sorsun
kat. Hogyne vállalhatnánk mi a Tőle kapott sorsot, életet ?

e) Földi sorsunk megváltásra szorul. A különböző teológiai és filo
zófiai irányzatok alapvető kérdése ez: determinált vagy indeterminált 
az emberi sors. A keresztyén hit látása szerint Isten elhívta az embert 
felelős munkatársául, hogy önmaga sorsát formálja, mindent az ember 
uralma alá helyezett. Ezzel az ember visszaél, szolgai akarata a bűn 
szövődményes hálójába sodorja. Ez a hitben járó, a megváltást elfogadó 
emberre is érvényes.

Földi sorsunk alakulása az értelem fényénél nem fogható fel. Akár 
determináltságát, akár indetermináltságát fogadjuk. Az előbbi felelőtlen 
fatalizmushoz, az utóbbi elbizakodott, gőgös magatartáshoz vezet. Sor
sunk abban a bizodalmas hitben fogadható el, hogy az Isten mindent 
sub spetie aeternitatis cselekszik életünkben, ahogyan atyáink is vallot
ták. Isten mindent azért cselekszik, enged meg, hogy az embert meg
mentse, hiszen azt akarja, hogy mindenki az igazság ismeretére eljusson, 
megtérjen és éljen.

Ebben a földi életben a krisztusi „bemutatkozás” ellenére sem ért
hető meg minden esemény, nem tárul fel minden titok miértje életünk
ben. Itt is igaz, most hitben járunk és nem látásban. A titkok az Űréi, 
a mi Istenünké.

Szándéka azonban nem vonható kétségbe, terve is egyértelmű. Ha 
vállaljuk sorsunkat, nem maradhat el életünk egyetlen eseményének az 
áldása sem. Isten színe előtt majd egykor tisztán meglátjuk sorsunk tör
ténéseinek értelmét.” A sors Atyja egykor majd megvilágítja azt, ami
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labirintus volt: és akkor nem lesz többé sors” (Klopstock). ígéretei így 
szólnak: letöröl a szemünkről minden könnyet, nem lesz többé sírás, fáj
dalom, szenvedés és halál. (Je. 121, 4.)

4. Isten vezetése.
Elvileg tisztázott kérdés: Isten örök jót akar előhozni földi sorsunk

ból is. Efelől a végső cél felől fogadható el életünk minden eseménye. 
Isten azonban nem tartja övéit a kisgyermek felelősség nélküli gondta
lanságában, hanem a nagykorú felnőtt döntés lehetőségei elé állítja. Ho
gyan mutatkozik így vezetése?

Ismert, hogy mind az OT-ban, mind az Üt-ban Isten álomban vezette 
olykor választottait. Ez természetesen ma sem kizárt. Érdemes azonban 
Jeremiás 23, 28-ra figyelnünk: „Az a próféta, aki álmot látott, mondja 
meg, hogy csak álom volt, de aki igét kapott, hirdesse igémet igazán! Mi 
köze a szalmának a tiszta búzához — így szól az Úr” . — Mi pedig mind
nyájan igét, a Krisztus igéjét kaptuk. Isten vezetése ezért első renden

a) Igéje által történik. Amit Isten fontosnak, a legszükségesebbnek 
tartott, azt a Szentírásban adta tudtunkra. Az ige összefüggésében szere- 
tete, szándéka, megannyi élethelyzetben akarata nyilvánvaló. Ha ka- 
zuisztikus útmutatást nem is olvashatunk ki a Bibliából, egy irány nyil
vánvaló: „minden dolgotok szeretetben történjék.” Jézus regula aurea-ja, 
aranyszabálya is jó útmutató: „Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek 
veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük.” (Mt. 7, 12) 
így nincs fontosabb feladata a keresztyén embernek, mint az Isten igéjé
nek tanulmányozása, hogy Isten vezetéséről, akaratáról meg ne feled
kezzék.

b) A lelkiismeret hangja. Vezethet-e Isten a lelkiismereten keresztül? 
A lelkiismeret Isten nagy ajándéka az emberben. Igent .mond a jóra, 
visszajelez, ha gonoszt tettünk. De a lelkiismeret is magán viseli a bűn 
rontását. Isten mégis felhasználja eszközként az ember figyelmeztetésé
re, hogy távol tartsa a gonosztól, vádolja és bűnbánatra segítse. A lelki
ismeret hangja akkor követésre méltó, ha összhangban van Isten igéjé
vel. Így ellenőrizhető a belső hang vezetése. Így nyilvánul meg a lelki
ismeret szó eredeti jelentése: szüneidézis — együtt tudás. Ugyanazt mond
ja, mint amire Isten igéje tanít.

c) Embereken keresztül testvéri tanács hangozhat. Luther a testvéri 
beszélgetést a keresztyén ember életében erőteljesen hangsúlyozza. Ami
kor belső bizonytalanság él bennünk, különösen kell élni a lehetőséggel: 
megkérdezni a testvért, lelkipásztort, szolgatársat. Isten maga szólhat 
hozzánk rajtuk keresztül.

d) Külső körülmények. Az életben adódnak élethelyzetek, amelyek
ben Isten egy ajtót bezár, ugyanakkor egy másikat kinyit. Rendezheti 
úgy az eseményeket, hogy „csupán” el kell fogadni, fel kell ismerni, hogy 
Ö akarja ezt.

e) A Szent Lélektől való vezetés. Pál apostol írja: Akikét Isten Lelke 
vezérel, azok Isten fiai. (Rm. 8, 14) Ez a vezetés a tagok engedelmessége 
a Főnek. A Lélektől való vezetés mindig Krisztus által történik, a Krisz
tussal való titokzatos, láthatatlan, de mégis reális és konkrét közösség 
eredményeként. Ez a vezetés nem „elszenvedése”, passzív elfogadása 
egyszerűen a Lélek munkájának, hanem az emberrel való együttmun- 
kálkodás útján valósul meg folyamatosan életünkben.

Két véglet kísért: Egyesek a Lélek vezetését a Krisztus igéjének fi
gyelembevétele nélkül kétes értékű belső megvilágosodásban, látomá
sokban, hal'lucinációkban, spiritiszta együttlétekben, megmagyarázás nél-
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küli nyelveken szólásban vélik realizálódni, s ilyen téves utakon kapott 
üzenetekben akarják meghallani.

Itt újra hangsúlyoznunk kell, hogy Krisztus és igéje nélkül s igéjé
vel ellentétes irányiján a Szent Lélek senkiben nem munkálkodik és 
senkit nem vezérel. A nyelveken szólás pedig nem a Lélek vezetésének 
egyik formája, hanem kegyelmi ajándék: charisma, s azok közül is nem 
a legfontosabb.

A másik álláspont kísértése abban mutatkozik meg, hogy a Krisztus
sal való közösség keretében csak a Józan ész és az események korlátái 
által történő vezetést fogadja el. Isten Lelke vezetése azonban nem lehet 
mindig intellektuális ismereteink tárgya, gyakran mint csodát éljük át 
életünkben, amely a hitbeli megismerés útján válik világossá előttünk!

Azt is hangsúlyozni kell, hogy a Szent Lélek vezetésének az igéhez 
kötöttsége nem jelent egy bibliai szakaszhoz, kiragadott idézethez, Űt- 
mutató igéjéhez való kötöttséget. A Biblia nem receptkönyv, amelyből 
szószerinti útmutatásokat kell várnunk, még ha ez meg is történhet. A 
Szent Lélek nem foglya a Szentírásnak és nem köti egyetlen Bibliaolvasó 
módszer sem. Viszont tény az, hogy a Lélek elvégzi bennünk, hogy az 
igeolvasás belső igénye természetes legyen számunkra. Csak azt vezérel
heti a Lélek az igén keresztül, aki hallja, olvassa és tanulmányozza. Ha
sonlattal élve: aki nem vesz részt a közlekedésben, annak nem lehet ta
pasztalata az utazásról. Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azoknak nem 
marad más feladatuk, mint engedelmességgel meg is cselekedjék útmu
tatását a felebarát javára, segítésére.

f) A két birodalomról szóló lutheri tanítás értelmezése. Anélkül, hogy 
e hatalmas témának a fejtegetésébe belebocsátkoznánk, meg kell valla
nunk azt a meggyőződésünket, hogy a hit- és erkölcsbeli kérdéseinkre 
Istentől a választ a Lélek munkája során Igéjéből merítjük. Eligazít ben
nünket a fő kérdésekben, de nem kell szégyelnünk, ha mi nem tudunk 
minden kérdésre választ adni. (Nem csak a teológia tudományának, a 
természettudományoknak is vannak „fehér foltjai” .)

Életünk gazdasági, társadalmi és politikai kérdéseire nem a Biblia 
igéiből keresünk közvetlen választ — hiába is tennénk ezt —, hanem a 
hit által megvilágosított értelem segít bennünket döntéseink és állásfog
lalásunk meghozatalában. Ezzel Isten megszenteli értelmünket, amely az 
Ő teremtésbeli ajándéka és az ember kiváltsága. így Isten felelősség
hordozással is megbíz minket. Ezzel nem osztjuk ketté a világot egy 
szent és egy profán területre, mert a maga egészében Istené az egész 
teremtettség. Isten embereket vezető munkáját mégis ezen kettős módon, 
nem egymással ellentétben, hanem egymás mellett tapasztaljuk és fogad
hatjuk így. „Az ember gondolja meg az ő útját, de az Űr igazgatja an
nak járását ” (Péld. 16, 9.)

5. Emberi tervezés.
Isten az embernek adta a teremtett világot sáfárságra, „Hajtsátok 

uralmatok alá a földet, uralkodjatok rajta” . Isten akarja a fejlődést, az 
előrehaladást az élet minden területén, ebben a szándékában az embert 
felelős munkatársává tette. Ez egyedülálló kitüntetés, csak az ember 
méltósága ezen a földön. Ebből következik roppant nagy felelőssége is.

— Ügy kell terveit szövögetnie, felelősen előkészítenie, mint aki tud
ja, hogy Isten előtt kell számot adnia cselekedeteiről, indítékairól.

— Úgy kell terveit szövögetnie, felelősen előkészítenie, mint aki tud
ja, Isten teremtett világát teheti tönkre, akaratával helyezkedhet szem
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be: pusztulást okozva népeknek, nemzeteknek, még az egész lakott föld
nek is.

— Úgy kell terveit szövögetnie, felelősen előkészítenie, „mintha nem 
volna Isten” (Bonhoeffer). Jól kell értenünk ezt a merész mondatot. Ak
kora felelősséggel, oly hatalmas küldetéstudattal, hogy egyértelműen fel
ismerjük: Isten teljesen az emberre bízta élete, jövője kialakítását, for
málását. Ne nehezítsük munkáját, hogy ellene tervezzünk, az élet ellen, 
vagy felelőtlenül ráhagyatkozzunk.

— Ügy kell terveit szövögetnie, felelősen előkészítenie, mint aki ab
ban a boldog reménységben él, hogy az előrehaladást, a fejlődést, az éle
tet szolgáló legmerészebb terveinkben, s azok mögött ott él az Isten, aki 
ígérete szerint mindent javunkra fordít.

Sorsunk, Isten vezetése és felelős emberi tervezés nem választhatók 
el egymástól úgy, mint azt ebben a dolgozatban tettük a világosabb át
tekintés érdekében. Életünkben összeölelkeznek adottságaink, Isten ve
zetése és állandó felelős emberi cselekvésünk. Fogadjuk el Isten kezéből 
meghatározott adottságainkat, figyeljünk Isten vezetésére és felelősen 
tervezzük mindnyájunk békés holnapját.

Szebik Imre
f e l h a s z n á l t  i r o d a l o m  :

W. Trillhaaes: Ethik, 1970.
J. K on ra d : Schicksal und Gott, 1947.
Evangeliseher Erwachsenen Katechizmus, 1975.
W. Pannenberg: Glaube und W irklichkeit, 1975.
E. H irsch : Hauptíra gén christlicher R eligionsphilosophie, 1963. 
G laubensverkündigung lü r  Erwachsene, 1975. (Holland rk. káté) 
Hans K ü ng: Christ sein, 1975.
Jörg Z in k : Erfahrung mit Gott, 1974.
A rtúr R ic h : Christliche Existenz in dér industriellen Welt, 1964. 
W ilhard B eeker: Nicht plappern wie die Heiden, 1973.
Ernesto Cardenal: A  n yolc  boldogság hegyén, 1977.

A bibliaóra sansza
Az 1977/78. tanévben Teológiai Akadémiánk V. évfolyamával a Gya

korlati Teológiai Szeminárium keretében kutatást folytattunk gyüleke
zeteink bibliaórai gyakorlata dolgában. Azt vizsgáltuk: mennyire veszik 
észre gyülekezeteink a bibliaóra sánszát (chance =  alkalom, lehetőség), 
s hogyan élnek — ha élnek — vele. Itt mondok köszönetét a Szeminá
rium tagjainak: Adámi Lászlónak, Deme Zoltánnak, Drobina Erzsébet
nek, Ferenczi Zoltánnak, Gyarmati Istvánnak, Koháry Ferencnek, Ro- 
szik Gábornak, Smidéliusz Katalinnak, Sztojanovics Andrásnak és Zügn 
Tamásnak az együttmunkálkodásért s a megkérdezett lelkészeknek, il
letőleg gyülekezeteknek a készséges adatszolgáltatásért s alkalmankint 
segítő megjegyzésekért.

Mielőtt kutatási eredményeinket összefoglalóan ismertetném, elöljá
róban néhány elvi megjegyzést szeretnék tenni.

A bibliaóra — továbbiakban B — legalábbis ami a tudományos esz- 
mélődést illeti, a teológia mostohagyermeke. Irodalma rendkívül szűkös. 
Folyóiratunkban is Bizik László tanulmánya (Lelkipásztor, 1973/2. sz.) 
szinte unikum értékével bír s azután egészen 1947-ig kell visszalapozni
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(9. sz. Tarjáni Gyula írása), amíg e témáról cikket találunk. Igaza volna 
Bízik Lászlónak, hogy „Bibliaórai munkánk olyan, mint a gőzmozdony: 
nehézkesen pöfög . . .  megy a vonat, de valószínűleg a múzeumba ..
(I. m. 104. o.)? Persze ezt a szerző maga sem akarja s nem is vallja, 
hiszen kitűnő cikkében lelkesen fedezi fel a B sánszát. Egyik megkér
dezett lelkészünk a gyülekezet bibliaórai megfáradásáról szól, de azért 
— maga is tart B-kat. Nem érv a B ellen, hogy ezzel az alkalommal az 
összgyülekezetnek csak egy viszonylag kis létszámú rétegét érjük el ál
talában. Épp felmérésünkből tűnik ki, hogy ha a különböző korcsopor
toknak, illetőleg egyéb gyülekezeti csoportoknak tartott B-k résztvevői
nek számát összesítjük, nem is lesz ez a szám olyan jelentéktelen. S — 
ahogyan dr. Káldy Zoltán nemrégiben rámutatott („Az egyház misszió
jának dimenziói” , Lelkipásztor, 1978/2. sz): „Az ifjúság jelentős része nem 
szívesen vesz részt a liturgikus istentiszteleteken, ugyanakkor örömmel 
megy el az ifjúsági bibliaórákra, mert ott van közösség” . S ezzel ráta
pintott a B-nak, mint gyülekezeti munkaalkalomnak és — módszernek 
egyik lényeges vonására: hogy ti. éppen annak viszonylag korlátozott lét
számából kifolyóan jobban átélhető a gyülekezeti kojnónia, mint a ta
lán nagyobb létszámú istentiszteleten. Következik ez persze a B struktú
rájából is. A liturgikus formákhoz kötött s mindenképpen merevebb 
hangulatú templomi istentisztelethez képest a B — ha jól csinálják — 
közvetlen hangvételű, meleg, szinte családias együttlét. S pontosan ez 
az, amire az emberek többsége vágyik.

Néhány szó a B történetéről. Eredete a reformáció korába nyúlik 
vissza. Akkor kezdték a heti — hétköznapi — istentiszteleteken az egyes 
bibliai könyveket folyamatosan olvasni és magyarázni. Ezzel a gyüleke
zeteket el akarták mélyíteni a bibliaismeretben. — Ezt, az orthodoxia 
korában elsorvadt, gyakorlatot a pietizmus felújítja. Most már azonban 
esténként s házaknál is tartottak ilyen összejöveteleket s ezeken a „lai
kusok” is szóhoz jutottak („Bibelbesprechstunden”). A 19. sz. ébredési 
mozgalmai a B további fellendülését hozzák (a württembergi ébredés 
tagjait ezért is nevezték „Stundistáknak”). — A századforduló táján s 
századunk elején a B ellaposodik; mini-istentiszteletté válik, liturgia nél
kül s szerényebb igényű (?!) prédikációival, a gyülekezeti tagok teljes 
passzivitásával. A megújítási kísérletek már átvezetnek elvi megfonto
lásainkhoz.

A B jellege nézetünk szerint eminensen katechetikai, vagyis a gyü
lekezet közös tanulásának kiváló alkalma. Tehát itt informálni kell, tár
gyi ismereteket nyújtani hitünk dolgairól, elmélyíteni hittudásunkban, 
vagyis tudatossá tenni hitünk tartalmait, azokat mindig újra átgondolva 
s a ma élő gyülekezet életére és szolgálatára vonatkoztatva. Az összgyü- 
lekezeti katechumenátus értelmében a különböző gyülekezeti csoportok 
tanulásának páratlan lehetősége. Hiszen a 20—25 perces prédikációban 
semmiképpen nem nyújthatjuk mindazokat a bibliaismereti, kortörténe
ti, régiségtani, egyháztörténeti, dogmatikai-etikai stb. ismereteket, amik 
nélkül pedig nem lehet tudatos keresztyén életet élni. Ezekkel az infor
mációkkal nem is szabad megterhelnünk a prédikációt, hiszen annak a 
jellege is más: az evangélium kizendítése, hitre hívás s abban megerősí
tés. Jóllehet a prédikációnak vannak informatív mozzanatai is, mégis 
ezek alárendelt szerepet játszhatnak csak. Az informálás, tanítás, esz- 
mélődés alkalma a B! Feladata, hogy a prédikációhoz vezessen, annak 
megértését — emberileg szólva — elősegítse s az abban kapott indítások 
gyakorlati megvalósításában segítsen. így készítheti fel a gyülekezetét a 
diakóniai életformára.
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A B jellegéből következik, hogy ezt a feladatot eredményesen a kü
lönböző gyülekezeti csoportok összejövetelein közelíthetjük meg. Kor, 
érdeklődési kör, befogadó képesség, gyülekezeti feladatkörök és szolgá
lati ágak szerint így jöhetnek létre a gyermek-ifjúsági (junior-szenior), 
családi, ifjú házasok, szülők, férfiak, asszonyok, presbiterek, diakóniai 
munkások, énekkari-zenekari tagok stb. bibliaórái. A felsorolás nem le
het teljes, hiszen az élet sokféle variációt produkál. Csak egynek nem 
szabad bekövetkezni — s ez minden időkben a B állandó veszedelme, 
kísértése volt. Annak, hogy „ecclesiola” jöjjön létre a gyülekezetben, 
vagyis olyanok kis — zárt — köre, akik éppen e résztvételük miatt, mint 
ún. „bibliaórások”, különbeknek vélik magukat a gyülekezet többi ré
szénél, a „csak” istentiszteletre járóknál. Az ilyen nézetek ellen teljes 
eréllyel kell fellépni. ú gy látom azonban, hogy ma ennek a veszélynek 
a lehetősége vajmi csekély. Mindenesetre világossá kell tenni, hogy a 
szolgáló gyülekezetben csak szolgálatra kész és — készülő, sajátos fel
adatokat vállaló munkacsoportoknak van helye. Az életkor szerint tago
lódó csoportok is végeredményben ilyenek.

A B anyaga természetesen nemcsak a Biblia. A név senkit meg ne 
tévesszen. E hagyományos megjelölésű gyülekezeti munkaforma a min
den tekintetben való informálás, tudatformálás alkalma és eszköze. Fel
mérésünkből — örvendetesen — kitűnik, hogy gyülekezeteink többsége 
valószínűleg jól érti .ezt. Tehát a bibliaismeretben való rendszeres és 
módszeres elmélyítés mellett — a Bibliának mint egésznek, egyes bib
liai könyveknek, fogalmaknak, továbbá a kortörténeti, földrajzi stb. hát
térnek tárgyalása mellett sokféle anyag kaphat itt helyet. Ismét csak a 
teljesség igénye nélkül utalunk az egyháztörténetre, amit valószínűleg 
legjobban kiemelkedő történeti alakok életrajzán keresztül közelíthetünk 
meg; hitünk alapigazságainak tanítása, amit talán legjobban a tapaszta
lati életvalóság felől hozhatunk közelebb;,az élet felvetette égető egyéni 
és közösségi, társadalmi, politikai kérdések; a gyülekezet mai élete és 
szolgálata, beleértve az ökumenét is stb. A B volna az alkalma annak, 
hogy megértsük istentiszteletünk menetét, egyes részeinek mondanivaló
ját. Értjük-e és átélve énekeljük-e énekeinket? stb stb. Nem is szólva az 
állandóan felbukkanó aktualitásokról — pl. ökológia! — évfordulókról, 
ökumenikus eseményekről stb. Ha csak kissé is felmérjük mennyi állandó 
tanulnivalónk van ahhoz, hogy tudatosan éljük kereszténységünket, alig
ha panaszkodunk „anyag- vagy témahiányról” ; évtizedekre el vagyunk 
látva tanulnivalóval.

A B módszere a gyülekezeti csoport összetétele — kora — művelt
ségi-képzettségi szintje, jellege szerint változik. Az előadás mellett fel
tétlenül lehetőséget kell nyújtani a hozzászólásra, kérdezésre. Az előadás
nak tehát olyannak kell lenni, hogy ennek sem terjedelmével, sem jelle
gével útját ne vágja. Vagyis: ne legyen 25—30 percnél hosszabb s hagy
jon nyitva kérdéseket — szándékosan! — esetleg provokatíve is. Vagyis 
legyen elgondolkoztató, problémaláttató, önálló gondolkodásra indító. Ne 
röstelljük értelmünket használni — a B nagyon is erre való. — Minél 
magasabb értelmi szintű, érettebb a csoport, annál rövidebb lehet a be
vezető referátum s válik a B módszerévé a megbeszélés, a beszélgetés. 
Ez erős felkészülést kíván, hiszen nem lehet előre látni, legfeljebb sej
teni, milyen kérdéseket fognak felvetni. Ezért a B vezetője állandó konk
rét felkészülése — óráról órára — mellett egész teológiai és általános 
műveltségének tartalékaiból kell éljen. E mellett magának is értenie 
kell a kérdezés művészetéhez; előadása közben nem szónoki kérdéseket 
tesz fel — mint a prédikációban —, amikre nem vár választ, hanem va
lódiakat, amikre nem lehet igennel vagy nemmel felelni, hanem ame
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lyek együttgondolkodásra kényszerítik a résztvevőket. — Nevelni kell a 
csoport tagjait arra is, hogy mondanivalójukat tárgyszerűen és lehetőleg 
röviden, világosan fogalmazzák meg. — Bizik László már említett cikke 
sok jó módszeres ötletet nyújt, főleg a gyermekekkel és serdülőkkel való 
foglalkozásra.

Magától értetődő, hogy az audiovizuális szemléltetés minden hozzá
férhető eszközével élni kell: képek, térképek, vetítés (dia), képmeditá
ció, rajz, hanglemez, hangszalag stb.

A B kerete kifejezetten nem liturgikus. A közös éneklés és imádko
zás magától értetődő, de ez se legyen sztereotip, gépiesen ismétlődő; le
gyen a kezdés — befejezés időnként „formabontó” , változatos, ne tudja 
előre mindenki, hogy mi következik. — A megfelelő gyülekezeti helyiség 
nagyon fontos; legyen meleg, fizikai (fűtés!) és szellemi értelemben is, 
olyan, hogy a belépő mindjárt jól érezze magát. Már az elhelyezkedés 
sem mellékes. Ha lehet, üljünk félkörben, esetleg kis asztalok körül, ami 
megkönnyíti a Biblia s a jegyzetelés használatát; az ülőalkalmatosságok 
legyenek lehetőleg kényelmesek — a B nem az aszkézis alkalma! Ezért 
legyen az együttlét közvetlen hangulatú, fesztelen, családias.

E néhány elvi megfontolás után ismertetem szemináriumi kutatá
sunk eredményét.

ö t  budapesti és négy vidéki (3 városi, 1 falusi) gyülekezetei vizsgál
tunk meg teszt-módszerrel. A feltett kérdések a következők voltak:

1. Tartanak-e egyáltalában B-kat?
2. Milyeneket (részletesen felsorolandók) ?
3. A B-k helye és időpontja?
4. A B-k témái (anyaga) ?
5. A B-ák lefolyása (módszere) ?
6. Milyen terv szerint tartják a B-kat?
7. Elsőrendűen tanítási (katechetikai) alkalomnak tartják-e a B-kat?
8. Hogyan próbálják bevonni a gyülekezeti tagokat a közös tanu

lásba?
9. Milyen segédeszközöket használnak?
10. A B-k létszáma viszonyítva a gyülekezet lélekszámához?
Az első tesztkérdésre minden megkérdezett gyülekezet pozitív vá

laszt adott. Többen megjegyezték, hogy a B-kat a lelkész(ek) vezetik, de 
több esetben igénybe veszik nem lelkészi munkatársak segítségét is, meg
felelő előkészítés után.

A második kérdésre adott válaszokból kitűnt, hogy minden megkér
dezett gyülekezetben tartanak gyülekezeti B-t, presbiterit 4-ben, ifjúsá
git 8-ban, gyermek B-t 8-ban, férfi bibliaórát egyben, egyben ún. családi 
B-t, diakóniai munkások számára 2-ben, szenior ifjúságnak 5-ben, ima
órát (kitűnt, hogy ez is B tkp) 1-ben, fiatal házasoknak 3-ban.

A harmadik kérdésre adott válaszok betekintést adtak a gyülekeze
tek lelki tervgazdálkodásába. Volt gyülekezet, ahol 5 éves terv alapján 
dolgoznak: Bibliaév, Jézusév, dogmatikai év, etikai év, ökumené éve. 
Ezek a témák megfelelő szinten minden B-ai csoportban jelentkeznek. 
Van, ahol különböző bibliai fogalmak kerülnek tárgyalásra, lexikonsze
rűen; vagy: Jézus csodái, Nőalakok az evangéliumokban. Több gyüleke
zetben — főként a gyülekezeti B-on — az Útmutató reggeli, vagy esti 
bibliai szövegeit dolgozzák fel; ismét máshol dr. Káldy Zoltán „Új úton” 
c, könyve egyes témáit. Az egyik gyülekezet által jelentett imaórán tkp 
a következő vasárnap prédikációs textusát beszélik meg — vagyis közö
sen készülnek a lelkésszel. Igen figyelemreméltó kísérlet! Az ifjúsági 
B-kon egyes bibliai könyvek: Római levél, Jelenések könyve kerülnek
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folytatólagosan tárgyalásra. Továbbá családetikai témák, Dar-es Saalam 
témái, a gyülekezet története, aktuális témák. Az egyik szenior B-án: 
Világi válaszok az emberi kérdésekre, hozzáillő bibliai szövegekkel. Is
mét máshol: részletek Máté evangéliumából. — A gyermek B-on általá
ban bibliai történetekkel foglalkoznak, de énektanulással is és természe
tesen barkácsolással, játékkal. Az egyik gyülekezeti B-n a II. Hitágazat 
került elő; az ifjúságin: Kicsoda Jézus a mai embernek?, a szeniorokén: 
Krisztus az Űr és Szolga. A fiatal házasok B-in: Jézus és az élővilág, 
Jézus és a munkaerkölcs, Jézus és a házassági közösség.

Az ötödik kérdésre adott válaszokból kitűnt, hogy a legtöbb gyüle
kezeti B lefolyása eléggé sablonos: ének, imádság, írásmagyarázat, eset
leg megbeszéléssel, imádság, ének. Az egyik ifjúsági B-t naplófelolva
sással kezdik, amit megbeszélnek; megemlékeznek a résztvevők esetle
ges születésnapjáról; a megbeszélendő témákat a fiatalok javasolják, sok 
versolvasás és énektanulás van. Idézet az egyik válaszból: „Az ifjúsági 
B-k jellegzetessége, hogy rövid írásmagyarázat után konkrét témáról fo
lyik kötetlen beszélgetés vagy lehetőség van arra, hogy témától függet
lenül is lehessen beszélgetni, ismerkedni. E kötetlen együttlét vonzza a 
fiatalokat. A gyermek B-k célja a tanítás. Bibliai történeteket és éneke
ket tanulnak s mindig van játék is. Karácsonykor, húsvétkor e gyerme
kek részt vesznek egy színdarabban, vagy gyülekezeti esten, ahol a gyü
lekezet előtt is szerepelnek.”

A szenior összejöveteleken teával, süteménnyel kínálnak, a hangu
lat egészen családias. A téma rövid előterjesztését élénk, kötetlen beszél
getés követi. Ugyanez vonatkozik az ifjú házasok összejöveteleire is. Ezek 
a B-ák általában havonta, vagy még ritkábban, évente 4—5-ször jönnek 
össze.

Némelyik B — megfelelő előkészítés után — közös úrvacsoravétellel 
végződik. Ezek természetesen nem heti, hanem sokkal ritkább alkalmak. 
Kétségkívül a közösség átélésénék vágya is hozza létre őket. Az Úr szent 
vacsorája megbecsülésének, a belőle táplálkozó életnek, áldásai felisme
résének útja valószínűleg e gyülekezeti csoportok felől vezet a teljes 
gyülekezeti istentiszteletbe.

A hatodik kérdésre válaszolva minden gyülekezet legalább egy éves 
terv alapján tervezi B-it; mint láttuk, volt, amelyik öt évre előre tervez. 
3 éves tervvel is találkoztunk. — Örvendetes, hogy a megkérdezett gyü
lekezetek egyike sem végzi a B-ai munkáját átgondolt tervezés nélkül. 
A részletekbe nem tekinthettünk bele. Valószínű, hogy jó volna minden 
gyülekezetnek több éves „tantervet” kidolgozni — hiszen tanulásról van 
itt szó jószerint —, tekintetbe véve saját lehetőségeit és szükségleteit, 
felmérve az egyes csoportok előképzettségét, befogadóképességét stb.

A hetedik kérdéssel érkeztünk el tesztünk tulajdonképpeni céljához. 
Hiszen azt akartuk vizsgálni: tanítási (katechetikai) alkalomnak és lehe
tőségnek tartják-e gyülekezeteink a B-t s milyen mértékben élnek ezzel 
az alkalommal? Az első 6 kérdésre adott feleletek voltaképpen már vá
laszoltak is erre a most kereken is felvetett kérdésre s mondhatjuk: 
pozitívan. A B-k anyaga, témái, lefolyása (módszere) mind arra mutat, 
hogy gyülekezeteink — legalábbis a 9 megkérdezett — észleli és igyek
szik felhasználni a B sánszát, mint tanító összejövetelét a gyülekezetnek, 
ill. annak különböző csoportjainak.

Az egyenesen feltett kérdésre ezért a válasz, legtöbb esetben igenlő. 
Egyesek azonban bizonyos kiegészítéssel, vagy fenntartással élnek. Leg
jellemzőbb — valószínűleg országos viszonylatban is így volna — az a 
válasz, amely szerint: „A  gyülekezet tagjai evangelizációt várnak s csak 
másodlagosan tanítást.” Ez a válasz a gyülekezet idősebb tagjain tájéko-
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zódik s ezek vélekedésére tipikus. Az ifjúságnál már egészen más a hely
zet. Ezek egyértelműen információs alkalmakat várnak, a véleménynyil
vánítás lehetőségével s a közösség átélésének vágyával. Nem kétséges, 
hogy felőlük kell tájékozódnunk a jövőt illetően! — Egyes válaszok hang
súlyozzák a tanítás-tanulás mellett a hit és élet munkálását, a közösség 
ápolását —, ezek azonban nem kizáró ellentétek. A jólinformáltság ép
pen a hit tudatosítását, elmélyítését munkálja — értelmi töltés nélkül 
csak vakhit lehetséges.

A nyolcadik kérdésre is jószerint megkaptuk az eddigiekből a — 
pozitív választ. Mindegyik válaszadó hangsúlyozza azt, hogy a B részt
vevőit ki kell emelni — eddig sajnos megszokott — passzivitásukból. 
Bele kell vonni a beszélgetésbe, meg kell szólaltatni, együttmunkálko- 
dásra serkenteni, sőt aktivizálni, feladatokra indítani, amint ez több eset
ben a diakóniai, énekkari-zenei s egyes ifjúsági csoportok esetében már 
meg is valósult. Már említettük, hogy néhol a programok összeállítása 
a gyülekezet előzetes megkérdezésével történik. A B-i szolgálatokba pres
bitereket s más meghívott előadókat is bevonnak.

Kilencedik kérdésünkre is pozitív a válasz. Minden gyülekezet szük
ségesnek tartja a különböző audiovizuális eszközök, szemléltetés alkal
mazását. Kiemelik a napilapok s az egyházi sajtó segítségét.

Végül tizedik kérdésünkkel a B-k szórását kutattuk: mekkora terü
letét érik el ezek az alkalmak a gyülekezetnek, milyen a létszám a gyü
lekezet összlétszámához képest? A gyülekezeti B-k létszáma 120 és 8 
között mozog, ezek a szélső értékek. Egyik válaszadó szerint „mintha le
járt volna a gyülekezeti (összgyülekezeti) B-k ideje” . Magam is azt vé
lem, s a felmérés is ezt mutatja, hogy a gyülekezeti csoportok alkalmai 
inkább vonzanak. Van eset, hogy a gyülekezeti B létszámát jóval felül
múlja valamely csoport B-é, pl. a szeniorifjúságé, vagy az ifjú házasoké. 
Unikum a beteggondozók B-ja. „A gyülekezetnek 25 gondozottja és 10 
beteggondozója van. ök  a gyülekezet legaktívabb tagjai, a hallottakat 
valóban életre váltják. Ezek havonta egyszer jönnek össze, felkészülésre 
és beszámolóra” . Mi ez, ha nem megvalósult diakónia-teológia?

Mint már említettük*, nem érv a B ellen — de nem is hozta fel 
senki, aminthogy a megkérdezettek mindegyike igenelte a B-t, mint gyü
lekezeti munkamódszert — az, hogy viszonylag csak kis részét éri el a 
gyülekezetnek. Ha ugyanis egyik, magát 1400 körüli létszámúnak valló 
gyülekezetünk B-i csoportjainak létszámát összeszámoljuk, akkor az 
eredmény: 250—300. S ez nem csekély szám, valószínűleg több, mint az 
átlag vasárnapi — egyik —istentiszteleti létszám.

Summa: Kísérletünk sok érdekes, tanulságos eredménnyel, meglepe
tésekkel is szolgált. Hogy 9 gyülekezet felmérése mennyire reprezentatív, 
hazai viszonylatban az fogas kérdés. Valószínűleg nem az. Mégis ered
ményeink közlése talán adhat indításokat, tapasztalatcserére ösztönözhet 
ezen a téren s felhívhatja gyülekezeteink figyelmét a Bibliaórák sán- 
szára. Véleményünk szerint nagy lehetőség és drága alkalom ez a hagyo
mányos munkaeszköz. Persze csakis teljesen megújult mivoltában. E 
megújulásról szerettünk volna kóstolót — étvágygerjesztőül — nyújtani.

Dr. Groó Gyula

IR O D A L O M

Dr. K áldy Zoltán : Az egyház m issziójának dimenziói, Lelkipásztor 1978. február. 
Bizik L ászló : B ibliaóráink, Lelkipásztor, 1973. február.
Julius Schneider: Die Bibelstunde, 1968.
Ernst L erle: Hom iletik des Gespráchs in dér Bibelstunde, 1969.
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Halottunk

Halász Béla

Ahonnan elindult élete, az egy nagy család közössége volt. Bántor
nyán, 1907. március 1-én született. Szülei tizenhat gyermeknek szeltek 
kenyeret. A családi otthonban szeretetét tizenhat testvérével osztotta 
meg. Az első világháború végén szüleivel Nagykanizsára költözött.

Ahol tanult, ott kitartó munkával készült az életre. Középiskoláit 
Nagykanizsán végezte. Teológiai tanulmányait 1930-ban fejezte be, majd 
egy esztendőt ösztöndíjasként (1930—31.) Strassbourgban tanult.

Ahol szolgált — szórványban, vagy városban, segédlelkészként, vagy 
esperesként — szolgálatára Jézus Krisztushoz való hűsége és népünkhöz 
ragaszkodó szeretete volt a jellemző.

D. Kapi Béla püspök 1932. február 19-én szentelte lelkésszé. Segéd- 
lelkészként Pápán, majd Celldömölkön szolgált. 1935 júliusában Somogy- 
vámosra kerül adminisztrátor-lelkésznek. 1937. febr. 12-ig szolgált itt.

1937 februárjától a kapolcsi gyülekezet adminisztrátor-, később gyü
lekezeti lelkésze. Tizenhat esztendeig szórványlelkész. 1953—56-ig veszp
rémi, 1956 júliusától 1971. szeptember 20-ig, nyugalomba vonulásáig a pá
pai gyülekezet lelkésze.

Lelkészi szolgálata mellett 20 évig volt esperes.
Jézus Krisztushoz ragaszkodó hittel, népünk hű fiaként kereste egy

házunk vezetőivel együtt az egyház helyét és szolgálatának útját a szo- 
cializmust építő társadalmunkban.

Évtizedekig az egyházkerület presbitere, az Országos Számvevőszék 
elnöke.

Részt vett a Keresztyén Békekonferencia munkájában. Szívügye volt 
a béke. Csendes, halk szava áttüzesedett, amikor a békéért emelt szót, 
vagy a békéről beszélt. Az Országos Béketanács a békéért végzett mun
kájáért aranyéremmel tüntette ki.

Szívének melege áradt az otthonban, ahol gyermekeit nevelte. Isten 
után legnagyobb kincsének látta feleségét és gyermekeit.

Ahova haza ment, tudjuk, az az ÚR szólította el 1977. december 
28-án, aki érte is meghalt és feltámadott. Aki néki is adta az ígéretet: 
Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek.

Sírjánál Hernád Tibor veszprémi lelkész hirdette Isten igéjét 1978. 
január 4-én.

Dr. Nagy István
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A z igehirdető műhelye

HETVENED VASÁRNAP
1 Kor 3, 1—8 

A textus háttere

A gyülekezetét Pál alapította a kereszt evangéliumával (2, 1—5). Tá
vozása után azonban háttérbe szorult a páli evangélium tartalma. Más 
vándorigehirdetők és a pogány vallási környezet hatására gnosztikus jel
legű teológia és praxis kezdett erősödni. Elvesztette jelentőségét, sőt ér
telmét is a kereszt, mint üdvesemény (v. ö. 1, 18: „bolondság” !), viszont 
középpontba került a pneumatikus ismeret, a gnózis és az ebből fakadó 
bölcsesség (sophia). Vagyis Korinthusban szembekerült a kereszt és a 
teológia. Az 1—4 fejezetben ez a kérdés Pál főtémája. Nem vitatja a 
teológia jogát és szükségességét, hiszen ő maga is teológus, de helyre
állítja a helyes viszonyt. A teológiát alárendeli a keresztnek. Az egy
házban minden teológia, minden „bölcsesség”, csak mint a kereszt teo
lógiája jogosult, mert az üdvösség nem abban van, amit mi gondolunk 
vagy mondunk Istenről, hanem abban, amit Isten tett értünk Krisztus
ban.

A kereszt mellőzéséből és a „bölcsesség” középpontba állításából 
származtat Pál minden egyéb bajt Korinthusban. Ilyen a személyek túl
értékelése és a versengő pártoskodás. Ahol a teológiai ismeretek állnak 
fő helyen, ott szükségképpen támad versengés, viszály, mert „az ismeret 
felfuvalkodottá tesz” (8, 1). 1, 13-ban Pál tudatosan kritizálja azt a pár
tot, amelyik az ő nevét tűzte zászlajára. így mutatja meg, hogy a „páli 
teológia” is alatta áll a keresztnek: „Vajon Pál feszíttetett meg értetek?”

Igen erős lehetett az Apollósra hivatkozó párt. Apollós ApCsel 18, 
24kk szerint művelt, ékesszóló ember volt. Pál után került Korinthusba. 
Igehirdetése nagy hatással volt a gyülekezetre. Üj híveket is szerzett 
(3, 5) s a régieket tovább oktatta. Pál még csak „ültetett” . Ö már „ön
tözhetett” . De mindketten tudták, hogy nemcsak a „növekedést”, hanem 
magát a szolgálatot is Isten adja (3, 5). Közöttük nem is volt ellentét 
(v. ö. 4, 6; 16, 12). Csak a Korinthusiak állították szembe kettőjük sze
mélyét és munkáját, és Pálét sokan leértékelték. Hiányolták, hogy Pál 
„csak” a keresztről beszélt nekik és nem tanította őket olyan bölcsesség
re, mint Apollós. Ebben a kritikában persze már érvényesült az emlí
tett, kereszt-ellenes teológia is. Pál nem haraggal vagy féltékenységgel, 
hanem építő szeretettel reagál.

A textus

1—4 vk.: Pál is ismeri az isteni bölcsesség sok titkát (2, 6—16). De 
addig nem szólhatott ezekről, míg a kereszt evangéliumával alapot nem 
vetett (3, 10). Ahogy a csecsemő táplálását nem lehet kemény eledellel 
kezdeni, csak tejjel, úgy ő sem fordíthatta meg a sorrendet. Az alapozás 
tette lehetővé, hogy Apollós tovább vezesse őket a hit ismereteiben és 
hogy „testiekből”, „Krisztusban kisdedekből” (a két kifejezés együtt a 
hitrejutás fordulatát ábrázolja) „felnőtt” , „lelki” keresztyének legyenek.
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Csakhogy ez a lehetőség még mindig nem valósult meg igazán. Ők 
ugyan „lelkieknek” tartják magukat, de Pál szerint nem azok, hanem 
még mindig „testiek” (3. v.) és ezért még most sem alkalmasak az isteni 
bölcsesség befogadására. Ez ugyanis nem fér meg irigységgel, pártos
kodással. Ahol ilyesmi történik, ott „a világ lelke” és „emberi bölcses
ség” van csupán jelen (2, 12k).

5—8 vk.: Mivel elfeledték a keresztet, azt is elfeledték, hogy az egy
házban minden ajándék és kegyelem. Nem mi, hanem „Isten ereje” vitte 
végbe üdvösségünket (1, 18. 24; 2, 5). Ezért önmagában senkinek a sze
mélye vagy tanítása nem jelentős. Egyes igehirdetők favorizálása rom
bolja a közösséget, irigységet, viszályt szül és eltakarja a valóságot, hogy 
ti. Isten a cselekvő. Ö építi az egyházat. Pál és Apollós csak szolgák, esz
közök. Nincs tehát senkinek oka gőgre, dicsekvésre. Fontos viszont, hogy 
ki-ki buzgó igyekezettel végezze a rábízott szolgálatot, mert ebben az 
egyben lehet különbség a szolgák között s eszerint kap majd jutalmat 
mindegyik az ítélet napján. Addig viszont minden emberi fel- és leérté
kelés elsietett, illetéktelen dolog. Csak Istennek van pontos, hamisítatlan 
mérlege (v. ö. 4, 3—5).

Az igehirdetés

Fontos észrevennünk: a textus súlypontja kívül esik a textuson. 
Ezért kellett a textus hátterét is vizsgálnunk. Pál szándéka az 1—4 fe
jezetben az, hogy a korinthusiakat visszafordítsa a kereszthez, mert csak 
onnan árad igaz fény mindenkire és mindenre. Nélküle minden össze
zavarodik, eltorzul az egyházban. Nyilván e fő mondanivalót kell ige
hirdetésünk középpontjába állítani. Textusunk ennek csak illusztrációja 
s ezért belőle csak a téma elágaztatását meríthetjük.

Hetvend vasárnap mondanivalója pontosan egyezik Pál szándéká
val: forduljatok a kereszt felé! Vízkereszt még a betlehemi Gyermek is
teni dicsőségét hirdette. Most a passió ideje jön, amely a kereszt felé for
dít. S ez döntő fordulat! Nélküle nem értjük igazán Krisztus dicsőségét 
sem, mert az éppen a kereszt dicsősége, azaz az értünk önmagát áldozó 
szeretet dicsősége. Ez a böjti fordulat a hit első és állandó mozdulata: 
„A  keresztfához megyek. . . ” Keresztyénnek lenni ennyit jelent. Ebben 
minden benne van s ebből minden következik. Minden itt kezdődik. 
Minden itt derül ki. A témánk tehát ez lehet: forduljatok a kereszt felé, 
mert minden itt derül ki! Mi derül ki a kereszten?

1. A kereszten derül ki Isten legfőbb titka. „Szép ez a teológia, de 
hol kell elkezdeni?” — kérdeztem kezdő teológusként lelkipásztoromat. 
„A keresztnél” — hangzott a válasz. Pál is ezt mondja az isteni titkokra 
kíváncsi korinthusiaknak: nincs előbbrevaló ismeret a kereszt evangé
liumánál! Ebből tudjuk meg Istenről a legfontosabbat, hogy ő szerető, 
bűnbocsátó és üdvözítő Istenünk. Ez a hit első és légfőbb tápláléka, mint 
a tej a csecsemőnek. Minden más csak ezután jöhet, erre épülhet, be
lőle következhet. Isten sok titkát megismerhetjük s kell is, hogy hitünk 
mélyüljön, gazdagodjék egyre, mégis — mint Luther vallotta halála előtt 
— koldusok maradunk. „Tükör által homályosan látunk” (13, 12). Csak 
a teljesség hozza majd a teljes ismeretet. És mégis: Isten legfőbb titkát 
már most felismerhetjük a kereszten: „Úgy szerette Isten a v ilágot...” 
Milyen jó, hogy ez az ő  legfőbb titka!

2. A kereszten derül ki, kik vagyunk s mi a dolgunk a földön. Szók- 
ratész azt tanácsolta: „Ismerd meg magadat!” Ma is jó tanács ez. De hol 
kezdjük? Mihez mérjük magunkat? Pál nemcsak az Isten-kérdésben, ha- 
nem az ember-kérdésben is a kereszten tájékozódik. Kicsoda az ember?
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A kereszt válasza ez: Kegyelmet nyert bűnös. Alázatra intő és felsza
badító, józanító és örömszerző önismeret ez. Isten előtt nincs más ment
ségem, csak az ő kegyelme. S ez a kegyelem az enyém. A keresztről árad 
rám és minden emberre. Azokra is, akik nem tudják. Mert a kegyelmet 
nem a hit produkálja. Az csak felismeri, elfogadja. A kegyelem mindent 
megelőz. Ez éppen a keresztre néző hit öröme: bűneim ellenére kegyel
mesen néz rám az Isten!

De éppen ezért, mert kegyelemből élünk, a kereszt elítél minden 
emberi hiúságot, dicsőségvágyat és versengést. Jézus a kereszten azért 
lett gyenge, kicsi és dicstelen, hogy megszégyenítse a versengő embert 
és új, másfajta életre hívja, amelynek tartalma, programja nem a ma
gunk nagysága és dicsősége, hanem a mások szolgálata. „Kicsoda Pál és 
kicsoda Apollós? Szolgák...” Életünknek annyi értelme, öröme és bé
kessége van, amennyi benne a mások javára valóban elvégzett szolgálat. 
Az ilyen élet forrása Jézus értünk végzett szolgálata, keresztfai áldozata. 
Onnan árad rá a kegyelem éltető fénye és ereje.

3. A kereszten derül ki az egyház jövőjének titka. Micsoda hang
zavar lehetett Korinthusban! Ki erre esküdött, ki arra és mindenki a 
maga igazát fújta. Ki tud igazságot tenni a pártokra szakadt egyházban? 
Pál nem vesz részt a pártoskodásban. Tudja, hogy akik a maguk igazáért 
egymás ellen harcolnak és azt hiszik, hogy rajtuk fordul meg az egyház 
sorsa, azok mind messze kerültek a kereszttől. Még önmagukban bíz
nak, nem Istenben. Ő abban látja az egyház jövőjét, amit Isten tett a 
Megfeszítettben. Ezért biztatja a korinthusiakat: forduljanak a kereszt 
felé!

A kereszt azt hirdeti az egyházról, hogy az a mégkegyelmezett bű
nösök közössége s ezért benne minden kegyelem. Kinek-kinek megvan a 
dolga, szolgálata — s jó is, ha ki-ki komolyan veszi azt, mert az utolsó 
napon Isten mérlegére kerül majd minden! —, de hiú öncsalás lenne, 
azt gondolnom, hogy nélkülem csődbe jutna Isten ügye. „Nem számít 
(=  oyk estin ti =  semmi!), aki plántál...” Ezt Pál önmagáról mondja! 
Csak Isten számít. A növekedést adó. A kegyelmes. Egyedül ő az egyház 
jövendője. így óv a kereszt az elbizakodottságtól is, meg a kétségbeesés
től is.

Spoerri, a tudós bizonyságtevő, egyszer a svájci hegyek között ván
dorolva, egy szikla tövében piros nyilat vett észre. Lehajolt s a nyíl irá
nyába nézett. Csodálatos látvány tárult elé. Egy sziklahasadékon át belát
ta az egész vidéket. Ilyen a hit felfedezése a keresztnél. Egyszerre min
den a helyére kerül, összefüggést kap. Fény derül mindenkire. Helyesen 
látjuk Istent, önmagunkat és egymást, az egyházat és az egész emberi
séget.

Hetvened vasárnap üzenetén és Pál bizonyságtételén, meg ezen a 
prédikáción át is Isten hívogat, biztat ma bennünket: forduljatok a ke
reszt felé!

Dóka Zoltán

HATVANAD VASÁRNAP
Csel 26, 22— 32

Hosszú eseménysorozat befejezése a mai alapige. Pál apostolt két 
évvel ezelőtt Félix helytartó börtönbe záratta a zsidók vádaskodása miatt. 
Amikor új helytartó került Cezáreába, és látogatásra hozzá érkezett Je
ruzsálemből II. Agrippa zsidó „király”, nővérével Berenikével, Pál apos
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tolt is eléjük idézték kihallgatásra. Az itt elhangzott védőbeszéd utolsó 
mondataival kezdődik textusunk. Pál ebben a néhány mondatban össze
foglalta szinte az egész teológiáját: A próféták jövendölése szerint Krisz
tusnak szenvednie és meghalnia kellett, de feltámadott, világossága lett 
az egész világnak, és aki hisz benne, annak örök élete van. Fesztusz gon
dolkodásvilágában nem volt hely az ilyen „badarság” számára. Agrippa 
király pedig élcelődéssel és gúnyolódással akarta leplezni a hatást, amit 
rá tett Pál igehirdetése. Pál mindkettőnek megfelelt. A helytartó vádját 
visszautasította, a királyért pedig imádkozott Istenhez, hogy amit az 
könnyelműen kijelentett — „Még hamarosan meggyőzöl és keresztyénné 
teszel” — valósággá legyen. A befejező jelenet kísértetiesen hasonlít egy 
régebbi kihallgatás végére. Ott is megállapította a római helytartó, hogy 
semmi bűnt nem talál az előtte állóban. Itt viszont — víz nem lévén 
kéznél — a mostani helytartó azzal mosta a kezét, hogy Pál a császárhoz 
fellebbezett. A hasonlóság nem véletlen. Krisztus tanítványa ugyanazt az 
utat járja, mint Mestere. (Lásd még: Lelkipásztor 1963. decemberi szám, 
761. oldal.)

*

A vasárnap óegyházi evangéliumában (Magvető, Lk 8, 4—15) Jézus 
az igehirdetés eredményét négyféle „talaj” példáján mutatja meg. Ennek 
alapján textusunkat úgy is tekinthetjük, mint amelyben a „talajokat” 
megszemélyesítő emberekkel találkozunk. Igehirdetésünk reflektorfényét 
ráirányíthatnánk Berenikére (Agrippa király nővérére), aki végighallgat
ta Pál apostol bizonyságtételét minden eredmény nélkül, akárcsak a 
példázatbeli „útfél” esetében. Hangsúlyozhatnánk Fesztusz helytartó ké
telyeit, vagy Agrippa király megdöbbenését, amely kísértetiesen emlé
keztet a köves, illetve tövises talajba hullott mag sorsára: szemmel lát
hatóan hatott Pál igehirdetése mindkettőjükre, de vagy a saját bölcses
ségük, vagy a Krisztus mellett való állásfoglalás félelme megölte ben
nük a „csírázó magot” . A szereplők között Pál apostol az, akinél nem 
volt hiábavaló a magvetés a damaszkuszi úton. — Mai igehirdetésünk
ben az ő magatartásán figyeljük végig, hogy milyen a „jó talajba” hul
lott mag életének a folytatása. Vagy Ágendánk témamegjelölését hasz
nálva: Milyen az az ember, aki „süketségből az ige hallására” jut.

1. Bizonyságot tesz az ige meghallásáról, továbbadja azt, amit ka
pott. A bizonyságtétel mindenekelőtt engedelmesség Isten küldő akaratá
nak. Pál apostolt sem csak azért hívta el Isten, hogy ő maga keresztyén 
legyen, hanem — ahogy az ő missziója erre beszédes bizonyítás — azért, 
hogy szinte az egész világra eljuttassa az evangéliumot. Isten minket is 
bizonyságtevő szolgálatra küld. A megváltozott körülmények miatt a 
részletekben talán nem úgy, mint az apostolt, de azért érdemes figyel
nünk az ő bizonyságtételére, mert a lényeg ma is ugyanaz. A bizonyság- 
tétel tartalma ma sem lehet más, mint Jézus Krisztus értünk hozott ál
dozata, szolgálata, szeretete, feltámadása, az hogy ő él, erőt ad, világos
sága és éltetője a világnak. Nem tantétel továbbadása tehát a bizonyság- 
tétel, hanem az élő Krisztus szolgálatának sugárzása az embertársak éle
tébe. Az embertársak vonatkozásában is tanulhatunk Pál apostoltól. Ö 
nem szűkíti le semmiféle belső körre a szolgálatát, nem válogatja, hogy 
ki méltó vagy érdemes rá, hanem „kicsinyeknek és nagyoknak” , zsidók
nak és pogányoknak „bizonyságot tett” . Böjt felé menve, a keresztet 
vállaló Krisztus szolgálatára figyeljünk erősen: az egész világért, kivétel 
nélkül mindenkiért hozta meg áldozatát. Pál is tőle kapott erőt hasonló 
szolgálatra, és mi is tőle kaphatunk. Ez az erő alkalmas arra, hogy bi
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zonyságtételünk személyhez szóló, döntésre késztető, korszerű és kitartó 
legyen. Pál nem általánosságban beszélt a feltámadott Krisztusról, ha
nem azoknak, akik hallgatták. Fesztusznak úgy, mint akinek csupán az 
értelmére hivatkozhat, de a Szentírást jól ismerő Agrippa királynak a 
prófétákat emlegette. Családunk tagjait, munkatársainkat ismerve ilyen 
személyesen kell megtalálnunk az alkalmas formáját, módját és helyét 
a bizonyságtételnek. Akiket nem érhet el a szószéki prédikáció, azok a 
személyes bizonyságtevés révén részesülhetnek ily módon Krisztus szol
gálatában. Olykor lehet hallani panaszokat amiatt, hogy gyülekezeteink
ben visszaesés van a templomozásban. Siránkozás helyett meg kellene 
tanulnunk Pál apostoltól azt is, hogy a bizonyságtevés és a szolgálat he
lye nemcsak a templom lehet. Itt Fesztusz cézáreai palotája volt az al
kalmas hely, nemsokára egy süllyedő hajón öntött lelket a reményüket 
vesztettekbe. Nekünk is mindenütt meg kell találnunk a lehetőséget ar
ra, hogy szolgáljunk embertársainknak.

2. A szolgálat eredményét Istenre bízza „az ige hallására” jutott em
ber. Tehát nem az lelkesíti, amit — majdhogynem önző módon — fel 
tud mutatni. Nem az eredményért szolgál, hanem mert Isten erre küldte, 
és látja, hogy az embertestvér ezt igényli tőle. Igen nehéz kivonnunk 
magunkat a sikerélmények serkentő és a kudarcok bénító hatása alól. 
Mégis, attól függően, hogy mennyire tudjuk a „magvetés” további sorsát 
a „növekedést adó Isten”-re bízni, szabadul fel erőnk, hitünk és bizony
ságtételünk a gátló akadályok alól. Pál „nagyszerű” igehirdetésére Fesz
tusz azt mondta: „Bolond vagy te, Pál!” Érdemes volt szívvel-lélekkel 
bizonyságot tennie ilyen eredménytelenül? De mégcsak meg sem sértő
dött. Nyugodt maradt, hiszen az eredményt Istenre bízta. Persze, ez a 
nyugalom nem a tétlenség vagy a felelőtlenség nyugalma volt. Minden 
tőle telhetőt megtett, hogy az evangélium erejével meggyőzze hallgatóit. 
Bizonyított saját életére hivatkozva, alkalmazkodott a lehetőségekhez, 
magyarázta az írásokat, amelyeket „Mózes és a próféták megjövendöl
tek”. Ékesszólását, magával ragadó stílusát is — céltudatos törekvéséből 
semmit nem engedve — a „győzelem” szolgálatába állította. Ahhoz, hogy 
az eredmény adását egyáltalán merjük várni Istentől, mindent meg kell 
tennünk az evangélium sikeréért. A „minden” -nek egyik kiváltképpen 
való lehetősége az imádság. Pál meg is mondta Agrippa királynak: „Ké
rem az Istentől. . . ” — Az az „életmű” , amit Pál apostol elért, nem is 
lehetett volna meg másként, csak rengeteg imádság által. A missziói uta
kat megtenni, a sok nehézséget vállalni és legyőzni, s közben gyülekeze
tek sorát megalapítani, azokban prédikálni, nekik később is leveleket 
küldeni, még ma is emberfeletti erőt igényelne. Az imádság nyomán 
volt erő, eredmény és öröm. Az egyháztörténet nagyjai is — többek közt 
— az imádkozásban voltak nagyok. (Luther) Többet kellene élnünk ne
künk is ezzel a lehetőséggel. Csüggedés és a hiábavalóságtól való féle
lem helyett reménységgel tudnánk folytatni szolgálatunkat minden té
ren. Saját jövőnket, egyházunk és népünk holnapját, de örök jövendőn
ket is úgy tudhatnánk nyugodtan Isten kezében, és várhatnánk tőle az 
akarata szerint való eredményt, ha akarata teljesüléséért bátrabban és 
több reménységgel imádkoznánk.

3. Saját személye annyiban fontos, amennyiben Isten eszköze lehet 
a szolgálatban. Aki az igét „meghallotta” , saját jövendőjét, életét Isten
től kapott lehetőségnek tekinti. Ez megőrzi attól, hogy bizonyságtétele 
önmaga dicsérete legyen, de attól is, hogy felelőtlen bábként akarjon 
Istenre „hagyatkozni” . Pál apostol személyes magatartása példát adhat 
a mai keresztyénnek is. Ő maga tudósított arról, hogy „népszerűtlen” 
volt saját népe között. Az ügy, amelyet képviselt, állította szembe első-
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sorban népe vallási vezetőivel. Vállalta a megnemértést, mert tudta, 
hogy előttük jár Isten követeként. Nem dacolni, vagy feltűnni akart, ha
nem kitartani, várva, hogy lesznek követői. — Harminc évvel ezelőtt ke
vesen voltak, akik egyházunk mai, új útján meg mertek indulni, sze
mélyük is népszerűtlen volt. Isten őket igazolta. — Pál még a börtönt is 
vállalta, mert így lehetett Isten eszköze. Ugyanakkor nem kereste a 
„martírságot” . Fesztusz előtt is „védekezett” . Farizeusi származására és 
római polgárjogára nem egyszer és nem eredménytelenül hivatkozott bí
rái előtt. A császár elé is azért készült, hogy a törvényes lehetőségek kö
zött és alapján, háborítatlanul szolgálhasson. Ha valakinek kérdése len
ne az, hogy az adott körülmények között — munkahelyén, társadalom
ban, nem egyházi közösségekben — hogyan viselkedjék saját személyét 
illetően, ma sem találhat jobb megoldást, mint amit Páltól tanulhat. Ha 
szavával, magatartásával szolgálhat a világnak, bűnös mulasztást követ 
el, ha nem teszi. Sőt keresnie kell, hogy „személyesen” hogyan tehet 
meg mindent mások boldogságáért. Ugyanakkor sziklaszilárdan vallania 
kell, hogy szolgálatát nem dicséretért, előnyökért, de nem is kényszerű 
kötelességből végzi, hanem Jézus Krisztus küldetésében, hozzá való hű
ségben és tudva, hogy neki tartozik számadással. így találja meg „az 
ige hallására” eljutott ember saját személyének is igazi és őszinte „ér
tékét” , s ezáltal személyes boldogságát. Nemcsak földi életére nézve, ha
nem az örökkévalóra is.

Menjünk „böjt felé igaz megtéréssel” , biztat a böjt előtti vasárnapok 
összefoglaló témája. Ügy tehetünk eleget a biztatásnak, ha lelki „süket
ségből az ige hallására” eljutunk. Könyörögjünk azért, hogy bennünk 
és általunk is jó gyümölcsöket teremjen az elhullott mag.

Bárány Gyula

ÖTVENED VASÁRNAP
2 Pt 1, 3— 11

„Feszíts meg, mert elkorhadok”

Nikosz Kazantzakisz Jelentés Grecónak c. könyve mottójából való ez 
a kérés. A három lélek három imádságából ez az első így teljes: „ Íj va
gyok a kezedben, Uram; feszíts meg, mert elkorhadok.” Péter 2. leve
lének szerzője olvasóit, akiket az „elkorhadás” veszélye fenyeget, a meg- 
feszítettség éltető állapotára szeretné eljuttatni. Indítéka a hívekért ér
zett felelősség, módszere pedig az apostoli iratokban szokásos intés.

1 .

A gyülekezet (egy hiten levők) helyzetét két körülmény határozza 
meg. 1. A paruzia elmaradása. Ez csalódást és elbizonytalanodást jelen
tett, ugyanakkor felvetette az e világban kapott idő kihasználásának és 
a helyük megtalálásának kérdését. 2. Az őket körülvevő hellenisztikus- 
gnosztikus filozófia és életstílus magábaolvasztó hatása. Ebben a zavart- 
keltő és veszélyes helyzetben kora és környezete fogalomrendszerével az 
apostolokra hivatkozva és azok tanítását alapul véve hirdeti a Jézus 
Krisztusban nyert üdvösséget. Ez a szerző érdeme és minden későbbi, 
főleg korszakváltásban elhangzó igehirdetésre példa és ösztönző erő.
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2.

A 3. v bonyolult szerkezetét az „elhívott minket” kifejezés által 
értjük meg. Jézus Krisztus saját dicsőségében (doxa) és hatalmában 
(areté) való részesedésre hívott el minket. Jézus Krisztus dicsősége ha
talomgyakorlásban jut kifejezésre és ez hasonlít a versben szereplő má
sik szó-pár, az élet (dzoé) és kegyesség (eusebeia) összefüggésére, ameny- 
nyiben a keresztyén élet ajándékként kapott s egyszersmind Istennek 
adós élet. Ez a keresztyén élet az elhívó ú r megismerése által lesz a 
mienk (lásd 2. v). Ez a megismerés (epignosis) textusunk kulcsszava. 
Istennek Krisztusban történt kinyilatkoztatása és a kapott bűnbocsánat 
(9b v) lehetővé tette, hogy megismerjük őt. Nem csupán értelmünkkel, 
hanem egész létünkkel, vagyis elismerjük Istenünknek, megtérjünk hoz
zá, és ez az ismeretünk bölccsé tegyen életfolytatásunkban. Az életre 
hívás a 4. versben sajátos módon nyer megfogalmazást (az isteni termé
szet részeseivé legyetek), de összhangban van ez a 3. v említett részével 
és az Újszövetség más kijelentéseivel: Rm 8,29; Fii 3,21; l.Jn 3,2. Ez az 
ajándék is erkölcsi hordozó erő (4b v).

A 11. vers. Korlátlan bemenetelt biztosít az Úr örök országába. így 
mondhatnánk: tárt karokkal fogad. Ez a célbaérés, ahol Isten minden 
ajándékának eredményét együtt látjuk. Amit Isten így nekünk ad (11. v 
epihorégéthésetai), annak alapján adjunk bele (5. v epihorégésate) min
den erőt, igyekezetei, hogy bejussunk Isten örök országába.

Az 5—10 versig terjedő szakasz az intés, textusunk súlypontja. Ez 
biztat arra, hogy az Isten hívására életünkkel válaszoljunk, az ő meg
ismerése által bölcsekké váljunk (az Agenda témája: Vakságból isteni 
bölcsességre!). Az 5—7. versekben található felsorolás minden tagját itt 
nem magyarázhatjuk. Fontos, hogy a hitből indul és a szeretethez érke
zik (agapé!). Az út nem is olyan rövid, közte küzdelmes szakaszok van
nak. Az ismeret és a kegyesség már az expozícióban (3. v) szerepelt. Ez 
a sors éppen ellenkezője az önzésnek, a vágyak kiélésének, mely a pogány 
környezet rövid távra szabott gyakorlata. Érdemes odafigyelni a testvér- 
szeretet és a minden ember iránt való szeretet egymás mellé állítására. 
Egy írásmagyarázó felhívja a figyelmet arra, hogy a felsorolásban a hit 
és a szeretet között olyan tulajdonságok is szerepelnek, amelyeket min
denki értékel és amelyekre mások is törekszenek.

A kegyesség és ismeret kölcsönhatásban áll egymással. Egyik a má
sikat segíti, gyarapítja (8. v). Ahol ez az előre vivő kölcsönhatás hiány
zik, ott az ember visszafelé csúszik a vakság irányába, aminek jele a 
gyümölcstelenség. A kegyességben való gyarapodással együtt az elhiva- 
tást és a kiválaszttatást nemcsak megtartjuk, hanem meg is erősítjük. 
Ez úgy történik, hogy amiből Isten kihívott — a világ bűnös kívánsága 
miatti romlásból — abba nem merülünk bele újra, hanem az ő ismerete, 
ajándékai, ígérete erejével aktivizálódunk a kegyességben. Isten hívására 
történő ilyen válaszadás csak minden erő bevetésével, teljes megfeszí- 
tettséggel és a jövő felé való beirányzottsággal lehetséges.

3.

Ha a levél és textusunk problematikáját történeti szempontból vizs
gáljuk, olyan jelenségre figyelhetünk fel, amely az egyháztörténet, de az 
egyetemes szellemtörténet területén is törvényszerűséggel ismétlődik. A 
nagy teológiai küzdelem megtörtént, az alapokat lerakták. Az új gene-
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ráció számára az elődök sorskérdései már nem kérdések. Az új nemzedék 
kimondott, vagy kimondatlan igénye az, hogy a nagy igazságból mit 
nyerhetnek életük alakításában. Hogyan lelhet az örökséget aprópénzre 
váltani és a hétköznapok során felhasználni?

Schniewind írja M. Kahlerről, hogy magát tudatosan pietistának ne
vezte, „de nem látott ellentétet a pietizmus és a reformáció között. Szá
mára a pietizmus történeti jelentősége abban állt, hogy a reformáció 
kérdésföltevését, a certftudo salutis kérdését ébren tartotta.”

A szerző is az üdvösség kérdését (elhívás) veti fel olvasói előtt, akik 
látása szerint magától értetődőnek tekintik elhivatásukat és magabiz
tosan pihennek rajta, akik erkölcsi lazaságukkal feloldódnak a romlásra 
fordult világban és így nem futnak elhivatásuk jutalmáért maguk és a 
világ javára.

4.

Igénk üzenetében három csomópontot látok:
1. Bölcsesség. Bátran együtt nézhetjük az egész Újszövetség monda

nivalóját textusunkkal, amikor az Isten hívására adott válaszunkról szól. 
Figyelnünk kell arra, mit mond Jézus a vakságról (Mt 15,4; 23,16; Jn 
9,40—41; Rm 2,19 stb.) és kit tart okos és hű szolgának. A megismerés, 
ami bölccsé tesz, Isten cselekedetének és követelésének hálás elismerése. 
Öröm a fölött, hogy Isten hív, megbíz, munkatársává avat, küld. A bib
liai értelmű bölcsesség az, hogy megismertük őt, nem pedig önmagunk
ban való bölcsesség, élettapasztalat. Az ismeret Jézus Krisztushoz köt 
bizalmi kapcsolatban, melyen keresztül ereje (dünamis) által mindenre 
képesek vagyunk. Ellentéte ez a „bölcs” kiábrándultságnak, rezignáció- 
nak és reménytelenségnek, mellyel a kapott talentumot elássuk. Vigasz
talás ez és bátorítás, hogy vegyük örömmel a hívását.

2. Kegyesség a kapott ajándék a használatban válik igazán sajátunk
ká. Hitünk engedelmességben állja meg a próbát. Keresztyén életünk 
csak mindennapi gyakorlatban élhető, teljes odaadással, megfeszítve (Fii 
2,12). Livingstone Dávidnak mondta egy öreg skót: „Vigyázz, fiam, hogy 
mindennapi dologgá tedd életedben a vallásodat és ne maradjon csak 
alkalmi nekilendülés!” v

Az elméleti keresztyénséggel szemben keresztyénségünk gyakorlatára 
van szükség. Az érzelmi keresztyénséggel szemben tettekben megnyilvá- 
nulókra. A magabiztos, laza erkölcsű élettel szemben önmagunkkal foly
tatott harcra és kitartásra. A tradicionális emlékkeresztyénség helyett 
élő, a jelenben ható keresztyén emberekre és gyülekezetekre. Igehirde
tésünkben sorba vehetjük a keresztyén egzisztencia felsorolt megnyil
vánulási formáit, itt is figyelembe véve az Újszövetség egészét, pl. 1 Kor 
13,4—7-et. Szükséges, hogy a diakóniai teológia aprópénzre váltva életté 
váljék közöttünk. Az „erénylista” a minden ember iránti szeretetté szé
lesedik ki. Ezen a ponton jó segítséget nyújtanak igehirdetésünkhöz a 
KBK 1978. júniusi Béke-Világgyűlésének megjelent dokumentumai és az 
arról készített LMK dolgozatok. Ez az ige, ahogy a Béke-Világgyűlés is 
akcióra hívja fel a keresztyéneket.

3. Reménység. Elhivatásunk Isten új világában éri el a célját. Ke
resztyén életünk Jézus Krisztus örök országára van beirányozva (11. v). 
E felé haladunk a világban uralkodó bűnös kívánságoktól (epithümiai) 
megszabadítva. Jézus Krisztussal együtt az isteni természetben részesül
ve nem lehetünk fölényesek, közömbösek a világ romlásával (fthorá) 
szemben. Sőt abból megmenekülve az történik velünk, ami Krisztussal, 
aki első szülött lett sok testvér között. Ilyen testvérségre, jó barátságra,



kapcsolatfelvételre és ápolásra rendelt minket Isten a „világgal”, hogy 
miközben haladunk a cél felé, vigyük magunkkal a világot. Ez a Krisz
tus velünk vállalt szolidaritásának megélése a többi testvérrel. Igénk 
üzenetének végső kicsengése az, hogy érdemes minden fáradozást be
fektetni ebbe a világba és erősíteni azt, ami halófélben van (Jel 3,2). Az 
ilyen életnek van Isten által elkészített jövője (Fii 1,6).

Joób Olivér

BÖJT 1. VASÁRNAPJA
Jób 1, 8— 22
Az alapigéről

8—12 v. Jób szenvedése a „mennyben” dőlt el. Ügy, hogy kétség
telenné vált: Szenvedését a Sátán provokálta, de az események irányí
tója, hordozója elejétől végig Isten maradt. A Sátán Ővele szemben 
„csak” szolga, csak eszköz. Számunkra, emberek számára azonban em
berfeletti hatalom. Jób i s szolga, Isten szolgája, de egészen más érte
lemben. Isten szolgájának az emberek közötti és azok javára megbi
zonyított egyenes, becsületes, kifogásolhatatlan magatartása alapján ne
veztetett. így élte istenfélelmét. Isten komolyan veszi és igazolja a hitet 
és a gyermeki bizodalmát. Mégis megmarad mindenkivel szemben sza
badkezű Istennek. — Jób hitét, bizodalma önzetlenségét a Sátán szándé
kosan kétségbe vonta. Készpénznek állította, amit elérni szándékozott. 
Így készítette számára a csapdát. Egyúttal azonban Isten istenségét is 
kikezdte, amikor pusztán alkalmi és csereajándék adományozójává deg
radálta. Szerinte Jób nagyon is számító kegyessége csak addig tart, amed
dig Isten le nem bontja azt a védőkerítést, amelyet személye, családja, 
tekintélyes gazdagsága köré vont (kb. ezt jelenti a „SZAKÁK” vagy 
SZÓK héber gyök megfelelő alakja). Állítása vagy inkább szíve szán
déka szerint istenfélelme azonnal átcsap istenkáromlásba, hite gyűlölet
be, ha ledől a védőkerítés. Ilyenformán a hitnek csak addig van értel
me, amíg busásan kamatozik, meghozza várt nyereségét. Azt hiszem, 
nagyon is visszakísért ez a gondolkodás a keresztyén életben is! — Is
ten igen sokat „kockáztat”, amikor enged a Sátánnak. Még akkor is, ha 
mindjárt határt szab a gonosznak. Először Jób személye, majd pedig az 
élete ez a határ. 13—19 v. A Sátán azonnal élt a kapott lehetőséggel. 
Mesterien átgondolt tervét négylépcsős fokozással hajtotta végre. Egyet
len lépését sem vétette el. Mindig jól ismeri kiszemelt áldozatát, a vég
rehajtó partnereket, az eszközöket. Jól ismeri, kik kaphatók ölésre, rab
lásra. Ismeri a természet erőit. A villámot, a vulkánt, a pusztai forgó
szelet. Alaposan a „szívére helyezi” azokat, akiket veszteni akar. Erre 
emlékeztet alapigénk egyik héber kifejezése: „HASZAMTÁ LIBBÖKÁ”. 
Alkalmas időben „vette szívére” Jób gyermekeit is. Lakomázás és bo
rozgatás közben. Távolról sem arról van szó, hogy bűn a fiatalok vagy 
éppen öregek vidámsága. Azt azonban mindig tudniok kell Isten gyer
mekeinek — korra, nemre való tekintet nélkül —, hogy az ördög nem 
alszik.

20—22 v. Nagyon szűkszavú az író az érzelmeket illetően a lélegzet
elállító csapások és azok „fogadásának” leírása közben. Bizonyára azért, 
mert egészen másra tette a hangsúlyt. Arra, hogy nagyon más követke
zett, mint amire a Sátán számított. Lázadás helyett egy vallomás követ



kezett embervoltunkról, emberi alaphelyzetünkről. Ez a vallomás a „por
ból vagy és ismét porrá leszel” realitását, azaz teremtmény és halandó 
voltunkat tükrözi. — Átok helyett, nihilista, fatalista rezignáció és össze
omlás helyett vallástétel következett arról: Isten az Űr és ez az Isten 
minden körülmények között „áldott” Isten. Ö a mi sorsunk! Krisztus 
Urunk szenvedése, kereszthalála, feltámadása által ez a vigasztalásunk 
a gonosszal szemben és minden művével szemben is. Ö a Sátán legyő
zője. A győztes. Értünk, számunkra is.

Isten szolgájaként a Sátán kezében

Micsoda ellentmondás és mégis valóságot fejez ki ez a cím! Jób, 
akit Isten maga nevez szolgájának, a Sátán kezébe kerül. Sőt, ami igazán 
megdöbbentő: Isten maga adja kezébe mindenével együtt. „Mindenét a 
kezedbe adom” — halljuk alapigénkben. Majd 2,6 szerint: A kezedbe 
adom — ti. Jóbot magát is. Íme, Isten szolgája a Sátán kezében! Bárki 
megkérdezheti: Nem egyszerűen csak az Ötestamentom levegője csap 
meg bennünket ezzel a „logikátlan” fordulattal? Bizony nem! Lehetet
lenség nem gondolnunk arra, amit az utolsó vacsora után Péternek és a 
többi tanítványnak mondott Urunk: „Simon, Simon, a Sátán kikért ti
teket, hogy megrostáljon, mint a búzát” (Lk 22,31). Ha csak ennyi volna 
a valóság, a keresztyén sors, a hivő élet, a keresztyén élet, az emberélet, 
igazában mi értelme volna? Félelmetes dologgá, reménytelenül sötét 
üggyé válnék az életünk a földön. De Isten idejében határt szab a go
nosznak. Azt akkor sem lépheti át, ha terve, szándéka, indulata szerint 
sokkal többet akar. Veszteni akar, szenvedést, pusztulást, halált, kárho
zatot akar. Isten azonban úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát 
adta. . .  Igazi Szolgája, szenvedő Szolgája győzött. Tud is meg akar is 
segíteni azoknak, akik bármilyen kísértést szenvednek.

1. Isten szolgáiként is vigasztalan, reménytelen a helyzetünk a Sátán 
kezében. A szenvedés önmagában megszépíthetetlen, kínos dolog. Való
ban reménytelen helyzet. Igazabbat arról nem mondhatunk, ha csak ma
gát a szenvedést nézzük. A szenvedés mögött lapuló, rejtőzötten is em
berfeletti gonoszra tekintettel meg végképpen nem mondhatunk többet. 
A szenvedő Jób is beleremegett a csapásokba. Hiszen a nagycsaládos, 
boldog apából, egészséges, vidám gyermekekkel megajándékozott ember
ből egyik óráról a másikra „magtalan” ember lett. Azt a csodálatos fo
nalat, amelyikkel emberteremtő titkának részesévé tette Isten az embert, 
a Sátán könyörtelenül elvágta. A jómódból szegénységbe esni, emberek 
kegyére szorulni, vigasztalan helyzet. Nem csoda, ha Jób ajkára fagytak 
a szavak. Ha rátapad életünkre a szenvedés, a kilátástalanság, ha tehe
tetlenségre kárhoztat a gonosz, bizony elsötétül életünk ege. — És a hit? 
Óriási ajándék! De nem villámhárító. Az sem fedezék a próbatételek
kel, a szenvedésekkel szemben, amikor kikér minket a Sátán, az Űristen 
meg enged. — Rettenetes dolog volna, ha nem mondhatnánk mást és 
többet. Ha Isten maga nem mondana nekünk mást és többet.

2. Éppen Isten szolgáiként kell tudnunk a Sátán kezében is: kinek 
hiszünk és mit hiszünk! Nem Isten ajándékaiban hiszünk és nem azért 
hiszünk. Nem valamiért cserébe hiszünk. Krisztusban hiszünk és a Krisz
tusért hiszünk. Istenben hiszünk és Istenért hiszünk. Ez az a hit, ame
lyik bosszantja az ördögöt. Mindent meg is tesz azért, hogy lerombolja. 
Annál inkább, mert ez a hit „tetszik” Istennek. Ebből fakadnak időszerű 
és áldott cselekedetek embertársaink számára. Azért szeretné puszta ér
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dekhitté, cserehitté silányítani. Olyan hitté, amelyik önző kiváltságokat 
hajszol és felment minden elkötelezettség alól. Jól tudja, hogy a hitünk 
csapdája életünk csapdája. — így volt ez Jób esetében is. Sőt, még a 
felesége is assziszált ebben a gonosznak. Milyen könnyen válnak ilyen 
módon a keresztyének is egymás hitének rombolóivá. Erre nézve is ko
moly figyelmeztetés a Jób-történet a világban élő egyház számára. El
sőrenden nem is az elrettentésért. Sokkal inkább azért, hogy ráébressze 
a legfontosabbra: Isten népének, Isten szolgáinak derűben és borúban 
tudatosan tudniok kell, kinek hisznek és mit hisznek. Csak ez esetben 
áll helyt értünk Urunk az ördöggel szemben. Teljes hatalmával és egész 
szeretetével. Nemcsak felidézi saját megkísértetését és győzelmét, hanem 
saját győzelmünkként részeltet győzelmében. Nagy vigasztalása ez a 
mindenkori Isten népének, az Űr szolgáinak. Olyan evangélium, ame
lyikre a bölcsőtől a koporsóig szakadatlanul szükségünk van. Csak így 
nem válhatnak végzetessé a gonosz tüzes nyilai. Szánakozásra, irgalomra 
soha nem lesz hajlandó a Sátán senkivel szemben sem. Irgalmat csak 
attól az Űrtói várhatunk, aki minden irgalmatlanságot elszenvedett ér
tünk.

3. Isten szolgáiként azért mindig számoljunk Urunkkal! Ha el akar
juk kerülni a botránkoztatást — jaj ugyanis a botránkoztatóknak! —, 
akkor minden élethelyzetünkben Istenünknek, Atyánknak kell tartanunk 
Istent. Győztes Urunknak a Krisztust. Ezer kétség, szorongás között, a 
hitben való ingadozás ellenére is számíthatunk Őrá. Van és lesz ilyen. 
Ez még nem ellene lázadás és tagadás. Az a fontos, hogy Őhozzá for
duljunk a szenvedés, a szorongás és még a kétségeink bilincseivel is. 
Nem delel folyton-folyvást a hitünk. Ha így lenne, több volnánk embe
reknél. Mi azonban a hit útján is emberek maradunk. Igaz volt, igaz 
marad: „Hitem pedig, mint a változó hold, Hamar elfogy, tölte alig hogy 
volt; Hol felhat égig, Hol meg elhal s a homályban késik.” Vegyük tu
domásul, de bele ne törődjünk ebbe sohasem. Könnyen lehet belőle 
ugyanis lázadó tagadás, hátatfordítás Istennek. Mindig számítsunk 
Urunkra azzal a merészséggel: Ami embereknek lehetetlen, lehetséges 
Istennek. A sorsunknak is, de hitünknek is ura.

A gonosz ezután sem fog kihagyni egyetlen számára lehetséges al
kalmat sem. Szándékában mindig ott marad nemcsak a hitünk lerombo
lása, hanem az is, hogy megakadályozzon bennünket hivatásunk, embe
ri küldetésünk betöltésében. Nincs ínyére a szeretet, a hűség, a felelős
ség. Hűtlenséget, szeretetlenséget, eladósodást akar. Ez ellen meg különö
sen is számítsunk Urunkra. A Sátán szándéka nem változik. Urunk szí
ve és hatalma sem. ígéretét beváltja. A gonosz ereje erőnket messze meg
haladja. Krisztusét már soha többé.

Jób hite éppen abban bizonyult hitnek, hogy nyomorúságával, meg
rendülésével, kétségeivel együtt ismét csak Isten előtt kötött ki. Az előtt, 
aki úr marad. Adhat, elvehet. Vele szemben semmink sincs. Számunkra 
mindig csak egy lehetőség marad: Lehajoló irgalma. Az, hogy Ő áldott 
Isten. Tehát az áldás Istene. Mi keresztyének azért figyeljünk nagyon 
Urunknak arra az üzenetére is — a Sátánnal és minden pokoli kísérté
sével szemben is — : Boldog, aki énbennem meg nem botránkozik.

Szabó Gyula
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Egyháztörténeti évfordulók

Centifolia
Kétszázötven éves Hegyfalusi György imádságoskönyve

Hopp Lajos irodalomtörténész azt írja „A Magyar Irodalom Törté
nete” című közismert kézikönyv 2. kötetében (Bp. 1964), hogy „a leg
szebb evangélikus imádságoskönyvet a hányatott életű, Rákóczi által is 
támogatott Hegyfalusi György (fl730) dunántúli prédikátor írta. Könyve, 
a „Centifolia, azaz száz levelű rózsa” (H. n. 1729) a pietista érzületet 
ihletettséggel tolmácsoló könyörgéseiket és hálaadásokat, regeket hat- 
ható« imákat tartalmaz.”

Magukkal az imádságokkal érdemes volna lapunk hasábjain egy
szer béhatóbban foglalkozni. Most csak az érdemes imádságoskönyv 
sóik kísértésen és megpróbáltatáson átment szerzőjének előszavából idé
zünk. Ez ugyanis — amint az az Országos Széchényi Könyvtárban levő 
példány alapján kitűnik — sok olyan tudósítást tartalmaz, amely fényt 
vet a kor szellemi-lelki hátterére.

Az előszót így kezdi a szerző: „Az Atyának szerelme, a Fiúnak 
érdeme és a Szentlélek Istennek vigasztaló ereje által isteni buzgó- 
ságra idvösségesen fel-sörkent Augustana Confession levő minden szí
vesen fohászkodó magyar lelkeknek; azok között kiváltképpen ezen 
munkátskámat elől-mozdító Patrónus Uraiméknak, nevezet szerént Te- 
kéntetes Nemzetes és Vitézlő Alsó Bükön lakozó Fodor István Uram
nak, ő Felsége néhai Tekéntetés Spléni Regementjének Fő-Strázsa-Mes- 
terének. Nem különben kettős tiszteletre méltó, Tekéntetes, Nemes, 
Nemzetes és Vitézlő Nagy-Győr Városában, Dunán túl és innend az Aug. 
Confession lévő Szent Gyülekezetek érdemes tagjainak, úgy mint Tisz. 
Torkos András, Bél Mátyás, Miletz Illés, Károli István, Tóth János, 
Veligrand Pál, Fabricius György, Jeszenák Pál, Podmaniczky János, 
Jeszenák János, Zitkowszky István. . .  N. Szakonyi Imréné Assz., Reits 
Erzsébet, Pauer Sofia, Víg Ilona Vásoni Ekklésiában levő, velem 
ki-múlásom után is kegyessen igen jól tevő Patrónus Uraiméknak, Mat
róna Asszonyaimnak, a világosságnak Attyától, akitül minden jó adomány 
és minden tökéletes ajándék onnan féllyül vagyon, hogy bővségessen 
minden lelki, s testi áldás s békesség leszálljon, szívesen kívánom” .

Majd a Száz levelű rózsa természetéről és az imádság lelki hasz
náról írt oldalak után így fejezi be előszavát: „ . . .A z  örökkévaló jó
nak elvételére, mint peniglen az örökké való rossznak eltávoztatására 
nem egy szálat, hanem kettőt, hitemnek és életemnek mind a két 
kezével ajánlok, s alázatosan nyújtok Nagy- s jó Uraimnak és Matróna 
Asszonyaimnak.”

A Nagyvázsonyban írt könyvnek ezután 560 oldala tartalmazza 
a szép, bensőséges imádságokat, majd 55 oldal Toldalékot közöl: „az 
Időnek mostohasága miatt ki-hagyattatott egynéhány Űr vég Vatsorá- 
jára rendeltetett Imádságokat és valami kevés válogatott buzgó Éne
keket” .

Dr. Fabiny Tibor
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