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Csendben Isten előtt

Közömbösségből, lelki tunyaságból 
az ige meghallására

(III. parancsolat)

I „Isten a harmadik parancsolatban azt kívánja, hogy örömmel hall
gassuk és tanuljuk igéjét. így szenteljük meg az ünnepnapot, és így ké
szüljünk a hétköznapi munkára.”

Nemcsak azért idézem Konfirmációi Káténk kérdését, mert így tanít
juk, hanem azért is, mert magamat is ehhez tartom. Igehirdetésben és 
más szolgálatomban egyaránt. A parancsolatok egyike sem azért íródott, 
hogy azzal -rivalizáljunk, s így megnyugtassuk azokat, akik szószékeink 
alatt ülnek, és ugyanakkor elmarasztaljuk azokat, akik nincsenek ott 
A parancsolatok mindegyike szembesít Istennel. Pontosabban, nem en
gedi az óember növekedését. Ez a pozitív irány. Én magam boldogan val
lom, hogy Isten teremtette a világot, és azt akarja, hogy visszatérjek Hoz
zá. Ezért aktuális számomra a 3. parancsolat is: „Szenteld meg az ünnep
napot!”

Összevetés
Két ótestamentumi hely összevetése érdekes szempontokra hívja fel a 

figyelmünket. Az ÓT-magyarázók ezek figyelembevételével két okot lát
nak a „sabbat” parancsolatra. Az egyik szociális, a másik teológiai— kul
tikus ok. A szociális alap megfogalmazását a Deut. 5,15-ben találjuk, a 
kultikus megfogalmazást Ex 20,11-ben. A dilemma rögtön abban mutat
kozik, hogy melyiknek van prioritása az értelmezések között. Ha vagy- 
vagy gondolatmenetet követünk, akkor az egyik szekularizálja, a másik 
pedig radikalizálja az ünnepnapot. Pedig e parancsolat egyiket sem akar
ja. így az ilyen értelmezés a parancsolat eredeti értelmével szembeni túl
lépést jelent. Aki a szociális jelentést hangsúlyozza, annál kérdésessé vá
lik az, hogy a vasárnap értelme így miben fogalmazódik meg.

A kultikus értelmezés túlhajtása pedig a mifológiátlanítás kénysze
rét ébreszti fel az emberben.

Lényeges ennél a parancsolatnál is az, hogy Isten parancsolata! Ez a 
tény nem engedi meg azt, hogy a mai ember, amikor e parancsolat be
töltésére gondol, akkor restauratív erőfeszítéseket tegyen Isten napjának 
a megmentésére. Az ünnepnap ezért a keresztyén tudat „csúcsnapja” . 
Mégsem egy napnak az elismeréséről van itt szó, hanem Isten el- és meg
ismeréséről.

E nap értelme
Nem munkaszünet, és nem a templomba menés az értelme ennek a 

napnak, hanem abban az örömben van részem, amire ezen a napon az 
Isten mutatott. Ez az öröm az evangélium képmása,, tükröződése bennem 
és rajtam. Arra az Istenre mutat, aki a 7. napon megpihent, éppen azután, 
hogy az embert megteremtette. Viszont, hogy az ember ennek az örömnek
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részese legyen, meg kell állnia a munkában, meg kell pihennie, hogy -tud
jon arra az üzenetre koncentrálni, ami az igehirdetésben hangzik felé. 
Szükséges az igehirdetés, és szükséges a munkától való megpihenés. Te
hát a vasárnap nem valamiféle meghosszabbított „uzsonnaszünet”, hanem 
a teremtés után tartott szünet. Az öröm kifejezésének a napja. Nem a 
templomba menés programpontjának a teljesítése ez a nap, hanem egy 
igény kifejezésének az alkalma. Igényli szervezetem a pihenést, és igényli 
szívem, hitem, idegrendszerem és értelmem azt az örömöt, amiben Isten 
szava részesíthet.

Sabbat — vasárnap — ünnepnap
Zsidó felfogás szerint az ünnepnap a hét hetedik napja. A keresztyén 

felfogás szerint pedig az ünnepnap a hét első napja. Ez a különbség nem 
látszólagos, hanem a zsidó és keresztyén értelmezés közötti mélyebb kü
lönbséget is mutatja, ill. kifejezésre juttatja. A zsidó sabbat alapja, hogy 
Isten ezen a napon megpihent. Ez a nap Isten jutalma.

A keresztyénség az ünnepnapot a hét első napján tartja, de ez nem
csak annyit jelent, hogy Jézus feltámadása is erre a napra esik, azaz a 
sabbat után (Mk. 16,2). Ebben a történelmi tényben van valami új is, azaz 
fordított sorrendiség. Amíg a zsidó értelmezés szerint a munkát pihenés 
követi, tehát az ember is rászolgál erre, addig a keresztyén értelmezés 
mást mutat. Az ünnep nem az ember erőfeszítésének a jutalma, hanem 
Isten a teremtés után időt szentel az ember számára, hogy „vele éljen 
boldogságban” . A vasárnapi feltámadás annak a jele, hogy Isten elébe
megy az ember cselekedetének. Jézus Krisztusban megmutatja akaratát, 
hogy mielőtt munkába állnánk, csatlakozzunk Hozzá, folytassuk teremtői 
szándékát:

„Amíg csak föld lesz, nem szűnik meg 
a vetés és az aratás, a hideg és meleg, 
a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka.” Gen 8,22.
„Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: 
aki énbennem marad, és én őbenne, 
az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem 
semmit sem tudtok cselekedni.” Jn 15,5.

Látszólagos ellentmondások
Az emberi értelem mindig „sarkosított”, szívesen rákérdezett, így a 

sabbatra és a vasárnapra, sőt az ünnepre is. Nem lépi-e át az ember az 
ünnep törvényét, nem szegi-e meg a sabbath előírását?

.„Magyarázzuk meg az egyszerű híveknek azt, amit Isten ebben a pa
rancsolatban követel tőlünk . . .  a pihenőnapon alkalmat s időt keressünk 
az istentiszteleten való részvételre, vagyis arra, hogy egybegyülekezzünk, 
Isten igéjét hallgassuk, róla elmélkedjünk, azután Istent dicsérjük. Néki 
énekeljünk és imádkozzunk.

Ez azonban nincs időhöz kötve úgy, hogy éppen ennek vagy annak a 
napnak kell lennie, hiszen magában egyik sem különb a másiknál, sőt 
ennek minden nap kellene történnie.” (Luther: Nagy Káté: A harmadik 
parancsolat magyarázata)

Jézus válasza egyértelmű és világos: „A szombat lett az emberért, 
nem az ember a szombatért; tehát az Emberfia ura a szombatnak is” 
(Mk 2,27.28). Talán igaz a jézusi mondás így is, amikor az Emberfia meg
jelölést olvassuk, hogy ezt nemcsak ön-megjelölésnek, hanem emberre vo-
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natkozónak is értsük, az ember is ura a „szombatnak” . A hitvallásnak 
csak akkor van értelme, ha az nem formaság. És ez a vasárnapra is így 
igaz.

A drága idő és a vasárnap
A vasárnapi rendet a világ a keresztyénségnek köszönheti. Eredete 

„kétségtelenül keresztyén, s annak áldása mind a mai napig elismert” 
(Theodor Zarnt). Mégis az emberi gondolkodásban ehhez a naphoz a pi
henés kapcsolódik. Ebben, csak ebben megdöbbentően egységes a világ. 
Mégis a gyakorlat mást1 mutat, a mi gyakorlatunk. Hiába tudjuk, hogy 
ez a pihenés napja, mégis csak egyesek „természete” .

Közéleti gondunk, ha az emberre van rábízva a pihenés, akkor az a 
tapasztalata, hogy az ember ezen a napon nem tud, vagy nem is akar pi
henni. Különösen is jellemző ez a szabad munkaidős* állásokra, akik azon 
törik a fejüket, vajon minden lehetőséget, minden időt kihasználtak? 
A minden időt kihasználni, a minden lehetőséget megragadni magatartás 
sokszor erősebb, mint a pihenés utáni vágy, hajlam és készség. Mi ennek 
a mozgatója? Nagyon hétköznapi szavakban adható meg a felelet: a kon
kurencia, a szerzési vágy, a dicsekedés, a többnek látszani magatartás.

Ezeknél a típusoknál — amelyből sok van, nagyon sok — a munka el
lentéte nem a pihenés, hanem az unalom és az üresség. A Biblia nem be
szél a szorgalom ellen, de az ellen igen, hogy a szorgalom, a hajtás ab
szolutizálva legyen. Az ellen igen, hogy az ember egyetlen életirány meg
határozója a több legyen. Az indoka így hangzik: „az eljövendő nemünk 
jobblétéért feláldozom a 7. napom!” Az ÚT utolsó szava ebben a kérdés
ben Lk 12,12—34. Nincs tévedés, a „bolond gazdag” története. „Bolond, 
az éjjel elkérik tőled a lelkedet!” Pontosan mit? Azt, amivel nem törődött 
az ember!! A nagy bőség nem biztosítja az életet, de a szabadnap sem 
oldja meg az emberiség egzisztenciális problémáját.

Ünnep-e a vasárnap?
A 3. parancsolat, amely Isten parancsolata, azt mutatja meg, hogy mi

lyen értéke a világnak az ember. Ez adja a vasárnapnak az ünnep jelle
gét. Az önzés, a cinizmus, a közömbösség ettől fosztja meg az önzőt, a 
cinikust és a közömböst. Pontosan ezzel feledkezik meg az ünnepnek az 
ünnep jellegéről, vagy ünnepel anélkül, hogy .megszentelné azt a napot. 
A csak hallgató, a csak szemlélő sem ünnepel, mert kívül reked annak 
tartalmán.

A törvény és az evangélium beszédesen együtt van a 3. parancsolat
ban. Az ember fejezze be a munkát — ez parancs. Hallgassa Isten sza
vát — ez lehetőség. Cselekedjék Isten szava szerint — ez diakónia. A dia- 
kónia pedig nemcsak szolgálat, hanem — öröm.

A vasárnapnak ez az értelme és értéke. Ez nemcsak egy nap, hanem 
egy életre szóló ajándék.

összefoglalva: a vasárnap nem a munkanap és a munkaszüneti nap, 
nem a rohanás és a víkendezés feszültségében magyarázható és keresen
dő, mert mindkét pólus az Isten közelében történik és található. Ezért 
az igehirdetés is mindkét pólusra vonatkozik.

Káposzta Lajos
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Egyházunk útján
illll!lll!l!l!lllll!llilllllllill!lllll!l!lll!lllllllllllllllllll!lllllllllll!lllil!l!l!l!lllllllllll!

A DIAKÓNIÁBAN n in c s  m eg á llá s
(Esperesi székfoglaló — Soltvadkert, 1979. április 7.)

Mintha csak tegnap lett volna — hat évvel ezelőtt —, hogy az egy
házmegye közgyűlése előtt állva felvállaltuk elnöktársammal együtt az 
esperesi, ill. egyházmegyei felügyelői szolgálatot a Bács-Kiskun Egyház
megyében. A sodró idő -máris újabb határkő mellé állított, és ma úgy 
érzem, hogy a közgyűlés színe előtt kell számot adnunk arról, hogyan 
sáfárkodtunk, és meglátva hibákat és -hiányosságokat, hogy szeretnénk 
odaadóbb szolgálatban, még több odaszánással és hűséggel menni és ve
zetni a szolgáló egyház útján.

Mindenekelőtt megköszönöm a jelölést, a megválasztást és az újabb 
bizalmat. Elsősorban is köszönetét mondok d-r. Káldy Zoltán püspök úr
nak azért, hogy munkatársául fogadott, az elmúlt hat év alatt segített 
beletanulnom ebbe a szolgálatba, és személyes példájával is szüntelen 
utat mutatott a-rra, hogy mennyit kell és lehet dolgoznia egy magyar 
evangélikus lelkésznek vagy esperesnek. Szívünk szeretetével és őszinte 
tisztelettel köszöntőm itt egyházmegyei közgyűlésünkön. Alig néhány hó
nappal ezelőtt emlékeztünk meg arról, hogy 20 -éve szolgál közöttünk, 
mint kerületünk püspöke, és köszöntöttük őt, most szívből jövő jókíván
ságainkat abból az alkalomból adom át, hogy a -közeli napokban töltötte 
be 60. életévét. Egész Magyarországi Evangélikus Egyházunkkal együtt 
köszönjük Istennek, hogy adta őt nekünk, és éppen napjainkban, amikor 
egyházunknak új utat kellett találnia szocializmust építő társadalmunk
ban. Kérjük Istent, hogy adjon továbbra is mindig új erőt, frisseséget és 
jó  egészséget, és áldja meg életét.

Köszönöm az Állami Egyházügyi Hivatal illetékeseinek, itt most sze
mély szerint Fekete János megyei egyházügyi titkár úrnak, hogy sok se
gítséget adott munkámban. Az állam és egyház közötti új típusú kapcsolat 
megyénkben -is realitás, és ebben iránymutató- és segítő mindig az ő mun
kája. Többet kapunk tőle, mint ami hivatali kötelesség, mert megnyilat
kozásain mindig átsugárzik embersége, barátsága és ugyanakkor a szo
cializmus igazságába vetett hite. Sokat tanulhattam tőle, és ezt köszönöm, 
kérem a jövőben is segítségét, tanácsait.

Köszönetét mondok a gyülekezeteknek — bennük -különösen is lel
késztársaimnak, felügyelőknek, -gondnokoknak és a presbitereknek —, 
hogy újból megajándékoztak bizalmukkal. Az elmúlt hat esztendőben sok 
vonatkozásban léptünk előbbre, szolgálatunk lényege jobban tudatossá 
vált bennünk, közelebb kerültünk egymáshoz, népünkhöz, jobban meg
találtuk helyünket a társadalmunkban — ez nem az én érdemem, hanem 
közös munkánk, szolgálatunk gyümölcse.

*

Esperesi szolgálatom új ciklusára elindulva egy évfordulóra gondolok. 
Ez év közepén lesz 15 éve annak, hogy a pozsonyi Szlovák Evangélikus 
Teológiai Fakultáson elhangzott d-r. Káldy Zoltán püspökünk doktori
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székfoglalója, melynek címe ez volt: „Az egyház életformája: a diakóma.” 
A dolgozat indító mondatában ezt olvassuk: „az egyház a világban a ma-, 
ga küldetését csak akkor tudja elvégezni, ha azt a diakónia »magatairtá- 
sában« vagy » alapállásában^ teszi. . .  (és) . . .  az egyház minden tevé
kenysége tartalmilag is végső sorban diakónia, illetőleg annak kell len
nie”. Az akkor tételekben megfogalmazott tanítás azóta életté lett egy
házunkban, lelkészkonferenciákon és lelkészi munkaközösségi munkában 
szélesítettük tovább az alapokat, és komoly segítséget hozott az a tanul
mányi munka, melyet teológiai tanárok és lelkészek végeztek el, és egy
házunk közreadott, mint a Dar es Salaam-i LVSZ Nagygyűlésre való ta
nulmányi felkészülést, valamint a gyűlés anyaga is. Annyira életté lett 
bennünk a diakónia, hogy egyházunkban nem (tudunk másként lelkészek
ről és gyülekezetekről, hitről és szeretettől, (társadalmi, politikai vagy ép
pen egyházpolitikai kérdésekről beszélni vagy ezekben cselekedni, csak 
ezen az alapon állva. Jól van ez így, mert ezzel nemhogy megtagadnánk 
az egyház Urát, Jézusunkat, hanem, nagyon is Őreá nézünk, az Ö életé
nek, halálának és feltámadásának gyümölcsét tesszük magunkévá, és az 
evangélium szívét, közepét ragadjuk meg. Engedjék meg nekem is, hogy 
amikor az újra való elindulásnál múltra és jövőre együtt tekintek, Jézus 
egyik — napjainkban sokszor szemünk ügyébe kerülő — példázatát ve
gyem útmutatóul. Lk 17,7—10-ben ezt olvassuk: „Ki az közületek, aki 
azonnal ezt mondja szolgájának, amikor az szántás és legeltetés után 
megjön a mezőről: Jöjj, és ülj az asztalhoz! Nem azt mondja-e inkább 
neki: Készíts nekem valami vacsorára valót, övezd fel magadat, és szol
gálj fel nekem, míg eszem és iszom, te majd azután egyél és igyál?! Va
jon megköszöni-e annak a szolgának, hogy teljesítette, amit parancsolt 
neki? Azért tehát ti is, ha teljesítettétek mindazt, amit parancsoltak nek
tek, mondjátok ezt: Haszontalan szolgák vagyunk, azt tettük, mi köteles
ségünk volt.” Ebből a textusból segítséget kapunk arra, hogy felmérjük: 
hogyan végeztük el szolgálatunkat az elmúlt hat évben, és milyen lendü
lettel kell továbblépnünk.

1. A diakóniában nincs megállás. A szolga akár szántásból, akár le
geltetésből jön haza, a Jézus-korabeli élet rendje szerint még nem törőd
hetett magával, hanem munkarendje szerint vacsorát kellett készítenie, és 
felszolgálnia. Ez mind beletartozott munkaidejébe, így tett csak eleget 
annak, amit munkája ellenértékéként kapott. Nem törődhetett magával, 
míg nem volt készen munkájával. Arra még gondolni sem lehetett, hogy 
majd a gazda megváltoztatja a munkarendet, és asztalhoz ülteti, szolgál 
neki. A szolgálatra szolgálat következik. Mert az egyház csak a diakónia 
alapállásában és magatartásában lehet egyház!

Jézus szava megóv bennünket attól, hogy ‘habárainkon pihenjünk. 
Örömmel jelenthetem, hogy vannak szép eredményeink az elmúlt hat év 
alatt. Ez idő alatt 7 gyülekezetünk újította meg templomát: Apostag, Baja 
(jelentős közegyházi áldozattal), Dunaegyháza, Harta, Kisapostag, Kiskun
halas és Soltvadkert. Nincs ma egyházmegyénkben egyetlen olyan temp
lomunk, melyen utóbbi években ne történt volna renoválás vagy éppen 
folyamatban ne lenne. Mindenütt nagy áldozatokat hoztak a gyülekeze
tek, odaadóan fáradoztak a lelkészek, és legutóbb Kiskunhalason a gyüle
kezet évtizedes vágya teljesülhetett, végre saját imaházuk, imatermük 
van, s ebben jelentős volt a városi tanáccsal, az állami szervekkel való 
jó együttműködés gyümölcse is. Nincsen már gyülekezetünk, ahol a lel
készlakás modernizálását el nem végezték, vagy legalábbis meg ne kezd
ték volna. Jelentősnek látom azt a fejlődést, mely az egyház egészével 
való együttgondolkodás, a közegyházi magatartás területén mutatkozik.
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Néhány adat csupán ennek bemutatására: a gyülekezeti segély évi ered
ménye 1973-ban (a ciklus első évében) 27 278,— Ft volt, 1978-ban 
74 648,— Ft. A teológus szupplikáció 1973-ban 43,730,— Ft-ot, 1978-ban 
88 136,— Ft-ot tett ki. Intézményes diakóniára 1973-ban (természetben és 
készpénzben) 14 156,'— Ft-ot, 1978-ban 65 112,— Ft. Az elsőben háromszo
ros, a másodikban kétszeres, a harmadikban négy és félszeres a növeke
dés. Meg kell említenem, hogy egyházmegyénk lelkészi karából öten 
rendszeresen publikálnak az Evangélikus Életben és a Lelkipásztorban, 
hárman tagjai helyi vagy megyei Hazafias Népfront Bizottságoknak, és 
minden gyülekezetünk aktívan vesz részt a község vagy város társadalmi 
életében. Vannak szép eredményeink, de ezek után sem pihenhetünk. 
A példázatbeli szolgák a munkából megérkezve ezt a 'parancsot kapják: 
„övezd fel magad, és szolgálj. . . ! ” Ez szól nekünk is. Újra meg újra meg 
kell vizsgálnunk, hogy jól prédikálunk-e, és híveink kapnak-e feleletet 
kérdéseikre igehirdetéseinkből. A Lelkészi Munkaközösségben úgy kell 
dolgoznunk, hogy pozitív eredmények szülessenek egyházunk és gyüleke
zeteink mai szolgálata számára. A lelkipásztori, a pásztoroló munkát úgy 
kell végeznünk, hogy segítsük híveinket életük adódó kérdéseinek megol
dásában, de egyben a közösségbe is beépítsük, és közösségi életre ne
veljük őket. Eljutottunk-e addig, hogy egyéni és közösségi életünk Jézus 
Krisztushoz vonz, és nem eltaszít Tőle? A gyermekek és fiatalok között 
végzett szolgálatunk diakóniai alapállású-e, és megadunk-e minden segít
séget nekik arra, hogy Jézusban hivő életükből egyenesen következzen a 
szocialista társadalomban való helytállásuk, a békéért való küzdelmük, 
az idősek tisztelete és a tiszta és becsületes életre való felkészülés. A bé
keszolgálat bán sem lehet megpihenni. Örülünk annak, hogy Helsinki és 
Belgrád eredményei kézzelfoghatóak, ma Európában béke és biztonság 
van, sokan látjuk úgy, hogy az enyhülésnek nincs alternatívája, de a po
litikai enyhülést is igyekeznek háborúra spekuláló erők lassítani, fékez
ni, hát még akkor mennyit kell küzdenünk azért, hogy az enyhülést a 
katonai leszerelés is kövesse. A békemunkában még jobban kell figyel
nünk a többi egyházakra a megyében, testvéreinkre, akikkel ökuménikus 
kapcsolataink vannak, akiktől a békemunkában tanulhatunk, vagy nekik 
segíthetünk.

A diakóniában nincs megállás — ezt így látja egyházunk vezetősége 
is. Ezért adott a múlt év decemberi országos közgyűlésen egészen részle
tes feladattervet elnök-püspökünk, azt a bizonyos 31 pontot, melyet egy
házi sajtónkon keresztül, presbiteri megbeszélések során alkalmunk volt 
megismerni. Egyházvezetőségünk lendületet, iramot diktál. Vigyázzunk, 
a ritmusból ki ne essünk!

2. A diakónia nem szívesség, hanem kötelesség. Aki munkabért kap, 
annak kötelessége megdolgozni azért. Akinek bizalmat előlegeznek, úgy 
kell szolgálnia, hogy a bizalomnak maximálisan megfeleljen. Hát még 
annak, akinek előbb adnak, és azután kell annak megfelelően dolgoznia. 
Itt pedig arról van szó, hogy mi mindannyian előlegezett ajándékot kap
tunk. Jézus nekünk nem visszaszolgál valamit, hanem „Ö szolgál, és adja 
életét váltságul sokakért” . Ő ad előbb nekünk: hitet és szeretetet, bűnbo
csánatot és békességet, új életet és erőt a jónak cselekvésére. Mi az Ö 
diakóniájából élünk. Az Ö elkötelezettei vagyunk. Tartozunk neki azzal 
hogy jól szolgáljunk egymásnak.

Nekem van néha olyan érzésem, hogy azt gondoljuk, szívesség tőlünk 
az, hogy valamit megteszünk Jézus parancsára. Ez olyan többlet. Amiért 
talán dicséret, elismerés is járna. Ha máshonnan nem — legalább az em
berektől. Jó lenne kétszer aláhúznunk magunknak: Jézus parancsának
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teljesítése számomra, számunkra kötelesség. Az egyház tagjának lenni 
nem kötelező — valljuk a lelkiismereti szabadságot —, de aki megkeresz- 
teltetett, aki elfogadta Jézus ajándékát, halálának és feltámadásának ré
szese lett, az Jézusnak elhívottja, elkötelezettje. A szolgálatot tehát nem 
önként — amikor ráér — végzi, hanem kötelességszerűen egész életében 
Jézus parancsának engedelmeskedik.

Arra akarok hívni mindenkit az egyházmegyében, hogy elkötelezet-* 
tebben, kötelességünk tudatában végezzük tovább szolgálatunkat. Lelké
szek, mi nem Jézus önkéntesei, hanem elhívottak és elkötelezettek va
gyunk. Ennek megfelelően kell gyülekezeti munkánkat megterveznünk 
és elvégeznünk. Egymás hordozására, szeretetére is el vagyunk kötelezve. 
A lelkész! fraternitásban is több elkötelezettséggel kell egymásnak szol
gálnunk. Ez azt jelenti, hogy ha valaki lankad, csügged és enervált, akkor 
nem vele kell tartani, neki igazat adva, hanem segíteni kell, hogy kiemel
kedjék abból, és megtérjen a szolgálatában. Ha valaki a diakónia teológia 
útjáról letért, azt nem követni kell, hanem visszahozni. Számunkra ez a 
kötelező!

Szeretném a gyülekezetek vezetőit, felügyelőit, gondnokait és a pres
bitereket is a jövőben elkötelezettebb szolgálatra hívni. Azt gondolom, 
hogy az elkötelezettebb szolgálathoz elengedhetetlenül hozzátartozik az, 
hogy jobban megismerjük presbiteri kötelességeinket. Eddig is tartottunk 
presbiteri konferenciákat, de a most következőkön a „kötelességünkre” 
fogjuk rátenni ujjúnkat. Nagy lelkesedéssel kimondtuk, és a gyakorlatban 
meg is valósítottuk, hogy ne legyen olyan presbiter, aki egyházunk lap
ját, az Evangélikus Életet nem járatja. Most azt szeretném kérni, hogy a 
lapot presbiter szemmel és tudatosabban olvassuk, tanulmányozzuk. Ál
talában olvassunk többet egyházunk kiadványaiból. Sokszor van olyan 
gondolatom az egyes presbitériumokban tárgyalva, hogy presbitereink 
még mindig nem ismerik érvényben levő egyházi törvényeinket. Múltból 
átöröklődött, régi, elavult törvényeken alapuló presbiteri kötelességeket 
próbálnak élni és megvalósítani, ugyanakkor nem élnek azokkal a jogaik
kal, melyéket új törvényeink megadnak nekik.

A társadalmi-politikai diakóniában, a békéért való szolgálatban is 
csak kötelességtudattal lehet megáldani. Néhány nappal tavaszi nemzeti 
ünnepeink után ezt úgy is el tudom mondani, hogy tanulhatunk elköte
lezettséget saját nemzeti múltunkból. Az 1848-as polgári forradalom pél
dájára nekünk ezért is kell különösen figyelnünk, mert Bács-Kiskun me
gyében, Petőfi szülőföldjén élünk. Petőfit nekünk, evangélikusoknak 
nincs okunk szégyellni, de tőle elkötelezettséget, hazaszeretetei tanulni 
kötelességünk. Az 1919-es Tanácsköztársaságra nemcsak azért jó  figyel
nünk, mert éppen 60 éve van annak, hogy hazánkban először kezdték a 
szocializmus útját járni, de azért is, mert egyházunkban már akkor is vol
tak úttörői annak, hogy a szocializmusban is megtalálhatja helyét az egy
ház, és nagyon szép példákat találunk múltunkban arra, ahogy a gyüleke
zetek tagjai hitet tettek arról, hogy Jézust követni akkor is lehet, ha az 
egyház, el van választva az államtól, és állami támogatás nélkül híveinek 
áldozatkészségéből kell megterveznie és elvégeznie szolgálatát. A közeli 
napokban pedig, felszabadulásunk 34. évfordulóján arra kellett gondol
nunk, amit püspök-elnökünk mondott az Egyezmény megkötésének 30. 
évfordulóján tartott ünnepi ülésen: „Az evangélikus gyülekezeteknek és 
gyülekezeti tagoknak kétféle felszabadulásra volt szükségük. Az egyik az 
ország külső felszabadítása, másfelől egy belső, lelki felszabadítás, mely
nek nyomán tiszta lelkiismerettel szolgálhatnak társadalmunkban. Ez a 
belső felszabadulás — amely az evangélium meghallásának gyümölcse —
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a jókedvű és becsületes szolgálatra szabadította fel egyházunk tagjait 
társadalmunkban.’ ' Jókedvű és becsületes szolgálat, nyitottan és felszaba- ' 
dultan, egy magasabb szintű szocializmus építése közben, elkötelezetten 
es mégis szabadon, nem szívességből, nem dicséretet várva, hanem úgy 
mint akik tudjuk, ebben a szolgálatban is Urunk akaratát teljesítjük mi
közben népünk javát, előmenetelét segítjük.

3. A diakónia az egész világért való felelősség. Az az ajándék, melyet 
a Diakonosz Jézustól kapunk, amellyel elkötelez bennünket a szolgálatra 
nem más, mint Isten szeretete. Ez a szeretet pedig elindít minket mások 1 
szeretetere, a békéért, igazságosságért, emberhez méltó életért való küz
delemre. így helyezi Isten ránk, egyházára a társadalmi és politikai fele
lősseget. Ez alól nem bújhat ki az egyház, mert akkor kettéosztja az éle-

bezárja Jézust a templomba, és tagadja, hogy valami köze is volna a 
vi ághoz, eletehez. A szolgálatunkat felelősséggel kell elvégeznünk. Ez a 
felelősség vonatkozik a jelenben tett minden lépésünkre úgy hogy az 
hosszú távra is kihat,

Diakóniai felelősségünk odafordít bennünket egész világunk felé Kö
zeliek és távoliak egyaránt beleesnek hatósugarunkba. Ilyen felelősséggel 
végezzük szolgálatunkat gyermekeink és a fiatalok között — a Nemzet- 3 
közi Gyermekév alkalmából talán kicsit jobban odafigyelve —, de nem 
valami kampányfeladatként, mert nekik nem csupán egy emlékezetes 
evet akarunk szerezni, hanem boldog, békés, igazságos életet megalapoz- 
m, amelyben majd ők is átveszik, és továbbadják a felelősségteljes életet.

Termeszetesen^ fordít bennünket ez a felelősség a gyülekezetek és 
egyhazunk egésze irányába. A ma élő gyülekezet felelősségén múlik, hogy 
lesz-e a holnap gyülekezetének lelkésze, kántora, intézményeinkben szak- 
szeruen ápolást végző diakóniai munkása. Azt hiszem, ezt a felelősséget 
jobban kellene gyakorolnunk. Tegye fel minden gyülekezet magának a 
kérdést, amikor lelkészt kell választania: küldtünk-e egyetlen fiatalt is 
teológiai hallgatónak, hogy legyen lelkésze egyházunknak! Ez év őszén 
megindul Teológiai Akadémiánkon a levelező tagozat formájában való 
képzés. A felelősségünkre apellálva kérem a gyülekezeteket, lelkészeket 
es a többi vezetőket, keressék és küldjék azokat, akik a diakóniai teoló
giát magasabb szinten szeretnék elsajátítani, elhivatást éreznek a gyüle
kezetben való valamilyen szolgálatra, és vállalják a hároméves tanulást. 
Országos Egyhazunk elnöksége évekkel ezelőtt elrendelte az új evangé
likus enekeskönyv szerkesztését, készítését. Ez az énekeskönyv elkészült.
De hogy a gyülekezetekben az énekkincs az istentiszteleteket, egész ke- 
íesztyen életünket gazdagítsa, ahhoz kellenek a képzett kántorok, akik 
szolgainak az orgonák, harmóniumok mellett. A gyülekezet a felelőssé
get gyakorolja, amikor keresi azokat, akikre a jövőben is bízhatja a kán
tori szolgalatot. Diakóniai intézményeink sorra megújulnak, moderneb
bek lesznek. Sok nyomorék gyermek, idős, magára maradt testvérünk ta- 
alja meg bennük az egyház diakóniáján keresztül élete egészségét, nyu- 

galmat, De az a mi felelősségünkön múlik, hogy vannak-e és lesznek-e 
ezekben az intézményekben olyan férfiak és asszonyok, akik elvégzik az 
egy pohár víz, vagy a gyógyító, segítő kéz diakóniáját. Diakónusképző

tanfolyamra hívogatunk évek óta. A munkás kéz mégis mindig kevés. 
Több felelősséggel hordozzuk az utánpótlás ügyét.

Az egész világért való felelősségbe beletartozik a saját társadalmun
kért, népünkért, szocialista fejlődésünkért való felelősségünk, örömmel 
szoktunk beszélni arról, hogy államunk és egyházunk között nemcsak 
rendezett, jó viszony áll fenn, de új típusú kapcsolataink a partneri 
együttműködést segítik népünk közös dolgaiban. De gondolunk-e arra
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eközben hogy ezért a kapcsolatért mi is felelősek vagyunk? Nem egyol
dalúan áz állam képviselői felelősek azért, hogy ezek a kapcsolatok to
vábbfejlődjenek, hanem mi magunk, nem is csupán az egyhazvezetes, a 
lelkészek hanem a presbiterek és minden gyülekezeti tag felelős azért, 
hoav a mi oldalunkról is új típusú viszony legyen, vagyis â  haza es az 
emberiség javát szolgáló együttműködés. Féltő szeretettel es felelősséggel 
őrködjünk azon, hogy ezt a jó  kapcsolatot senki és semmi meg ne zavar- 
hassa. Tegyük ezt azért is, mert ezzel a szolgalatunkkal segítünk abban 
a világméretű dialógusban, mely napjainkban folyik, és amelyről Miklós 
Imre államtitkár, az Állami Egyházügyi Hivatal elnöke így nyilatkozott: 
A hívők és nem hívők között a politikai együttműködés nemcsak egy 

adott szocialista társadalomban lehetséges, hanem világméretekben is a 
tudományos szocializmus képviselői és az egyházak haladó erői kozott.
S ez ugyanazt jelenti, amit mi így mondunk el: Jézus világméretű felelős- 
séget rakott vállunkra, egyházára!

*

Bibliánk fordítói a fent említett evangéliumi szakasz fölé ezt írtak 
címül: ,.A szolga jutalma” . Hol van itt jutalomról szó? Említés sem törté
nik róla. Inkább az látszik a példázat végén, hogy elegedetlenek lehetünk 
munkánkkal, szolgálatunkkal, haszontalan szolgák vagyhnk, hiszen csak 
parancsra tettük, amit tettünk. A jutalom pedig vagy szóbeli dicséret, 
vagy kitüntetés, vagy anyagi juttatás. Mégis úgy látom, ez a példázat ju
talomról beszél: a szolga jutalma: tovább szolgálhat! Gazdaja nem csapja 
el, nem mondja még, hogy „szolgám, elég!”, hanem arra méltatja, hogy
„övezd fel magad, és szolgálj nekem!”

Ilyen értelemben érzem ma magamat — elnöktársam nevében is szól
va: magunkat — megjutalmazottnak. Nagy a jutalmunk: szolgálhatunk 
tovább! Egy hét múlva húsvétot ünnepelünk. Az élő Jézus hitünk és szol
gálatunk forrása. Ö él, és az egyházban tovább szolgál, minket felhasz
nálva és elkötelezve, megállás nélkül és felelőssé téve. Nyitott szívvel fo
gadom el ma élő Uram „jutalmát” : szolgálok tovább örömmel és készség- 
gél, elkötelezetten és felelősséggel az esperesi szolgálatban.

t óth-Szöllős Mihály

Presbitereknek, presbiterekről, presbiterektől
Kedves Presbiter Testvérem!

Nem ismerlek személyesen. Nem tudom, ki vagy. Férfi vagy nő, idős 
vagy fiatal. Nem tudom, hol laksz. Falun vagy városon, esetleg éppen a 
fővárosban. Nem tudom, milyen a műveltséged. Általános iskolát végez- 
tél-e csupán, vagy középiskolát, szakiskolát, főiskolát vagy egyetemet. 
Nem tudom, mi a foglalkozásod. Munkás, paraszt, értelmiségi, vezető vagy 
beosztott, aktív dolgozó vagy nyugdíjas, egyszerű, névtelen háziasszony, 
vagy sokak által ismert közéleti személyiség. Egyet tudok csupán,_ azt, 
hogy valamelyik magyar evangélikus gyülekezet — le gyen az fóvárosi, 
városi, falusi, nagy létszámú, erős, vagy szétszórtan élő kicsiny szórvány 
presbitere vagy. Ezért fordulok most Hozzád.
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Presbiter vagy. Erre szeretnélek most emlékeztetni. Arra, hogy gyü
lekezeted közgyűlésének közben jöttével maga az egyház Ura bízott meg 
Téged a presbiteri tisztséggel, és hívott, el a presbiteri szolgálatra. Talán 
emlékszel még az igére, amely beiktatásod alkalmával hangzott feléd: ' 
„Ügy szolgáljatok egymásnak, azzal a kegyelmi ajándékkal, amelyet 
egyenként kaptatok, mint isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. Ha valaki 
szól, úgy szólja, mint Isten igéjét, ha valaki szolgál, azzal az erővel szol
gáljon, amelyet Isten ad, hogy Isten diesőíttessék mindenben a Jézus 
Krisztus által, akié a dicsőség ésahatalona örökkön örökké.” (1 Pt 4,10—11) 
Ezenkívül még valamire szeretnélek emlékeztetni. Amikor a gyülekezet 
előtt kijelentéseddel és kézadásoddal vállaltad a presbiteri tisztséget, es
küdben elhangzott ajkadon egy félmondat: „esküszöm az élő Istenre... » 
hogy presbiteri tisztségemben. . .  magam is példásan élek . . Áment 
mondtál rá. Azt, hogy: „Úgy legyen!” Most hadd kérjelek, nézz önmagad
ba, a szíved mélyére, és kérdezd meg magadtól nagyon komolyan és na
gyon őszintén: így lett-e, így van-e?

Ügy gondolom, ismered az „Egyházi Törvények” -et. Olvastad ben
nük, mi a presbiter feladata: „ . . .  rendszeresen részt vegyen a gyülekezet 
életének irányításában”. (II. Törvény, I. fej. 11. §) Csakhogy sokan van
nak, akik ebből azt a következtetést vonják le, hogy a presbiter feladata, 
sőt kötelessége szavát hallatni a gyűléseken, pro vagy kontra hozzászólni 
minden kérdéshez, s ezzel teljesítették is minden kötelességüket. „Én 
megmondtam a véleményemet” — hangoztatják, a többi azután már a 
lelkész, vagy jobb esetben a lelkész és a felügyelő, vagy a gondnok dolga. 
Csakhogy az „Egyházi Törvények”-nek ugyanez a §-a utal az I. Törvényre 
is, ahol viszont ez áll: „A Magyarországi Evangélikus Egyház valameny- 
nyi . . .  presbitériumának feladata, hogy . . .  életük példájával neveljék a 
gyülekezeteket embertársaik, népük és hazájuk szeretetére, állampolgári 
hűségre, és ébresszék bennük a felelősség érzését az emberiség békés fej
lődéséért.” [14. § (3) bekezdés]

Remélem, hogy presbiter lévén ismered a Bibliát is. Az ide vonatkozó 
igék közül most kettőre szeretném különösen is felhívni figyelmedet. Az 
első: „Legeltessétek az Isten közöttetek levő nyáját, ne kényszerből, ha
nem készségesen, ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bízottakon, 
hanem mint akik példaképei a nyájnak.” (1 Pt 5,2—3) A másik pedig, ha 
szó szerint nem is a presbiternek, „vén” -nek szól, hanem egy ifjúnak 
(akinek feladata azonban, meggyőződésem szerint, feltétlenül „presbiteri” 
feladat is): „ . . .  légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, sze- 
retetben, hitben, tisztaságban” . (1 Tim 4,12)

Az eddigiekből, azt hiszem, világosan érzed, miről szeretnék egy ki
csit elbeszélgetni Veled: a presbiter példamutató életéről. Arról, hogy a 
presbiteri megbízatás elsősorban nem tisztség (ez is!), hanem mindenek - 
felett szolgálat, mégpedig a példamutatás szolgálata. Presbiterek nemcsak 
azért vannak egyházunkban, hogy a gyülekezet kormányzásában részt ve
gyenek, hogy az istentiszteleteken ott üljenek a presbiteri padban, hogy 
végezzék a perselyezés vagy a járulékbeszedés munkáját, s ellássák a 
presbiteri tisztséggel járó, gyülekezetenként más és más feladatokat. 
Mindez nagyon szép, nagyon helyes és nagyon szükséges, de nem elég, 
s mindenekfelett, nem a legfontosabb. Presbiterek elsősorban azért van
nak, hogy példamutató életükkel és hitükkel tanúskodjanak Urukról a 
családban, munkahelyen és társadalmunkban.

Szép és felemelő látvány, amikor több gyülekezetben szokásos módon 
a szószéki szolgálatot követő ének alatt presbiterek indulnak el sorrol 
sorra, összegyűjtik a perselyadományokat, azután kosárkáikkal vagy tál-



cáikkal odaállnak az oltár mellé, hogy a hívek adományát jelképesen az 
oltárra vigyék. Szép és tiszteletre méltó szolgálat, amikor a presbiterek 
bekopogtatnak a rájuk bízott családok otthonába, begyűjtik az önkéntes 
egyházi járulékot, elbeszélgetnek a gyülekezet, az egyház ügyes-bajos 
dolgairól, betegeket, magányosokat látogatnak. Szép és megbecsülendő 
dolog, amikor a presbiterek rendszeresen részt vesznek a presbitérium 
ülésein, ahol együtt vannak az ige körül, ahol megtárgyalják a soron kö
vetkező problémákat. De ha azt gondolod, hogy ezzel le is zárult a pres
biteri feladatok köre, tévedsz. Ha mindezeket elvégezve úgy gondolod, 
hogy eleget tettél presbiteri kötetelezettségednek, és élheted a „magad éle
tét”, ugyanabba a tévedésbe esel, mint az az ember, aki külön akarja vá
lasztani a vasárnapot a hétköznapoktól, a templomot a „külső” világtól, 
a „lelki” életet a mindennapi élettől. Amint egyetlen lelkész sem mond
hatja, hogy „csak addig vagyok pap, amíg rajtam van a Luther-kabát, 
utána pedig senkinek semmi köze ahhoz, hogy hogyan élek, mint élek” , 
ugyanúgy egyetlen presbiter sem mondhatja, hogy ha eléget tettem a 
rám rótt feladatoknak, amiket a gyülekezet elvár tőlem, utána semmi sem 
köt tovább. Mit sem ér az olyan hit, amely csak a szorosan vett „presbi
teri szolgálatiban hit. A presbiterség nemcsak tisztség, mégcsak nem is 
csupán szolgálat, hanem életforma. Ez pedig azt jelenti, hogy láthatóvá 
kell válnia életed minden területén. A következőkben hadd irányítsam rá 
figyelmedet az életnek néhány területére a sok közül, ahol meg kell való
sulnia ennek az életformának.

Először nézz legszűkebb környezetedre, amelynek neve: a család. Az 
életnek alapvetően emberi, Isten teremtési rendjéből fakadó területe a 
család. Valamiféleképpen mindnyájan kötődünk hozzá. Ügy is, hogy csa
ládi körben születünk erre a világra, úgy is, hogy megunk is alapítottunk 
családot. Benne élünk egy olyan közösségben, amelyet talán mindennél 
jobban ismerünk, s amelyben bennünket is mindenkinél jobban ismer
nek. Amikor Pál apostol arról beszél, hogy ki lehet jó  vezetője egy gyü
lekezetnek, azt mondja: „olyan, aki a maga háza népét jól vezeti, gyer
mekeit engedelmességben és teljes tisztességben neveli. Mert ha valaki a 
maga háza népét nem tudja vezetni, hogyan fog gondot viselni az Isten 
egyházára?” (I Tim 3,4—5) Luther Márton pedig az idén 450 éves kis Ká
téjának minden egyes fejezete elejére ezt a mondatot írta: „A  családfő 
ilyen egyszerűen tanítsa reá háza népét!” A két idézetből három szó csen
dül ki: vezetés, nevelés, tanítás. E-három mellé hadd tegyek oda egy ne
gyediket, amely valamiképpen összefogja mind a hármat, s bizonyos 
szempontból még túl is haladja őket: példamutatás. Példamutatás nélkül 
ugyanis a vezetés könnyen zsarnoki uralkodássá, a nevelés elviselhetetlen 
dresszúrává, a tanítás pedig lélektelen, üres Oktatássá, vagy még inkább 
kioktatássá válik. Valójában mind a hármat csak a példamutatás teszi 
igazivá. (Zárójelben hadd jegyezzem meg egy személyes tapasztalatomat. 
Evekkel ezelőtt gyülekezetünk egyik tagját presbiterré, majd később 
gondnokká választottuk. Akkor 4 esztendős kisfia szinte kétségbeesve 
kérdezte meg: „Apa, most, hogy kurátor lettél, azután nekem is mindig 
járni kell a templomba?” Múltak az évek, a kisfiú megnőtt, rendszeres 
látogatójává lett a gyermek-istentiszteleteknek, s azonkívül jelen van 
rninden hétköznapi és vasárnapi gyülekezeti istentiszteleten, az idén kon
firmált, középiskolába készül, s minden vágya, hogy egyszer a lelkészi 
Pályára lépjen. Szó sem volt kényszerről, farizeuskodó nagyképűségről, 
egyszerűen édesapja példája indítota el az úton.) Példát mutatni talán á 
családban a legnehezebb. Otthon ismerik legjobban természetünket, hi
báinkat, gyarlóságainkat. Otthon nem lehet megjátszani magunkat. Gyer-

459



mekeink, ha vannak, önkéntelenül is szüleiket tekintik példaképnek. 
Presbitertest vérem! Hadd kérdezzem meg Tőled, de elsősorban Te kér
dezd most meg magadtól, milyen példát látnak életedből a tiéid?

Életünk másik területe, amelyre oda szeretném irányítani figyelme
det: a munkahely. Korunkban, társadalmunkban a túlnyomó többség 
munkaviszonyban áll. Férfiak és nők egyaránt. Ez az állapot érvényes 
presbitereink túlnyomó többségére is. Nem állnak rendelkezésemre pon
tos statisztikai adatok. Azt hiszem, nem is készült még felmérés ilyen vo
natkozásban, de úgy vélem, nem tévedek, ha azt mondom., presbitereink 
közül a kisebbik hányad az, amelyik vagy nyugdíjas, vagy ún. „háztartás
beli” . Nem tudom, hogy hol van a munkahelyed. Termelőszövetkezetben, 
üzemben, hivatalban, vagy valamilyen intézményben? De abban bizonyos 
vagyok, hogy emberek között forgolódsz, akik ismernek, és látják élete
det, magatartásodat. Fentebb arra hivatkoztam, hogy a presbiternek pél
damutató életével és hitével kell tanúskodnia Uráról. Nem véletlen volt 
a sorrend. Igaz, hogy a hit az elsődleges. Csakhogy a hit önmagában meg
foghatatlan, de a hitből fakadó élet, más megfogalmazásban: a hit gyü
mölcseként jelentkező életfolytatás, nagyon is megfogható, mindenki szá
mára szemmel látható. Hadd emlékeztesselek Jakab apostol figyelmezte
tésére: „Testvéreim, mit használ, ha valaki azt mondja, hogy van hite, de 
cselekedetei nincsenek?... Mert ahogy a test halott lélek nélkül, ugyan
úgy a hit is halott cselekedetek nélkül,” (Jak 2,14,26) Egy időben szólam 
volt az egyházban, hogy „a hit magánügy” . Ha valóban az, akkor az ilyen 
hit halott hit. Az élő hitből élet fakad. Már itt és most. Élet, amelyre 
odafigyelnek az emberek, s amiből megsejtenek valamit a szív mélyén 
rejtőző hitből. Félreértés ne essék, nem arról van szó, hogy a keresztyén 
embernek, hát még egy presbiternek, munkahelyén a vallás propagandis
tájává kellene lennie. Nekünk sohasem szóval, hanem élettel kell bizony
ságot tenni a mi Urunkról. Példamutató életünknek kell olyan vonzóvá 
válnia, hogy minden külső agitáció nélkül felfigyeljenek rá mások, és el
gondolkozzanak afelett, hogyan kell, hogyan lehet a bennünk levő belső 
erőforrásból táplálkozva szorgalmasan, becsülettel dolgozni, egymást se
gíteni, minden körülmények között helytállni és példát — jó példát — 
mutatni. (Ismét egy személyes dolog. Egy többezer munkást foglalkoztató 
nagyüzem közelében élek. Ebben a nagyüzemben pontosan tudják azt, 
hogy hány „jehovista” dolgozójuk van. Ez az adat nem statisztikai felmé
rés eredménye, hanem onnan adódik, hogy ezek az emberek nem károm
kodnak, nem isznak, nem veszekszenek, nincsenek igazolatlan hiányzá
saik. Abban viszont bizonyos vagyok, hogy ugyanott senkinek fogalma 
sincs arról, hogy az üzemben hány evangélikus, pláne, hogy hány evangé
likus presbiter dolgozik. Nem kellene egy kicsit elgondolkozni ezen?)

A harmadik terület, amire ugyancsak oda kell figyelnünk: a társada
lom. Mégpedig az a társadalom, amelyben benne élünk, mint a szocializ
must építő magyar nép fiai. Amiképpen bűn a gyülekezeti önzés, ami saj
nos nagyon sokszor tapasztalható még manapság is (egyetlen és minde
nek felett való a saját gyülekezetünk gondja, baja, fenntartása, előrehala
dása, más gyülekezet vagy a közegyház dolga nem érdekel!!!), ugyanúgy 
bűn, ha bezárkózunk az „egyház” falai közé (csináljanak a kívülállók, 
amit. akarnak, nekünk semmi közünk hozzá!!!). Az egyház itt él ebben a 
világban. Azt hiszem, Előtted is jól ismert Jézus főpapi imádságának ez a 
mondata: „Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a v ilágból...” (Jn 17,15). 
Magyar evangélikus egyházunk benne él a mi magyar világunkban, mai 
magyar társadalmunkban. Itt van küldetésünk, tennivalónk, feladatunk, 
szolgálatunk. Ügy gondolom, nem mondok újat Neked, amikor azt mon-
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dóm, hogy ez a szolgálat a diakónia. S ha ezt a szót hallod, hiszem, hogy 
Te sem csupán egyházunk szeretetintézményeire, vagy a gyülekezetben 
levő betegek, magányosok, segítségre szorulók körül való forgolódásra 
gondolsz, hanem tudod és érted, hogy itt sokkal többről van szó. Az egy
háznak, közelebbről magyar evangélikus egyházunknak ebben a világban, 
s hadd ismételjem, ebben a társadalomban való szolgálatáról van szó. 
Amikor Isten iránti hálával tehetünk bizonyságot arról, hogy egyházunk 
megtalálta helyét, és felismerte feladatát jelenlegi társadalmunkban, 
ugyanakkor azzal is tisztában kell lennünk, hogy személy szerint nem 
bújhatunk el a „magyar evangélikus egyház” így nagyon is általános fo
galma mögé, hanem kinek-kinek a maga helyén, a maga körülményei kö
zött, a maga — Istentől kapott — adottságaival cselekvő módon ki kell 
vennie részét társadalmunk építésének munkájából. Magyar evangélikus
ként, magyar evangélikus presbiterként. A társadalomban is szükség van 
hitből fakadó példamutató életre. Azt szokták mondani, hogy a példa ra
gadós. Valóban, egyetlen ember példája sokakat magával tud ragadni. 
Vannak megoldásra váró társadalmi feladatok, akár lakóhelyeden, akár 
szélesebb körben, világviszonylatban is, amelyeknek előrevitele, vagy 
megoldása mindig egyéneknek hozzáállásából születik meg. Egyetlen em
ber sem mondhatja, aki csak egy kis felelősséget is érez másokért, hogy 
én önmagámban kicsi vagyok, a nagy problémák távol esnek tőlem, meg
haladják az én erőmet. A sok kicsiből tevődik össze az egész, egyénekből 
tevődik össze a társadalom, amelyben mindenkinek megvan a maga fel
adata és a maga felelőssége, hogyne lenne hát az evangélikus presbiter
nek, akit példamutató életre hívott el az egyház Ura.

Lehetne folytatni a sort. Egyéni, közösségi, társadalmi életünknek 
számtalan területét, emberi kapcsolatokat, ahol más-más látószögből néz
ve, de ugyanolyan példamutató élettel és hittel kell tanúskodnod Uradról. 
De nem akarom szaporítani a szót, hiszen már az eddigiekből is látha
tod, hogy nem is olyan egyszerű dolog presbiternek lenni, mint ahogy az 
első hallásra tűnik. Rengeteg feladat, amihez nem elég semmiféle jószán
dék, semmiféle emberi igyekezet, semmiféle magunkból kipréselt erőfe
szítés. Hitre van szükség, amelyért naponta lehet és kell környörögnünk. 
Teherbírásra van szükség, amire önmagunkban képtelenek vagyunk, de 
ha naponként odamenekülünk az erő egyetlen forrásához, Jézus Krisztus
hoz, akkor Pállal együtt elmondhatjuk: „Mindenre van erőm abban, aki 
megerősít engem.” (Fii 4,13) Ő tud adni erőt mások terhének hordozására 
gyülekezetben, családban, munkahelyen és társadalomban egyaránt. A 
presbiteri szolgálathoz a hiten és teherbíráson kívül szükség van tág lá
tásra is. Amint a testi életben nagyon szomorú és sok veszélyt rejt ma
gában a beszűkült, ún. csőlátás, hasonlóképpen nagyon szomorú és nem 
kevésbé veszedelmes a beszűkült, szűk látókörű, szemellenzős keresztyén- 
ség. Az igazi, gyümölcstermő hitből tág látókörű emberek születnek, akik 
újra és újra szükségét érzik annak, hogy szüntelenül tájékozódjanak és 
tájékozottak legyenek egyházunk életének, munkájának, hazai és világ
méretű szolgálatának kérdéseivel kapcsolatban.

De hol és hogyan lehet ilyen széleslátókörűségre szert tenni? Nem 
egészen egyszerű a kérdés. Egyesek szerint ma már a mindenhez értő po
lihisztorok kora lejárt. Bizonyos szempontból ez így igaz. A tudomány, a 
műveltség modern korunkban olyan szerteágazó, hogy a régi értelemben 
valóban nem is lehet senkitől elvárni, hogy mindenhez értsen. Az igazság 
azonban mégis az, hogy a beszűkült, egysíkú, ún. „szakbarbárokat” nem 
sokra becsüli senki sem. Valójában minden — magát valamire tartó — 
ember igyekszik tájékozott lenni és lépést tartani a mindennapi élettel.
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A rádió, a televízió, a sajtó, naponként rengeteg információt áraszt fe
lénk, s ha egy kicsit is el akarunk igazodni világunkban, szükségünk van 
arra, hogy ezeket az információkat befogadjuk, feldolgozzuk önmagunk
ban, hiszen ezek formálják, alakítják életszemléletünket, mindennapi 
döntéseinket. Ha így van ez a mindennapi, „hétköznapi” életünkben, még 
inkább így kell lennie keresztyén életünkben is. Különösképpen, ha a 
presbiter életfolytatásáról van szó. Nem akarok én most propagandát csi
nálni az egyház információs szolgálatának, mégis, hadd hívjam fel figyel
medet néhány dologra.

Kezdem az igehirdetéssel. Mit tartasz „jó prédikációnak” ? Sajnos, 
még ma is vannak — hála Istennek, már csak elvétve —, akik felszisszen
nek, ha a szószékről gazdasági, társadalmi, vagy — Uraim bocsá’ — poli
tikai kérdésekről hallanak. Rögtön kész az elmarasztalás (?): „a pap me
gint politizál!” Jó lenne már egyszer s mindenkorra tudomásul venni, 
hogy a „steril” igehirdetések kora lejárt, s amikor divatban voltak, ak
kor sem voltak nevezhetők igehirdetésnek. Isten üzenetét sohasem volt, 
és ma sem szabad kiszakítani a mindennapi életből. Hivatkozzam példák
ra? Nos, legyen! Gondold csak komolyan végig, hogy a próféták, maga 
Jézus Krisztus, azután az apostolok, a reformátorok, vagy az egyháztörté
nelem igazi nagyjai, mennyire benne éltek koruk hétköznapi, gazdasági, 
társadalmi, politikai problémáiban. Nem kerülték meg a kérdéseket. Hit
ből fakadó meggyőződésükből határozottan, bátran, egyértelműen hirdet
ték ezekben a kérdésekben is Isten akaratát. Isten üzenete ugyanis állan
dóan időszerű, eligazító üzenet. Itt és most akar mindenkit eligazítani, 
mert az utolsó ítéletkor felettünk elhangzó döntés, üdvösségünk vagy 
kárhozatunk kérdése itt és most dől el, hitünkön, szeretetünkön, szolgá
latunkon, hétköznapi emberi magatartásunkon.

Következőnek hadd említsem az egyéb gyülekezeti alkalmakat: a bib
liaórákat, szeretetvendégségeket, presbiteri üléseket stb., ahol ugyancsak 
hangzanak el tájékoztatások, előadások, melyeknek mind az a célja, hogy 
tájékozottabbak legyünk egyházunk és a bennünket körülvevő világ dol
gaiban. Ilyen alkalmak során vajon vetődnek-e fel Benned kérdések, el
mondod-e azokat? Meg vagyok róla győződve, hogy gyülekezeted lelkésze 
soha nem tekinti akadékoskodásnak egy-egy kérdés felvetését, hanem ép
pen a tájékozódás és tájékoztatás érdekében mindig kész örömmel fogad
ja azokat. ,

Hadd kérdezzem meg Tőled azt is, mennyire ismered és mennyire ve
szed igénybe magyar evangélikus egyházunk sajtószolgálatát? Megint 
csak nem propagandát akarok csinálni, de megkérdezem: rendszeres ol
vasója vagy-e az „Evangélikus Élet” -nek? Megvallom őszintén, egysze
rűen nem tudom elképzelni, hogy akadjon Magyarországon olyan evan
gélikus presbiter, aki ne lenne előfizetője ennek az egyetlen hetilapunk
nak, amely összeköt nem csupán más hazai gyülekezeteinkkel, vagy köz- 
egyházunk életének és szolgálatának szerteágazó területeivel, hanem a vi
lág evangélikusságával, sőt, ökumenikus vonatkozásban más egyházak 
kérdéseivel is. Bizonyára hallottál már arról, hogy megjelent egyházunk 
újabb folyóirata, a félévenként megjelenő „Diakónia” , amely újabb lehe
tőség a tájékozódásra. Végül, ha már egyházunk sajtószolgálatánál tar
tunk, hadd kérdezzem meg, könyvtáradban hány található meg a Sajtó- 
osztály kiadványai közül, amelyek kivétel nélkül mind ugyanezt a célt 
szolgálják.

Látod, Istennek legyen hála, bőven van lehetőség arra, hogy erősödj 
hitedben, tágítsd látókörödet, lásd meg feladatodat, hogy presbiterséged 
ne csupán tisztség, hanem szolgálat és életforma legyen.
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Hadd fejezzem be mondanivalómat azzal, hogy bár az Egyházi Tör
vények II. Törvény I. fejezetének 11. §-a szerint „a presbiteri tisztség 
tartama hat év”, ha esetleg a ciklus lejártával nem is választanának meg 
újra, megbízatásodat tekintsd elhivatásnak, életformának, amiért felelős
séggel tartozol nemcsak a gyülekezetnek, hanem az egyház Főpásztorá
nak, akire nézve int Téged is és minden presbitertestvért Péter apostol: 
„És amikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan 
koronáját.” (1. Pt 5,4)

Bízva abban, hogy az elmondottak megerősítenek és továbbindítanak 
presbiteri szolgálatodban és példamutató életfolytatásodban, testvéri sze
retettel köszönt úgy is, mint „presbitertárs” :

Abaffy Gyula

Vannak... hogy m unkálkodjanak azért, 
hogy a gyülekezet rendezett anyagi körülm ények  

között végezze szolgálatát
Egyházi törvényeink előírása szerint a presbiteri tisztség 6 évre szóló 

megbízatás. Gyülekezeteinkben tehát legalább 6 esztendőnként mérlegre 
helyezik a presbiterek szolgálatát — személyre lebontva.

Azt is tudjuk, hogy nem minden gyülekezeti tagot választ meg a köz
gyűlés presbiternek. Egy-egy személy jelölésekor számításba veszik a je
lölők az illető eddigi életét a gyülekezetben. Mérlegre helyezik: eddig mit 
tett a gyülekezetért? Milyen áldozatra volt kész anyagilag is, kétkezi 
munkájával is? Egyúttal azt is megmondják: mit várnak tőle! Ez a vára
kozás — igen helyesen — mindig magasabb szintet jelöl meg, mint az ed
digi teljesítmény volt.

Sokrétű, összetett szolgálat tehát a presbiteri életvitel. Ebben a ta
nulmányban megpróbálom összegezni — a teljesség igénye nélkül — azo
kat a részfeladatokat és feladatrészeket, amelyek arra összpontosítják a 
figyelmet, hogy a presbiter a gyülekezet anyagi életét különös szemmel 
kíséri figyelemmel: abban maga is szolgálatot vállal!

1. A presbiter, mint a Presbitérium tagja, részt vesz azokon a pres
biteri üléseken, mely gyűlések fontos tárgya a gyülekezet anyagi élete.

Egyházunk törvénykönyve ezt így határozza meg: „felülvizsgálja az 
évi zárszámadást, zárómérleget és vagyonleltárt, tárgyalja a költségelő
irányzatot” — a Presbitérium. (13. § d)

Ahhoz, hogy ezt kellő felelősséggel, hozzáértéssel, a sajátjaként tudja 
kezelni a Presbitérium, olyan presbiterekből kell állnia, akik nem kívül
állókként, nem is felülbírálókként, hanem a gyülekezetben benne élők
ként végzik ezt a felülvizsgálatot.

A költségvetés nem egyszerűen a gyülekezet terve, hanem abban a 
presbiter személyesen felismeri a saját tervét, és felfedezi abban a saját 
feladatát, vállalt kötelezettségét.

A zárszámadás sem csak a pénztáros vagy a gondnok beszámolója az 
eltelt esztendő bevételeiről-kiadásairól, az elvégzett munkákról és azok 
költségéről, az anyagi gyarapodásról vagy a stagnálásról. Abban az eset
ben, ha a presbiter azzal a szolgálattal járta végig az esztendőt a szám-
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adók mellett, hogy az ő terve valósult meg januártól decemberig, akkor a 
számadó presbiteri ülésen nem páholyban ülve vizsgálja felül a számadá
si iratokat, hanem felméri és értékeli a saját szolgálatát, örül annak, 
vagy bánkódik miatta.

Az egyházfenntartói járulékban ugyanis benne van az ő és családja, 
a rokonsága járuléka is. S az sem mellékes, hogy milyen összeggel! Az 
adományban, az offeritóriumban megtalálható az illető presbiter és csa
ládja pénze is. Újra nem közömbös, hogy milyen összegben. Főleg az of- 
fertóriumban, hiszen ez jelzi, hogyan vett részt családjával együtt az is
tentiszteleten, a bibliaórán, mert offertórium általában ekkor kerül a per
selybe!

Ha pedig építkezésről ad számot a gondnok — márpedig ha erről 
nem tud számot adni, akkor mi történt a gyülekezetben?! —, a jó gazda 
szemével tudja-e örömmel felmérni: ismét előbbre léptünk?!

így válik a zárszámadás olyan felmérési alkalommá, amelyben a 
presbiter maga végezheti el saját presbiteri szolgálatának az értékelését!

2. Nagyon fontos az, hogy a presbiter a magáénak tudja gyülekezete 
anyagi dolgait! Vállaljon abban áldozatot. Hite tehát áldozatvállalás le
gyen.

Nagyon tanulságos lenne a presbitereknek alaposan áttanulmányoz
ni 2. Kor. 8—9 fejezetét! Ebben az igeszakaszban Pál apostol azoknak a 
hivő keresztyéneknek az anyagi áldozatvállalásáról ír, akik felvették a 
szolgálat „igáját” .

A presbiter, amikor elfogadta a közgyűlés bizalmát, megbízást fogad 
el a presbiteri tisztség betöltésére. Olyan bizalmat kapott, amelynek be
töltése sokakat tud magával ragadni. Ezt nevezhetjük úgy is: valaki na
gyon komolyan veszi azt, hogy presbiterré választották! Ezt több módon 
tudja kifejezésre juttatni az ember. Természetesen elsősorban azzal, hogy 
továbbra is hűséges látogatója az istentiszteleteknek. Az elkövetkezen
dőkben is fenntartója marad a gyülekezetnek.

Mi akkor az a „más” ? Talán az, hogy számára a záróénekkel nem fe
jeződik be az istentisztelet, hanem megbízatása alapján maga is részt 
akar venni — belső elkötelezettséggel, érdeklődéssel — ereje szerint, ön
ként abban a szolgálatban, hogy szívén hordozza a templom, a lelkészlak, 
a kerítések, a temető állapotát. Omló vakolaté templom, düledező lelkész
lak, roskatag kerítések, lyukas csatornák állapotát közömbösen szemlélő 
presbiter rossz hitű presbiter.

Ma sem gondolkodhatunk így: ha észreveszem, hogy valamit meg kell 
csináltatni, mert rossz, nem illő a templomhoz, a gyülekezethez a rozoga 
állapot, akkor nekem is bele kell nyúlnom a zsebembe, meg kell hoznom 
az áldozatot. — Ezért inkább nem teszem szóvá, nem veszem észre.

Figyeljünk csak Pál apostolra! Azt mondja: először önmagukat ad
ták az Úrnak — ez a presbiteri szolgálat alapja. Ez a hit! Tudjuk, annak 
az Úrnak adtuk magunkat, aki Jézus Krisztusban mindent nekünk aján
dékozott. Bőkezűen osztott!

Isten nem azt kívánja egyik presbitertől sem, hogy mindent adjon 
vissza — az egyháznak! Pál apostol szavai igen józanon, -a hit mértéke 
szerint így jelölik meg a szolgálatot: erejük szerint — önként — aszerint, 
ami van!

Fontosnak tartom ezt kihangsúlyozni a félreértések elkerülése végett. 
Szinte hallom egy-egy nyugdíjas presbiter sóhajtását: adnék én, áldoznék 
én, de miből? Kis nyugdíjam van. Éppen, hogy megélek belőle. Kifizetem 
az egyházfenntartói járulékot, adományt is adok, a persely mellett se me-
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gyek el üres kézzel. Mégis úgy érzem, hogy többet kellene. De mit csi
náljak, ha nem telik többet adnom! ?

Nyugtassuk meg ezeket a presbitereket — ha tényleg meg kell, vagy 
meg lehet nyugtatni őket —, hogy nem kényszerű adományt vár a gyüle
kezet tőle, hanem hite áldozatát kéri Isten! S ha az, amit adni tud 
— aszerint, amije van —, tényleg hálaáldozat, akkor az igen értékes 
adomány!

3. A presbiter úgy szolgáljon az anyagi javakkal, hogy az példa le
gyen családjában is, rokonságában is, a gyülekezet egészében.
í* Amikor a megválasztására sor került, nyilván nemcsak a neve vető

dött fel az illetőnek, hanem a név mögött megjelent az arca, emberi ma
gatartása, emberekkel való kapcsolata, a gyülekezetben leélt élete. S ami
kor „összeállt” a presbitérium névsora, olyanokból áll az össze, „akikről 
jó bizonyságot tesznek” (Csel 6,3). S abban a reményben kapták a meg
bízatást, mint „akik telve vannak Lélekkel és bölcsességgel” (Csel 6,3).

Ahogyan pedig telnek az évek, úgy igazolódik — netán az ellenkezője 
történik! —, hogy „példaképei a nyájnak” (1 Pt 5,3) — pozitíve vagy ne- 
gatíve!

Amikor tehát a presbitereket a gyülekezet elé állítjuk példaként: az 
egyház iránti hűségben, a fenntartásért vállalt áldozathozatalban, ennek 
reális feltételeit maguk a presbiterek kell, hogy megteremtsék. „Gondunk 
van a tisztességre nemcsak az Űr előtt, hanem az emberek előtt is” 
(2. Kor. 8,21). A gyülekezet várja ezt a példát. Jelentős alkalom az, ami
kor egy-egy nagy>munka anyagi fedezetekor a gyülekezet tagjai a pres
biterek szép anyagi áldozata mellé teszik oda a maguk adományát — és 
sohasem megfordítva! Mindig a gyülekezetnek kell a presbiterek mögé 
felsorakoznia, bár igaz, hogy a presbiter is a gyülekezet egy tagja, de nem 
mindegy, hogy hol halad a gyülekezettel! A presbiternek ugyanis elöl a 
helye — nemcsak az egyházi ünnepélyeken történő felvonuláson, hanem 
a gyülekezet mindennapi életében is.

A presbiteri esküben elmondott mondat: „magam is példásan élek” , 
nemcsak a szép családi életet, a tisztességes munkát, a rendezett életvi
telt jelenti — azt is!! —, de jelenti az anyagiakban való élenjárást — a 
hálaáldozatot illetően.

4. A presbiter — akiről jó bizonyságot tesznek — széles látókörű, tá
jékozott hivő ember. Benne él a gyülekezetében, abban a gyülekezetben, 
amely Magyarországi Evangélikus Egyházunk egyik gyülekezete.

Ennek megértésére induljunk ki újra csak Pál apostol szavaiból! Azt 
mondja az apostol a hivő ember jószívűségéről, hogy az „irántunk és min
denki iránt megnyilvánul” (2. Kor. 9,13).

Ez egyrészt jelenti a presbiteri szolgálatban azt, hogy fontos a gyüle
kezetben a lelkész és az alkalmazottak fizetése. A jó  rend és a nyugodt 
szolgálat igényli azt, hogy a munkások megkapják az őket megillető tisz
tességes fizetést. Fontos az is a gyülekezetben, hogy a dologi kiadások, a 
tatarozások és a felszerelések pótlására megfelelő anyagi forrás álljon 
fedezetül a rendelkezésre. Valóban hozzátartozik a gyülekezet életéhez a 
lelkészi hivatal, a fűtés és világítás, az útiköltség, az egyházi épületek fel
újítása és a hiányzó felszerelések megvásárlása. Jó az, ha a presbiterek
nek a szolgáló gondjuk erre is kiterjed.

De Pál apostol szavai szívünkre helyezik azt, hogy a presbiteri szol
gálathoz hozzátartozik a „mindenki iránt megnyilvánuló” szolgálat! Ez a 
"mindenki” jelenti most egyházunk egészét — rossz szóval: a közegy
házat.
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Azaz ne csak az legyen fontos, hogy a lelkész megkapja a tisztessé
ges fizetését, hanem legyen a presbiternek fontos a lelkészutánpótlás is. 
A lelkészképzés céljaira a szupplikáció, a teológusnap alkalmával lehető
ség nyílik. Nem teljesíti az a presbiter a szolgálatát, aki akkor inkább 
otthon marad, vagy negatív hangot hallat: nekünk az a fontos, hogy van 
lelkészünk, a többi nem a mi dolgunk — 'megfogalmazásban. Amikor a 
lelkészképzésre hozza az áldozatát az evangélikus presbiter, ezt úgy te
gye és azért tegye: a jövőben lehessen lelkészünk!

Hasonló felelősséggel kell meghozni az áldozatát a kántorképzésre 
(ne legyen néma orgona sehol), a szeretet intézmények re (ne maradjon 
gondozatlanul egy öreg ember sem), a gyülekezeti segélyre (testvéri szív
vel állni a nagy terheket hordozó gyülekezet mellé) — így tudatosítva: 
mennyire fontos részei ezek egyházunk szolgálatának egészében!

Az áldozathozatalba beletartozik még országos egyházunk kiadásai
hoz való csatlakozás, valamint sajtónk megbecsülése — elsősorban azzal, 
hogy az Evangélikus Élet, a Diaikónia rendszeres olvasója, a kiadványok
nak pedig hűséges tanulmányozója lesz.

A gyülekezet anyagi szükségleteit és az egész egyház anyagi terheit 
együtt, egymástól sem elválasztva, sem egyiket a másik fölé emelve — 
hordozó presbiter a hálájáról így tesz tanúbizonyságot.

5. Ennyire szétágazó a presbiter anyagi tehervállalása és teherviselé
se? Ki bírja ezt anyagilag? Ki tudja mindezt szem előtt tartani?

Az evangélikus szolgáló presbiternek mindezzel tisztában kell lennie. 
Ez a szükséglet! Ehhez méri áldozatát. Ehhez igazítja a nagyobb összegű 
egyházfenntartási járulékot, a rendszeres adományt, az illő offertóriumot, 
a természetbeni adakozást. Ezzel természetesen példát adva másoknak, 
így munkálkodnak azért, hogy a gyülekezet — ezen keresztül az egész 
egyház — rendezett anyagi körülmények között végezze a szolgálatát.

Erre így kapjuk a biztatást: „Most pedig a cselekvést is végezzétek el, 
hogy amilyen az akarás készsége, olyan legyen a véghez vitel i s . . .” 
(2 Kor 8,11).

Detre János



Tanulmányok

SAJTÓSZOLGÁLATUK MISSZIÓI JELLEGE
A hatvanas évek végén ösztöndíjasként részese voltam egy külö

nös diák-megmozdulásnak, egy svájci egyetem teológiai fakultásán: a 
hallgatók tiltakoztak az ellen, hogy tanáraik minden tervszerűség és 
ésszerűség nélkül a szerint szabják meg óráik s ezáltal a vizsgák anya
gát, ami éppen őket, a tanárokat foglalkoztatja és amiről éppen köny
vet vagy tanulmányt írnak. A teológusok azt követelték, hogy a lel
kész! pályához feltétlenül szükséges és mindnyájukat érintő témák ke
rüljenek a tantervbe és csak azokból kelljen vizsgázniuk.

Ezeknek a teológusoknak igazuk volt. A lelkészi szolgálatra való 
felkészülés és azután az abban való helytállás ma már nem engedi meg 
az öncélú kutatást, a kartól és a való élet égető kérdéseitől elszaka
dást, egyéni „hobbyk” másokra erőltetését, hiszen éppen elég olyan nél
külözhetetlen stúdium van a mai teológiában és egyházi életben, amely
re alaposan fel kell készülni, minden idő és energia bevetésével.

Mindez most azért jutott eszembe, mert magyarországi evangélikus 
sajtószolgálatunk eredményeire és egyházunk életében betöltött szere
pére gondolva örömmel állapíthattam meg, hogy nálunk senki nem ír 
öncélúan, senki nem saját „hobbyját” ápolgatja, ha írógéphez ül és nem 
is az íróasztala számára írogat, hanem újságcikktől tanulmányokon ke
resztül egészen a tudományos szakkönyvig átgondoltan és egész egy
házunk építését, teológiai, egyházpolitikai és politikai alapvetését, lel
késztestvérek és gyülekezeti tagok tudatának formálását, egyházunk 
egységét munkálja. Ügy is mondhatjuk, hogy az írással is missziói te
vékenységet folytat.

Folyóiratunkban néhány hónappal ezelőtt jelent meg tanulmány 
egyházi sajtónk fejlődéséről az elmúlt húsz esztendő során. Ebben a 
tanulmányban részletesen olvashattunk az elmúlt évek különböző kiad
ványairól, a diakóniai teológia alapvetésén kibontakozó széles körű fej
lődésről, mind a teológiai- és bibliamagyarázati szakkönyvekben, mind 
az egyháztagok részére íródott egyháztörténeti-, tanító-, szépirodalmi- 
és sajtókiadványokban. Mindnyájunkat örömmel kell, hogy eltöltsön 
sajtószolgálatunk mennyiségi és minőségi fejlődése. Mostani írásomban 
arról szeretnék írni, hogy mindezt hogyan használhatjuk, hogyan épít
hetjük bele gyülekezeti, missziói felelősséggel végzett szolgálatunkba.

Dr. Káldy Zoltán püspök-elnök emlékezetes egyházkerületi püspöki 
jelentésében mondotta: „A misszió komplex szolgálat, annak több di
menziója van — legkevesebb négy, az igehirdetés, a diakónia, az isten
tisztelet és az egyház közösségi élete — és csak ebben a sok dimenzióban 
hiteles a szolgálata és lehet gyümölcsöző.” (Lp. 1978/2. 67 lp.) A sok 
dimenzió között, mint a négy kiemelt erősítője és segítője, ott van a 
sajtószolgálat is.

Amikor ezeket a sorokat írom, hazánkban éppen Ünnepi Könyvhét 
van. A könyvsátrak körül színes forgatag, az ide látogató külföldiek 
ugyancsak csodálkozhatnak ezen a „látványon” , a sorbanálláson — 
könyvekért. Olvasó nemzetté váltunk, a lakásokban a könyv már nem 
dekoráció, nem is státusszimbólum, hanem hazai és külföldi kulturá-
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lis kincsek vonzó hordozói. Könyvkiadásunk világviszonylatban is ki
váló, folyóirataink, napi- és hetilapjaink frissen és magas színvonalon 
tájékoztatnak a világ eseményeiről, szellemi és politikai vonatkozásban 
egyaránt.

Ha valaki egymás mellé teszi népességünkhöz képest kicsiny egy
házunk elmúlt két évtized során megjelent kiadványait, csodálkozva 
állapíthatja meg, milyen gazdag és sokszínű, témákban és tartalomban 
egyaránt jelentős gyűjtemény kerekedett belőle! Ahhoz, hogy mindez 
munkánk segédeszközévé válhasson, először is olvasnunk majd olvasás
ra biztatnunk kell másokat is, hiszen az olvasatlap könyv vagy újság 
elásott kincs — .még ha naponta szemünk előtt van is — és értékét 
veszíti, legalábbis a nem-olvasók számára.

Ragadjunk ki tehát néhány példát sajtókiadványaink sorából. K
1. Az Evangélikus Elet hetilapunk. Megrendítő emlékképek sora

koznak bennem. Fővárosi szociális otthon, amelyben több, hosszú idő 
óta ágyhoz kötött beteget látogatok rendszeresen. Még az újság tartá
sa is nehéz feladat számukra, az Evangélikus Életet azonban utolsó be
tűig elolvassák. — Vidéki szolgálat során tanyasi otthonban teszünk 
látogatást: az Evangélikus Élet legújabb száma az asztal közepén. Bu
dapesten még talán ki sem vették a postaládikóból, itt már el is olvas
ták, továbbadják hamarosan a szomszédnak . . .  Gyülekezetemben olyan 
családhoz látogatók, amely régóta nem vesz aktívan részt az egyházi 
életben, kis szorongással csengetek be. Hamarosan élénk beszélgetés 
indul egy nemrég megjelent cikkel kapcsolatban.. .  Külföldön hazalá
togatásra készülő kint élő hazánkfia, felesége szavai szerint pénteken 
délelőtt nem mozdul ki addig, amíg a posta megjön, mert aznap ér
kezik az Evangélikus Élet — otthonról. Műtét előtt álló életveszély
ben levő beteg megelőz a szóban, megköszön egy írást, amelyben lelki 
erősítést talált... Nincs fölösleges rovat: a gyermekek már tudják, 
hogy nekik szóló írások is vannak, ifjúsági bibliaórákon olvassák az 
ifjúsági rovat cikkét, az érdeklődők hazai egyházi életünk eseményei
ről éppenúgy tájékozottak, mint az ökumenikus világ híreiről. Betegek, 
magányosok, vasárnap istentisztelet nélkül maradók mondatonként ol
vassák az igehirdetéseket, igemagyarázatokat. Irodalmi művekről és po
litikai eseményekről olyan értékelések keltik fel az érdeklődést, ame
lyek a keresztyén ember józan eszéhez és etikai elkötelezettségéhez 
méretezettek. — Szépírások íróinak postája egy-egy szívből fakadt írás 
után rohamosan megnő: az emberi szóra és érzésekre különösen is fo
gékonyak vagyunk . . .  Vannak, akik az utóbbi években megjelenő ver
seket külön gyűjtik, mert rájöttek, hogy a mai magyar nyelvű költé
szet legszebb darabjait rakhatják csokorba. Sokan csak e versek olvasása 
után vettek kezükbe verses-kötetet életükben először. A „Lelki kér
désekről beszélgetünk” rovat, a különböző etikai kérdésekkel, élethely
zetekkel, szociológiai problémákkal foglalkozó sorozatok gyülekezeti kö
zösségekben és azokon túl is beszédtémává váltak, tovább gyűrűztek, 
újabb és újabb gondolatokat, felismeréseket termettek.

Felmérjük-e igazán, mi, akik cikkíráshoz fogunk, hogy minden 
egyes cikknek missziói szerepe, küldetése lehet? Amikor a vasárnapi 
hirdetéseket összeállítjuk, megteszünk-e mindent azért, hogy a figyel
met valóban felébresszük gyülekezetünk tagjaiban az újság cikkei iránt? 
Adtunk-e már hálát Istennek azért, hogy gyülekezeti tagjaink gondol
kodásmódjában és tudatában egyházunk teológiája és élete, társadal
munkban való felelős résztvétele tekintetében óriási változás történt,
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mégpedig pozitív irányban és ebben a hiteles lelkészi szolgálat mellett 
nagy szerepe volt a sajtószolgálatnak is?!

2. A Lelkipásztor című lelkészi szakfolyóiratunk. Hogyan végez 
missziói feladatot az a lap, amely jellegénél fogva elsősorban a lel
készek kezébe kerül csupán, noha természetesen felügyelők, presbite
rek! érdeklődők is hozzájuthatnak? Elsősorban úgy, hogy a lelkésze
ket „misszionálja” . Ki állíthatná, hogy nekünk erre nincs szükségünk?!1 
Akár a „Csendben Isten előtt” rovatban, akár az „Egyházunk útján” 
rovatban olyan írásokat olvashatunk, amelyek meg-megfáradó szolgá
lati lendületünkben, megszürkülő gondolkodásmódunkban segítenek, fel
ráznak, megszégyenítenek és új erőfeszítésekre késztetnek. A nyári lel
készkonferenciákon elhangzottak olyan őszinte vallomások is, amelyek
ben lelkészek az egyedüllétre panaszkodtak, a lelki beszélgetések hiá
nyára, amelyet a havonkénti LMK-ülések sem pótolhatnak. Mekkora 
missziói lehetőség a lelkészek hitben és szolgálatban való erősítése?! 
És még nem beszéltünk a folyóirat többi, szolgálatunk végzéséhez nél
külözhetetlen rovatáról. Nemzetközi konferenciák legjelentősebb elő
adásai, püspökeink irányt mutató jelentései, professzoraink és lelké
szeink tanulmányai, az LMK-témák feldolgozásának legjobb darabjai, 
igehirdetési előkészítők, sorozat-igehirdetések témavázlatai. Hazai és 
nemzetközi teológiai vérkeringésbe azok is belekerülhetnek, akik sze
mélyesen nem vesznek részt ebben a nagy munkában! A személyes lel
kigondozással kapcsolatban a gyenesi lelkészkonferenciára való készü
lés közben csak a legutóbbi két év anyagában annyi kitűnő dolgozat 
kínálkozott segédanyagként, hogy aki ebben a munkában (és melyikünk 
nem végez ilyen munkát?) segítséget keres, szinte a bőség zavarával 
kell küzdenie! Természetes következménye lehet mindennek, hogy az 
igehallgató és lelkigondozást igénylő gyülekezet látja hasznát a legkisebb 
szórványban is és a nagy gyülekezetekben is.

Szakfolyóiratunk missziói jellegét az ősszel meginduló Levelező 
Teológiai Tanfolyamok hallgatói is örömmel tapasztalják majd. Hiszen 
évekre visszamenőleg tekinthetnek majd bele a diakóniai teológia ki
alakulásának és fejlődésének dokumentumaiba, értékes eredményeibe.

3. A Diakónia című periodika. Istennek kell hálát adnunk az 
újabb szolgálati lehetőségért és állami szerveinknek új lapunk meg
jelenési engedélyéért. Evangélikus látóhatárként igen széles körű te
matikával és magas színvonalú alkotógárdával indult meg ez a munka. 
Missziói jelentősége elsősorban abban van, hogy gondos előkészítés 
után olyanok is kézbe vehetik majd ezt a folyóiratot, akik a gyüleke
zeti életben kisebb mértékben vettek részt más irányú lekötöttségük 
miatt, de evangélikus mivoltukat és a keresztyén hit és egyház iránti 
érdeklődésüket szívesen őrzik és ápolják. Már az első szám megjelenése 
is széles körű és jó visszhangot váltott ki és azok, akik a szerencsés elő
fizetők közé tartoznak, máris várják a következő számot. Látogatások és 
alkalmi beszélgetések során újra meg újra meggyőződhetünk arról, hogy 
az egyház és egyes gyülekezetek nemcsak azokból állnak, akik rendsze
resen ott tudnak lenni az istentiszteleti alkalmakon. Szolgálatunk és fe
lelősségünk azonban ezek iránt is élő, ezért van különös jelentősége 
»,evangélikus látóhatárunk” félévenként megjelenő minden egyes szá
mának! Külön is hálásak lehetünk azoknak a nem-teológus tudósok
nak, művészeknek, akik cikkírókként és állandó munkatársakként vál
lalnak szerepet ebben a szép munkában.

4. Prédíkációs és áhítatos kötetek, bibliai kommentárok. Könyv
táramban vannak régi prédíkációs kötetek is. Reformátorunk nagy-
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szerű igehirdetéseitől eltekintve, ha ezekbe belelapozok, úgy érzem, egy 
elmúlt, letűnt kor emlékeit olvasom, amelyekből egyetlen gondolatsor 
sem képzelhető el a mai szószéki szolgálatban. Ezért volt egész lelké- 
szi karunk számára felvillanyozó esemény Káldy püspök prédikáeiós 
kötetének megjelenése. Amikor egy-egy gyülekezetnek alkalma van őt 
hallgatni, lenyűgözötten hallgatja a mélyen igei alapvetésű, mégis az 
egész világra és az időszerű feladatokra tekintő igehirdetést. Ez az ige
hirdetői gondolatgazdagság, a diakóniai teológia ezerszínű és mindig 
lényegre törő tisztasága vált közkinccsé e kötetben. Lelkészek lapozzák 
és egyszeriben ráébrednek, hogyan kell saját igehirdetői stílusukat meg
újítaniuk, mit is jelent a gyakorlatban az, amelyről tanulmányokat ol
vastak, előadásokat hallgattak már. Ezek a prédikációk annyira maiak, 
hogy az olvasó szinte együtt vesz lélegzetet, egyszerre nyit szívet azzal, 
aki azokat elmondta. Az áhítatoskönyvek és az utóbbi években soro
zatban megjelenő Ó- és Üjszövetségi kommentárok pedig ugyanerről a 
tőről fakadtak! Tudományos felkészültségben felveszik a versenyt bár
melyik külföldi kommentárral, belső irányvonalában, gyakorlati követ
keztetéseiben azonban — számunkra legalábbis — messze meghalad
ják azokat, hiszen a diakóniai teológiában élő, szolgáló lelkészek és pro
fesszorok írták, akik másképpen, öncélú elvontsággal, szavak esűrés- 
csavarásával már képtelenek Igét magyarázni.

Ezek az írásmagyarázati könyvek mind bibliaolvasó híveink kezé
ben, mind a lelkészi műhelymunka segítségével igazi missziói jelleggel 
bírnak, hitet és keresztyéni elkötelezettséget egyaránt munkálnak. Nem 
véletlen az, hogy rövid idő alatt elfogynak. Ha pedig a közeli években 
teljesülhet a nagyszerű terv, hogy valamennyi újszövetségi és több 
ószövetségi könyvhöz elkészül a mai magyar evangélikus kommentár, 
akkor ez egész egyházi munkánkban sok pompás gyümölcsöt terem 
majd.

5. A Hitünk — életünk című szórványhittankönyv. Külön szeret
nék ennek a szép kis könyvnek missziói jellegéről és szolgálatáról be
szélni. Gyülekezetünkben igen sok fogy belőle, de nem iratterjesztési 
árusítás révén, hanem látogatások és beszélgetések során ingyen adjuk 
mindazoknak, akiknek vagy fiatal életkoruk vagy egyéb körülményeik 
miatt nem nyílt alkalmuk a Biblia és a keresztyénség megismerésére 
eddig. Igaz, a legelső oldalak gyermekek világára méretezettek, de ha 
felhívjuk a figyelmet a könyv további részeire, bibliai, egyháztörténeti, 
egyházismereti anyagára, akkor kiderülhet, hogy a családok valamennyi 
tagja haszonnal forgathatja és igen egyszerű, közérthető nyelven, még
is igen sokat tudhat meg mindarról, amelyre a templomi igehirdeté
sek vagy gyülekezeti bibliaórák nem alkalmasak. Sokan mondták már, 
hogy éppen e könyvet lapozgatva kerekedett kedvük arra, hogy Bibliát 
vegyenek, istentiszteletre, szeretetvendégségre jöjjenek, gyermeküket 
konfirmációra küldjék. Igen hasznosak lehetnek egyéb tanító jellegű saj
tókiadványaink is, „Az ember védelmében”, „A reformáció öröksége” , a 
káték, egyháztörténeti művek és hittankönyvek is. Családi közös hasz
nálatra azonban a szórványhittankönyv a legjobb!

6. Evangélikus Naptár, bibliaolvasó Útmutató. Év végén a legtöbb 
gyülekezetben megélénkül az iratterjesztési forgalom és érdeklődés, 
mert megjelenik ez a két közkedvelt kiadvány. Tulajdonképpen örül
nünk kell ennek, hiszen a Naptárt évről évre gondos munkával készíti 
elő egyházvezetőségünk és abban átgondolt anyag, tanulmányok, meg
emlékezések, szépirodalmi anyag található, az Útmutató sikere pedig 
arra enged következtetni, hogy sokan olvassák rendszeresen, naponta
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a Szentírást. Azt azonban tudnunk kell, hogy népünk, és így egyházunk 
népe is, túljutott már azon a fokon, hogy egész évben egyétlen olvas
mánya legyen, a „Kalendárium” és ezért az év végi kedvelt kiadványon 
túlmenően is biztatni kell híveinket az.olvasásra és egyéb értékes ki
adványaink forgatására.

Itt jegyezzük meg, hogy híveink látogatása közepette gyakran talál
kozunk olyan füzetekkel, könyvekkel, amelyek nem itthon íródtak és 
amelyeket az Evangéliumi Iratmisszió jelentet meg valahol a nagyvi
lágban, különböző nyelveken, így magyarul is. Meglepően nagy szám
mal jutnak ezek a sokszor igen alacsony színvonalú és kétes értékű 
könyvecskék híveinkhez, akik vallásosságukból eredően szívesen olvas
nak mindent, ami a „szent dolgokról” szól. Missziói felelősségünknek 
arra is ki kell terjednie, hogy ezen időtlenül és a mai élettől messze 
levő, szinte légüres térben íródott kiadványok helyett jobb és hitele
sebb olvasnivalót vigyünk és ajánljunk híveinknek! A szeretetteljes és 
józan szó sokat segíthet ebben, hogy meg tudjuk magyarázni, miért hi
telesebb és értékesebb az, amit az itt élő teológusok, lelkészek írnak 
Krisztus ügyéről, a Biblia üzenetéről.

7. Szépirodalmi kiadványok. A verses- és novelláskötetek igen nép
szerűek, szinte szétkapkodják ezeket. Ugyancsak nagy sikere volt a nem
régen megjelent Claudia című Jézus-korabeli témát feldolgozó kisre
génynek és „Az elfelejtett ember” című dokumentum-történetnek. E 
két utóbbi esetében, de egyéb kiadványaink népszerűsítésében is nagy
szerű lehetőség, hogy a szerzőket is meg lehet hívni egy-egy szeretet- 
vendégségre, gyülekezeti alkalomra, hogy személyesen mondják el 
mindazt, ami könyveik írásával kapcsolatos élményük, céljuk, munka- 
módszerük volt. Tapasztalatom szerint az ilyen alkalmak után tucatjá
val veszik az ismertetett könyveket és azonnal hozzá is látnak elol
vasásukhoz. A népszerűsítő ismertetéseket persze mi magunk is elvé
gezhetjük, ha nincs mód a szerző meghívására.

8. Biblia és Énekeskönyv. Végül, de nem utolsósorban említem e 
két alapvető és nélkülözhetetlen könyvet, a „Könyvek Könyvét” és azt 
a másik könyvet, amely sok evangélikus hívünknek állandó olvasmá
nya, halálukig forgatott „áhítatos-könyve” . — Az új bibliafordítás nép
szerűsítésén már túl vagyunk. Híveink örömmel fogadták, érdeklődéssel 
vetik össze az új szöveget a régi, ismert Károlyi-fordítással. A misszió 
nagyszerű lehetősége volt a ..félárú Biblia-akció” , amely teljes sikerrel 
zárult, ugyancsak rendkívüli alkalom a konfirmandusoknak juttatott 
ajándék-Biblia is. Kár, hogy a házusalondóknak már csak kevés 
gyülekezetben tudnak az esketés alkalmával Bibliát adni. .Legalább 
egyes esetekben ezt meg kellene tennünk ma is. — A megjelenés előtt 
álló új Énekeskönyv megfrissülő ének- és dallamanyagával szintén igen 
jelentős esemény lesz és remélhetőleg az egész gyülekezeti élet meg- 
frissülését is elősegíti majd. Ugyancsak nagyszerű missziói lehetősé
get kínál az a megvalósulás előtt álló terv, hogy keresztelési szolgála
tok során, beteglátogatások alkalmával kis tanító könyvecskéket ad
hassunk át az érdekelteknek, vigasztaló, eligazító, buzdító tartalommal.

Az olvasás mindig egyszemélyes élmény. Ezt élik át a gyermekek, 
amikor első könyveiket olvassák és ezt élik át azok a felnőttek is, 
akik fárasztó munkájuk, beosztott életük közepette egyszer elkezde
nek olvasni. Sajnos még ma sem mondhatjuk el minden olvasni tudó 
felnőttről, hogy rendszeresen olvas is. Az információáradatban általános 
tájékozottságot és informáltságot lehet olvasás nélkül is szerezni.
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Sajtószolgálatunk gazdag kínálatából csak néhányat ragadtunk ki 
azért, hogy éreztessük, milyen nagy lehetőségek vannak annak misz- 
sziói szerepében, amelyek segíthetik a szóban hirdetett Igének, a felü
letes tájékozottságon túlmenő ismeretek megszerzésének munkáját, el
mélyítését. Jó lenne, ha először bennünk, lelkészekben növekedne a 
felelősségzérzet sajtószolgálatunkért és ha mindnyájan felismernénk 
saját, anyanyelvűnkön íródott és közülünk valók által írt kiadványaink 
lelki kincseinek igazi értékeit. Ezután következhetne az élmény átadá
sa, híveink olvasásra tanítása, az értékes és talmi közötti különbség- 
tétel érzékeltetése — és mindenekfölött a hitébresztés, egyházunk és 
társadalmunk egésze iránti felelősség növelése, vagyis sajtószolgálatunk 
missziói jellegének érvényesítése.

450 évvel ezelőtt, 1529 októberének első három napján a reformáció 
két „nagyja” találkozott személyesen: Zwingli és Luther. „Barátságos 
beszélgetésre” —- „egymás megismerésére” — „közeledésre” szólt a meg
hívás célkitűzése, valójában azonban feszült órák és izgalmas pillanatok 
váltották egymást, éles csatározások napja volt a péntek, szombat és 
vasárnap. Illő, hogy mindazok nevét ideírjuk, akik részt vettek a „kol
lokviumon”. Zwingli oldalán: Oekolompadius, Hedio és Bucer, Luther 
mellett pedig Melanchton, Justus Jónás és Brenz. A beszélgetések ko
rán reggel hat órakor kezdődtek, minden napnak délelőtti és délutáni 
szakasza volt. Pontosan be volt osztva, ki mikor „elnököl”, ki kivel és 
mikor beszélget, ez azonban a gyakorlatban összeolvadt. Szó sincs ar
ról, hogy a tárgyalásokat naplószerűen felidézzük. Ha valakit a rész
letek érdekelnek, felhívom a figyelmét Walther Kókler: Zwingli und 
Luther c. 1953-ban megjelent hatalmas és részletes könyvére. Mi azon
ban tekintsünk el a részletektől. Őszintén szólva — végigolvasva — 
sem biztos, hogy mindig és mindent megért belőle a mai ember. Meg
győződésem szerint a lényeges a kollokvium jelentőségét méltatni. Mert, 
hogy jelentős állomás volt a „protestantizmus” életében, kétségtelen. 
Csak az a kérdés: jól értjük-e jelentőségét? Az természetes, hogy a hét
féle oldalról kétféle értékelés született meg. De a lutheránus egyházon 
belül is többféleképpen nézik, értékelik.

Távol tőlem annak állítása, hogy itt most „a helyes értékelés” kö- 
vetkezik. Ilyen „ex catedra” kijelentésre egyházunkban senki nem vál
lalkozhat. Hogy mégis megközelítsük a helyes értékelést, nézzünk szem- 
be őszintén azokkal a kérdésekkel, amelyeket a marburgi kollokviu 
felszínre hozott. Azokat is, amelyekben minden bizonnyal egyértelműek 
vagyunk, de azokat is, amelyek „kellemetlen kérdéseknek” tűnnek. Val- 
lóm — mint olyan, aki szeretem az egyháztörténetet — hogy az igazi 
emlékezés nem egyszerűen „adattár”, hanem az események „vonalba" 
illesztése és a vonalak meghúzása napjainkig. Mik hát azok a kérdések 
amelyeket a marburgi kollokvium felvet?

1. Az egyház egységének kérdése az első. Alapvetően erről a kér- 
désről van szó. Akik a marburgi kollokviumot létrehozták, nyilván az 
egységet akarták építeni a reformáció két tábora között. De ugyaezt
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a kérdést ilyen élesen is fel lehet vetni: csakugyan egységbontó volt 
Luther és ennek öröklői a lutheránusok?

Gondoljunk a történelmi helyzetre. Ami 1517. október 31-én elindult, 
alapvetően megbontotta a keresztyén egységet. Luther felborította a 
„Respublica Christiana” addigi szép egységét — mondták sokan. Csak
ugyan egység volt addig? Csakugyan 1517 rontotta meg? Olyan kér
dések ezek, amelyek részünkről választ sem igényelnek. A vád mégis 
ez volt Luther ellen. Hirdették is hazánkban és Európa-szerte: ezért jött 
a török a nyakunkra, „Isten ítéleteként” a reformáció miatt. Ezért pró
bálták sokan — a pápa maga is, és V. Károly is — Luthert legalábbis 
hallgatásra bírni. Hiszen — véleményük szerint — a török hatalom 
terjeszkedésének egyetlen ellenszere: a respublica christiana egysége. 
Ezért került sor Wormsra és más eseményekre is. De Luther „megátal
kodott” volt, az is maradt. így aztán vádként hangzott: a török hata
lom esetleges Nyugatra betöréséért is — amely a hitbeli egység meg
bontásának következménye — egyedül Luther a felelős.

Most mindehhez ráadásul még Marburg is hozzájött. 1529-ben a 
reformáció táborának már politikai vetülete, „szövetsége” is volt, más 
kérdés, hogy kényszerültek-e rá, vagy sem. Ezt kellett volna erősíteni, 
hogy ez a szövetség egységesen tudjon „ellenállni” a római katolikus 
ugyancsak politikai oldalán is érezhető nyomásának. Marburg valójá
ban ezért jött létre. Igaza van Bottá Istvánnak, aki Melius Péter ifjú
sága című könyvében erről a kérdésről ezt írja: „a római egyház elle
ni győzelmes harc feltétele valamiféle protestáns Respublica Chris
tiana” lenne sokak véleménye szerint. Hogy ki volt Marburgban a „nya
kasabb”, arról lehetne vitázni. De Luther ellen másodszor hangzott fel 
a vad: megint és újra megbontotta az egységet, most már a reformá
ció táborán belül is.

 Csakugyan? Ilyen „izgága” ember volt Luther és ez a mi örök
ségünk? Nincs időnk a kérdésben elmerülni, de el kell mondani, hogy 
Luther itt is következetesen vallotta az „Isten kétféle kormányzásáról” 
szóló tanítását. A világi felsőbbség kezében a hatalom és ennek eszközei 
a fegyver és politika. Az egyház kezében pedig egyedül az Ige van, ez 
nemcsak „fegyvere” , hanem megbízatása. Ezért nem ment bele Luther 
teologiai kompromisszumokba politikai célok elérése érdekében. Ha en

gedett volna, saját eddigi hitvallásával került volna szembe, összekever- 
te volna a kétféle kormányzás eszközeit. A bevezető beszédében az első 

volt elmondta, hogy mindkét fél ismeri jól egymás tanítását,
voltak más viták is, ki is alakult ki-nek-kinek tanítása, nem sok a re- 
mény az egységre, dehát a fejedelem hívta — Fülöp hesseni tartomá- 

nyi fejedelem — 'hát engedelmesen eljött, s a maga részéről kész a
kollokviumra. Engedményekre azonban nem volt hajlandó, 

V égeredm én yb en itt is az Ágostai Hitvallás alapvető, tanításáról 
van szó: „az egyház igazi egységére nézve elegendő egyetérteni az evan- 

gélium tanításéban és a szentségek kiszolgáltatásában” (VII. cikk). Rö- 
vide: az egyház egysége az igében adatott. Más szóval: vagy itt van, vagy sehol nincs.
l u t h e r  e z é r t  az egységért küzdött mindkét fronton. Mindkét eset
ben kész volt meggyőzetni magát igei érvekkel. S miután ilyen érvekkel 
nem tudták meggyőzni ezen a ponton nem tudott egységre jutni, kapta 
és vállalta még az „egységbontó” vádat is. Lényegileg — mivel az igé- 

b e n  
n e m  

találkoztak — másféle egységre nem volt hajlandó. így ír a 
svájciakról más helyütt: „...tanításukat és viselkedésüket is szeretnünk 

és elviselnünk, vagy legalábbis tűrnünk kellene. Tegye, akinek kedve
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tartja, én nem teszem. Mert a keresztyén egyetértés lelki, mikor is egy  ̂
hiten, egy értelemben, egy akaraton vannak. Azt szívesen megtesszük 
hogy a világi dolgokban egyetértünk, azaz a világiakat illetően békes
ségben élünk velük. De lelkileg, kerüljük, kárhoztatjuk és ostorozzuk 
őket...” (WA 23,84).

Azt hiszem, mindezekből világos a lutheri örökség: minden jó ügy- 
ben, bármilyen „világi is az”, készek vagyunk mindent megtenni. Ké
szek vagyunk mindenkivel együtt haladni az egész emberiség igazi elő
rehaladása, békessége ügyében, ezért készek vagyunk küzdeni és fá
radni is. De az egyházon belül egyetlen igazi egység lehetséges: az ige 
és szentségek egysége. Másfajta „összefogásra”, ilyen-olyan tömörülésre 
valamiféle mai „eorpus christianum” helyreállítására, vagy a „világ 
krisztianizálására”, az „uralkodó egyház” visszacsempészésére nem va
gyunk hajlandók, annak mindenféle kísértésére erősen vigyázunk, mert 
a kétféle kormányzás összekeverésének ma is lehetnek, időnként van
nak is kísértései. Az ige és szentségek ügyében viszont készek vagyunk 
minden- keresztyén testvérrel bármikor minden beszélgetésre, közele
désre.

2. A világnézet és teológia viszonyának kérdése is felvetődik. Még 
nem a centrumban vagyunk, de ezzel is szembe kell néznünk a marbur- 
gi kollokviummal kapcsolatban. A vita csomópontja ugyanis ez volt: 
jelen van-e Krisztus testileg az úrvacsorában, vagy ez nem lehetséges? 
Zwingliék szerint ez azért lehetetlen, mert a test körülhatárolt és tér
beli. Ha Krisztus felment a mennybe, eltávozott a földről, felment a csil
lagok világán is túl, akkor testileg nem lehet jelen a földön, az úrva
csorában sem. Érezzük — bár más érv, igei is volt — a főérv nem teoló
giai, hanem világnézeti alapokon nyugszik. Egy test egyszerre csak egy 
helyen lehet. Ez világos, ésszerű, logikus. Emögött az állítás mögött ott 
húzódott a ptolemaioszi világkép és a skolasztikus filozófia. Erre vála
szolta Luther: ez matematika, amihez semmi köze. De hozzátette: „igaz, 
hogy ami a térben van elhatárolva, az test, ebből azonban nem követke
zik az ellenkezője, hogy ami test, annak szükségképpen térben elhatárolt- 
nak kell lennie. . .  a világ minden testek legnagyobbika, de még a ter
mészettudósok véleménye szerint sincs semmiféle térben, mivel a vilá
gon kívül sem tér, sem idő nincs” . Úgy gondolom, ez az érvelés ma is 
megáll az ellenkezővel szemben, bátran modemnek is nevezhetjük. Ez
zel nem mondom, hogy Luther meghaladta korát, tudjuk, hogy ő is szem
bekerült a haladó Világképpel, korának embere volt. De amit itt mon
dott világos, logikus és meggyőző gondolkodás, sőt haladó is. Ez a „luthe
ri gondolkodás” nagy hatással volt a továbbiakban a tudomány egy
háztól elnyomatott helyzetének felszabadulására, fejlődésére. Werner 
Elért írja a „Luther Marburgban” című füzetében: „A mennyekre vo
natkozó skolasztikus képzetekkel való szakítása. . .  (ezeket a svájci és 
kálvini oldalnak két évszázad múlva kellett feladni és „kiemelni” taní
tásukból!)... a természettudományoknak, nevezetesen az asztronómiának 
művelése a lutheránus egyetemeken kimutathatóan felszabadítólag ha
tott.” Még egyszer: ezzel nem akarjuk Luther korából kiemelni, viszont 
ezek is tények.

A lényeg ezen a ponton is: a kettőt itt sem engedte egymással ösz- 
szekeverni, ti. a hitet és tudományt. Számára Krisztus mennybemene
tele a tér és idő legyőzése volt, nem pedig tér és helyzetváltoztatás, 
nem is „mennybe” , hanem „Atyához menetelről” beszélt. Atyához mene
tele pedig így nemhogy akadálya, hanem feltétele „omnipraesenitájának” . 
Ez pedig már nem „logika” , hanem hitvallás.
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Súlyos kérdéseket vet fel ez a gondolatsor. Csak annyiban vállalko
zom a felvetésre amennyiben a marburgi kollokviummal kapcsolatos. 
Tudom, vannak, akik állítják, hogy világkép, világszemlélet és világné
zet voltaképpen egy és el nem választható fogalmak. Mégsem tudok 
egyszerre beszélni most róluk, pedig ezekről kell itt szólni.

A mi világképünk természetesen már nem a ptolemaioszi. Termé
szetes, hogy gondolkodásunkat a tudomány mai ismerete és állása be
folyásolja, formálja. Szeretnénk is egyre jobban megismerni a mai vi
lágképet, s azokat az óriási lépéseket, amelyeket a mai tudomány tesz 
ennek érdekében. Igaza van annak a lelkésznek, aki azt írta, hogy az 
„Élet és Tudomány” rendszeres olvasmánya kellene legyen minden evan
gélikus lelkésznek.

' Az is igaz, hogy hitünkből következőleg látjuk, szemléljük a világot. 
Bizonyos, hogy a keresztyén ember másképpen látja önmagát, felebarát
ját és a világot is. Mi az életet és a világot „Krisztuson keresztül” néz
zük, de itt nem „szemüvegről” , gondolkodásról és felelősségről van szó. 
Világunkat kérdéseivel küzdve Isten szereteteken látjuk, ez indít min
ket világméretű diakóniánkra is, szemléletünk nem valami csendes szem
lélődés, hanem szolgálatra indít minket.

Mindezekhez azonban — és ez is lutheri örökségünk — hozzátar
tozik, hogy a hitet és tudományt nem akarjuk összekeverni. Mi sem 
akarunk ..betömi” a tudomány területére, mint ahogy fordítva is elvar- 
juk azt. Nem is akarunk „fennsőbbségesek” lenni hitünkkel, mondjuk 
így: itt a tudomány vége, itt következünk mi. Elért mondata idevág: „A 
matematika és a hit, amelyet egymással szembehelyez (Lutherről mond
ja!), nem abban különböznek egymástól, hogy eltérőleg ítélnék meg, mi 
lehetséges: mintha a hitnek módjában volna valamit lehetségesnek mi
nősíteni. amit a matematika kénytelen lehetetlennek nyilvánítani.._. 
Krisztusnak teste, mindenüttvalósága neki „megfoghatatlan . Ez az o 
számára nem primitív „csodálatosságot” jelöl meg. Luther itt is, mint 
mindig, toronymagasságban felette áll a későbbi századok naiv supia- 
naturalizmusának, amely az értelmetlenséget azon a címen akarta be
csempészni a teológiába, hogy az értelemfeletti. . .  A hit sokkal inkább 
csak annyiban vonatkozik Istenre, amennyiben Isten létrehozza köve
telő és megkegyelmező akaratával. Bizonyára elkerülhetetlen, hogy a 
hivő lélek azután ne gondolkozzék Isten felől. De ez a gondolkozás nem 
hit, hanem annak következménye.” ,
 A kettő összekeveréséből elkerülhetetlen zavar támad. Ezért kell ar
ra különösen is vigyázni, hogy szocialista államunk marxista világnéze
tét össze ne keverjük hitünkkel, ez- egyik oldalról sem kívánatos. Ha 
bármit „beemelnénk” teológiánkba, utóbb szégyennel kellene nekünk 
is „kiemelni” belőle, a marburgi kollokvium félreérthetetlenül erre is 
figyelmeztet.

3. A „b iblictiás” kérdését sem kerülhetjük el. Üjra egy általánosan 
hangoztatott Luther elleni vádról van szó. Még olyanok is vádol jak ez
zel, akik egyébként tisztelik. Sokan emlegetik „biblicista makacsságá
nak” példájaként, hogy asztalára írta maga elé nagy betűkkel krétá
val: „hoc est corpus meum.” S ebből főként az egyetlen „est” szócskát 
hajtogatta nyakasan. Igaz, hogy felírta, de hozzátartozik, hogy az asztal
terítővel le is takarta. És csak amikor Zwingli felkiáltott: „szégyen vol
na, ha mi ilyen súlyos hittételt védelmeznénk, tanítanánk, képviselnénk 
és mégsem tudnánk, vagy akarnánk azt az írásból igazolni” — ebben a 
Pillanatban Luther felemelte a bársonyterítőt, megmutatta az igét: ez az
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én testem — és azt mondta: itt a mi írásunk. Tulajdonképpen ezen a 
ponton meg is állt a vita.

A későbbiekből kiderül, hogy Luther valóban ragaszkodott az „est” 
szóhoz. Egyébként pedig tudjuk róla, hogy távol állt tőle a később szü
letett „verbális^ inspiráció” tanítása. írásmagyarázatának lényege: az a 
fontos, a döntő, ami „krisztusi” . Csak utalok arra, hogy Jakab levelét 
ezért „szalmalevélnek” nevezte. Biblicizmusa tehát nem, naiv, primitív 
és „nyakas” .

,De itt igazán „Krisztusiról” van szó, hisz Pál kétségtelenül ponto
san adja tovább, amit kapott. Jézus pedig nyilván nem véletlenül mon
dotta kezében a kenyérrel és borral halálára gondolva az „est” szót.

Kétségtelen, hogy értelmünknek tetszetősebb a „significat”, mint az 
„est” . Ezt mindnyájan jól tudjuk, ha őszintén magunkba nézünk. Itt 
azonban mysterionról van szó, s mivel ez felfoghatatlan, azért is mon
dotta Luther Zwingliék magyarázatára: ez matematika, amihez semmi 
közöm.

Itt a hit területén vagyunk. El tudjuk-e fogadni Krisztus szavát spe
kulációk, magyarázat nélkül, vagy nem? Luther „makacs biblicitása” 
mögött egyszerű, gyermeki hit rejtőzik. Máshol ezt mondja: meg kellene 
tanulnunk egyszerűen bízni, elfogadni, hinni azt, amit Krisztus szerzett 
és mondott. Itt nem primitív, vagy makacs naivitásról, szavakhoz ra
gaszkodásról van szó, hanem fiduciáról.

Ügy gondolom, a marburgi kollokvium erre is figyelmeztet: alapos 
és tudományos teológiai felkészültségre van szükségünk ma jobban, mint 
bármikor. Olyan szolgákra van szükség, akik készek felelni a „kihívá
sokra”, „számot tudnak adni a bennük levő reménységről” . De soha nem 
lehetünk, annyira „tudósok” , hogy „túl” legyünk az egyszerű, gyermeki hi
ten. Ebben erősödésre, Krisztus szavára figyelésre és hagyatkozásra egy 
életen át szükségünk van, és halálunk óráján még akkor is — esetleg 
tudományos nevet szerezve is — csak azt tudjuk mondani: „bizony kol
dusok vagyunk” .

4. Az úrvacsora kérdése is kikerülhetetlen az emlékezésben. Persze 
újra és újra mondom, lehetetlen az egész vitát felidézni. Zwingliék ta
nítása nagyon röviden: Krisztus megdicsőült teste szerint az úrvacsorá
ban nem lehet és nincs is jelen. Természetes, hogy így „lelki” síkra ke
rül a hangsúly. Az „est” : „significat” — „edere” : „credere” . Az úrva
csora szimbolikus jelentőségű. Utódai megerősítették, hogy viszont lelki
leg valóban adja magát Krisztus a hivőknek. Kálvin lépése pedig: a 
mennyben levő Krisztussal úgy egyesülünk az úrvacsorában, hogy an~ 
nak alkalmával „lelkileg” mennybe emeltetnek a hivők. Elnézést kérek 
a nagyon rövid, túlságosan sematikusnak tűnő összefoglalásért, mm 
minden „séma” , ez is támadható. Mindenkinek rendelkezésre állhat az 
idézett Köhler könyv, vagy pedig felhívom a figyelmet az említett Bottá 
könyvre is.

Miért ragaszkodott ezzel szemben Luther ahhoz, hogy Krisztus test- 
tileg, vagy ahogy a vita vége táján mondja „lelkileg-testileg” jelen va 
az úrvacsorában? Hiszen újra mondom: logikusabbnak tűnik az élté 
fél magyarázata.

Kiindulásunk ,az előző pont vége. Luther nem óhajtotta magyarazni 
az úrvacsora szereztetési igéit, hanem egyszerűen elfogadta. Egy idekívánkozó
vánkozó mondata a vitából: ..... én nem az "-est" szón vitatkozom, én be-
érem azzal, hogy Krisztus azt mondja: ez az én testem.” — Mégis, ha 
röviden is, keressük meg ennek a magatartásnak és alapállásnak gyö- 
kereit is.
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Egyrészt: így találkozunk az úrvacsorában Krisztussal igazán és sze
mélyesen. ,,Egészen más, ha Isten valahol jelen van és ha a te számod
ra van jelen. Akkor van jelen a te számodra, ha igéjével mondja és ez
zel kötelezi magát: itt találsz engem . . .  ezt teszi az úrvacsorában, ami
kor azt mondja: ez az én testem, mintha ezzel azt mondaná: otthon is 
ehetsz kenyeret, és persze ahhoz is elég közel vagyok, de ez az igazi 
„touto”, ez az én testem.. .  ne kelljen tévelyegned és engem mindenfelé 
keresned, amerre csak vagyok. Bizony megsokallanád, kevés is lennél 
hozzá, hogy megfoghass igém nélkül.” Továbbmenve: ez az itt vagyok 
a te számodra Luthernél ezt jelenti: itt a bűnbocsánat, itt a kegyelem, 
itt az üdvösség. És itt nemcsak hallhatjuk, hanem „ízlelhetjük” is, amit 
Krisztus kínál, sőt magát Krisztust.

Másrészt: Luthert mágiával vádolták meg, mondván, visszatér a pá- 
pizmushoz, ha a pap szavai ilyen változást idézhetnek elő. Luther ezzel 
szemben azt állította, hogy korántsem a pap szavai a döntők, hanem 
Krisztus szavai. „Különbséget kell tennünk a mi szavaink és Isten ren
delése között. . .  Isten a szentséget nem a mi kegyességünkre alapozta, 
hanem igéjére.” Az úrvacsora szentségének objektivitását hangsúlyozta 
ezzel, vagyis azt, hogy a szentség nem szubjektumunktól függ, nem az 
teszi szentséggé, hogy hiszünk, vagy nem hiszünk. Legfeljebb arról van 
szó, hogy hitünktől vagy hitetlenségünktől függően életünkre, vagy íté
letünkre vesszük az úrvacsorát. Krisztussal közösségünknek a garanciá
ja nem bennünk van, hanem egyedül Krisztusban és szavában. Ez éppen 
a nagyszerű, örvendeztető, ugyanakkor figyelmeztető és megtérésre in
dító is. Krisztus jelen van, adja önmagát, ha hiszem, igazat adok neki, 
ha nem, meghazudtolom és ítéletet vonok fejemre. Krisztus az úrvacso
rában nem „reprezentálódik” hanem van („Est” !) mindenkinek, a hí
vőnek életre, a nem hívőnek ítéletre, ez a méltatlan, vagy méltó mó
don evés egyedüli titka.

A marburgi kollokviumra emlékezés ösztönözzön mindnyájunkat 
úrvacsorái tanításunk átgondolására. A lutheri örökséghez ezen a vona
lon az úrvacsora szentség-jellege, annak komolyan vétele tartozna hozzá, 
másrészt pedig az evangéliumi és hálaadásra indító örömhír: itt vagyok 
a te számodra.

5. A Krisztus-kérdéssel találjuk magunkat szembe végső fokon. 
Minden azon múlik: ki az a Krisztus, aki szerezte és adja az úrvacso- 
■at, aki így szól: itt vagyok ...?

„Item de duabus naturis in Christo, quas quidam discernerent ita, 
ut ex una duas videantur facéré personas” (Das Marburger Religions- 
gesprach, 1529. 41.). Vagyis: a két természetet annyira szétválasztják, 
mintha az egy Krisztusból két személyt csinálnának. Tudjuk, ősi vita 
megelevenedéséről van itt szó, amibe nem megyünk bele. Nem állítjuk, 

hogy Luther ellenfelei teljesen szétválasztották Krisztus istenségét és 
emberségét. „Testetlen” Krisztusról Zwingli sem tudott. Amit ők állítot
ok, hogy Krisztus istensége szerint mindenütt jelenvaló, de embersége 
zennt a mennyben van egy meghatározott helyen. Ezért az úrvacsorá
ban csak lelkileg és a hívőknek van jelen, 

Ezen                    a ponton lett a marburgi vita Krisztus-hitvallás kérdéssé. „Nem 
tudok más Istenről, csak arról, aki emberré lett, nem is segít más — mon- 
d o tta  L u th e r  „Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek más- 

ról csak Jézus Krisztusról, róla is mint megfeszítettről” — mély össze- 
csengés van Pál és Luther hitvallása között.

Ez egyrészt azt jelenti, hogy Istent egyedül Krisztusban találjuk 
meg, nem is szabad másutt keresnünk, különben menthetetlenül elvesz-
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tünk. Istent mindig „in” és sohasem „an sieh” találjuk meg. Ezért „in 
Wort”, tehát az igében és „in Sacramento” , az úrvacsorában. Vagyis ott 
és csakis ott, ahol Isten határozza meg, „tetszett az Istennek” , hogy vele 
Krisztusban, igében és úrvacsorában találkozzunk, igazi, felszabadító, 
újító találkozási pont nincs Isten és ember között másutt.

Ehhez hozzátartozik, hogy abban a Krisztusban hiszünk, aki „em
berré lett” , erről megfeledkezni soha nem lehet. „Nem is segít más” — 
egyszerű, tömör hozzátétel, de ebben minden benne van. Rajtunk egye
dül az a Krisztus segít, aki testvérünk — Marburgról van szó! — „tes- 
tünk-vérünk” lett. Testét és vérét nem szimbolikusan adta a keresz
ten, hanem fájdalmas valósággal. Ami a kereszten lejátszódott, nem szín
játék volt, hanem üdvösségünkre szóló esemény. így „végeztetett el” 
életünk, így lett Jézus Krisztus számunkra az „élet kenyere” .

Ugyanez a Krisztus feltámadott, megdicsőült és az Atya jobbján ül, 
vagyis hatalmában részesül. Ahogyan soha nem szabad Krisztus ember
ségéről megfeledkezni, úgy azt sem szabad szem elől téveszteni* hogy ő 
megdicsőült Űr. A kettő együtt van és egymástól elválaszthatatlan. Ezért 
nem lehet „bezárni” Krisztust a mennybe (Lokális inclusio). Zwingli vi
szont azzal támadott, hogy Luther „lokálisan” az úrvacsorába zárja be 
Krisztust. Erre hangzott Luther válasza: „a matematikai érveknek e dol
gokhoz semmi köze. . .  az igék így szólnak „hoc” és nem „ibi” . . .  térben, 
vagy téren kívül erről inkább akarok nem tudni, mint tudni, mivel Is
ten nem nyilatkoztatta ki.” Az ember-Krisztus azonos a megdicsőülttel, 
aki legyőzte feltámadásával és Atyához menetelével a tér és idő korlá
táit. Sehová nem zárhatjuk be, hanem hivő alázattal kell vallanunk az 
egy Krisztusról: mindenütt jelenvaló Űr, de különösen ott, ahol ő mond
ja — „itt vagyok” .

Ki az a Krisztus, akiben hiszünk. Lutheri örökségünkhöz tartozik, 
hogy ezt a kérdést nem lehet „egyszerűen örökölni” , hanem nemzedék
ről nemzedékre át kell gondolnunk és vallanunk. Mai gondolkozásunk 
és Krisztuson-tájékozódásunk következménye, hogy — régi szavakkal — 
mi is abban a Krisztusban hiszünk, aki „segít” , aki „ember” és „meg
dicsőült” egyszerre és elválaszthatatlanul. Ma így mondjuk: Űr és szol
ga. A marburgi kollokvium, amely, mint láttuk, végeredményben a 
Krisztus-kérdés körül forgott, tanítson minket is átgondolt Krisztus-hit
re, meggyőződött hitvallásra és hitvalló — „segítő” — életre egyaránt.

Marburg megbontotta az egységet? Nem, mintahogy előzőleg Witten- 
berg sem. Marburg „megállapította a tüneteket” és „rögzítette a hely
zetet” legfeljebb. S ma bennünket hitünk, hitvallásunk, életünk átgon
dolására akar indítani. Az emlékezést azonban nem fejezhetjük be anél
kül, hogy a második szóra ne tegyük egy percre a hangsúlyt: kollok
vium. Mert Marburg nemcsak saját hitünk átgondolására, a kérdések 
megválaszolására, hanem „kollokviumra” , együtt és közös beszélgetésre 
is figyelmeztet és indít. S ez a nyitottság, arra hajlandóság, hogy kész 
vagyok nemcsak a magam hitét, hanem mások gondolkozását is meg
érteni, átgondolni, kérdéseket, esetleg súlyos kérdéseket sem lezártnak 
tekinteni, mindenkivel asztalhoz ülni, aki erre hajlandó, minden be
szélgetésben részt venni, ami előbbre vihet és közös ügy, mégha túl sok 
remény nincs is megoldásra, nem „besáncolva egymásra lövöldözni” , 
hanem kijönni a fedezékből és egymáshoz közeledni, ez is lutheri 
örökség.

Keveházi László



Ifjúságunk szolgálata a gyülekezetben 
és a társadalomban

Megadott címünk kettős értelmű. Egyfelől magába foglalja a lelkész 
szolgálatát, mely gyülekezete ifjúsága felé irányul a gyülekezetén belüli 
körben és a társadalom széles területein, másfelől jelöli a gyülekezet if
júságának szolgálatát a gyülekezet egésze és más korcsoportjai, valamint 
a társadalom egésze iránt.

Mindenekelőtt két alapállásbeli kérdést szeretnék tisztázni. Az egyik 
az, hogy ifjúsági munkánk, s ifjúságunk munkája a gyülekezeti .mun
kánknak nem valami különálló, attól független, függelék szerű munka- 
területe. Más szóval: a gyülekezet ifjúságával való foglalkozásunk a 
komplex lelkipásztori és gyülekezeti munka szerves, elszakíthatatlan és 
megkerülhetetlen része. Jelenti ez egyfelől azt, hogy nem képzelhető el 
aktív nagygyűlakezeti élet nélkül, mely hátterét (gyermekmunka) és cél
ját is (felnőtt gyülekezeti taggá érlelés) jelenti egyben, másfelől — az 
előbbiekből következően — nem lehet az ifjúsági munkával sem elvileg, 
sem gyakorlatilag úgy foglalkozni (minden speciálisnak tűnő részletkér
désével együtt) hogy egyben ne érintenénk a naggyülekezeti élet minden 
területét; csak azzal összhangban és egy ütemben végezhető. (1) A gyüle
kezet nem részegységek összessége, mely munkánk szeleteinek kis kö
zösségeiből tevődik össze, hanem egy adott komplex közösség, melyet — 
jobb lehetőség nem lévén — mi vagyunk kénytelenek munkánk jobb 
megértése és végzése érdekében szeletekre (gyermek, ifjúsági, felnőtt
munka stb.) bontani. A kényszerű szükség azonban sohase felejtesse el 
velünk az adottságot, mert elméleti és gyakorlati munkánk csak akkor 
lehet eredményes és használható, ha abból indul ki.

A másik alapállási kérdés egyházunk és gyülekezeteink speciális 
helyzetéből következik. Abból ti., hogy szocializmust építő hazában, Ma
gyarországon élünk és szolgálunk. Ez pedig annyit jelent, hogy egy
házunk, gyülekezeteink és ezen belül az ifjúsági munkánk és ifjúságunk 
munkája vonatkozásában is olyan történelmi, társadalmi, politikai, egy
háztörténeti és hitéleti meghatározottságban élünk, mely nem egysze
rűen „keleti” — s így alapjaiban más mint a „nyugati” — hanem ezen 
belül is speciálisan magyar, melyre sem tartalmában, sem formájában, 
de még céljában sem lehet ráhúzni más múltú és jelenű népek, országok 
és egyházak gyakorlatát anélkül, hogy az a mi életterünkben ne lenne 
azonnal talajtvesztett és idegen. (2.) Nem jelenti ez azt, hogy ama más, 
egyházak és országok gyakorlatáról, módszereiről, ötleteiről és elképzelé
seiről ne tudjunk, s belőlük a számunkra is jót és tartalmasat ne hasz
nosítsuk, de jelenti viszont, hogy vegyük a fáradtságot és bátorságot 
szembenézni adottságainkkal, lehetőségeinkkel és céljainkkal: egyszóval 
önmagunkkal, s ha kell az alapoknál kezdjük szolgálatunk átgondolását, 
hogy a  m i helyzetünkben reális, megalapozott és valóban jó munkát 
végezhessünk abban a szolgálatban, amire elhivattunk.

Mindent összegezve témánk keretei közt végig kell gondolnunk te
hát önmagunk (a lelkész) mentalitásától, gondolkodásától kezdve az 
adott gyülekezeti kör (most az ifjúság) helyzetén és jellemzőin keresztül 
az ifjúsági munkánk gyülekezeti és gyülekezeten kívüli lecsapódásai és 
kivetüléseiig ezen egész szolgálati területünket. S tesszük ezt azon a 
teológiai alapon, mi a sajátunk, s mi a Glóbus e pontján, a szocializmust 
építő magyar hazában való életünk Krisztusba vetett hitéből fakadt az-
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zal, hogy — hála az előttünk élő lelkészgeneráció forradalmian ifjú vol
tának — merte egyházunk és lelkészeink felnőttként kezébe venni a 
Szentírást, elengedve az „ük-déd-nagy-apa” (főleg) német teológia kezét, 
s tudott hetében és gondolkodásában saját lábára állni. (3.) A következők
ben leírtak nem is állnak másból, mint ezen elvi-teológiai tartalomnak 
az ifjúsági munkára vonatkozó kibontásából.

I.

Ifjúságunk szolgálata a gyülekezetben és a társadalomban — 
a lelkész szolgálata

1. Az ifjúsági szolgálat kezdetei

a) A lelkész önismerete és önkorrigálása. — Bármilyen furcsának 
hat, az ifjúsági munkát elsősorban önmagunknál kell kezdeni. A lelkész 
felnőtt, érett egzisztencia, kiben sok tapasztalat gyűlt össze az életről, 
az emberekről, így az ifjúságról is: egyfelől önmaga (sokszor felnőtt ön
maga előtt is szégyellt) ifjúságából, másfelől a mindig éppen élő ifjúság
gal való találkozásaiból fakadóan. Ennek megfelelően tele van a fiatalok
kal szembeni előítéletekkel. (4.) (Ez egyébként egyetemes kórságba Teoló
giáról éppen kikerülő fiatal lelkészekre épp úgy érvényes, mint az „öre
gekre” !) Ezek az előítéletek az ifjúsággal való kapcsolatban hol be nem 
vallott féldlem, hol álszemérem, hol fölényeskedés, hol atyáskodás, hol 
egyszerű ellenérzés, feszültség, ki nem mondott irigység, vagy teljes 
elzárkózás képét öltik az ifjúsági munka gyakorlatában, mik elsősorban 
nem az adott közlés interpretálásában (sokszor abban is), hanem annak 
atmoszférájában érezhetők. Márpedig az ifjúság hatványozottan is érzé
keny minden „légköri változásra” . Mivel egy kapcsolat (az ifjúságnál 
különösen) a lelkész atmoszférateremtő hatásán múlik, ez döntő kérdés. 
A legtöbbször az „itt nem érzem jól magam” kijelentés — és az elma
radás — erre a légkörre, végső fokon a lelkész előítéleteire, viszonyu
lásának belső tisztázatlanságára vezethető vissza. Szinte pszichológiai ön
terápiára van szükség tehát mindenekelőtt, hogy minden előítéletet kiirt
sunk magunkban az ifjúsággal kapcsolatban, s olyannak tartsuk, lássuk 
őket, mint amilyenek. Döntő tapasztalatom ugyanis, hogy nem olyanok, 
mint amilyennek mi tartjuk őket, kivetítve rájuk előítéleteinket.

Ugyanakkor le kell győznünk kisebbségi érzésünket is velük kap
csolatban, mely fakad az ifjúság azon sanszából, hogy fiatalok, szépek, 
s minden fölényeskedő kijelentés ellenére okosak (csak hallgassuk meg 
egy-egy kérdésüket). Ez a kisebbségi érzés általában a lelkészek részéről 
az „öreg vagyok már ehhez” kijelentésben szokott kivetülni, hangot kap
ni. Ifjúsági körünkben végzett felmérésem kapcsán azonban kiderült, 
hogy az ifjúság számára abszolút nem érdekes, hogy a lelkész idős vagy 
fiatal, nő vagy férfi. Az „öreg vagyok” tehát nem az ifjúság fenntartása 
irányunkban, hanem a mi megfutamodásunk legfeljebb e kétségtelenül 
nem könnyű munka elől.

Le kell győznünk egyoldalúságunkat is, a sokszor sablonra járó gon
dolkodásunkkal együtt, mind a tanításunkban, mind a világ és élet dol
gaiban. Másként szólva: magas szintű általános műveltségre, tájékozott
ságra, nyitottságra, megalapozott tudásra van szükség (és igény) ahhoz, 
hogy egyáltalán szóba tudjunk állni az ifjúsággal. (5.) Ugyanakkor le 
kell vetkőznünk azt a múltban gyökerező magatartást is, hogy mi va-
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gyünk a megfellebezhetetlen tudás és igazság birtokosai, értvén a teoló
giához, a „tudományok tudományához” . Ez a magatartás póz és tetszelgés 
(általában éppen intelligencia és teológiai hiányt leplezve), mely eleve el
lenszenves, és nemcsak az ifjúság számára.

Rendbe kell tennünk életünket. Repedt hittel és repedt élettel (vizet 
prédikál, bort iszik) — mégha hajszálrepedés is az — nem lehet gyüle
kezeti munkát végezni, legfeljebb reprezentatív látszatéletet imitálni. 
Hatványozottan igaz ez az ifjúsági munkára. Az ő látásuk minden kor
osztálynál élesebb és ugyanakkor kritikusabb is, mihez még nem társul 
..jószándékú” életbölcsesség, miszerint a „lelkész is ember” (valamint a 
családja). A legvastagabb smink alatt is felfedezik (megérzik) a megpat
tant egész töredékes voltát, s abban a pillanatban zátonyra fut a bizalom, 
ami viszont alapja e munkának.

Összegezve: az ifjúságunkkal való kapcsolatunk alapvető szüksége, 
hogy mi magunk olyan légkört sugározzunk, mely előítéletektől mentes, 
természetes, emberi és baráti közösséget jelent, megszerezve és megerő
sítve a fiatalok bizalmát, ragaszkodását. Ennek a közösségnek nem lehet 
feltétele a kor, státusz és tudás tekintélye sohasem, de mindig az lesz az 
eredménye. De ez csak akkor valósul meg, ha nem tartjuk magunkat kü
lönbnek náluk, hanem „kortársként” (6.) egynek közülük, kiknek ugyan
úgy nem „tiszta sor” az élet. Az együtt küzdés, „együtt sírás, együtt ne
vetés” közössége ez, s nem egyszerűen az akusztikus-verbális közlés szint
jén, hanem az érzések (együttérzések), nézések, szemvillanások hullám
hosszán is.

b) Az ifjúság megismerése. — Az önmagunkkal való szembenézésen 
túl szembe kell néznünk az ifjúsággal, és ifjúságunkkal. Tisztáznunk kell: 
tulajdonképpen kik ők, milyen szellemi, gondolkodásbeli, életviteli prob
lémák közt élők, mik az igényeik, és mik a tényleges szükségeik.

Vannak az ifjúságnak állandó jellemzőik, mik függetlenek a kortól, 
társadalmi viszonyoktól: a felnőtté válás fiziológiai és pszichológiai vál
tozásaiból következnek. „Ami bennük végbemegy, heves vágyakozás, hogy 
kifejezzék magukat, megmutassák belső értékeiket. Ez párosul feltámadó 
testi vágyaikkal, a szerelmi örömök heves kívánásával. E téren nincs is 
önuralmuk. Egyébként is nagyon változékonyak, könnyen dühbe gurul
nak, gyana'kvóak, érzékenyek, ugyanakkor erőszakosak, önérzetük nem 
bírja elviselni, hogy lekicsinylőén bánjanak velük. Becsvágyóak és kis- 
hitűek. A beniiük levő tüzet a természet adta, és ez hajtja őket. . . ” (7.) 
Ez az idézet több mint 2300 éves, és olyan, mintha egy mai szakpszicho
lógus írta volna, pedig Arisztotelésztől származik. Minden korban a „ter
mészet adta módon” ilyenek a fiatalok. Ma is.

A társadalmi-történelmi szituáció azonban meghatározza ezen álta
lános jellemzők megélésének, kivetítődéseinek a módját és lehetőségeit. 
(8.) Ebben az értelemben viszont már beszélhetünk speciálisan mai ma
gyar ifjúságról, melyet még színeznek (gyülekezeti szinten) a helyi adott
ságok, körülmények (város, falu, munkahelyi lehetőségek, településközös
ségi tradíciók stb.). így beszélhetünk saját és sajátos gyülekezeti ifjúság
ról, ifjúsági csoportokról. E helyütt nincs mód még vázlatosan sem feltér
képezni ifjúságunknak ezeket a speciális jellemzőit, és ebből fakadó 
problémáit. Ügy tartom azonban, hogy szolgálatunk végzése érdekében 
elengedhetetlenül szükséges mindannyiunknak a saját gyülekezetében 
legalább nagy vonalakban ezt felmérni, hogy tudatosítani és tisztázni 
tudjuk az adott általános és helyi, lokális problémákat, mikkel szembe 
kell néznünk szolgálatunk kapcsán. Ehhez kiváló lehetőséget nyújt egy-
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felől az egyre bővülő ifjúságszociológiai és pszichológiai irodalom, más
felől a családlátogatások, a személyes kontaktustartás lelkészi gyakorlata.

2. A lelkész ifjúságszolgálata a gyülekezetben

a) A lelkész ifjúságszolgálatának centruma az ifjúsági bibliaóra. (9.)
— Nem véletlenül beszélek „ifjúságszolgálatról” az ifjúsági munka he
lyett. Meggyőződésem ugyanis, hogy a diakóniai teológia elvi alapjai
ból és a mai magyar evangélikus hitéletünkből következően az ifjúsági 
bibliaóráinknak a központi kérdése nem formai-metodikai kérdés, hanem 
tartalmi kérdés (melynek természetesen megvan a formai-metodikai von- 
zata is)! Tartalma és célja pedig nem a fiatalok „megfogása” , „begyűjtése”, 
„megszerzése” , „megtartása” vagy „megmentése” az egyház számára 
(mintegy mentve és féltve az egyház jövőjét), hanem az ifjúság szolgá
lata a hitre vezetésben és a felnőtté érlelődésben. (10.) Ez a szolgálat
— hangsúlyozni szeretném :— nem az ifjúság „kiszolgálását” jelenti (amit 
és ahogy akartok az lesz), sem egy .általában velük való „foglalkozást”, 
hanem felelős szolgálatot a segítés értelmében, minek célja a felnőtté 
érlelődés elősegítése: éspedig hivő, aktív felnőtt keresztyénné, és a társa
dalom egészébe aktívan és pozitívan beilleszkedő felnőtt emberré. Ez azt 
jelenti, hogy bibliaóráink kulcsfontosságú, lényegi pólusa egyfelől az élő 
Jézus Krisztusban való hitre vezetés, másfelől a mindennapi élet dol
gaiban való eligazodás segítése, illetve e kettő, a hit és élet konfrontálá- 
sa. Ez azonban sohasem ragadhat meg teoretikus, elvont, gondolati síkon 
(az ifjúságban megvan az erre való hajlandóság) hanem a praktikus meg
valósulás felé kell hogy mutasson, arra ti., hogy a hit és élet nem egy
mást' kizáró, hanem éppen egymáshoz tartozó, egymásból következő kér
dések.

Az előbbiek értelmében az ifjúsági bibliaóra tehát egyrészt evange
lizációs és katechetikai, tanító alkalom, mely azonban nem elégszik meg 
az információközléssel (bibliaismeret, hittételek közlése, magyarázata 
stb.), hanem egyben elmélyíti is azok lényegi tartalmát az életből vett és 
az életbe vezető verbális és vizuális eszközökkel, másrészt fórum, melyen 
az ifjúság által hozott egyéni és közösségi problémák megbeszélése is 
megvalósul. (11.) A maga összességében tehát nevelési és nevelői,alkalom, 
a fiatal életek kialakításának és kialakulásának közös műhelye, mely 
egyben kiindulópontja egy önnevelési folyamatnak, épp abban az érte- 
telemben, hogy mindig nyitottak legyenek a dolgok és események befo
gadására, feldolgozására, egyszóval a hit és életbeli fejlődésre.

Az ifjúsági bibliaóra fentebb vázolt lényegi belső célja természetesen 
formai-metodikai megújulást is igényel. x

Az ifjúsági bibliaórák felépítésére vonatkozóan úgy látom — Katona 
Nándor hasonlatával élve —, hogy a jó  bibliaóra olyan, mint egy jó 
újság, melyben különböző rovatok varrnak a friss hírektől a komoly ta
nulmányokon keresztül a folytatásos képregényig. Ez természetesen nem 
abszolút spontaneitást jelent, hanem éppen a bibliaóra-szervezés maga
sabb fokát, melyben viszont helye van a spontaneitásnak és a mozgal
masságnak is.

Ez a szervezés azonban jól átgondolt, hosszú távú és részletes munka
tervet és készülést igényel. A hosszú távú munkaterven belül viszont arra 
kell törekednünk, hogy egy-egy óra a maga különállóságában is (mint egy 
újságszám az évfolyamon belül) egy kerek egészet alkosson, nyújtva a 
Krisztussal való találkozás élményét, az információkat és a közösség meg-
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élésének erejét, hogy az önmagában is meghatározó és útmutató legyen 
minél hosszabb távon a bibliaórán kívüli életben. Ezt teszi szükségessé 
egyfelől a bibliaórák óhatatlanul is fluktuáló létszáma, másfelől az az 
ifjúsági jellemző, hogy a fiatalok számára unalmas és fárasztó a hosszú, 
családregény-típusú folytatásos programsor. (Tapasztalatom szerint egy- 
egy összefüggő, folytatásos témasor maximálisan egy hónap terjedelmű 
lehet, mit még elbírnak.) Ez annyit jelent, hogy éves tervünket jó, ha 
.résztémák, ún. „blockok” soraként fogjuk és építjük fel, esetenként be
iktatva egy-egy összefoglaló jellegű együttlétet a folytatásos témák le
zárásaként. De ettől még nem lehet koncepció nélküli a tervünk, sőt ez 
a tervfelépítési módszer hatványozottan is igényli az elvi, tudatos dön
tést és látást arra nézve: honnan és hová akarjuk elvezetni fiataljainkat 
az év elejétől az év végéig, mindig újra szem előtt tartva ugyanakkor, 
hogy gyülekezeti szolgálatunk egészébe hol és milyen céllal illeszkedik 
bele e munkaterületünk.

b) A lelkész ifjúságszolgálatának holdudvara: a nagygyülekezet. — 
A lelkész az ifjúsági bibliaórákon túl gyülekezete egész területén, minden 
munkaterületén közvetett módon, de annál nagyobb jelentőségűén szol
gálhat ifjúságának, igyekezvén az ifjúság és ifjúsági kör gyülekezetbe in
tegrálását, a nagygyülekezettel való együvétartozását munkálni, és elmé
lyíteni. Ezt végezheti egyfelől úgy, hogy a különböző alkalmakon, (gyüle
kezeti, férfi, női stb. bibliaórákon, szeretetvendégségeken) foglalkozik az 
ifjúság kérdéseivel, problémáival a róluk való -reális látást kialakítva, 
másfelől, úgy, hogy a gyülékezet egészének belső atmoszféráját abban 
az irányban formálja, hogy az képes legyen a fiatalság új hangját, lé
nyét, befogadni a maga egészében mint közösséget épp úgy, mint egyes 
tagjait. Természetesen e  fáradozás csak akkor járhat jó  eredménnyel, 
ha az ifjúsági körben is az egész gyülekezet kérdéseit is felvetjük, s őket 
is bevonjuk a nagygyülekezet problémáiba, örömeibe; egyszóval az éle
tébe.

3. A lelkész ifjúságszolgálata a társadalomban

A lelkész ifjúságszolgálatának kétség kívül primér területe a gyüle
kezete, de legalább ilyen hangsúlyos elkötelezése van erre a szolgálatra 
hivatásából következően a társadalomban is, sőt — nagyon hangsúlyozni 
szeretném — csak a kettő együtemű megélése és megvalósítása eredmé
nyezhet hatékony és hitelképes szolgálatot!

Mindenekelőtt a társadalom alapsejtjében, a családban van ilyen 
szolgálata.

a) Az ifjúság egyik kiemelkedő problémagóca a család. Egyfelől a 
szülő-család meghatározó, nevelő hatása és az önállósuló élet újat és sajá
tot akarása, másfelől áz új családalapítás problémái, valamint a mind
ezekből fakadó újabb kérdéshalmazok tartoznak ide, melyek praktikus 
lecsapódásai közt őrlődik az adott család minden tagja. (12.) A család- 
látogatások, a személyes kontaktustartás (mind a fiatalokkal, mind a szü
lőkkel) eminensen adja fel a leckét a lelkész számára, hagy — mint az 
erre legalkalmasabb „összekötő” és „szakember” — a problémák legkonk
rétabb és egyedi megjelenési formáiban legyen segítő, útmutató a család 
idős és fiatal tagjai számára, az összetartozásukat munkálva. Ehhez a 
szolgálathoz viszont — ha a hozzá méltó felelősséggel akarjuk végezni,
márpedig másként nem lehe t -  nem a kegyes szlogenek elismételgetése
vagy az általános frázisok pufogtatása tartozik (mert ez egyenlő a cső-
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dünkkél!), hanem elsősorban a hibák reális, világos, de szeretettel! feltárá
sa, s a megoldási lehetőségek megvilágítása. Szolgálatunk csak akkor je
lenthet valamit fiataloknak, időseknek egyaránt, ha a konkrét kérdésekre 
konkrét válaszokat, útmutatást tudunk adni. Ennek megvalósításában egy 
segít: a valóságos, mai élet komplex és mély ismerete, melyet az embe
rekkel való együttélésből meríthetünk mindenekelőtt, nem pedig az író
asztal melletti elmélkedésekből (és szörnyülködésekből). A lelkésznek 
először hallgatni, meghallgatni kell megtanulnia, hogy utána mondani 
is tudjon valamit — ne csak beszélni. E feladatunk komolyanvételére 
ösztönözzön az a tudat, hogy testvéreinket sokszor egy életre szólóan 
érinti ez a szolgálatunk, mely hasonlít a vasúti váltóőréhez, ki jó sínre, 
célja felé irányíthatja a vonatot, de ha hibáz, kisiklathatja, vakvágány
ra is futtathatja azt. A cél ebben a szolgálatunkban nyilvánvalóan az, 
hogy a családok és egyes életek szeretetteli, megértő (bűnbocsátó) egysé
gét, harmóniáját munkáljuk az evangélium erejével és üzenetével ugyan
úgy, mint praktikus tanácsainkkal.

b) Ugyanakkor e célok érdekében szolgálhatunk társadalmunkban 
— egyéni lehetőségek szerint — a Népfront és egyéb fórumokon is végez
vén ifjúságunk szolgálatát azzal, hogy képviseljük az ő érdekeiket is, 
ügyeik megoldásában útmutatást és segítséget adunk, problémáikat szóvá 
tesszük, és közös, jó  megoldásra ösztönzünk.

II.

Ifjúságunk szolgálata a gyülekezetben és a társadalomban — 
a gyülekezeti ifjúság szolgálata

1. A szolgálat problematikája az ifjúságban

A hitélet belső lényegéből fakad, hogy miután elfogadta az ifjúság 
Isten rajta végzett szolgálatát (a lelkész küzdelmes szolgálatának közvetí
tésével), ő is szolgálóvá, Isten diakóniájától meghatározottá, az Isten és 
az ember ügyét aktívan munkáiévá váljék. Ez nyilván nem feltétel vagy 
követelmény, hanem következmény, mely az élő Jézus Krisztussal való 
találkozásból fakad az ő életük számára is. (13.) Azon fiatalok számára, 
kik ezt átélték és megértették, természetes mindez. Ugyanakkor a hit bel
ső rábeszélésén túl a szolgálat vállalásában és végzésében ide csatlakozik 
és hatóerővé válik ebbe az irányba mutatva az ifjúság sokszor túlfűtött- 
nek vélt „természet adta” vitalitása, mozgásigénye, tenni akarása. Világos 
tehát — legalábbis elvileg —, hogy a hit és fiatalság ilyetén konstellációja 
valami soha nem látott energiagóc lehet, mely ha kell, hegyeket tud meg
mozgatni. — Ezzel ellentétben viszont az a tapasztalatunk, hogy ebből az 
energiából vajmi keveset látunk, olykor nemhogy hegyeket, de morzsá
kat is nehéz vele odébb tenni.

A probléma a legtöbbször nem abban van, hogy millió más helyen 
(tanulás, különórák, sport stb.) „földelődik” le ez az energia, s nem jut 
belőle nekünk, abban sem, hogy „hitetlen” az ifjúság, hanem abban, 
hogy nem vagyunk tisztában a jellemzőivel, s ennek megfelelően nem 
tudjuk (s merjük) a kétségtelenül meglevő potenciális energiát mozgási 
energiává alakítani. Valahogy úgy vagyunk vele, mint a kisgyermek a 
kiálló villanydrótokkal: ha megfogja, megrázza; ha összeérinti, szikrázik 
és kisül. — pedig csak villanykörtét kéne rákötni, s világítana, vagy mo
torhoz kapcsolni, s munkát végezne. Tisztáznunk kell tehát, hogy mik
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(nyilván az általános jellemzőkből következően) a fiatalok potenciális 
energiáinak jellemzői ahhoz, hogy azt vezetni, irányítani, „befogni’’ tud
juk a szolgálatba gyülekezeten belül és kívül, megtalálva hozzá a leg
megfelelőbb és hatékonyabb szolgálati területeket. A teljesség igénye 
nélkül ezen jellemzők néhány csomópontjára hadd mutassak rá.

Az ifjúság energiája egyfelől „villámenergia” . — Félelmetes erejű 
és nagyfeszültségű, de ugyanakkor rövid élettartamú. Praktikusan: nem 
lehet kitartást, szívósságot és precizitást igénylő feladatokat bízni rá, 
inkább „kampány” jellegű célfeladatokat.

Másfelől „zsilip mögött feszülő energia”. — Gátak, gátlások fogják 
és földelik le, miket fel kell oldanuink. „Be kell indítanunk” , ésppedig 
elsősorban biztatással, dicsérettel — és nem megszégyenítéssel, „cikizés
sel” —, rámutatva, hogy van képességük az adott feladatot elvégezni.

Ugyanakkor „robbanóenergia” . — Nincs tudatos célja a legtöbb
ször. Konkrét, körülhatárolt feladatokat kell szabnunk neki, hogy jó  és 
hasznos célt szolgáljon. (Természetesen nem mindig és állandóan, „mun
katábort” formálva az ifjúságból. Néha játékra is szükség van.)

Sokszor „búvópatak-energia” . —  Hol felszínre tör, hol észrevétlen. 
Nem lehet minden esetben és minden körülmények közt számítani rá. 
Ne keseredjünk el tehát, ha éppen csődöt mond egy mozgósítási akciónk, 
ám azt se higgyük, ha jól sikerült valami, hogy most már másként nem 
is történhet. ,

Az előbbiekből észrevehetően következik tehát, hogy az ifjúság hité
ből és fiatalságából fakadó energiájának szolgálattá formálása a lelkész 
feladata: irányt, célt, medret szabva, megszervezve azt. Ehhez — újra alá 
kell húznom — elsősorban az ifjúsági körünk lényegi, mély. és személyes 
ismerete szükséges.

A szolgálat szempontjából két vonatkozásban vetődik ki a hitnek 
belső ereje (s nemcsak az ifjúságnál), melyet az ifjú mint „energiahor
dozó” önmaga jellemzői szerint színez az előbb és korábban vázoltak 
szerint. E kivetődésnek egyik vonatkozása az effektív szolgálat (manuális 
és élményszerző szolgálatok), a másik pedig a potenciális, vagy „lét”-szol
gálat, azaz a puszta jelenlét, létezés szolgálata, mi a belső értékek hor
dozásában, nyilvánul meg (becsületesség, egyértelműség, vidámság, jókedv 
stb.) A szolgálat é  két kivetülése végeredményben az egész életünket át
fogja, áthatja, így a gyülekezeti és társadalmi életben egyaránt és egy- 
ütemben létező.

A következőkben azokat a szolgálati lehetőségeket igyekszem vá
zolni, melyekben hasznos medret, irányt szabhatunk ifjúságunk hitéből 
és fiatalságából fakadó energiáinak.

2. Az ifjúság szolgálata a gyülekezetben

Az ifjúsági körünk a nagygyülekezet része. Ebből az következik 
természetesen, hogy az ifjúság diakóniája is a nagygyülekezeti diakó- 
niának szerves része: abba beleillik és tartozik, azzal együtemű, azt erő
síti és egyben színezi. Ez az ifjúsági diakónia a gyülekezeti diakónia in
tegráns részeként irányulhat egyfelől a gyülekezet egésze (közügyekbe, 
feladatokba való bekapcsolódás stb.), másfelől a gyülekezet más kor
csoportjai felé (gyermekek, öregek stb.), ugyanakkor lehet manuális (ef- 
fektív munka) vagy élményszerző (műsorok, előadások stb.) szolgálat.

a) Manuális szolgálati lehetőségek. — E szolgálati lehetőségek vég
eredményben a „fogdmeg” munkát jelentik. Csak néhányra rámutatva 
a következők tartoznak ide:



— a gyülekezet egésze felé irányulva: a gyülekezeti adminisztráció 
bán való segítés (levélcímzés, borítékolás; gyülekezeti kartotékkészít''
vezetés; keresztelési, esketési, temetési adatívek gépelése stb.) -  a  g y ü
lekezeti közmunkákban való besegítés (építkezésbe, renoválásba- temn 
lom körüli parkosításba; templom, gyülekezeti terem takarításába’; temnp 
lom, gyülekezeti terem dekorációjába, pl.: plakát, faliújság, subaszőnyegl 
falvédő, képkeretezés, üvegezés készítése; karbantartása, esetleges gyü- 
lekezeti kisműhelyben (!) a meghibásodott székek, berendezési tárgyak 
javításával stb.) ----- egyéb gyülekezeten belüli feladatok végzése (újság- 
árusítás, iratterjesztés stb.);

— a gyülekezet más korosztályai felé irányulva: az öregek gondo
zásának szolgálata. Ezen a területen pregnánsan érvényesül egyszerre az 
ifjúság effektív és „lét” -szolgálata. Végzi a munkával segítés szolgálatát 
(gyógyszer és egyéb bevásárlás; tüzelőbehordás, takarítás, ételhordás 
kerti munkákba besegítés, levélírás stb.) és egyben a fiatalságával vi
dámságával, szeretettek történet-hallgatásával, az alkalmi gyermekszerep 
vállalásával a felüdítő, megújító, megfiatalító szolgálatát, (Ez a létszolgá- 
lat sokszor többet jelent az öregeknek, mint az effektív, mivel az utóbbit 
csak „használni” tudja, míg az előbbiből viszont „élni” tud az elválás és 
az újratalálkozás közti időben.)

Ilyen diakóniai lehetőség a gyermekek „gondozása” is. önkéntes ke
resztszülőként” egy-egy fiatal egy-egy gyülekezetbe tartozó gyermeket 

vállalhat, kire jobban odafigyel. Meglátogatja, gyermekbibliaórára elhoz
za, a hitben „nevelgeíi”, s lassan a konfirmandusok 'közé, majd az ifjú
ságba bevezeti. Ugyanakkor alkalmanként a gyermek felügyeletét is vál
lalhatja, könnyítve a szülőkön, őket is közös szabad időhöz, kikapcsoló
dáshoz segítve.

Hasonlóképpen szolgálhat az ifjúság azzal, hogy alkalmanként meg
lepetéseket, ajándékokat készít a gyermekek, öregek részére (karácsony
kor, húsvétkor, születésnapra, gyermek- v. öregek napjára stb.), vagy 
az egész gyülekezet számára (pl. dekorációban, emlékünnepélyre stb)

b) Élményszerző szolgálati lehetőségek. — E szolgálati terület tulaj
donképpen a „kultúr”-munkát jelenti, mely újra csak a gyülekezet egé
sze, vagy más korcsoportjai felé irányulhat. Ilyenek lehetnek: műsoros 
estek (ünnepek tartalmának vagy adott témának feldolgozása, illusztrá
lása), előadások készítése (adott események, történetek megjelenítése il
lusztratív vagy gondolatébresztő jelleggel), diameditáció vagy hangjáték 
készítése (a hit és élet legkülönfélébb kérdéseinek vizualitív-verbális fel
dolgozása gondolatébresztő jelleggel), istentisztelet magnófelvétele (ágy
hoz kötött betegek számára, hozzájuk elvive) stb.

Mindezen szolgálati lehetőségek megvalósításánál vegyük azonban 
figyelembe a szolgálatban részt vevők egyéni alkatát, képességeit és 
ambícióit, mert csak úgy jelenthet mind a szolgálók, mind a szolgálatot 
élvezők számára az valóban élményt és pozitív értéket. A szolgálat indí
tásakor — emberileg — sohase presszionáljunk (egyébként se!), mert az 
eleve teológiai és egyben sokszor gyakorlati csődöt is jelent, hanem be
lelkesítsünk”, nem annyira a szolgálat praktikus értelmét, mint élményét 
emelve ki. Ez — úgy tapasztalom — az ifjúságra különösen is érvényes

3. Az ifjúság szolgálata a társadalomban

Mint ahogy a gyülekezet egészének -léte, élete és minden megnyil
vánulása sohasem csak önmaga felé irányul — sőt elsősorban nem ön
maga felé! — úgy az ifjúság léte és szolgálata sem rekedhet és reked meg

486



a gyülekezet elvi vagy gyakorlati kerítésénél. Az — ha akarjuk, ha nem 
— tovább gyűrűzik annál, ki a társadalom széles területeire, mit már a 
gyülekezeten belüli szolgálattal kapcsolatban is érintettünk (öregek, gyer
mekek gondozása, családban mozgás stb.). De ezt a „kifelé” megnyilvá
nuló diakóniát sem hagyhatjuk magára, mondván, az a hitből és a jó 
gyülekezeti munkából következő automatizmus, hanem tudatosítanunk 
kell mind magunkban (lelkész) mind a gyülekezet tagjaiban, így a fiata
lokban is. Biblaóráink célja (a Krisztussal találkozás, hitre vezetés, az 
információadás és elmélyítés) éppen abban áll, hogy felnőtt, felelős ke
resztyén emberi életre segítsük fiataljainkat. Szolgáló életre. Ez az élet 
számukra azonban nem „majd eljövő” élet a 18. életévvel, vagy a mun- 
kábaállás kezdetével, hanem a már meglevő és megvalósuló életük, ami
nek már most minden szituációja, helyzete szolgálati lehetőség és alka
lom, ha észreveszik és élnek vele, pozitív értelemben, ha nem, a mulasz
tás negatívumának jegyében. Erre természetesen minden esetben a ta
pasztaltabb, és ebben az értelemben szakember lelkésznek kell felhívni 
a figyelmüket, bátorítva, vezetve őket a felelős keresztyén életre.

A társadalmi diakónia vonatkozásában is az ifjúság szoltálatának 
(de ugyanígy minden gyülekezeti tagnak!) megvan az effektív és a lét- 
szolgálati vetülete, de különös hangsúlyt kap társadalmunkban fiatal
jaink „lét”-szolgálata, mit a diakóniát élő, aktív gyülekezetben és gyüle
kezeti alkalmakon kapott tartalmi töltés hordozásában és annak meg
nyilvánulásaiban végezhet. A gyülekezetben végzett szolgálatával szem
ben, mely közvetve vagy közvetlenül a lelkész által vezethető, kézben 
tartható, mintegy mellettük állva, a társadalomban végzett szolgálatban 
„egyedül marad” a fiatal és gyülekezeti tag, mikor is csak az Isten által 
a gyülekezeten keresztül kapott belső hitbeli, gondolati, érzelmi töltött- 
ségére, tartására és öntudatára támaszkodhat. Így a mindennapi életben 
ő nem egyszerűen a gyülekezet létének, hanem belső életének, tartalmá
nak is a reprezentánsa, mit az élet váratlan, ad-hoc szituációiban kell 
praktikummá váltania. Gyakorlatilag tehát az ifjúság (és nagygyülekezet) 
társadalmi diakóniájáról szólva tulajdonképpen a gyülekezeti és ifjú
ságszolgálat tartalmi kérdéseihez kapcsolódunk vissza óhatatlanul is, az 
adott kérdés belső logikájából és komplexitásából következően. E kér
désnél tehát különösen is megvilágítódik az a dialektikus kapcsolat, 
mely a gyülekezeti élet és alkalmak belső lényegét és feszültségét is ki
fejezi, hogy ti. az kihat az életre, viszont az élet „begyűlik” és-visszahat 
a gyülekezeti életre. Ez egyébként — ahogy már mondtuk — általában 
a gyülekezeti életünk és alkalmaink, bibliaóráink ütőere, vérkeringése, 
s egyben a lelkészi szolgálat mozgásiránya.

Hangsúlyozottan szeretném aláhúzni azonban, hogy amikor az ifjúság 
ilyen irányú szolgálatáról beszélünk — a bevezetésben leírt alapállásból 
következően — nem egyszerűen társadalmi szolgálatról, hanem társadal
munk szolgálatáról szólok. Ez speciális mai magyar történelmi helyze
tünkből fakadó örömteli adottságunk: olyan társadalomban élünk, mely 
céljaiban, elveiben és gyakorlatában egyaránt az ember és az élet szebbé, 
boldogabbá, igazságosabbá tételén munkálkodik indulása pillanatától. 
Ezek a célok sok tekintetben egybeesnek a mi Istentől kapott felada
tainkkal, céljainkkal, melyek megvalósításában természetesen és örömmel 
állhatunk be társadalmunk egészének erőfeszítéseibe és magunk módján 
és helyén. Erre nemcsak a mi teológiai-hitbeli nyitottságunkból fakadóan 
van meg a lehetőségünk, hanem társadalmunk ilyen irányú nyitottságá
ból és igényéből is, amivel szívesen fogadja a mi sajátos szolgálatunkat 
is a maga nagy, országos és egyetemes céljainak .megvalósításában. (14.)
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így nyitottak és adottak társadalmunk egésze és csoportjai felé vé
gezhető effektív szolgálati lehetőségek ifjúságunk számára is, a társadal
mi munkák vállalásától, a jó munkavégzésen keresztül jó  tanulásig, az 
akcióprogramokon való részvételtől a demonstratív és effektív politikai 
megnyilatkozásokig terjedően. Ezeket — újra mondom — a diakóniai 
teológia alapján állva örömmel vállalhatjuk és vállalhatják. A lelkészi 
szolgálatnak éppen ezért arra is irányulnia kell, hogy fiataljaink meg
értsék és éljék a jó  ügy (ügyek) melletti hitükből fakadó elkötelezett
ségüket a társadalom egésze iránt. Azt ti., hogy szolgálatuk végzése és 
területe nem fejeződik be a gyülekezet és az egyénenkénti segítés hatá
ránál mintegy „letudva” azt, hanem a gyülekezetben megélt és megerő
södött hitük és munkájuk csupán kiindulópontja, „előgyakorlata” a nagy 
hatósugarú, közügyekre is érvényes hitéletüknek és szolgátuknak. Nem 
arra a skizofrén vallásosságra kell vezetnünk őket, mely önkéntelen 
vagy tudatosan szétválasztja a keresztyén életet a profán élettől, hanem 
arra az egységes hivő életre, mely az élet egészét minden adottságával és 
problémájával együtt Istentől kapott feladatnak tartja az Ő, az ember és 
az élet szolgálatára. (15.)

Ifjúságunk nagy szolgálati lehetősége társadalmunkban a „lét” szol
gálata. Az, hogy belső tartalmával, saját életének berendezésével, élésé
vel szolgálhat saját korosztályának és az egész társadalmunknak. Ide tar
tozik a példaadás mindenekelőtt a jó tanulásban, a becsületesen elvégzett 
munkában, igényességben, a közösség és a társadalom egésze iránti fe
lelősségben, a minden ember segítő jó  ügy melletti elkötelezettségben, a 
néhezet is vállalni tudásban, a pozitív eszmeiségben; a szocialista ma

gyar hazánk építésében és szépítésében.

Ifj. Foltin Brúnó

JEGYZETEK

1. V. ö . : Jézus Krisztusban — új közösség; Bp. 1977. 35. lp.
2. Megállapításom az alábbiak ifjúsági m unkánkra vonatkozó k ifejtése: ,, . . . Kik 

azok az em berek, k iknek Jézus Krisztus evangélium át ma hirdetjük? . . . ezek az 
em berek kortársak, kortársai azoknak a honfitársaknak, akikkel együtt élnek és 
dolgoznak ebben a m i társadalmunkban azok között a történelm i körülm ények 
között, am elyekben él 10 és félm illiót szám láló n é p ü n k . . . ”  D. Dr. K áldy Zoltán: 
Az egyház diakóniai közösségben c. püspöki jelentéséből; Tovább a diakónia útján; 
Bp. 1975. 10. lp.

3. V. ö. D. Dr. Ottlyk Ernő: Az evangélikus egyház útja a szocializm usban; Bp. 
1976; 139. kk lp.

4. V. ö. Katona K atalin : Ifjúságunk prob lém ái; Bp. 1967; 6. lp, valam int Nyerges 
Á gnes: Mai fiatalok?; Bp. 1978; 12. lp.

5. V. ö. Bizik L á sz ló : B ibliaóráink; Lp 1973/2 sz. 105. lp.
6. V. ö. D. Dr K áldy Zoltán : Az egyház diakóniai közösségben; T ovább a dia

kónia útján; Bp. 1975; 11. lp.
7. Az idézet N yerges Á gnes: Mai fiatalok? (Bp. 1978) c. m unkájából való. (12. lp.)
8. V. ö. Katona K atalin : Ifjúságunk prob lém ái; Bp. 1967; 8. kk  lp.
9. Tapasztalatom szerint a mai gyakorlatunkban egyelőre a bibliaórai form a az 

egyedül, ami alkalmas a gyülekezet fiatal tagjainak a gyülekezethez tartozó közös
séggé form álására. V alóban az a helyzet, hogy  . . az ifjúság jelentős része nem 
szívesen vesz részt a liturgikus istentiszteleteken, ugyanakkor öröm m el m egy el az 
ifjúsági bibliaórákra, m ert ott van közösség.”  (Dr. Káldy Zoltán : A z  egyház misz- 
sziójának dim enziói; Lp 1978/2 sz.)

10. D. Dr. K áldy Zoltán püspök szavait az ifjúsági bibliaórákra vonatkozónak 
is tartom : ,, . . . az eddiginél is többet kellene törődnünk istentiszteleteink tartal
mával, form ájával, légkörével, vonzóbbá tételével. Fáradoznunk kell azért, hogy az 
istentiszteleti élet és a világban való élet job ban  összefonódjék, egym ást jobban 
segítse, az élet jobban  bevonuljon az istentiszteletekre, és az istentisztelet jobban 
kim enjen az életbe. Csak így lehet egyetlen istentiszteletté és egyben m issziói szol
gálattá életünk.”  (Az egyház m issziói d im enziói; Lp. 1978. 71. lp.)
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11. v. ö. Dr. G roó G yula : A  bibliaóra sánsza; Lp. 1979 1. sz. 43. lp.)
12. V. ö. Dr. Németh G yörgy : Lelki egészségünk. Bp. 1973; 65. lp. és Ernst 

Fischer: A fiatal nem zedék problémái. Bp. 1964: 123. kk. lp.
13. Minden korosztályra érvényes: ,, . . . Aki . . . megtapasztalta Jézus szeretetét, 

azt ez a szeretet szorongatja* (2 K or 5,14) hogy eltekintve jog os  vagy vélt érdekeitől, 
elforduljon saját énjétől, és teljes szeretettel forduljon  felebarátja fe lé .”  (Jézus 
Krisztusban — új közösség; Bp. 1977. 36. lp.)

14. V. ö. M iklós Im re: Az Egyezm ények kiállták a történelem  próbáját. Lp.
1979 1. sz. 10. lp.

15. V. ö. Dr. Nagy G yula : Egyház a mai világban. Bp. 1967. 204. lp.

A művészet szolgálata a mai egyházéletében
1. A művészetekkel való kapcsolat teológiai perspektívája

Amikor egyház és művészet, teológia és művészet kapcsolatáról be
szélünk, mindenek előtt tisztáznunk kell néhány alapvető fogalmi kérdést. 
Helytelen dolog „egyházias művészetre” gondolnunk akkor, amikor a mű
vészetről mint az egyházban végzett szolgálatról szólunk. Egyházias mű
vészet csak egy már alapvetésében is romlott teológián növekedhetett 
fel. Gondoljunk itt a művészettörténet nagy, egyházi csúcskorszakaira 
(gótikára, barokkra). Ezekben, bár meghirdették a művészet egyházias 
működését, valójában hamis egyházi önértelmezésen, igehirdetésen szü
lettek a műalkotások. Nem különbözött a művészet funkciója az egyház
ban semmiben sem az egyeduralkodói törekvések politikai tükrözésétől. 
Kimagaslott a korai történelem folyamán sok esetben a demonstratív 
jellegű és agitatív tendenciájú művészet mint az egyház művészete. 
Mennyivel inkább a valóság talaján és az őszinte hitvallás tartalmával 
alkotott az őskeresztyén korszak pl. katakombabeli keresztábrázolása, 
mint a katedrálisok mázsás aranytömbjeit faragó szobrász!

Az egyházias művészet nem azzal jön létre, hogy megalapozunk egy 
ilyen fogalmi rendszert és kritikai megállapításaink próbájának vetjük 
alá a műalkotásokat. Olyan primitív eredményt hoz ez a fajta gondolko
dás és kategorizálás, mint a ,,hivő művész”, „szent alkotás” , „üdvözülő 
néző” triumvirátusa. Ebben a helyzetben tökéletesen megfeledkezik az 
egyház az élő Krisztus dinamikus jelenlétéről.

Helytelennek tartom azt a problémafelvetést is, amely így kérdez: 
lemondhatunk-e valóban az etikai igényről az ún. művészi szabadság 
kedvéért? Alaptalan féltés hangzik ebből a kérdésből. Lényegesebb a 
keresztyén néző hitvallása, odafordulása a műalkotáshoz és a keresztyén 
alkotó művész hitvallása és alkotói munkája, mint az „egyházias művé
szet” kategóriájának felmentő vagy elítélő funkciója. Természetesen ez 
nem jelenti azt, hogy az egyház nem kerülhet a művészettel közös, al
kotói kapcsolatba.’

A lényeges ebből a bevezető gondolatmenetből az, hogy az egyháznak 
rá kell döbbennie: nem az egyedüli út a művészethez, ha a saját rend
szerébe akarja foglalni, illetve csak az egyház speciális kategóriái sze
rint akar róla véleményt alkotni. Ez nem annyit jelent, hogy a művészet 
térhódításának a teológiai megalapozottság esetén nincs szereppé az egyház 
életében, hanem arra figyelmeztet, hogy az egyház a maga normáit úgy 
alkossa meg ebben a kérdésben, hogy az közvetlen hatással bírjon az 
alkotó művész tudatára. Az egyházi életnek olyan tartalmi kicsengést 
kell adnia, hogy ez természetes témalehetőség legyen az alkotó művész 
számára.
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Fontos ez a tisztázás abból a célból, hogy előítélettől mentesen tudjuk 
az egyház művészetekhez való viszonyának teológiai alapvetését megadni.

A teológiai alapvetés nem jelenthet a művészet belső törvényszerű
ségeibe való beleszólást ill. azok támadását. A teológia úgy állhat meg a 
művészet előtt, mint bármely más emberi tevékenység előtt, amely az em
beri élet értelmével, tartalmi erősítésével, az ember önmegismerésével 
és a közösség: építésével foglalkozik. Mint ilyen tudati, alkotói tevékeny
ség hatalmas belső feszültséggel rendelkezik. Kifejezi ezt az a helyzet, 
hogy napjainkban mintegy 1400—1500 különböző stílust tartanak számon.

A teológia közeledésében döntő motívum lehet az a tény, hogy a mű
vészet segít az ember és így a „modern ember” megismerésében. Ugyan
ilyen szempont az, hogy foglalkozik a művészet az emberi közösség kér
déseivel, s így szolgálati területet világít meg előttünk. A problémafel
vevő rendszer egyben átadó rendszer is. Ezt az igazságot a marxista 
művészetelmélet is vallja. így a művészet a társadalom valóságának ki
fejezésére, átalakítására, emberiessé tételére elképzeléseket is közöl. A 
társadalmi valósághoz pedig áz egyház is hozzátartozik a maga életteré
vel, így szüksége van a művészet hol „prófétai megérzésére”, hol reális 
helyzetfelvillantására, hol pedig a negatívumnak az építő kritikai látás
módra való kivetítésére.

II. Egyházi fejlődés — teológia — művészet

Ebben a szakaszban azzal a módszerrel haladunk, hogy az egyes 
teológiai kérdések tükrözésének problémáit vesszük sorra. Az alapvetés
ben álljon itt Dr. Nagy Gyula professzor etikájának néhány mondata a 
teremtéssel való szoros összefüggésről: ,,A művészet az az emberi tevé
kenység, amely minden aktivitásunk közül a legközelebb áll a teremtés 
titokzatos, számunkra elképzelhetetlen isteni művéhez. Az igazi művészt 
ezért mindig az emberi és az emberfölötti határán álló, titokzatos lénynek 
tartja a közfelfogás, aki az égi szikrát Prométheusz módjára lehozza a 
földre, s ezért sokszor el kell buknia. . .  A művészet teremtő, alkotó te
vékenység. A lélek erejével az anyagból egy új, második világot formál 
ki, amely részben a mi világunk alkotóelemeiből, részben a művész al
kotói géniuszából épül fel.” (Nagy Gyula: Egyház a mai világban, Buda
pest, 1967. 137. lap.) Az alapvető összekapcsolás így tisztán áll előttünk, 
bár az egyház gyakran kapja azt a vádat, hogy nem ismeri el a művészet
ben a teremtés aktusát. Elismerjük a teremtést, de csak az egyedüli töké
letes alkotás után. „Isten a semmiből teremt, a művész pedig a külső és 
belső világ elemeiből, a Teremtő által adott képességekkel alkot” , (ld. uo.)

Kiemelten fontos ez a kapcsolat minden további kérdés előtt. A te
remtés aktusában egy megmásíthatatlan, minden próbát kiálló, kizáróla
gosan isteni cselekvésben nyerte el az ember a többi képességével együtt 
a művészi ábrázolás érzést kiváltó és formáló képességét. így minden 
ezzel való visszaélés vagy könnyelműség hitünk szerint a teremtő szent 
Isten elleni bűn. Így csak őszinte és komoly szándékkal közeledhetünk 
az előttünk álló feladathoz annak teljes súlyát felmérve, minden kihatá
sában.

Lehetetlen vállalkozás volna, még nagyon nagy vonalakban is végig
kísérni az egyház fejlődésének és a művészet egymásra hatásának tartal
mi kérdéseit. Ezért a mai művészet és a mai teológia egymás mellett élé
sében keressük az összefüggéseket.
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Kiindulásunk a mai művészet teológiai perspektíváinak meghatáro
zásánál” lelhet a kettő közös vonásainak kutatása. Camus határozta meg 
úgy a művészet lényegét, hogy a mai művészet tárgya a mindenki által 
átélt és átszenvedett valóság. A 'keresztyén embert a hite is erre az útra 
irányítja. A valóság keresése és elfogadása a cél. A valóság ábrázolása 
ugyanaz keresztyén és nem keresztyén szerzőknél egyformán. Lényege 
az a törekvés, hogy az igazság érvényesüljön a valóságban. Ez pedig a 
világ felé nyitott magatartást követel művésztől és teológustól. Hans 
Eckehard Bahr teológiai esztétikai művében példával igazolja ezt. Keresz
tyén és nem keresztyén alkotó művészeket sorol fel, mint akiknél ka
rakterisztikus közös vonásokat vehetünk észre. A közös helyzet jellemzői 
a következők: Az illúzióknak vége. A modem művészeti stílusokra egy
formán jellemző az, hogy elfordultak minden harmonizáló igyekezettől, 
amely a létét humanizálta és idealizálta. Nincs már pátosz. A hazugság 
ellen harcolni kell, legyen az olcsó kétségbeesés, olcsó kegyelem, ideoló+- 
giaivagy kegyes illúzió. Elemi követelmény lett a mai művészeti alkotá
sokban az, hogy az alapot kutassa és az élet valóságával foglalkozzék. 
Nagyon sok írónál, képzőművésznél (Sartre, Camus, Paul Klee, Picasso) 
továbbviszik még ezt azzal, hogy a végső dolgokhoz is visszatérnek alko
tásaikban. Általánosságban jellemző, hogy a mágikus illúzió-színpad és 
a pszichológiai jellemdráma kerülendő. A színpad újra morális intéz
mény, az alapkérdésekhez fordul. A modern líra újra ünnepli a terem
tést. A természetábrázolás mint az élet és természet összefüggése aktuá
lis napjainkban, sőt döntő jelentőségű. Az illúzióknak vége ugyan, de 
megtalálható a természet, az élet valóságával kapcsolatos teremtéshim
nusz modern formája. A dicséret mellett hangot kap a jajszó is, az elé- 
gikus tónus, a néma kiáltás a megváltás után. A határozott naturalisz- 
tikus irányzat útján fedezhetjük fel ezt a bánatot, gyötrelmet minden 
szépítés nélkül közlő tendenciát. A teremtés mellett emel szót az az al
kotás is, amely bár telve van ellentmondással, a feszültséget sohasem 
oldja fel.

A grandiózus „mítosztalanítás” , amely az újkorban a világias világ 
fölfedezéséhez vezetett, voltaképpeni csúcspontját a művészetben a szá
zad közepetáján érte el. Megállapíthatjuk ma azt, hogy a világ, amire az 
antik ember rábízhatta magát, végképp kiszorult a művészetekből. A mo
dern művészeti alkotás nem feltételezi a valót, hanem kérdezi. Nem meg
oldásokat hoz, hanem nyitott kérdéseket hagy.

A modern pozitív keresztyénség szempontjából a fenti kép lehet 
ítélet vagy botránkozás tárgya, mint ahogyan sok esetben az is. Mégis 
azt kell megállapítanunk, hogy pozitívuma ennek a körképnek, hogy a 
művészet nem lehet öntudati meggyőződés nélkül egyszerűen propagan- 
disztikus célzatú. Amit tehát a művészetnek ez a mai specifikuma jelent, 
az elősegíti a művészet és teológia együtthaladását.

A kérdező és a megkérdezett állapotában él napjainkban a teológia 
is. Ez a viszony nem jelenthet zártságot a világ felé. A művészet funk
ciójában a „kereső ember” (a művész) kérdéseket tesz föl, harcol a való
ság, az igazság mélységéért. Teológiai nézőpontból a kereső ember kér
désfelvetése egy új alázatosságot jelent. Rádöbbenés arra, hogy az em
bertelenség megrázó eseményei után a jelen feszültségében (népi, szo
ciális, katonai) az egyedül helyes magatartásmód számunkra ez az új. 
alázatos közeledés. Ezek az alaptényezők nem jelentenek megalkuvást, 
sem az egyszerűbb út választását a nehézzel szemben. A kor kihívására 
a művészet is mint a társadalmi-gazdasági formáció felépítménye rea
gált. Mennyire nem jelenti ez az irányvétel a labilis, tétovázó tartalmat 
és formát, azt kifejezi a következő stíluselv.
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A valóság tükrözése mint egyetemes stíluselv

A modem művészetre vonatkozóan egyetemesen igaz, hogy minden 
feltétel nélkül átadja magát a valóságnak ott, ahol rátalál. A művészi 
modernnek stíluselvévé vált a valóság teljes visszaadása. A késői polgári 
éra bármilyen szívósnak tartotta is magát, meg kellett hátráljon a be
csületességnek és a szellemi kíméletességnek ez előtt az ethosza előtt. 
Ezért bukott meg a művészeti esztétizmus, a modern művek miatt. A .mű
vészi egzisztenciában a feszültséget, az alkotás előtti és alatti állapotot 
ma más pólusok adják. A modern művész fő jellemzői ebben a vonatko
zásban: világosság, bátorság, a bizonytalanban való merészség, férfias 
egyenesség és részvét. A mai stíluskérdés: igazat mondani, miközben 
ezen egyszerűen a pontosság értendő. A valóság, igazság kifejezése szük
ségszerű, éhhez pedig csak úgy jut el az ember, ha önmagát teljesen en
nek a szolgálatába állítja. Az igazság bensőleg átlátható. A művész nem 
prédikálja az igazságot. A művészi tevékenység magában igaz, mert léte 
a valóság megragadása. Legélesebben ez a művészet leleplező feladatában 
áll elénk, amikor arról, amit letagadtak, elhazudtak, rántja le a leplet 
a valóság-igazság kifejezésével. Ebben a helyzetben mindennemű álcázás 
megszűnik. Ennél az alkotásnál a nézőben lejátszódik egy olyan folyamat, 
amelyben ráismer saját tökéletlenségére. A valóság tükrözése eredmé
nyezi ezt a felismerést, tehát a műalkotás vet véget az álcázásnak. Ahol 
ez megtörtént, ott megnyílik a valóság mind a tudatban, mind az érzés
világban. Teológiai képpel ezt úgy kapcsolhatjuk, hogy ahol a valóság 
kendőzetlenül megjelenik, ott a minden valóság alapja, Isten is láthatóvá 
lesz. Természetesen ez nem jelenthet átfedést az istenbizonyítékok teoló
giai eljárására. A valóság megragadására való törekvés mint egyetemes 
stíluselv a „hivő művész” alkotó munkásságának alapvető része, s ugyan
úgy a „hivő alkotás” és „hivő megközelítés” evidens kritériuma.

Az illúziók vége a kinyilatkoztatáshoz kapcsolódik, a valóságábrá
zolás pedig az inkarnáció realitásához. A kettő között érezzük azt a fe
szültséget, ami abból adódik, hogy mégis határolt a művészet kifejező 
ereje. Bizonyos döntési kényszer lép fel ott, ahol a művész az igazság 
parancsát követi. Ezzel a teológia Oldaláról bekapcsolódik az eszhatológia 
területe. Amikor az a törekvés és azt éri el az alkotás, hogy megszűnik 
az álcázás, akkor lépünk az eszhatológia dimenziójába. Ezért van az, 
hogy a modern művészi alkotás varázsát a mű esztétikán túli, egziszten
ciális volta adja. Nem zárja ki ez a megállapítás a közösségi jelleg 
hasonló helyzetét sem, hisz abban ugyanúgy fellép az „esztétikán túli” . 
A legnagyobb sikerű művészi alkotás adja tudtunkra, milyen fájdalmas 
és megütközést keltő az emberi képességek véges volta (pl. a tudás ha
tára). Ez erősödik tovább akkor, amikor a teremtői szépség egy-egy hely
zetben áttöri az elválasztó korlátokat, és mintegy a szétszakadásig feszíti 
a művészi szépet. A művészet életábrázolásának csúcsán, az élet győ
zelmében tűnik elő a láthatatlan töréshely. Az öröm magaslatán ott a 
félelem. így jön létre az, hogy az igazság utáni vágy szenvedélyes aktivi
tása rendkívüli mélységeket ér el. Teológiailag a műalkotásban a felbuk
kanó teremtő valóság mélysége és szélessége a döntő. Nagyon szegényes 
alkotás az, amelyben a teremtői valóságnak csak vékony szelete kerül 
elő. Nem hat a néző rezonanciakörében az a művészeti alkotás, akár 
csupa fény, akár cinikus teremtés-defetizmus, ha a teremtői szépség sa
játos ragyogását nem veszi figyelembe. így a teológiai alapozás arra biz
tatja a művészetet, hogy a valóságot az eszhatologikus feszültség hátteré
vel is úgy vegye fel, ahogyan az jelen van és ahogyan az igaz. Az igazi
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hátteret mint az emberi cselekvés hátterét ezzel teremti meg. Vállaja az 
ellentétekkel való telítettséget, ha ez a valóság. A teológiai gondolat ezen 
a ponton: ahogyan megközelíti a művészi ábrázolás azt a mélységet, ami 
a törésben (Isten és ember-bűn) bekövetkezett, annak a mértéke szerint 
éri el a valóságot.

Az emberi lét megismerését akkor szolgálja egy művészi alkotás iga
zán, ha a szerzője ezt a törést, amely minden embert megbélyegez, al
kotó módon képes rögzíteni. így pl. a költő szava a bűneibe merült vilá
got átadja saját lelkiismeretének. Ez a felébresztett lelkiismeret nem 
azonnal lép be az életbe, hanem különleges helyzetben és különleges 
formában. A példabeli költő szava talán egyik esetben nem talál halló 
fülekre, de az egyedüllét csendjében felfoghatatlan erővel kényszerít 
gondolkodásra. Jobban rádöbbent az élet kérdéseire, mint valami zajos, 
nappali világ, vagy az életbölcsesség argumentumai. Helytelen az a gyors 
vád, hogy ha a művészetek felfedezik az emberi élet alapvető törését, 
annak nihilizmus, pesszimizmus, destrukció lehet csak a következménye. 
Helytelen elítélni keresztyén szempont szerint a modern művészetet, 
hogy az egészében véve „antikrisztusi világlátás” . Erre csak az képes, aki 
a keresztyén hitet összetéveszti valamilyen ontológiával, objektív világ
képpel vagy egy ideológiával. A cinikus beszéd és a blaszfémia mögött 
valójában az elveszített üdvösség fölötti fájdalom, egy mélységes szomo
rúság bújik meg. A modern művészetek mögött olyan emberi érzés hú
zódik meg, amely lényegében onnan nőtt, ahol az ember nem kapta meg 
az „elrejtőzött atyaságot”. Ez okozza napjaink művészetében azt a 
„stop”-ot, hogy nem akar, de nem is tud feleletet adni felvetett kérdé
seire. Az alkotói művön így egy alig tudatos „Deus absconditus” tapasz
talat látszik. Az Istentől való távolság átélésében az ember vétkes tá
volsága jut kifejezésre. A bonhoefferi diktum, „minden megy Isten nél
kül, éspedig éppen olyan jól, mint azelőtt” (D. B. Widerstand und Erge- 
bung, Berlin, 1969. 216. Ip.) a mai művészet egészére nem áll. Vagy a 
művészetek képviselőire globálisan nem áll. A művészet Isten nélküli
sége bizonyos értelemben jelent szenvedést is, ahogyan a művészet tük
rözi a feszültséggel teli, feleleteket nélkülöző módjával — „távol van az 
Isten”. Ebből az alaphelyzetből olyan dialógus következik, amely két 
tételen áll:

— a művészet kihívása a keresztyének felé
— a művészet és a hit válasza

1. A művészet kihívás a keresztyéneknek

Hit és művészet egyformán a világ felé orientálódnak napjainkban. 
A modem művészet világ felé fordulásáról már bőven volt szó. Az sem 
kérdés, hogy a keresztyénség számára egyre nyilvánvalóbb: fő tennivaló
ja a világért, az emberi életért való cselekvés. Élettere a „világ” ugyan
úgy, mint a művészetnek. Ezen a fronton indult egy új dialógus, amelyet 
kihívásnak nevezhetünk a művészet részéről az egyház felé. Ennek a ki
hívásnak speciális irányzatai vannak.

Az új művészet keres, meri vállalni az előre nem láthatót. A hit is, 
ha valódi, mindig kockázat. Sok keresztyén azért fél a modern művé
szettől, mert ezt a hasonlóságot nem vállalja. Fél minden merésztől, 
minden kockázattól. Sajnos nagyon kevés keresztyén ember él abban a 
feszültségben, amiben sok művész. Az igazi megszenvedése; az igazság-



talanság fölötti szenvedés (Brecht), az Isten-kérdés (Camus) nemigen 
fordul elő az egyház falain belül.

Amennyiben Isten kegyelme az ember iránt mindig „iustificatio im- 
pii” , az istentelennek mondott igen, akkor ezeknek a művészeknek az' 
ateizmusa mindenesetre ígérettel teli istentelenség. A keresztyéneknek 
szóló kihívás abban áll, hogy meg ne torpanjon a művész félúton és 
oda ne adja magát olcsó vigaszoknak, mint ahogyan sok keresztyén te
szi. A művészek merész keresése már eleve megszégyenítés mindenki 
számára, aki a hitét lényegében elveszítette, de nincs benne bátorság, 
hogy azt újra kiharcolja.

Az igazi művész végleg leküzdötte az esztéticizmust. Feladatának azt 
tekinti, hogy az elhagyottak, a kívül-belül szorongatottak oldalán álljon 
és ezek megalázottságát szólaltassa meg. Ugyanezt az érdekeltséget várja 
a művészet a keresztyénségtől. Nemcsak ez az igény, hanem maga a 
helytállás is kihívás a keresztyénség számára. Mindenesetre nagyon torz 
kép állna előttünk, ha egy „ateista” művésznek kellene a keresztyénséget 
a szolgáló életforma igazságaira rádöbbenteni, annak ellenére, hogy Isten 
igéje ebben a kérdésben egyértelműen állást foglal.

Maga a költői szó is kihívás. Mind a költészet, mind az igehirdetés 
a nyelv eszközeivel él. Mindkettőnek küzdenie kell azért, hogy a legtöb
bet mondó kifejezéseket megtalálja. A nyelvi precízség nem természeti 
adottság, hanem folyamatos küzdelem eredménye. Harc annak érdeké
ben, hogy aki beszél, a legkifejezőbb terminológiát használja primér mó
don nem esztétikai, sokkal inkább etikai vonatkozásban. Korunk helyze
te az, hogy a költői beszéd ereje általában messze túlhaladja az igehir
detést. Ez a szituáció különösen az ige egyházát szégyeníti meg. Ha az 
egyház Isten igéjének aktualizálásánál épp olyan fáradhatatlanul keresné 

a helyes emberi szót, mint a költő — aki pedig csak a saját gondolatait 
képviseli! — akkor nagyobb esélyünk lenne rá, hogy ennek a szónak 
átütő ereje legyen. A modem művészet ezzel a lépéssel az egyházat 
eredeti, tulajdonképpeni feladatához tanácsolja vissza.

2. A művészet és a hit válasza

A modern művészet kritikája a hittel szemben vitathatatlan. A ke- 
resztyénségben egyes nem keresztyén művészek szinte az eretnek szerepét 
töltik be. Ha periférián állnak is, valójában funkciójuk a „tövis szerepe 
a testben” . A hit válasza a kihívásra csak egy lehet: közösségvállalás a 
művésszel, ha ugyan a hit számára komoly dolog a krisztusi megbízatás. 
Mert az istentelen művésszel szemben semmije nincs a hívőnek a re
ménységen kívül, amely Isten megszabadító igenjében bízik; a hiten kí
vül, hogy Isten mégsem hagyja egyedül az embert a maga elveszettségé- 
ben. A keresztyénnek ott kell szolidárisnak lennie a művésszel, ahol az az 
Istentől való eltávolodás átéléséig jutott. Krisztusban Isten az utolsó he
lyet vállalta, maga is szolidárissá lett. Ezzel a lépéssel maga Isten tesz 
lehetetlenné mindenfajta diszkriminációt.

Istennek ez a gesztusa egyszersmind lerögzíti a határokat, amelyek 
minden emberre, következésképp a művészre is érvényesek. A művész 
tudja, mint Camus vezeklő bírája, hogy ártatlanságunk megalapozásához 
nem elég a bűnbánat, mert a kétségbeesésből nem szükségszerűen követ
kezik a bűnbocsán^t. Ezt a hatalmat saját kezében tartotta Isten. Adven
tét karácsonyra juttatni csak Isten tudja. A művész annyit tehet, hogy 
hamis hitünkből felriaszt, odajuttat, hogy elidegenedünk önmagunktól
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és kénytelenek leszünk arrafelé indulni, ahol szűnik a sötét és kezd vilá
gosodni.

A pályák feltárása a művész lehetőségeinek maximuma. Olyan pá
lyákról van szó, amelyeken minden emberi élet feltartóztathatatlanul 
halad! Ha a feltárás egy műben megtörténik, ott olyan kérdések adódnak, 
amelyekre csak Isten tud válaszolni. Ha ez igaz (márpedig igaz), akkor a 
mű akaratlanul is egy magasabb igazsághoz vezeti az utat, s így biblikus 
kifejezéssel élve Krisztusra vezérlő mester.

Tévedés lenne ezek után azt gondolni, hogy a művészet szükségkép
pen teremt utat a hit számára. Ez a gondolkodásmód a kultúrprotestan- 
tizmust és a katolicizmust veszélyeztetné. A kultúrprotestáns elképzelés 
szerint az ember egyre mélyebb igazságok birtokába jut, végül már 
nem lehet különbséget tenni aközött, hogy hol van a művészi elragad
tatás és hol a jellegzetes hittapasztalat. Ez az irányzat nem veszi komo
lyan sem a hit sajátosságát, sem a művészetét.

A katolicizmusnak is megvan a maga természetéből folyó veszedelme. 
A művészi szituáció keretében keveri a természetet és a kegyelmet, s egy
más analógiáját keresi bennük. Isten és a művészi cselekvés nem azono
síthatók egymással. Hiszen a valóságfelismerés akkor teljes, hogyha az 
egyben bűneink elismerése is. Bűneink megismeréséhez pedig csak Jé
zus személyén orientálódva juthatunk el. Az már kegyelem, amikor az 
ember nem pusztán önmagáról beszél.

Mivel a teremtményi lét mélysége csak Istenben tárul föl, s ez már 
a kegyelemnek egy módja, ezért a következő fejezetben figyelmünket 
arra összpontosítjuk, hogy hogyan fest a művészet, szemtől szemben 
Krisztussal.

III. Krisztológiai alapvetés: művészet és Krisztus

Krisztus a művészetet is megszabadította, éspedig a világ javára. 
A régi Izraelben az építészet és a képzőművészet nem a maga törvényé
hez igazodott, hanem egyértelműen a kultuszt szolgálta. A szavakat képző 
művészet kultikus háttere az Ószövetségben közismert. Voltaképpen a 
művészetek egyedüli létjogosultsága a szakrális feladatkör. Ennek a kör
nek a templom a centruma. Bár hirdeti az Ószövetség, hogy Istent nem 
lehet helyhez kötni, a vele való találkozás helye mégis elsősorban a 
templom-

isten emberré létele Krisztusban ennek a kultusznak a végét is hir
deti. Krisztusban Isten az emberhez köti magát, bárhol is legyen. S ezzel 
egyszer s mindenkorra maga mögött hagyja a statikus, lokális kultusz 
jelentőségét.

A keresztyénség előtti ember — ha nem Izraelhez tartozott—  a koz
mosz által körülöleltnek tudta magát. A kozmosz számukra szent volt. 
A képben és a szakrális aktusban a kozmosz istenítése jelent meg náluk. 
A zsidó ember az istenit nem a lét és megjelenés dialektikájában ismeri 
fel, hanem a teremtő és teremtett horizontján. Megkülönbözteti a szak
rálist és a profánt. Krisztusban azonban megszűnik a világ szent és pro
fán szférára való felosztása. Benne Isten egészen emberien nyilatkozik 
meg, jövetelében vége szakad Isten szakrális bezárkózásának (vagy in
kább bezártságának). A mi hétköznapi zónáinkba érkezett, azaz profán
ná vált.

Zsidó számára ebből az következik, hogy feloldódtak a törvény foj
togató kötelei, a mitikus kötöttségű embert pedig nem zárja körül többé
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a kozmosz. Ezzel radikálisan szekularizálódott a világ. Krisztusban Isten 
és világ egymás mellé kerül. Az inkamáció óta lehetetlen Istent a világ 
nélkül és a világot Isten nélkül látni.

Az Ószövetségben úgy tetszett Istennek, hogy lokálisan kösse magát 
a szakrális centrumba. Amióta ő Jézusban közöttünk van, azóta nincsenek 
szakrális terek, következésképpen ószövetségi értelemben vett szakrális 
művészet sincs. Krisztus óta minden művészet alapvetően profán. Krisz
tus óta az ember átadhatja magát szabadon a valóságnak, a profán világ
nak, mint a művészet terének. Ez az ember valóságos, nem idealizált 
embersége, s Krisztus óta ez az alapja és határa a művészi alkotásnak.

A lehetetlen szükségessége

Az istentiszteleti eseménnyel közvetlenül kapcsolatban álló művé
szi tevékenység az alkotóerő legfokozottabb igénybevételét jelenti. Ami 
az istentiszteleten végbemegy, azzal specifikus kapcsolatban van a mű
vészi tevékenység, így hát magától értetődik a szolgáló funkció. Jelképe
sen a művészi alkotás az istentiszteleten résztvevő gyülekezet vallásté
telét és adoratioját kíséri. S nem kis megbecsülést jelent azt a funkciót 
hordozni, hogy a művészet a Lélektől kapott történésre (igehirdetés, 
szentségek kiszolgáltatása) felel. Ezt a szerepet pedig a műalkotás csak 
akkor töltheti be, ha tudatosan és határozottan a háttérben marad.

Mindennek a hátterét az Isten—ember paradox megjelenése képezi, 
s ez minden — az egyházban helyet nyerő — művészet számára a rosta, 
de a mozgató erő is. A kereszthalált rejtett dicsőségnek felfogni és aként 
ábrázolni — ez emberi alkotás számára túlzott igény. Tud a művész a 
„szolgai forma” mellett, „amelynek nem volt alakja és szépsége” (Ézs 
53,2) a messiási király dicsőségéről is: „Legszebb vagy az emberek között, 
kedves szavak áradnak ajkadról” (Zsolt 45,3). A ragyogásnak és a bemocs- 
koltságnak ez az együttes képe, sőt egymásban léte az ember, így a mű
vész számára is mindig felfoghatatlan marad. Ezért művészi alkotásnak 
soha nem sikerült még Ézs 53 és az idézett zsoltár titkos kapcsolatát és 
feszültségét teljes egészében fölfednie. Valóságos Isten és valóságos em
ber együttese tökéletesen sohasem kifejezhető.

Ennek ellenére hirdetni kell minden lehetséges művészi eszközzel 
és módon, hogy Isten emberré lett és velünk közösséget vállalt. (Jn 
1, 14) Annál igazabb egy művészi alkotás, minél sikeresebben önti testbe 
Krisztusnak ezt a paradox teljességét, sőt minél intenzívebben hívja fel 
az embert arra, hogy részese legyen mindkettőnek: szenvedésnek és di
csőségnek.

A fenti gondolatsorból következik, hogy egyetlen művészi kifejezés
lehetőség sem ítélheti oda önmagának a jogot, a paradox kettősség nor
matív ábrázolásának jogát. Mivel Isten feltétlen titkával szemben min
den emberi formálás és kifejezés tökéletlen, egyik sem állíthatja kanoni
kus érvényűnek a sajátját. Sőt ellenkezőleg: stílusok és kifejezésmódok 
tömege kell ahhoz, hogy kereszt és feltámadás eseményét mindig újsze
rűén mutassa be és tanúsítsa. De minden forma csak a titokra való utalás 
állomására juthat el, nem a megoldásra. Minden egyes út, valamennyi 
forma, az összes lehetőség szabadon hagyása felel csak meg a hit szuve
renitásának. Ebből az alaphelyzetből következik:

a) A Krisztus-hitben szabad a művész. Az alkotó csak a sajátját 
adhatja (szemben a katolikus subordinatio gondolatával). Mert egyház 
és művészet pozitív viszonya nem abban áll, hogy az egyház saját való-
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ját a művészet ábrázolja meg. A művészi fantázia maga is Isten adomá
nya, így ..vendégjoga” van az egyházban, még ha arra biblikus felhatal
mazást nem is kapott.

b) A művész szabadsága a hitében gyökerezik. Hitben fejlődik a sze
retet s a rend és kötöttségek elfogadása. Az evangélikus művész ezért a 
szabadság és kötöttség feszültségében jár.
1- ,  c) A művésznek Krisztus gyülekezetében kell élnie ahhoz, hogy hit 
és szeretet, szabadság és rend mint konstitutív tényezők érvényesüljenek 
és művészete személyes hitvallása legyen. Külső kapcsolat sohasem vezet 
művészi elhivatottságra az egyházban.

Krisztus-ábrázolási utak és határok a művészetben

A Krisztus-misztérium ábrázolása számunkra elválaszthatatlan an
nak történetiségétől. Minden műalkotás magán viseli az adott egyház
történeti korszak bélyegét. Mégis felfedezhetünk bizonyos hasonlóságokat 
a kísérletek sokféleségében is. Ezért két, példaadó művészeti stílusjelleget 
körvonalazunk, hogy egyidejűleg a teológiai kapcsolódásukat is meg
vizsgáljuk.

a) Krisztus humanitása és a szolgai forma

Ha egy keresztyén művészt elsősorban a testté léteit, a „kenosis Chris- 
ti” ragadja meg, akkor ez a megragadottság a műalkotás jellegét is 
meghatározza. Ebben az esetben nem Isten dicsősége, hanem az Isten
ember szolgai alakja fogja meghatározni egész művészi tevékenységét. 
A megalázott Jézus áll az egész középkori egyház művészetének közép
pontjában. Két kiemelkedő példája Perpignan Szenvedő Krisztusa és 
Grünewald megfeszítettje az isenheimi oltáron. A Krisztus-ábrázolásnak 
ezt a vonalát a reneszánsz teljesen háttérbe szorította. De nagyon fi
gyelemre méltó, hogy a mi időnk művészete fordul oda ismét a „fáj
dalmak fél-fia” Krisztus-típusához.

A fenti beállítottság igen hamar a lehetőségek határára sodorja a 
művészetet. Egy túlfeszített realizmus fenyegeti azt a művészt, aki Jézus 
testi megjelenését a lehető legközelebbre akarja hozni. Ez az igyekezet 
bántóan materializálja a Krisztus-alak „vere homo” -ját. A 19. sz. Jézus 
élete illusztrációiban ez volt a hivatalos vonal, s vallásos giccsként él 
mind a mai napig. Ebben a bibliai történeteket ábrázoló festészetben 
a humanisztikusán eltorzult Krisztus-arc dominál. A naturalizmus és az 
impresszionizmus a századfordulón technikai-művészi tökéletességre vitte 
ezt a Krisztus-ábrázolást, de meggyőző erő nélkül. Krisztus emberségének 
egyoldalú kiemelése törvényszerűen vezetett oda, hogy felszínessé vált 
és teljesen elsekélyesedett isteni volta. Hogy egy művészi szimbólum 
Krisztus istensége és embersége egyformán helyet kapjon, ahhoz taka
rékoskodni kell a stilizálással és a jelbeszéddel.

b) Krisztus istensége és a glória a művészetben

Ha a művész ott érez isteni elhivatást, ahol Jézus a maga tökéletes 
maiestas-ában jelenik meg, akkor a művet Krisztus dicsősége hozza létre 
és a dicsőítés pátosza mozgatja. A győztes örökkévalóság tartja igézeté-
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ben a művészi képzelőerőt. A bizánci képvilág' a glória-művészet leg
jellegzetesebb képviselője. Jelen van az örökkévalóság — minden lépjen 
vissza és csendesedjen el! — így lehetne megfogalmazni jelmondatát. 
A bizánci figurák szent merevsége nem művészi tehetetlenség. Ebben 
tűnik el minden emberi és fejeződik ki az örökkévalóság dicsősége. A 
Hagia Sophia Krisztus-freskói, Hosios Lukács istenkirály ábrázolása, a 
Pankrator a montreali katedrális apsisában az emberfeletti merev voná
sait hordozzák. Miközben az ember ezeket a műveket szemléli, teljesül- 
hetetlen vágy fogalmazódik meg benne: bárcsak testté lenne a szent és 
szüntelen paruziára volna késztethető!

A theologia gloriae-nek a 15. sz. barokk mestere ugyanúgy kifejezője, 
mint a bizánci mester. Itt is összekapcsolódik két, egymástól teljesen 
eltérő formavilág.

Az egyoldalú ábrázolás: Jézus emberségének, szolga és testvérsze
repének kihagyása megbosszúlja magát. A késői barokk mutatja meg a 
Krisztus glóriája ábrázolásának visszaütését. A „még nem”-ből nem lehet 
büntetlenül „már most”-ot faragni. Az eszhatológiai titok előrehozatala 
csak kudarcot eredményezhet. A keleti egyház ikonművészetében ez a 
szemlélet a nem látható „teofániájában” nyilvánul meg. így aztán Krisz
tus személyének titokzatos kettőssége teljes elrejtettségben marad ennek 
az ábrázolásmódnak a számára.

Ismét csak egy a tanulság: a Krisztus-ábrázolás csak utalás lehet 
erre a misztériumra. Jelzés, sohasem teljhatalmú reprezentáció. De min
den művészi képzelőerő teljes bevetése szükséges éppen ezért — s a le
hetetlent újra meg újra meg kell próbálni. A művészet önmaga elé ennél 
szebb feladatot nemigen tűzhet.

IV. A művészetek és a diakóniai teológia

1. Ami elkötelez a modern világban is

Az evangélikus egyház életén kettős elvi elkötelezettség uralkodik. 
Ki kell ezt jelentenünk minden olyan állásponttal szemben, amely az 
elvtelenséget hozza fel a lutheri reformáció teológiáját támadva. A mű
vészetekkel kapcsolatban is érvényes ez az elkötelezettség. Az egyik, 
hogy az egyház .centrális élettere az istentisztelet, ezen belül pedig az 
evangélium hirdetése és a szentségek kiszolgáltatása. A másik az a gyü
lekezeti élet, amely teljes odafordulás az ember és a világ felé a szolgálat 
gyakorlásában. Az evangélikus egyház és teológia nem menekül az em
beri élet kérdéseitől, hanem határozott tartalommal akarja azokat vá
laszhoz segíteni. Akcióra indítani és nem bénítani akar. Az emberi élet 
célját és örömeit kutatja akkor, amikor szolgálatát végzi. A kilátásta- 
lanság, a közöny, az unalom, bár „kedvelt problémák”, de folytonos egy
házi felvetésük nem biztos, hogy célravezető. Az evangélikus teológia 
hazánkban napjainkban éli át azt a fejlődési korszakot, hogy a szocia
lista Magyarország társadalmi életében és saját szituációjában megfogal
mazza minden területre a tanítását. Nyilvánvaló, hogy a diakóniai teo
lógia felismerése és kutatása először az alapvető kérdéseket tisztázta és 
dolgozza fel napjainkban. így megállapíthatjuk azt, hogy a művészetek
kel kapcsolatos elvi alapvetést nem találjuk meg részletesen ebben a 
teológiai rendszerben.
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2. A diakóniai teológia karaktere

A magyar evangélikus egyház mai gondolkodását erősen meghatároz
za a történelmi törvényszerűség speciális jellege. Ott küzdötte fel magát 
egyházunk, ahol évszázadokon keresztül — a reformáció után is — a 
keresztyén jelző nem „krisztusit” , hanem egyértelműen „rómait” jelen
tett. A világháború kemény konzekvenciáit és a későbbi utórezgések kö
vetkezményeit nagyon mély, bűnbánati alapállással kellett feldolgoznia 
teológiai gondolkodásunknak. Ebben a történelmi szükségszerűségben 
született meg az, amit diakóniai teológiának vallunk. Lényege szerint 
krisztológiai alapállású teológia. Nem elméleti, de nem egyszerűen a szi
tuációt szem előtt tartó krisztológia ez. Az emberi környezetben Krisz
tust közelebb hozni és „megjeleníteni” abban a társadalmi közegben, 
amelyben szolgálatunkat végezzük — így lehetne megfogalmazni a cél
ját. A szolgáló jelleg onnan adódik, hogy nem léphet föl uralkodási 
vággyal az egyház, amikor a múlt bűneit hordozza magán és Krisztust 
vallja Urának. így a teológiában az újrafogalmazási funkció vált lénye
gessé. A fő jellemzője ennek a tendenciának az, hogy nem egyfajta teo
lógiai rendszert jelöl meg, hanem egy krisztusi alapállást és ebből kinövő 
életfolytatást. Feladatot jelöl meg: bátran kell újraértelmeznünk Krisztust 
és az egyházi közösséget a mai „kortárs” -helyzetben. Nem lezárt, dokt- 
rínás rendszer ez, hanem nyitott a világ felé és az emberifelé. Nem 
egyszerűen kérdésekre válaszol, hanem közösséget vállal az emberi élet 
védelméért, szolgálatáért, szebbétételéért az emberiség széles rétegével.

3. Kapcsolat-értékelés

Teológiai nézetünk felől a művészetekhez az a kapcsolat vezet, hogy 
a művészetek az élet valóságát kutatják és az embertelenség ellen til
takoznak, ezzel a funkciós egységgel segíthetik elő az egyház szolgálatát. 
Amikor korunkban az élet értelme felőli kérdésnek a művészetek terü
letén találjuk a legnagyobb ellentétét, akkor a művészet elfogadásánál 
és igénybevételénél ezzel kapcsolatos normákat szükséges felállítanunk. 
Ezt nem tehetjük úgy, hogy beleavatkozunk a művészet belső világába, 
hanem az élet értelmére vonatkozó teológiai tételeken mérjük le a mű
vészetek tevékenységét. Összefoglalva három fő pont fogalmazza meg a 
művészetek és a diakóniai teológia alapján álló egyházi gondolkodás kap
csolatának értékelését.

a) Az egyház szolgálata minden művészetre igényt tart és lehetőséget 
kínál föl az alkotásra, egy alapvető kikötéssel. Az a művész jogosult 
erre, aki eleget tesz a teológiai felismerések követelményeinek és az ál
talános művészeti normáknak megfelel.

b) A művészetek szolgáló szerepe semmilyen diszkriminációt nem 
jelent teológiai alapon, hanem a „szolgálati közösség” szabadságát erősíti 
meg.

c) A diakóniai életvitel összekötöttséget jelent a világgal és ennek 
értelmében kölcsönhatás érvényesül a művészetekkel kapcsolatban is. 
Nincs helye fölénynek egyházi részről, de nem engedhető meg ez a mű
vészetek világában sem. A közös cselekvés, felelősség és az élet öröme 
eszmei és gyakorlati kölcsönhatásként kapcsolja össze a szolgáló művé
szetet a szolgáló életvitelű egyházzal.

Ifj. Szabó Lajos
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Az egészségügyi gyerm ekotthonok  
és gondozottéinak társadalm i integrálódásáról

i .

Hazánkban az ötvenes évek kezdetétől egészségügyi gyermekotthonok 
néven intézményeket szerveznek értelmileg fogyatékos gyermekek részé
re. A gondozott gyermekek életkora 2—18. év. Ezt a korhatárt azonban 
szükségképpen nem lehet szigorúan megtartani, különösen a felső határt 
nem. Az idősebb gondozottak további elhelyezését is ezekben az ottho
nokban kell vállalni egyéb megfelelő intézetek rendkívül csekély száma 
miatt. Egészségügyi gyermekotthonokban ez idő szerint 3785 férőhely áll 
rendelkezésre. Becslés szerint kb. 8000 jelentkezőt tartanak nyilván. Az 
egészségügyi gyermekotthonok férőhelyeinek száma részben új intézmé
nyek létesítése, részben a meglevők bővítése következtében állandóan, 
ha—lassú ütemben is, emelkedik. E gyermekotthonok szervezetileg az 
Egészségügyi Minisztérium IV. Főosztályához tartoznak, szakvonalon pe
dig az Egészségügyi Gyermekotthonok Országos Módszertani Intézetéhez.

Az otthonok vezetői általában orvosok, vagy egyéb egészségügyi, 
illetve pszichológiai képesítéssel rendelkezők. A közel 4000 gyermeket 
kereken 1300 nővér látja el, akiknek több mint fele szakmai képesítéssel 
rendelkezik. Az Intézetekben működő gyógypedagógusok és pedagógusok 
száma 12.

A gondozott gyermekeket értelmi fogyatékosságuk foka szerint gya
korlati szempontból három csoportra lehet osztani: közepesen, súlyosan 
és igen súlyosan fogyatékosok csoportjaira.

A gyermekek fejlődési és értelmi szintjének meghatározásában jó 
segítséget nyújtanak az alkalmazott fejlődési és intelligenciatesztek. Az 
utóbbiakkal eszközölt mérések szerint a gondozottak intelligencia szintje 
50 IQ alatt van.

A gyermekek elhelyezésének körülményei sok tekintetben javításra 
szorulnak. Az elhelyezés formája a kórház és az otthonforma között in
gadozik. Jellemző az intézmények zsúfoltsága, a gyermekek nagyobb, 
12—25, vagy ennél több személyes csoportokban való elhelyezése. A nagy 
csoportok következtében nincsenek megfelelő nívón a higiénés körülmé
nyek sem.

A gondozott — nővér viszonyszám rossz alakulása folytán az ottho
nok feladatának nagyrészét a gyermekek őrzése meríti ki. Előtérbe kerül 
a családok tehermentesítését szolgáló elhelyezés lebonyolítása, kevésbé 
érvényesülhet a fejlesztő — gondozói tevékenység a gyermekek habilitá- 
ciójának (rehabilitációjának) társadalmi integrációjának célkitűzésével.

II.

Az egészségügyi gyermekotthonok rehabilitációs szolgálatukat csak a 
társadalom hathatós segítségével teljesíthetik. E segítség megszerzéséhez 
megfelelő információs tevékenységet kell kifejteniük a társadalomban. 
A helyes információ alapja a korszerű tudományos eredmények az ér
telmi fogyatékossággal kapcsolatban és a fogyatékos gyermek szeretete, 
segítőkész aktivitással párosulva.
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A pszichiátria (defektológia) további kimunkálásra váró feladata a 
fogyatékosság antropológiájának megfogalmazása. Nincs egyértelmű irány 
a normális és szubnormális (fogyatékos) közötti határvonal kijelölésére. 
Ennek ellenére a fogyatékos ember mindig határterületen, határzónában 
élő ember. Helyzete azzal a veszéllyel fenyeget, hogy kapcsolatai a ha
tárzónától távolabb esőkkel könnyen megszakadhat. Az információ, áram
lása a kapcsolatok fennmaradását biztosíthatja. *

Az információ a társadalom érdeklődésének felkeltését célozza. Tar
talmilag ismertetnie kell a fogyatékosság felderített okait a prevenció 
érdekében. De foglalkoznia kell oktató jellegű közlésekkel, amelyek a 
gyermekek hozzátartozóinak és szélesebb körű környezetének útmutatást 
és tanácsot ad a fogyatékos gyermekkel való bánásmód helyes kialakí
tására.

Az információ további célja, a fogyatékos gyermek személyiségének 
környezetével való elfogadtatása és a környezet aktiválása a gyermek 
gondozására.

Az információ nélkül élő társadalomban a fogyatékos gyermeket és 
a gondozó otthonokat valamint a gyermekek hozzátartozóit és áttételesen 
magát a társadalmat is többféle veszély fenyegeti.

Veszélyt jelent, ha a .társadalomban az otthonok rezervátum vagy 
gettó jelleget veszik fel. A gyermekek érintett családtagjai, hozzátartozói 
részére a gyermek miatt megszólás éri, izoláltság stb. hátránya származik. 
Ennek következményeképpen nyomasztó bűntudat, büntetés érzés szár- 
mazhatik. Gyakori a szülők egymást okoló, szemrehányó magatartás, 
mely sokszor vezet a családi közösség felbomlásához is.

A fogyatékos gyermek a nem megfelelően informált társadalomban 
még erősebben stigmatizáltá válik, akit el kell tüntetni a többiek szeme 
elől.

Az információnak világossá kell tennie, hogy nincs emberi közösség 
a fogyatékosokkal való közösségvállalás nélkül,

III.

Az integráció érdekében többoldalú akciókat lehetne elindítani.
a) Lehetővé kellene tenni az egészséges és fogyatékos gyermekek 

találkozását. Kísérleti jelleggel, de jó eredménnyel foglalkoznak óvodás
korú fogyatékos és nem fogyatékos gyermekekkel egy csoportban.

b) Találkozásokat lehetne szervezni egészségügyi gyermekotthoni 
gondozottak és iskoláskorú ép gyermekek között. Kölcsönös látogatások 
formájában történhetnek ilyen találkozások.

c) Ép és fogyatékos gyermekek találkozását lehetne létrehozni sport
pályákon is, aktív sportolásban és nézőként.

d) A gyermekotthonokban szülői munkaközösségeket kellene szer
vezni, amelyek részben az otthonok belső ügyeivel, részben az otthonok 
és gondozottaik érdekképviseletével foglalkoznak.

e) Az otthonokban általában folyik a látogatás, nemcsak szülők, ha
nem üzemek dolgozói és egyéb szervek tagjai részéről. A patronálások- 
nak ezt a formáját bővíteni és elmélyíteni kellene. A társadalmi szervek 
részéről ne pusztán formai ténykedés legyen a látogatás, hanem szemé
lyes kapcsolatok kialakulásához vezessen. Ide tartozik baráti körök ki
alakítása is, amelyek az otthon különféle funkciójában segítséget nyújt
hatnak.
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f) Szülői munkaközösségek, baráti körök közreműködhetnek a gyer
mekek társadalmi adaptálásában, a gyermekek normalizálásában, ha se
gítik őket pl. a közlekedésben, a bevásárlásban, a kirándulásban vagy 
üdülésben való részvételhez.

A gyermekek adaptálódásának otthonon belüli feltételei az intenzív 
gondozó-fejlesztő munka, megfelelően kiképzett munkatársakkal. Az ő 
akciójuk érheti el a jelenleg még hiányzó „faláttörést”, amelyre a gyer
mekeknek és a társadalomnak is egyaránt szüksége van.

Muncz Frigyes
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A z igehirdető műhelye
SZENTHÁROMSÁG UTÁN 15. VASÁRNAP

Mt 19,16—22

Exegetikai megjegyzések

A szinoptikus evangéliumok mindhárman közük a „gazdag ifjú” tör
ténetét. Közülük Máté kezelte legszabadabban az eredeti hagyomány- 
anyagot, — elhagyva s hozzátoldva azt, amit az általa hirdetett kérügma 
megkívánt. Az első jelentős eltérés: Jézus megszólításánál a „jó” jelző 
elhagyása s vele kapcsolatban Jézusnak Istenre mutató válasza is. Ez 
nemcsak arra utalhat, mint némelyik exegéta gondolja, hogy a két evan

gélium megírása közben „tisztázódott” Jézus istenségének a kérdése. Sok
kal inkább arra kell gondolnunk, hogy az evangélista, — minden magya
rázkodástól mentesen, — Jézus személyét akarja a történet középpontjá
ba állítani. — A következő eltérés, hogy a Jézust kérdező ember a „jó” 
felől érdeklődik: „mi jót tegyek?” Itt jobban kidomborodik, mint a másik 
két evangéliumban, a „teljesítmény”, de vele kapcsolatban egyúttal a 
„bizonytalanság” problémaköre is. — Harmadik eltérésként azt emelném 
ki, hogy Jézus válaszában a ti éei hüszteró kérdésre a „tökéletességre” 
(teleios) való utalás szerepel. S ezzel jelzi az evangélista, hogy itt mély
ségesen többről van szó, mint a szokványos kegyesség.

Az alapige iránya

Textusunk alapkérdése a „tanítványság”, a Jézus-követés probléma
köre. Életcélokat kérdőjelez meg, míg új, „krisztusi” perspektívát tár 
oda mindazoknak, akik találkoznak ezzel az evangéliummal. Döntésre 
hívja fel az olvasót, hallgatót, mert az „odament hozzá valaki” kérdé
sében, — minden konkrétsága ellenére is, — ott érezzük a „bárki” , az 
„ember” útkeresését az örök élet, az „igazi kincs” felől.

Krisztusi „életnívó”

A „modern” életeszmény

Igaz, hogy kétezer esztendős történettel van dolgunk ebben az igé
ben. — Mivel az emberi élet alapkérdéseivel foglalkozik, — mégis mai
nak, „modernnek” érezzük az életcéljainkkal, eszményeinkkel kapcsola
tos üzenetét.

Nem lehetne ugyanis találóbban jellemezni a mai ember életérzé
sének két legalapvetőbb inspirálóját, mint ami a történetünkbeli „vala
kit” el töltötte: az emberi létesítménybe vetett optimista bizodalom, és 
az életnívóhoz való feltétlen, — szinte „vallásos” , — kötődés.

a) Az ember emberségéhez, önbecsüléséhez tartozik, hogy bízzon ön
magában. A szülői bátorítás mellett mennyi önbizalom is kell ahhoz,
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hogy a kisgyermek megtegye első tipegő lépéseit. S minél több „sikert” 
ér el az ember, a bizalma a saját teljesítményébe ezekkel arányosan nő. 
Praktizáló szülőkként, vagy szolgáló lelkészekként találkozva a negatív 
példákkal, meggyőződhettünk az „önmagunkba” , emberi teljesítmé
nyeinkbe vetett hit feltétlen szükségességéről. Emberi életünknek tehát 
ezt a pozitív hajtóerejét feltétlenül értékelnünk, élesztenünk, fejleszte
nünk kell másokban s magunkban is. — Egy kis gondolatbeli kitéréssel 
hadd jegyezzem meg, hogy az effajta önbizalom: „Ezt mind megtartot
tam” . . .  — igenis tudatosan élt valóságként kellene ottlennie gyermekek 
és szülők, vezetők és beosztottak, hívek és lelkészek életében. A slend- 
riánság és lustaság rezignált vállalása, a hivatás- és hivatalbeli fele
lőtlenség, „teljesítményhiány” szemethunyó „törvényesítése” , azt hiszem 
mindig is idegen kell, hogy legyen a hivő keresztyének, az egyház éle
tétől.

Jézus kritikája ebben az evangéliumban nem általában, „sommásan” 
mond ítéletet az emberi teljesítménybe vetett bizodalmunkról, hanem 
azt kérdőjelezi meg, hogy „lehetőségeinken” kívül van-e az „igazi kincs”, 
az örök élet megszerzése? Textusunk folytatásaként, — miközben Jézus 
tanítványainak magyarázza a felvetett kérdést, — Urunk félreérthetet
lenül ezt válaszolja: „Embereknél ez lehetetlen ...” — Nem elkedvetle
nítő, élettől elidegenítő Jézusnak ez a szava? Semmiképpen sem! Csak 
alázatra inti, meg több szakszerű felelősségre az emberi teljesítmény 
naiv optimistáit: jó  lesz körülnézni, mielőtt a biológiai egyensúly vissza
fordíthatatlanul felborul — mielőtt világunk békéje, vizeink ihatósága, 
a családi élet összetartó kohója és a munkahelyi morál végképp romlásnak 
nem indul. — Semmiképpen sem reménytelenséget vet Jézus szava, s 
nem is az álomvilág „szférájába” utasítja az örökélet reménységét, hanem 
megtanít koldusként imádkozni érte. Mert a „tökéletes” , örökkévaló életet 
az ember nem „megszerzi”, hanem ingyen kapja — ajándékba — Jézus
tól : kövess engem — s a tied!

b) Hasonlóképpen kell értékelnünk az egyre magasabb életnívóra 
való törekvésünket, és az elérthez való ragaszkodásunkat is. Az emberi
ség egész fejlődésének alapvető hajtóereje, hogy testi és lelki életét egyre 
gazdagítsa; s nemcsak anyagi, de szellemi, kulturális igényeit is minden 
irányban kielégítse. — Csak meghatódva gondolhatunk vissza arra a nagy
szerű élményre, mikor a régi cselédemberek tehetséges gyermekei elő
ször ülhettek az egyetemek padjaiba. Vagy arra, amikor nap, mint nap 
látom hogyan lesz természetes a tanyákon nemcsak a villany, a televízió, 
hanem a fürdőszoba és a központifűtés is. De sehol sem úgy, mint éppen 
mi — szocialista környezetben élők —, láthatjuk, hogy az egyéni élet
nívónál vannak „fontosabb” értékek is. — Azt hiszem mindannyiunk 
számára jó „lecke” arra — amit a napokban olvastam —, hogy mennyire 
nem fetisizálható az egyéni életszínvonal: a javarészt munkásokból lett 
portugál kommunista képviselők, az államtól kapott magas fizetésükből 
csak annyit tartanak meg, amennyit munkásként kerestek volna —, a 
többit befizetik a pártkasszába, amivel a közös „ügyet” s a rászorulókat 
segítik. — Mi tudjuk — és tudatosítanunk is kell —, hogy az egyházban 
ma is — és mindig is voltak sokan olyanok, akik szívesen vonták el 
maguktól a falatot, s osztották meg másokkal. De ennek az igének az 
üzenetét megszólaltatva nem hallgathatjuk el — azt a nemcsak közössé
get, társadalmat romboló —, hanem önimádatunkat, praktikus ateizmu
sunkat, hitetlenségünket bemutató — az első parancsolat ellen való —, 
bűnünket sem. Az a keresztyén ember ugyanis, vagy az a keresztyén 
közösség, amelyik az életszínvonal, az „összkomfort” bűvöletében él, fel-



tétlenül elveszti érzékét a felebarát ínsége, szüksége iránt. Tehát feltét
lenül embertelen, gyilkos indulatokat indukáló és provokáló életet él.

Jézus szava: „oszd el a szegényeknek” — olyan utat kínál a „jólét 
aggodalmait”, kérdőjeleit is látó embernek, amit megint csak „Vele” 
járhatunk végig.

A krisztusi „életnívó”

Az emberi élet igazi „nívója” nem emberi teljesítményben és reál
bérben; nem más családokkal, népekkel és társadalmakkal való össze
hasonlításban, hanem Krisztussal konfrontálva mérhető meg igazán. A 
valóban „nívós” élet igénk üzenete szerint azé, aki Krisztus követésében 
rátalált a szolgáló életforma csodájára. Ami nemcsak a „négy és fél 
milliárddal”, az emberiség valamennyi tagjával köt össze, a békességet 
munkáló diakónia által; hanem az Atya gyermekeivé, hozzátartozóivá — 
ezért örök élet örököseivé is formál minket, bennünk munkálkodó Lelke 
által.

Jézus ma ezt a kincset kínálja oda mindenkinek, aki csak hallja, — 
áldott szavával: „Jöjj, és kövess engem.”

Csizmazia Sándor

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 16. VASÁRNAP

Mt 23,1—12

A legnagyobb méltóság a szolgálat

Jézus a farizeusi élet tévedéseit tárja fel. Isten küldötteinek mél
tóságát viselik, de akaratának nem engedelmeskednek. A szenvedés és 
halál útján járó Jézus, élete utolsó napjaiban a farizeusokat mondja 
legnagyobb ellenségeinek, önhittségük, önigazságuk és gőgjük elzárja 
előlük Krisztus szeretetének és mentő kegyelmének gazdagságát. Igesza
kaszunk ezért kapott éppen a szenvedéstörténet elbeszélésénél helyet.

Jézus igazi ellenségei nem azok, akik nyíltan ellene mondanak, akik 
messze elkerülik, akik közömbösek, ő  az élveszettet megkeresni jött, a 
messze futottat haza hívni, a kíváncsiskodónál szállást és lakozást venni, 
a közömbössel éreztetni végére mehetetlen szeretetét. A farizeusi élet 
belülről bomlasztja a közösséget azzal, hogy Isten igéjét tanná teszi, 
az életújulást, megtérést követelő Isteni üzenet helyett.

A farizeusi életben a hit és életfolytatás, a tan és a tett teljesen 
széjjelválnak. Nem is azzal vádolja őket Jézus, hogy hamis a tanításuk. 
Nem igazán hirdetik azt, amit Mózesen és a prófétákon keresztül Isten 
elmondott népének. Azzal vádolja őket, hogy tetteik ellentmondanak sza
vaiknak. A farizeusok elviselhetetlen terheket rónak Isten népére, a 
terhek hordozásában ők maguk nem osztoznak.

A legnagyobb méltóság a szolgálat. Ez nem valami új formája az 
önmagát megnyugtató, vállveregető keresztyén életnek. A szolgálat azt 
jelenti: keresni és munkálni a felebarát, a testvér, az embertárs és em
beriség javát, életét és jövőjét.

Aki önmagát magasztalja fel, azt Isten alázza meg. Aki nem vállalja 
a szolgálat méltóságát, az nem jár Isten útján. Jézus Krisztusban Isten 
megmutatta, hogy az Ő útja az alázat útja. Az emberek terheit magára
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vevő szeretet útja. Nem „kioktatta” a világot, hanem szere tétével, bűn
bocsátó irgalmával, életújító jóságával ölelte magához a senkiket, a ma
gukra hagyottakat, terhet viselőket. Levette és magára vette istentelen- 
ségünk és embertelenségünk minden bűnét. Békességet ajándékozott és 
békességet munkált.

Jaj néktek farizeusok. De hol is vannak a farizeusok? Kik is ezek 
a farizeusok? Egyszerre megjelenik előttünk hosszú köntösében, saját
ságos fejkötőjével a két évezreddel ezelőtt élt farizeus. Isten igéje a 
modern farizeusokról szól.

A farizeusok mást mutatnak mint ami szívükben van. Európai szok
ványos, elegáns ruhákban járnak. Luther-kabátot hordanak. Bibliát ol
vasnak, úgy, hogy mások is észrevegyék. Kiégett szívű farizeusok — mi 
— lángoló szeretetet mutatunk. Megszokássá lett templomozásunk, ru
tinná imádságunk és üressé keresztyén életünk.

Ha egyszer mást mutatunk, mint amik igazán vagyunk, akkor szí- 
nészkedünk. Színészkédünk a gyermekeink előtt. Az emberek előtt meg- 
játsszuk a legjobb evangélikus családapát és a leghűségesebb férjet. — 
S miről is beszélhetnének gyermekeink, a feleségünk?

A farizeusi élet öntelt élet. Jaj néktek öntelt farizeusok! Akik így 
beszéltek: Ha mi nem lennénk, a világ már régen elpusztult volna. Ha 
mi nem lennénk, akkor már nem is lenne gyülekezet, egyház. Mi hor
dozzuk a gyülekezet terhét, mi adakozunk a legtöbbet. Mi vagyunk azok, 
akik a tiszta evangéliumot hallgatjuk és tanítjuk. Az öntelt ember még 
Krisztus megváltó szeretetét sem tudja elfogadni.

A farizeusi életnek fertőző ereje van.

Az önzés ragadós. Az önző ember csak magával van elfoglalva. Csak 
az önmentés gondolatával foglalkozik. A farizeusi keresztyénség nem is 
ismeri fel képmutatását. Fertőző ereje éppen ebben van. Olyan, mint a 
bacilusgazda. Maga nem pusztul bele, de terjeszti a gyilkos kórt. Ahol 
a keresztyén tanítás és életfolytatás nem kapcsolódik szervesen össze, 
ott csak farizeusi életről lehet szó. Ahol keresztyének a mindennapi élet
ben nem követik Jézust a szolgálatban, ott a hit meghal önmagában.

Százával építhetünk új templomokat, új köntösbe öltöztetjük régi, 
százados templomainkat. Ha a testvér ínsége nem indít szolgálatra, mit 
sem ér keresztyén életünk. Akkor hiába beszélünk Isten kegyelméről 
és ostorozzuk a világot, bűnei miatt.

A farizeusi életforma csökönyösen ragaszkodik a régihez. Azt vallja; 
Isten egyházának valami időfeletti igazságot kell hirdetni. A konzervatív 
farizeusi keresztyénség csökönyösen ragaszkodik a régi társadalmi és szo
ciális viszonyokhoz. Nem veszi észre azt az isteni szeretetet, amely a 
törvény mögött és a törvény felett áll. Ebben az esetben csak a törvény
nyel van dolgunk, amelynek terhes igája elviselhetetlen. Többé már 

nem a Teremtőnkkel és Atyánkkal élünk gyermeki viszonyban, hanem 
csak a vallásos élet korlátái közé szorítóttan kíséreljük meg — jól vagy 
rosszul —, élni a vallásos emberek kegyesnek látszó életét. Az élő Jézus 
Krisztus az élő Istennel kapcsol össze. Nem köt emberekhez vagy az 
egyház intézményéhez. Közösségbe hoz az életet és üdvösséget munkáló 
Istennel. Sokszor tapasztalom, hogy gyülekezeteink á lelkészt, magát a 
gyülekezetei is a „régi formák” konzervál ójának tartják. Pedig Jézus 
azt mondta: Ö az igazság és nem azt, hogy ő a megszokottságaink meg
testesítője. Blumhardt így imádkozott: „Engedd Atyám, hogy végre ki-



vesszen közülünk a hamis farizeusi keresztyénség, hogy újra hallható 
legyen Fiad hangja, s érezhető legyen szeretete.”

Szolgálni és szeretni Jézustól tanuljatok!

Dicsőségének palástja, a szolgáló szeretet köténye volt, A menny 
magasságából olyan mélyre hajolt, ahol a tanítványok lábát moshatta. 
Királyi trónusát felváltotta a golgotái kereszttel. Az utolsó helyre taszí
tott Jézus a világ üdvösségét szolgálta. Nem a maga javát kereste, ha
nem másokét. Nem önmagáért élt, hanem halálra adta magát az em
berért. A tanítvány nem lehet nagyobb a Mesterénél.

Mi az egyház Urának dómokat és imaházakat építettünk, de be is 
falaztuk Öt oda. A türelmes Krisztust hirdettük és mi a türelmetlenség 
gyakorlói és hordozói voltunk. A Mesterre figyelve értjük meg, hogy 
Isten minden, vagy semmi az életünkben. Isten nem dekoráció az élet 
határeseteinél. Luther vallja: „Mindaz, amin szíved csüng, amire vagy 
akire támaszkodó!, az a te Istened.”

Isten atyai szeretettel szeret. Gyermeki bizalmat vár. A testvér ja
vára és szolgálatára tanít.

Világunkban testvérekként úgy vagyunk ma egybezárva, mint egy 
repülőgép utasai. Vagy valamennyien célba jutunk, vagy — ha a gép 
lezuhan —, valamennyien elpusztulunk. Életet, békességet, jövőt mun- 
kálóan kell a keresztyéneknek szolgálni kicsivé törpült világunkban.

Példamutató életet kell élnünk, ha Mesterünk példamutató életére 
nézünk és figyelünk.

Példamutató családi életet élni. Hűségben. Szeretetben. Otthont te
remtő légkörben. Krisztust magasztaló közösségben. Haragot elsöprő sze
retetben, s megbocsátani tudó irgalmasságban.

Naponta szükségünk van a felebarátra, s nem élhetnénk mások mun
kája nélkül. Kis és nagy közösségben nem rabolhatjuk meg a felebará
tot. — Hányszor raboljuk meg gyermekeinket, szüleinket, munkatársain
kat. Nem érünk rá gyermekeinkkel foglalkozni, a mellénk adottal, a mun
katársainkkal beszélgetni, gondjaikat meghallgatni, terheiket hordozni. 
Megraboljuk embertársainkat amikor olyan bért veszünk fel, amiért nem 
dolgoztunk meg. Amikor a felebarátra irányuló szeretetet megtagadjuk, 
segítségére nem sietünk, életét zúzzuk széjjel. A gyilkosság extrém formá
ja a szeretetlenség.

A Mester nekünk ajándékozta a szolgáló szeretet méltóságát. Ez a 
legnagyobb dolog a világon.

Dr. Nagy István

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 17. VASÁRNAP

Lukács 9,46—50

Jézus tanítványainak az volt a leghőbb vágyuk, hogy egészen eggyé 
legyenek Krisztussal és egymással. Attól kezdve, hogy „elhagyták min
denüket és követték Jézust” , ezt sokféleképpen bizonyították. Megvaló
sítani mégsem tudták azon a módon, ahogyan ők gondolták el: nem volt 
elég az elhatározás, a szándék, és csupán a Jézusba vetett „hit” sem volt
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elegendő. A Krisztushoz való igazodásnak egzisztenciálisan kellett volna 
megtörténnie, de erre képtelenek voltak. Bűneik, amelyek a tanitvánnyá- 
létel során sem szűntek meg, különösen magatartásuk vonalán törtek 
elő újra és újra. Jézusnak most is ezen a téren kellett világos beszéddel 
és példa felmutatásával lepleznie fogyatékosságaikat, amelyek tanítványi 
életüket különösen beárnyékolták. Mindenek előtt a nem is egyszer elő
forduló rangvitát zárta le Jézus. Hiába tapasztalták ismételten Jézus 
mindenki felé forduló, szolgáló szeretetét, nekik az uralkodási vágy, az 
egymás fölé kerülés kérdése testhezállóbb volt, mint a Krisztustól ta
nulható szolgálat. Ezért Jézus nemcsak vitájukat némította el, hanem 
világos példán, egy kisgyermek odaállításán meg is mutatta, hogy ő egé
szen másként méri az emberi „nagyságot”, mint az emberek. Érdem sze
rint nem méúhéti1, mert ilyen nincsen, hiszen minden jótett csak köteles
ségteljesítés, Marad tehát egyedül a másokért való élet és szolgálat, mint 
az egyetlen lehetőség, amely alkalmassá teheti a tanítványt a Mesteréhez 
és egymáshoz való, szoros kötődésre. Jézus saját cselekedeteivel is erre 
adott példát a nyomorultakhoz való lehajlástól kezdve egészen a tanít
ványok lábának a megmosásáig. Ki kellett gyógyítania tanítványait a 
vallási türelmetlenségből is, amikor János és társai azzal dicsekedtek, 
hogy elhallgattattak egy ördögűzőt, aki nem volt hajlandó hozzájuk al
kalmazkodni. Jézus szava: „aki nincs ellenetek, az veletek van”, ítélet 
minden vallási gőgre és elismerése minden segíteni kész szolgálatnak, 
bármilyen alapállásból történjék is az. A tanítványok előtt — végül is — 
nem lehetett semmi kétség afelől, hogy nem ők formálhatják saját elgon
dolásuk szerint Mesterüket, de még embertársaikat sem, hanem nekik 
kell követniük Krisztust a diakónia útján.

*

A mai vasárnap igéje elsősorban a leghűségesebbekhez szól, azokhoz, 
akik templombajárásukkal, imádkozó és Krisztus mellett kitartó életük
kel azt akarják bizonyítani, hogy méltó utódai Jézus tanítványainak, 
egyek Krisztussal és egymással. Az ilyenek között üti föl fejét újra és 
újra az a bűnös magatartás, amelyre Jézus olyan határozottan és világo
san válaszolt.

1. Azok között, akik „egyek a Krisztusban” : nem lehet „rangvita”. 
Nemcsak a tanítványok vitatkoztak annak idején azon, hogy közöttük ki 
a nagyobb — annak ellenére, hogy ott volt előttük Jézus magatartása — 
hanem az egyház története is sok hasonlót mutat. Olykor egészen nagy 
mértékben volt tapasztalható a megszégyenítő különbségtétel, máskor 
csak abban nyilvánult meg, hogy rang szerint voltak megjelölve .a helyek 
a templomban. Romboló hatása sokszor belenyúlik a mába, s az akkor 
megkeseredett szájízek nehezen változtathatók meg. Sajnos, nem mond
hatjuk ma sem, hogy kiveszett közülünk az ítélkező, egymást rangsoroló 
magatartás. Amilyen örvendetes, hogy híveink komoly adakozással tá
mogatják az egyház szolgálatát, annyira szomorú, hogy vannak olyanok, 
akik áldozatkészségükkel dicsekednek, s az adott összeg nagysága szerint 
mérik le hittestvéreiket. Örvendetes, ha úgy érzik egyesek, hogy hitben 
járó az életük, de azonnal megkérdőjelezendő a hitük komolysága, ha 
ugyanakkor mások keresztyénségéről csak lekicsinyléssel tudnak beszélni. 
Megnyugtató érzés, ha valakinek az életében nincsenek látványos bűnök, 
de ez nem jogosítja föl az ilyent, hogy mások bűnét kiteregesse és kár- 
örvendően önmagát magasztalja. Mi az oka az ilyen, ítélkező magatar
tásnak? Minden esetben az, hogy a másikat lenéző ember csak önmagára
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és a másik emberre néz, nem pedig Krisztusra. Ezért téves, taszító és 
romboló a magatartása. És vájjon mi a célja az önmagát mások fölé 
helyező embernek? Csak az, hogy önzése kielégüljön, elismerést kapjon, 
ő legyen a középpontban és nem Krisztus. Ha azt keressük, hogy milyen 
indulat van az önző magatartás mögött, akkor nagyon hamar kiderül, 
hogy pontosan a szolgálni kész lelkűiét ellentéte: az uralkodási vágy. 
Vagyis a legteljesebb és legtökéletesebb szembenállás Krisztussal. Bocsá
natos bűnnek tartjuk a dicsekvést, és íme, milyen végzetes tévedésbe 
vihet. — Ha megkísért bennünket az önmagunkkal való — akár mások 
rovására történő — megelégedés, gondolkodjunk el komolyan azon, hogy 
hogyan lehetnénk egyek Krisztussal, ha egymás között, egymással sem 
tudunk egyek lenni!

2. A Krisztusban való egység egyetlen, döntő feltétele:• a szolgálat. 
Nem más köthet bennünket Jézushoz, de egymáshoz sem. A szolgálat 
nem egy lehetőség a sok közül, hanem az egyetlen. Az Atyának, és Jézus 
Krisztusnak való szolgálat az, ami eggyé tesz Jézussal. Ezt hisszük, tud
juk és valljuk, de a gyakorlatban — igen sokszor — a vallásosság külön
féle megnyilvánulásaiban, leginkább csak elméletben „gyakoroljuk” . Pe
dig az igazi Krisztushoz kötődés az embereknek való szolgálat. Jézus 
ezt sokszor hangsúlyozta. A nagy parancsolatban is világosan megmondta: 
„Szeresd felebarátodat”. És az utolsó nap döntő szétválasztásában is ez 
a számonkérés alapja. Jézus a tanítványai elé nem a templomot, vagy 
az oltárt állította oda: ezt szolgáljátok kitartó hűséggel, hanem egy kis
gyermeket. A szolgálat lényegét hangsúlyozta ezzel: a kicsinynek, rászo
rulónak legyetek segítségére. Nem emberi hatalmasságot kell a keresztyén 
embernek szolgálnia, hanem a névtelen rászorulót. És az a kisgyermek 
nem is királyfi volt, hanem olyan valaki, aki éppen Jézus közelében 
tartózkodott. Tehát bárki, aki rászorul a segítségre. És nem hódoló, ha
nem segítő szolgálatról van szó, cselekvő, tevékeny magatartásról. Nem 
is gépies, begyakorolt feladat, amely megmerevedik a külsőségekben, 
hanem az adott helyzethez alkalmazkodó, időszerű, mindig megújulni 
tudó feladatteljesítés. Jó felfigyelnünk külön is arra, hogy ez a magatar
tás nem függeléke a keresztyén életnek, nem idegen területe a keresztyén 
kegyességnek, hanem a közepe. Ez által Jézusnak szolgálunk, és csak 
így, ezen a módon szolgálhatunk Jézusnak. Hogy ez egészen egyértelmű
en világos legyen előttünk, tudatosan kell figyelnünk, észrevennünk: amit 
Jézus tett értünk. Mert az elfogadott Krisztus-szolgálatból teremhet gyü
mölcsként a másokon való, szeretetteljes segítés. Így lehetünk egyek 
Krisztussal, hiszen tulajdonképpen az ő szeretetét adjuk tovább, ő cse
lekszik másokkal általunk. Ahol és amikor így valósult Isten akarata 
az egyházban, ott volt igazi, Krisztus szerint való egyház. Ott megvaló
sult az egység Krisztussal és egymással. Minden más — bárhogy csillogott 
is — téves „keresztyénség” volt. És ma is ott van becsülete az egyháznak, 
ahol ilyen krisztusi lelkülettel tudnak jót tenni a keresztyének.

3. A Krisztussal egységben végzett szolgálat: „tágölelésű”. Már a kis
gyermek példája is ezt hangsúlyozta, de külön is fontosnak tartotta Jézus, 
hogy a tanítványok lelkére helyezze. A zsidó gondolkodás számára az 
volt a természetes, hogy a saját „fajtájával” tesz jót. Sok szép példát 
találunk erre az Ószövetségben. Itt János, de a többi tanítvány is ilyen 
lelkülettel nyilatkozott meg Jézus előtt. Jézus viszont kezdettől fogva 
hangsúlyozta, hogy ő a „világért” jött, és áldozta fel önmagát. Segítő 
csodáit gondoljuk végig ilyen szempontból: szeretetébe a bűnös vám
szedő és a pogány asszony éppen úgy belefért, mint a tanítvány. Jézus 
tanítása és cselekedete ma is figyelmeztetés. A szerinte szolgáló nem



lehet „vallási soviniszta”. Észre kell vennünk, el kell ismernünk és fo
gadnunk a másképpen gondolkodó, segítő szeretet is. Bőven tapasztal
hatjuk a világban, társadalmunkban, hogy az emberiességtől vezettetve, 
milyen számottevő eredményeket érnek el az emberiségért felelősséget 
érző, segíteni akaró emberek. Szolgáljunk velük együtt, hiszen Jézus sza
vai szerint, aki segít a másikon, az „veletek van” . Embertelen, igazság
talan és kegyetlen magatartás lenne a szolgálat „kisajátítása” . Csak öröm
mel fogadhatjuk azt a lehetőséget, hogy széles területünk és nagyon sok 
alkalmunk van pl. az ökumenében más egyházakkal, a békéért vívott 
harcban pedig egyházon kívüliekkel is az együtt végzett, segítő csele
kedetekre. Adjunk hálát Istennek, hogy megnyitotta a szemünket az 
ilyenfajta diakóniai felelősségre is. Jézus szavai és magatartása világossá 
tették előttünk, hogy nem az egységes hit, hanem a szolgálatban való 
egység és egymásra találás van adva számunkra lehetőségként a „tág 
ölelésű” diakónia gyakorlására. Külön áldás, ha a hitben is közelebb ke
rülhetünk egymáshoz, de eltévesztenénk a feladatunkat, ha a sorrendet 
meg akarnánk cserélni. A Krisztusban való egységhez így jut közelebb 
a keresztyén ember, s így menekül meg attól a bűnös tévedésétől is, 
hogy önmagához akarná hasonlóvá tenni a másik embert, s csak ez után 
volna hajlandó vele együttműködni.

A mai vasárnap témája Ágendánkban: „Egyek vagyunk Krisztus
ban.” Ez úgy lesz valóság, ha elfogadva Krisztus szolgálatát, neki enge
delmeskedve, hozzá hasonlóan a szolgálat lelke lesz irányítója egész ke
resztyén életünknek.

Bárány Gyula

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 18. VASÁRNAP

Fii 1,27

Életünk tanúságtétele

Csurka István „Házmestersirató” című színdarabjában váratlan for
dulat történik és a darab tulajdonképpeni mondanivalója ezen alapul: 
a házmestercsaládhoz érkező és tesztkérdések alapján felmérést készítő 
fölényes fiatalok kérdezőkből hirtelen kérdezettek lesznek és számot kell 
adniuk életükről éppen azok előtt, akiket ők akartak kikérdezni. Vá
ratlan dolgok derülnek k i . . .

Hol és hogyan zajlik a keresztyén ember élete — ez mai igénk alap
kérdése. Ha erre bárki azt felelné, hogy a templomban, a gyülekezeti 
alkalmakon, az imádság csendes helyein, vagy az igeolvasás áhítatában, 
akkor csak részigazságokat mondana ezzel. A keresztyén ember élete 
túlnyomórészt a templomon és imádságos sarkokon kívül zajlik, a „pol
gártársak között” (1. Cserháti: Filippi levél, 68—69. Ipk.) és többnyire 
nem is a szavak prédikációjával, hanem sokkal inkább a kezek, lábak, 
cselekedetek prédikációjával. Vége már annak az időnek, amikor a szó
szék magasából hirdetett szép szavak, nemes gondolatok önmagukban 
is megálltak, tiszteletet és elismerést váltottak ki a hallgatókból. Az ige- 
hirdető élete és minden egyes keresztyén ember élete szüntelenül mások 
szeme előtt zajlik és eleven prédikációvá válik különböző gondolkodású 
emberek gondolati mérlegén, de Isten mérlegén is.

510



így kell ezen a vasárnapon, a szeretet kettős nagy parancsolatának 
(oltári ige!) inkább a második tagjára téve a hangsúlyt, őszintén szem
benéznünk önmagunkkal, nem maradva általánosságoknál, hanem fa- 
lunk-városunk-gyülekezetünk egyéni életünk szorongató gondjait és kí
sértéseit végiggondolnunk: hogyan is viselkedünk, mit láthatnak rólunk, 
mit kaphatnak tőlünk azok, akik valamilyen formában társaink, „pol
gártársaink” az életben, függetlenül attól, hogy a hit kérdéseiben egyet- 
értünk-e, hogy rokonszenvünket bírják-e, hogy gondolkodásmódunk közel 
áll-e hozzájuk?!

Megkérdezettek vagyunk. Mit hiszel és miért? Mit jelent ez a hit 
mindennapi életedben? Mit tudsz adni a közösségnek? Mit tudsz meg
mutatni abból az életformából, magatartásból, amelyre Jézus példájából 
jutottál el?

1. Az evangéliumhoz méltóan élni. Ennek a kifejezésnek jó megér
téséhez mindig újra tisztáznunk kell, hogy az evangélium örömhír, amely 
Isten legnagyobb ajándékáról ad hírt, amely emberek életét változtatta 
meg, bűnből, halálból, félelmekből, reménytelenségből, elszürkülésből, 
szeretetlenségből szabadította ki, felrázott, újra értelmessé tette az életet, 
megnyitotta azt a „mennyországot”, amelynek törvényei és ígéretei már 
e földi életben is érvénybe léptek. Ezt az evangéliumot nem lehet meg
szokni, nem lehet unottan emlegetni és recitálni, mert ez mindig felsza
badít, mindig felráz, mindig új fordulatot ad az azt megértő embernek. 
— Mostanában többször jártam kórházban, betegeket látogatni. Vannak 
huszonnégy, sőt harminchat órás ügyeletesek is, fehérköpenyes orvosok 
vagy ápolónők. A betegek minden bizalmukat és reménységüket beléjük 
vetik, ha megállnak az ágyak mellett, ha biztató szavakat mondanak, ha 
közbeavatkoznak, gyógyító műveleteket végeznek, éled a remény, meg
nyugszik a szorongó szív. Az ilyen orvosnak és ápolónak tudnia kell, 
hogy ilyen várakozás veszi körül és ügyletének még a huszonnegyedik, 
vagy harminchatodik órájában is lazítás nélkül, tompultság nélkül kell 
ennek eleget tennie! Az evangéliumhoz méltóan viselkedni ennek a kép
nek az alapján ezt jelenti: huszonnégy órás keresztyéneknek kell lennünk, 
soha és sehol nem feledkezhetünk meg arról, hogy milyen üzenetet hor
dozunk és hogy ez embereknek új reménységet, új szeretetet adhat. így 
Pedig már egészen világos, hogy huszonnégy órán keresztül nem lehet 
beszélni, „prédikálni”, hanem a viselkedésünk, magatartásunk, életvi
telünk, reagálásaink, szándékaink, indulataink, fáradtságunk és erőfe
szítéseink, válaszaink és hallgatásaink — minden beletartozik „evangé
liumhoz méltó” szolgálatunkba! Mivel pedig az evangélium elsősorban 
nem tan, hanem Jézus Krisztus értünk áldozott élete, ezért a mérték 
csak a szeretet lehet, mint ahogyan az Ö életének is az volt a mértéke 
és mozgatója.

Mielőtt még bárki is azt mondaná — hamisan értelmezett szerény
ségből — hogy nekünk úgysem sikerülhet az evangéliumhoz méltóan 
élni, hiszen gyengék és gyarlók vagyunk, gondoljunk arra, hogy az ér
zelmeknél gazdagabb felelős szeretetre minden ember képes, a mások 
gondjának fölvételére, a becsületes és tisztességes életfolytatásra, önzé
sünk visszaszorítására és hitünk csendes megváltására minden keresztyén 
embernek igenis képesnek kell lennie! Különösen akkor, ha Urától min
dig kaphat új erőt, tanácsot, biztatást.

Egyszerűsítsük le ezt az apostoli kérést úgy, hogy érthesse a minket 
hallgató gyülekezet. Biztassuk hallgatóinkat arra, hogy a legegyszerűbb 
hűséggel végzett szolgálatoknak is „híre megy” , ahogyan a filippibeliek- 
ről is eljutnak a hírek az apostolhoz és a „polgártársakhoz” is, akár
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akarják, akár nem. Megkérdezett emberek vagyunk, életünk uralkodóan 
beszél arról, hogy mi lakik a szívünkben és kinek akarunk szolgálni,

2. Belső tisztázottságra és testvéri egységre is szükségünk van. A 
filippi gyülekezetben belső bajok, széthúzások, versengések is voltak, 
így pedig nehéz másoknak szolgálni, evangéliumhoz méltóan élni. Ki 
nem tapasztalta még, hogy egy-egy családi perpatvar, egy-egy meggon
dolatlanul kiszaladt bántó szó, egy-egy méltatlan sérelem — akár ben
nünket ér, akár tőlünk ered — megbénít, kedvünket szegi, kiforgat ön
magunkból? Szomorúan izgalmas feladat a pszichológus vagy a lelki- 
pásztor számára, hogy a szomorú vagy keserű emberekkel való beszél
getésekben rátaláljon azok igazi okaira, a belső, titkolt emberi konflik
tusokra, amelyek sokszor csak egy-egy szón, egy-egy elutasító hangsúlyon 
múlnak. Eltemettem néhány napja egy olyan asszonyt, aki egész életében 
sokat dolgozott, segített családjában és amikor ereje már fogytán volt, 
nem hívták többé, nem kértek tőle semmit. Megújulás, erőre kapás he
lyett idő előtt meghalt. Belehalt egy ki sem mondott elutasításba.

„Egy Lélekben, egy szívvel megállni” — nagy feladat! Minden erőt 
latbavetve szolgálni, fáradozni, áldozatvállalással — könnyebb, hiszen 
eközben nem ér rá az ember gondolkodni, érzéseiről, másokkal való 
belső kapcsolatáról számot adni. Egyszer azonban — talán a nyugdíjas 
idő első napjain, talán egy betegség kapcsán — megdöbbenve veszi észre 
az ember, milyen messze vannak tőle a többiek még a legközelebbiek 
is, milyen talajtalanná vált, milyen kevés a „közös lélek és gondolat” . 
Sokan ki sem bírják az ilyen felismeréseket.

Ezért kell magunkról és legszűkebb közösségünkről is gondot visel
nünk. Ezért elképzelhetetlen, hogy lehessen- az evangéliumhoz méltóan, 
Krisztusnak szolgálva élni tartósan úgy, hogy önmagunk bűneivel és a 
bűnbocsánattal, a közösségeink belső életével és összetartó erejével vagy 
bomlasztó veszélyeivel is ne foglalkozzunk, komolyan, őszintén. Mit ér 
az olyan gyülekezeti szeretetvendégség, ahol remek a légkör, de a mo
sogatáson vagy az asztalok elrakásánál összevész a munkatársi gárda?! 
Mit ér az olyan családi együttes, amely látszólag sok közösen vállalat 
terhet hordoz, valójában nagyszülőktől unokáig mindenki mást szeretne 
és tele van a szívük elégedetlenséggel, megalkuvó keserűséggel?!

Törekedjetek egy Lélekkel és egy szívvel élni, vagyis megbirkózni 
a feladattal, engedni, hogy a másik gondolata és szeretete hasson rám 
és viszont. Hogy együtt csodálkozhassunk rá a „Lélek” munkájára. Aki 
a hitrevezetésen túl még egymáshoz is oda tud vezetni minket, még az 
egység és szeretet lelkét is erősítheti! Még a közösséget is építeni tudja, 
úgy, hogy erősek és gyengék, szülők, nagyszülők, unokák, bölcsek és 
kevésbé bölcsek egyaránt otthon érezzék magukat és egyenlő. értékű 
tagoknak!

3. Küzdeni az evangélium hitéért. Kétféleképpen lehet érteni az apos
toli felhívást: küzdeni azért, hogy a gyülekezet igazi, evangéliumi hite 
megmaradjon és küzdeni azért, hogy ezt a hitet minél többen megismer
jék, elfogadják, Mindkét értelmezés igaz lehet és el sem választható 
egymástól. Isten ugyan a hitel nélküli és hamis szolgálatból is tud gyü
mölcsöt fakasztani, de ez az Ő titka, semmiképpen nem lehet mentség 
a keresztyén ember számára. Az evangélium ügyében mi elkötelezett 
emberek vagyunk. Összetett módon, szerteágazó felelősséggel (ahogyan 
az első pontban részleteztem), de ezt a szolgálatot várja tőlünk a világ. 
Egyetlen jóérzésű kívülálló, nem-hivő ember sem örül annak, ha egy 
hivő szószátyár, képmutató, vizet prédikáló és bort ivó, állhatatlan, nem 
őszinte, nem megbízható, ha viccet csinál abból, ami szent, ha Luther-
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kabátjával együtt leveti lelkiségét, esetleg tisztességét is. Bizony rneg 
kell küzdenünk saját evangéliumi hitünkért is — nekünk, lelkészeknek 
fokozott mértékben! — de ha ezt a harcot megvívjuk, akkor rengeteg 
alkalmunk nyílik az őszinte vallástételre, a feltételek nélküli szolgálat
vállalásra, az emberek segítésére, lelki és fizikai vonatkozásban egyaránt. 
Emberek békessége, megnyugvása, megújulása függhet e szolgálatunktól' 
Mert az evangélium másoknak is „jóhír”, fellélegzés, hitrejutás lehet' 
A küzdelem ezért a mienk — az eredményt legtöbbször már nem a mi 
dolgunk felmérni és elbírálni.

Szirmai Zoltán


