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Csendben Isten előtt

Szülők iránti szeretet, felsőbbség iránt 
tisztelet és engedelmesség

A lelkésznek is szüksége van arra, hogy időnként megvizsgálja életét 
és cselekedeteit. Isten igéje, parancsolatai tükröt tartanak elénk. Ne félj 
belenézni most e néhány percben ebbe a tükörbe. Isten azt akarja, hogy 
jobban megismerd önmagad. Ehhez csalhatatlan mértékre van szüksé
ged. Önmagát senki sem ismeri, mert egyedül csak azt látja magából, 
amit feltétlen látni akar. Isten igéje, parancsolatai azt mutatják meg, mi
lyen vagy, és milyenné kell lenned! Ne sajnáld tehát e néhány percet, 
hogy többet tudj önmagadról és lehetőségeidről!

Nem véletlenül adta a 10 parancsolat magyarázatáról szóló egyik könyv 
szerzője művének ezt a címet: Tíz segítség az emberré válás útján.

Tiszteld atyádat és anyádat! — hangzik személyesen feléd Isten szava. 
Igazat kell adnunk annak az írásmagyarázati felfogásnak, amely szerint 
a negyedik parancsolat — mint ahogy a többi sem — nem a gyermekek
nek adatott első renden, hanem az ún. aktív korosztálynak, a felnőttek
nek, hogy jó  példájukkal tanítva tiszteljék öreg szüleiket.

A negyedik parancsolat megtartását is rajtunk, szolgáin kezdi számon 
kérni az Isten.

a) A szülői tiszt. Isten rendjében igen fontos helyet foglal el. Érdemes 
elgondolkozni azon, hogy a negyedik parancsolat is épp olyan erővel és 
érvényességgel hirdettetik ki, mint az előző három. Ott Isten az embernek 
Teremtőjéhez való helyes viszonyát rendezi, itt az életet adó szülők teljes 
méltóságot jelentő tiszteletét parancsolja.

Valóban Isten ajándékaként szüleinken keresztül kaptuk az életet. Ök 
gondoskodtak felnőtté válásunk szükséges feltételeiről. Ök hordoztak elő
ször bennünket imádságaikban, ö k  mondták nekünk először ezt a drága 
nevet: Jézus, akinek elköteleztük életünket. Ök hordozzák imáikban ma 
is fiuk, leányuk sorsát, szolgálatát és vesznek részt örömest — ha élnek, 
és képesek rá — unokáik nevelgetésében, a sok dolgozó papné mellett. 
Hogyne érdemelnének .meg minden tiszteletet és szeretetet?! Jóllehet igaz, 
hogy szüleinket magaviseletük vagy hibájuk sem fosztja meg méltósá
guktól, és bennünket sem ment fel kötelességünk alól velük szemben. 
Még az erkölcsileg bukott anya vagy a romlott életű édesapa homlokán 
is ott ragyog az Istentől kapott méltóságnak egy halvány sugara.

Luther is igen magas piedesztálra helyezi a szülői tisztet. Arról szól, 
hogy Isten helyettesei ők életünkben. Ök legnagyobb földi kincsünk. Más 
helyen pedig így vélekedik: „Ha nem volna atyánk és anyánk, azt kellene 
kívánnunk, hogy állítson elénk Isten valami fát és követ, hogy atyának 
és anyának nevezzük azokat.” (Nagy Káté)

b) A természetes ember is ismeri a szülői tisztelet és szeretet magas kö
vetelményét. A Kr. e. 5. században élt Coriolanust ellenséges honfitársai 
elűzték Rómából, és saját népe ellenségévé szegődött. Amikor azok az 
örök város ellen hadat üzentek, Coriolanus lett a vezérük. Hiába kérlelték 
egykori barátai, a pogány papok dús arannyal próbálták megkörnyékezni.
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S végül az édesanyja megy hozzá. Ekkor enged a fiúi szív, s keservesen 
kiált fel: Anyám! Megmentetted Rómát, de elvesztetted fiadat! — Róma 
ellenségei felkoncolták Coriolanust.

A Biblia is számos példát említ: Salamon királyi trónja mellé helyezett 
székre ülteti anyját. (I. Kir. 2,19.) — Jézus földi élete utolsó óráiban a sze
retett tanítványra bízza édesanyját. — Az egyháztörténelem lapjai följe
gyezték, hogy Mórusz Tamás, amikor már országa kancellárja volt, ak
kor is naponta kérte édesapja áldását.

Hogyan tiszteljük mi, lelkészek szüleinket? Ajtót nyitni rájuk, kisebb 
nyugdíjukat kiegészíteni, hogy néha ők is megengedjenek maguknak 
„naplemente előtt” kisebb utazást, több pihenést — mindezek legelemibb 
kötelességeink, tiszteletünk és szeretetünk szerény jelei. Igaza van Lu
thernak, amikor a régi bölcseket idézi: „Istennek, szüleinknek és taní
tóinknak sohasem lehetünk elég hálásak, és sohasem fizethetünk meg.” 
Tiszteljük-e mi idős édesanyánkat, aki éjt nappallá téve dolgozott, édes
apánkat, aki sok lemondást és áldozatot vállalt értünk, hogy mi tanulmá
nyainkat folytathassuk? — Szomorú sajátsága az emberi természetnek, 
hogy csak akkor veszi észre, milyen kincsei voltak, amikor már elveszni 
látja azokat.

Ahogyan mi tiszteljük és szeretjük szüleinket, úgy tisztelnek majd 
gyermekeink bennünket. A gyermek éles szeme, még le nem tompított 
igazságérzete rögtön észrevesz minden fonákságot, igazságtalanságot, azaz 
tiszteletlenséget. Vajon sok papgyerek kisiklott életútja, egyháztól való 
elidegenedése mögött nincs ott a szülőkből való teljes kiábrándultság, 
akik még a saját szüleiket sem tudták igazán megbecsülni és tisztelni?

Tanítjuk-e gyülekezetünk gyermekseregét és serdülő ifjúságát az Isten
től rendelt szülői tiszteletre? Megkönnyítjük-e saját gyermekeinknek a 
negyedik parancsolat betartását? Ti, atyák, ne ingereljétek gyermekeite
ket! (Ef. 6,4) Bármennyire természetes a nemzedékfeszültség minden kor 
különböző generációi között, mégsincs más megoldás, mint hogy tisztelet
ben és szeretetben éljünk együtt. így maradhat meg népünk, s az egyház 
népe is. ( ... hogy jól legyen dolgod, és hosszú életű légy a földön.)

c) A felsőbbség megbízatása. A negyedik parancsolat értelmezésénél 
méltán szólunk erről a kérdésről. Luther írja a Nagy-Kátéban ennek a 
parancsolatnak a magyarázatánál: „A felsőbbség nem egy család atyja, 
hanem annyié, ahány lakosa, polgára vagy alattvalója van. Isten úgy adja 
és őrzi meg általa táplálékunkat, házunkat, oltalmunkat és biztonságun
kat, mintha szüléink volnának.”

Az Újszövetség több helyen is szól a felsőbbségről és az iránta való 
engedelmességről. A felsőbbség nyugodt és csendes életet biztosít, védi az 
emberi jogokat, előmozdítja a közjót, féken tartja a gonoszt, a törvény 
szigorával sújt le a közösség érdekeit sértő és károsító személyekre. Így a 
felsőbbség Isten szolgája a mi javunkra. (Rm 13, lkk)

Örülünk annak, hogy hazánkban állami vezetőink — teljesen más vi
lágnézeti és ideológiai elvek alapján — betöltik megbízatásukat az egész 
ország valamennyi állampolgára érdekében. Mi lelkészek is élvezzük gon
doskodásukat, és rendfenntartó munkájuk eredményeként végezhetjük 
nyugodt körülmények között szolgálatunkat.

így érkezünk el egyházi felsőbbségünk szolgálatához. Kevesen látják, 
mennyi energiával, törődéssel és felelősséggel végzik munkájukat. Gyak
ran abba a hibába esünk, mint az a kisgyerek, aki életében először uta
zott hajón édesapjával. Ámulva figyelte a matrózok sürgését-forgását, 
mindenki tett valamit az utasok érdekében, csak egyvalaki nem — leg
alábbis a gyerek látása szerint. Szinte felháborodva kérdezte: az a bácsi 
miért áll az üvegfal mögött tétlenül? Az az ember a kapitány volt, aki
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kormányozta a hajót. Ha ő rosszul végezné feladatát, a többiek munkája 
kivétel nélkül hiábavaló lenne. Sok szórvány munkánk és egyéb, időt 
igénylő feladataink között nem szabad megfeledkeznünk egyházi veze
tőink világméretű „kormányrúd”-szolgálatáról, egész egyházi életünket 
meghatározó roppant felelősségéről.

d) A felsőbbség iránti tisztelet és engedelmesség. — Jézus ismert igéjén 
(Mt 22,21) kívül is számtalan helyen ír az Üjszövetség a felsőbbség iránti 
tiszteletről. Amikor a felsőbbség iránt engedelmesek vagyunk, akkor ezt 
nem félelemből, nem is hasznossági érdekek felismerése alapján tesz- 
szük, hanem lelkiismeretünk szerint. (Em 13,5) Ezért mi, lelkészek is 
imádságban hordozzuk állami és egyházi elöljáróinkat, hogy hivatásukat 
minél jobban betölthessék mindnyájunk javára. Tisztelettel és megértés
sel, elismeréssel és megbecsüléssel szólunk róluk, munkájukról és felelős
ségükről. De vajon így cselekszik-e minden lelkésztestvérünk egyházunk
ban? Vállaljuk-e megbízatásaikat egész egyházunk érdekében, hogy így 
vegyünk részt országos jellegű feladatok megvalósításában?

Egy mai gyónó tükör néhány kérdése így hangzik:
— Hogyan viszonyulsz elöljáróidhoz?
— Felsorakozol mögöttük a szolgálat rendje szerint?
—• Hízelegsz nekik szemben, mögöttük megszólod őket?
— Mit csinálsz, ha feletteseid tévednek?
A lélektan törvénye szerint minél több pozitív emberi kapcsolata van 

valakinek, annál gazdagabb, kiegyensúlyozottabb, harmonikusabb emberi 
személyiség. Mindez fokozottan áll feletteseinkhez való viszonyunkban. 
Szolgálhat-e jól a saját gyülekezetében az a lelkész, akinek állandó fe
szültsége van feletteseivel?

Legyen szívünk imádsága hitünk és életünk megújulására, a felette
seink iránti tisztelet növekedésére az alábbi néhány gondolat. Urunk, Te 
úgy szeretted a világot, hogy Te magadat értünk halálba adtad. Bevalljuk, 
hogy szeretetedből keveset kérünk, s ezért keveset tudunk továbbadni. 
Gyakran csak a magunk jogaira, a magunk elismerésére és előnyeire gon
dolunk, s nem vesszük figyelembe sem társaink, sem feletteseink jogát, 
elismerését és megértését. Urunk, bocsásd meg vétkeinket, és változtasd 
meg kemény szívünket jóságod hatalmával!

Szebik Imre
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Egyházunk útján

(Interjú D. Dr. Káldy Zoltán püspökkel. Megjelent a Magyar Hírlap 
1919. augusztus 19-i számában)

„ az egyház egyetlen helyes életformája a diakónia. Vagyis a vi
lágban az egyház — ha valóban egyház — csak a szeretet életformájában 
élhet, ami más szóval azt jelenti, hogy az egyház azért van a világon, 
hogy segítsen. Segítsen azzal, ami az ember lelki és anyagi boldogulását 
mozdítja elő.”

Aki a fenti sorokat leírta — a Diakónia című folyóirat bevezető cik
kében — dr. Káldy Zoltán, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke.

Most itt ül velem szemben.
— Emlékszik az irgalmas szamaritánus történetére? Igen, a Bibliából. 

Amikor rátalált a félholt emberre á jerikói országúton, leszállt a lováról, 
letérdelt mellé, úgy segített rajta. Az egyháznak is ezt kell tennie. A ló
háton ülő, az uralkodó egyház semmiféle diakóniát nem tud végezni. Pe
dig épp ez volna a feladata: szolidaritást vállalni azokkal az emberek
kel, akiket kifoszt és kizsákmányol a társadalmi igazságtalanság, szerte 
a világon, akiket megrabol az éhség, torzóvá nyomorít a faji megkülön
böztetés.

— Tehát az egyház szerepe a karitáció?
— Nem, az irgalmas szamaritánust csak példaképp említettem. Az 

egyháznak, ha be akarja tölteni hivatását, ugyanezt társadalmi méretek
ben kell csinálnia. Ha csupán az egyes emberen segít — mintha nem is 
segítene. Az igazságosabb viszonyokért, a békéért, a kulturált életért so
kat tehet a szolgáló egyház, vagyis a papok és a hívek együttesen.

Csészéket hoz, kávéval kínál. Közben szemügyre vehetem: 45—50 kö
rüli férfinak nézném — ha nem az imént mondta volna, hogy 60 éves. 
S talán műszaki, gazdasági embernek — ha nem tudnám róla, hogy a 
lelkek pásztora.

— Csak azt ne higgye, hogy a diakóniának nincs korszerű, mai funk
ciója. Nagyon is van. A munkaerkölcs javítása, a fegyelem erősítése, a 
minőségi teljesítmények szorgalmazása — mindez beletartozik a jó érte
lemben vett szolgálatba, s mi ebbe az irányba tereljük híveinket.

Az áremelésekről, a gazdasági élet problémáiról beszél. Arról, hogy az 
emberek nem nagyon vették komolyan a nyersanyagárakról, az energia- 
válságról elhangzott figyelmeztetéseket, s mintha ma sem vennék komo
lyan: pontosan úgy élnek, úgy dolgoznak, mint annak előtte.

— Luther, a nagy reformátor mondta, hogy a gazdasági, a társadalmi, 
a politikai kérdéseket nem a dogmatika, a hittan alapján kell szemlélni, 
hanem az evangélium által megvilágított józan ésszel. Igyekszünk a lu-

Józan ésszel
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theránus gyülekezet híveit rávenni arra, hogy józanul gondolják végig 
közös dolgainkat, s a maga helyén mindenki tegye meg a tőle telhetőt.

— Ön miben látja a gondok okát?
— Vannak külső, világgazdasági és belső, a munkában rejlő okai. 

Aztán... be kell látnunk: sokáig ringattuk magunkat abban az álhitben, 
hogy a szocialista társadalmat nem érhetik meglepetések. Nos, szegényeb
bek lettünk egy illúzióval, de gazdagabbak néhány fontos tapasztalattal. 
Amit, ha elég ügyesek vagyunk, ki lehetne használni szépen.

Elneveti magát.
— A szocializmus ellendrukkerei, külföldön és idehaza azt kérdik, 

miért nem bírál az egyház, miért nem mondják meg legalább a papok, 
a püspökök, milyen hibákat követtünk el. Azt szeretnék, hogy Jeremiás, 
Ézsiás, meg a többi ótestamentumi próféta szerepében tetszelegjünk, az 
ő kemény hangjukon szóljunk. Csakhogy ezek az ellendrukkerek elfelej
tik: a próféták előbb azonosultak népükkel, csak azután kritizáltak. Ne
künk is azonosulnunk kell, mert itt élünk, itt dolgozunk és mert látjuk, 
hogy hibái, gyarlóságai ellenére ez a társadalom magasabb rendű minden 
eddiginél, hiszen az embert helyezi céljai élére, a nagybetűs embert.

— És hogy nem bírálunk? Dehogyis nem. Nagyon jól látjuk, hogy 
például a gazdasági fejlődéssel az erkölcs, a közmorál nemigen tartott 
lépést. A szociáletika, hogy másról ne beszéljünk. A közvagyon becsülete, 
a közösségi felelősségtudat, a munka tisztelete és öröme. És higgye el, 
ezeket nagyon is gyakran szóvá tesszük, hogy ezáltal is segítsünk. Aztán 
egy másik ügy: a család. Megdöbbenve tapasztalom, hogy a család sze
repe, fontossága kiszorul köztudatunkból. Tudom, az állam igen sokat 
tesz a gyermekekért, az édesanyákért, az országgyűlés ifjúsági törvényt 
hozott — ez nagyon helyes. De a sajtó, a szociológia, a pszichológia egyre 
többet beszél a család válságáról, megváltozott funkciójáról. Nyilvánvaló, 
hogy a társadalom fejlődésével változik a család szerepe is: ma egészen 
természetes, hogy az asszonyok is dolgoznak, az egyetértés — és nem a 
tradíció — alapjaira helyezik a gyereknevelést. De megkérdőjelezni a 
család létét — ezt nem volna szabad. Aki ezt teszi, a társadalom létét 
kérdőjelezi meg, a társadalmi létet bomlasztja.

A családról

— A nagybetűs emberről szóltam az előbb. Igen, az ember szabad
sága, jóléte a legfőbb cél a mi világunkban. Csakhogy sokan félreértel
mezik ezt a szabadságot. Azt mondják például, hogy ha a házasság nem 
segíti hozzá az embert önmaga kiteljesedéséhez, fel kell rúgni a házassá
got, más partnert kell keresni. Az evangélikus egyház felfogása szerint 
két ember frigye — ha valóban nem illenek össze — felbontható, szét
szakítható. De ezt alaposan meg kell fontolni, s nem csupán a magunk 
eshetőségeit kell szem előtt tartanunk, hanem a társunkét, a gyerme
keinkét is. A válások magas száma viszont azt tanúsítja: mintha megfe
ledkeznénk ebbéli kötelességeinkről.

Az önző, s nem a szerelemre alapozott szexualitást említi, ami szin
tén közrejátszik a válási arányszám alakulásában. Szól Epikuroszról, a 
görög bölcselőről, aki a természetes élvezetek jogosultságát hangsúlyozta 
— de az értelem bírálata mellett. A hedonisták s mai követőik túlhalad
ták őt, az élet értelmét a kéj keresésében látták. Élj elrejtőzve! — hir
dették. Ez pedig a társadalmi és politikai élettől való visszavonulást is 
jelentette.
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— Én meg azt mondanám: ne éljünk elrejtőzve! Mutassuk meg ma
gunkat a világnak, ismerjük meg egymást, segítsünk egymáson, ha lehet. 
Ne engedjünk a hedonizmus csábításának, ne élvezetre neveljük a gye
rekeinket. A példa, igen, a jó példa a legfontosabb. Kár, hogy ebben is 
szűkölködünk.

— önnek van gyermeke?
— Nincs, de az nem jelenti azt, hogy nem látom a nevelés problé

máit. Hogy nem látom: bajok vannak az ifjúsággal, vagy legalábbis egy 
részével. Közönyösek, apolitikusak, élvezet keresők. Hátat fordítanak a 
világnak, mert sok minden nem tetszik nekik, ahelyett, hogy megváltoz
tatnák, ami nem tetszik. Apró kudarcok után kisebb hibák láttán, elked
vetlenednek, befelé fordulnak, a maguk világába. A szocialista demokrá
cia szélesítésével lehetne aktivitásra serkenteni őket, hiszen ha látnák, 
hogy van hatása annak, amit mondanak — akkor többet tennének. Ha 
észrevennék, hogy igen sok dolog épp rajtuk múlik.

Utazásaira terelődik a szó. Mint képviselő, a Magyarok Világszövet
sége elnökségi tagja, a Béke-világtanács, a Lutheránus Világszövetség és 
a Keresztyén Békekonferencia tagja. Már négy világrészt bejárt, tudja, 
hogyan vélekednek rólunk a nagyvilágban. S a kép egyáltalán nem le
hangoló.

— Húsz éve lettem püspök, azóta jövök-megyek, s jóleső érzéssel 
nyugtázom, hogy két évtized alatt ingencsak megjavult a hírünk. Akko
riban, nem sokkal az 56-os események után nem volt valami könnyű a 
hivatalos Magyarország, a magyar egyház képviselőjének lenni. Küldetés 
volt, amit be kellett tölteni, hogy eljuthassunk a mai helyzetig. Mert 
ma minden józanul gondolkodó elismeri, hogy stabil társadalmi rendszert 
teremtettünk, amelyben — ha vannak is nehézségek — biztonság és 
viszonylagos jólét uralkodik. És hatalmas esélyeink vannak a további 
fejlődésre; ezt mint országgyűlési képviselő is látom.

Kölcsönös megértés

— Melyik választókörzetet képviseli?
— Az 53-as számút, vagyis a XVII. kerületet. Izgalmas hely, ott az

tán lemérhető, mit változott ez az ország a felszabadulás óta. Rákoske
resztúr, Rákoshegy falu volt — város lett. Jórészt munkások lakják, de 
olyan munkások, akiknek kertje is van, termesztenek is ezt, azt. Itt a 
legnagyobb a gyermekszaporulat Budapesten, és itt a legnagyobb az óvo
dák, bölcsődék zsúfoltsága.

— És az egyházi élet?
— Elég sok evangélikus él a kerületben, de számomra az az igazán 

örömteli, amikor látom, hogy nemcsak ők, hanem az ateisták, a kommu
nisták is megbíznak bennem. Látják: minden igyekezetemmel azon va
gyok, hogy segítsek rajtuk — és ők is segítenek nekem. Egymásra va
gyunk utalva, és jó, hogy ezt fölismerjük. Ott helyben — és országos 
szinten is. Például az állam és az egyház viszonylatában, amelyet egyre 
inkább a kölcsönös megértés jellemez. Rájöttünk, hogy céljaink azonosak, 
s a társadalom építésében a hívőknek is meg kell kapniuk a maguk sze
repét.

— Lehet, hogy heves, voltam, — mondja befejezésül —, ezért elné
zését kérem, de a jóakarat hevített, nem a méreg. Tenni akarok, s máso
kat is tettekre ösztönözni — elvégre ez a feladatom. Ez a szolgáló egyház 
feladata. S ennél nem is mondhatok többet.

Bálint B. András
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Egyházi szolgálat az Ágostai Hitvallás szerint
(Elhangzott a Teológiai Akadémia tanévnyitó ünnepi ülésén)

A világ evangélikussága a következő esztendőben emlékezik meg 
névadó hitvallási iratának az Ágostai Hitvallásnak 450 éves évforduló
járól. A mi egyházunk is annak idején bizonyára méltó módon fogja 
megünnepelni az évfordulót. Már ebben az évben is azonban számos cikk, 
tanulmány foglalkozott az Ágostai Hitvallással, annak keletkezésével, tör
ténelmi és időszerű jelentőségével. Ezért úgy vélem, helyes, ha most kez
dődő tanévünket az ÁH-val való beható foglalkozás jegyében indítjuk el, 
keresve e hitvallási iratunknak számunkra éppen itt és most időszerű 
mondanivalóját. Az ÁH-val való foglalkozás jó alkalma a világ evangé
likus egyházainak, s köztük a mienknek is, hogy tudatosítsa létének, ta
nításának és szolgálatának legjellemzőbb vonásait, mai kifejezéssel élve 
keresse identitását, éppen ma az ökumenikus mozgalom korában, s ezzel 
helyét a keresztyén felekezetek nagy családjában. Ennek a vizsgálódás
nak egy szerény részlete lehet, ha Teológiai Akadémiánk munkájának 
összefüggésében a lelkészképzés és a lelkészi szolgálat egyik központi 
témája felől kérdezzük meg az ÁH-t: mit tanít az egyházi szolgálatról, 
s mi ennek a jelentősége ma a mi számunkra.

Az ÁH az V. és a XIV. cikkben foglalkozik ezzel a kérdéssel köz
vetlenül, de tekintetbe kell venni a VII. cikket is és általában az egész 
irat duktusát. „Isten azért rendelte az evangéliumhirdetésnek és szent
ségkiosztásnak szolgálatát, hogy erre hitre” — ti, amely elfogadja Isten 
megigazító kegyelmét — „eljussunk.” Mert az igén és a szentségeken mint 
közvetítő eszközökön keresztül kapjuk a Szentlélek ajándékát, ö  támaszt 
hitet —, ahol és amikor Istennek tetszik — azokban, akik hallják az 
evangéliumot: azt tudniillik, hogy Isten nem érdemeink miatt, hanem a 
Krisztusért igaznak fogajda el azokat, akik hiszik, hogy Krisztusért ke
gyelmet nyernek.” (V. cikk) „Az egyházi rendről azt tanítják, hogy nyil
vánosan senki más ne tanítson és szolgáltassa ki a szentségeket az egy
házban, csak az, akit erre szabályszerűen elhívtak.” (XIV. cikk) „Az egy
ház a szentek gyülekezete, amelyben az evangéliumot tisztán tanítják és 
a szentségeket helyesen szolgáltatják ki.” (VII. cikk)

A magyar fordítást az eredeti latin szöveggel és annak német fordí
tásával összevetve felfigyelhetünk arra, hogy a magyar cím a latinnak 
— de ministerio ecclesiastico — pontos fordítása, míg a német cím: Vom 
Predigtamt. Eredetileg tehát szolgálatról van szó s nem hivatalról, intéz
ményről, amint ezt gyakran később félreértették. Eredeti lutheri alapo
kon épített tehát egyházunk, amikor a szolgálat teológiáját kibontakoz
tatta és ezzel cövekelte ki egyházunk helyes és egyedül járható útját. 
A lelkész nem tisztség viselője, hivatalnok, hanem szolgálat hordozója, az 
egyetlen igaz Szolga, Jézus Krisztus nyomán. E szolgálat rendeltetett 
(institutum est, — eingesetzt), Isten rendelte el, hogy az emberek általa 
üdvösségre jussanak. Nem a mi tetszésünktől függ tehát, hogy e szolgá
latra felkészülünk és felkészítünk-e, hanem ezzel Isten akaratának en
gedelmeskedünk. Az evangélium és a szentségek szolgálata megszakítat
lanul folyamatos az egyházban, Istennek engedelmeskedünk, amikor a 
lelkészképzés és — nevelés feladataiban fáradozunk.

A német szöveg Predigtamt kifejezése viszont arra figyelmeztet, hogy 
a hangsúly az élőszóbeli igehirdetésen van, a viva vox evangeliin. Kitű
nik ez a schwabachi és marburgi cikkek szövegével való egybevetésből is.
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A lutheri reformáció nagy súlyt tett arra, hogy a prédikáció hallgatása 
nélkül, tehát közvetlenül, senki sem nyerhet Szentlelket — ezt a rajon
gókkal szemben emelte ki Luther — s így nem juthat hitre sem. Ez a 
lejtés: igehirdetés — Szentlélek — hit, megfordíthatatlan folyamatot je
lez a lutheri teológia üdvökonómiájában. Ott jön létre a szentek, vagyis 
hivők közössége, — mondja a VII. cikk — ahol tisztán tanítják (hirdetik) 
az evangéliumot és helyesen szolgáltatják ki a szentségeket.

E szolgálat roppant jelentősége és felelőssége, értéke és értelme nem 
önmagában, mintegy intézményben, hanem feladatában van. S itt a hit
vallás nem véletlenül szól nem általában Isten igéjéről, hanem hangsú
lyosan az evangéliumról. Ez az evangélium győz meg Isten emberszere- 
tetéről, irgalmas szándékáról és üdvösséges tervéről. S hogy ez az evan
géliumhirdetés mit jelent közelebbről, azt talán leginkább Jézus názáreti 
zsinagógái beszédéből tudhatjuk meg: „Az Űr Lelke van énrajtam, mert 
felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek; azért kül
dött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak sze
mük megnyílását; hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdes
sem az Űr kedves esztendejét.” (Lk 4,18—19). Aki csak egyszer is bele
mélyedt ebbe a textusba —, amely persze a legszorosabb összefüggésben 
van Jézusnak, a szolgálni jött Diakonosznak egész életművével, minden 
szavával és minden cselekedetével, magával a váltságszerző kereszttel és 
a feltámadással is! — az tudván tudja, hogy az evangélium és annak 
hirdetése sohasem lehet „steril”, vagyis az élettől annak véres, verejtékes 
és könnyes valóságától, az emberek és népek valóságos szükségleteitől és 
jogos igényeitől elvonatkoztatott. Az evangéliumhirdetés mindig Isten
nek Jézus Krisztusban megjelent szeretete időszerű és konkrét megszólal
tatása és érvényesítése. Az evangélium hirdetése mindig pártos: Isten a 
szegények, kisemmizettek és kizsákmányoltak, elnyomottak és megalázot- 
tak pártján áll.

Amikor századunkban a szocializmus vette fel a szegények és elnyo
mottak ügyét és világméretekben kialakította azt a társadalmat, amely 
igazságot szolgáltat millióknak és emberhez méltó életet, felemelkedést és 
boldogulást biztosít s ezt egyre tovább építi és erősiti, akkor a Magyar 
Népköztársaságban igét, evangéliumot hirdető evangélikus lelkész nem 
egyszerűen csak evangéliumot hirdet a szocializmusban, hanem úgy hir
deti az evangéliumot, hogy ezzel segítse is a szocializmus építését, segíti 
az igazságos és jobb jövőt biztosító társadalmi rend felépítését. Hiszen 
maga is részese és munkása akar lenni ennek az új társadalmi rendnek. 
S teszi ezt a diakónai magatartásában és lelkületében. Ez jelenti azt is, 
hogy az evangéliumhirdetésnek magának is mindig van diakóniai di
menziója. Vagyis a konkrét segítés, segítségnyújtás szándékával történik. 
Másfelől azt is jelenti, hogy az ,‘evangéliumhirdetéshez tartozik annak 
nonverbális gyakorlata is: a valóságos tettekkel való segítés, a cseleke
detek istentisztelete. Ez nem mint valami második, vagy éppen másod
rendű csatlakozik a szóbeli igehirdetéshez, hanem annak szerves része, 
vele egyidejűleg, mintegy egy lélekzetvételre történik, mint annak nem
csak gyümölcse, de megvalósulása, érvényesülése. Ahogyan Jézus egy
szerre hirdette a béna embernek bűnei bocsánatát és adta vissza egész
ségét (Mk 2,1—12).

Amikor hallgatóinkat az evangélium szolgálatára képezzük és nevel
jük, akkor ebben az értelemben vett egyházi szolgálatra készítjük fel. 
Arra, hogy figyeljenek társadalmunk valóságos szükségleteire, gondjaira, 
feladataira, terveire, és ezekben igyekezzenek segíteni. Hogy csak egy át
fogó gondolatkört — és egyben feladatkört — említsek ebből: társadal-
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műnk egy új életstílus, életvitel kialakításán fáradozik, amelyet jellemez 
a közösségi gondolkodás és érzület, a föld javaival, hazánk természeti 
kincseivel, az energiaforrásokkal és energiahordozókkal, a közvagyonnal 
való felelős, gondos és takarékos gazdálkodás, az élet igazi minőségének 
keresése és megtalálása az igazi értékekben, a nyugati eredetű fogyasztó 
és pazarló társadalom kísértő képletének az elutasítása.

Az ÁH idézett V. cikke szerint azért hirdetjük az evangéliumot és 
szolgáltatjuk ki a szentségeket, hogy az emberek eljussanak arra a hitre, 
amely kedves Isten előtt, mert elfogadja Istennek Krisztusban nyújtott 
bűnbocsánatát. Ez a hit éppen ezért nem valamiféle vallásosság, az-em- 
bernek csupán önmaga lelki életét és saját üdvösségét biztosítani és épít
getni kívánó kegyesség, hanem az egész életet átformáló erő, maga a ke
resztyén élet. Egy új életvitel, mégpedig a szolgálat életstílusa, az Isten 
akaratában való járás. Isten akarata- pedig mindig konkrét, időszerű és 
újszerű, bár örök és megváltozhatatlan: az ember javát, földi és örökké
való üdvét kívánja megvalósítani. Nem független tehát a történelmi kö
rülményektől, társadalmi, gazdasági, politikai tényezőktől. Hitre juttatni 
azt jelenti: segíteni az embereket, hogy ebből a hitből tudjanak élni és 
maguk is segítsék embertársaikat élni az életet. Teljes életodaáldozást 
kíván ez a szolgálat annak végzőitől. Amikor azt mondottuk: a hit a 
teljes keresztyén élet s ez új életvitelt jelent, erre az áldozatvállalásra 
is gondoltunk. Aki az egyházi szolgálatra, kötelezi el magát, tehát aki 
Akadémiánk hallgatója lesz, annak tudnia kell hogy mire vállalkozik. 
Nagyon fegyelmezett, önmagát utolsó helyre állító, mindig a mások ja
váért fáradozó, mindig segítésére kész életre. Azt gondolom, hogy bár 
más oldalról, más feltételekből kiindulva, de mégis közel kerülünk ah
hoz az embertípushoz, amit szocialista embertípusnak szoktak mondani. 
Ez a találkozás örvendetes lehet. És nagyon beleillik a szolgálat teoló
giájába. Abba, hogy összefüggésünkben szólva, az evangélium hitre in
dító hirdetésével segítjük társadalmunk legnemesebb törekvéseit. Teoló
giai Akadémiánk lelkészképző és nevelő munkájával a maga módján és 
eszközeivel szeretne szerény hozzájárulást adni ezekhez a törekvésekhez.

Az ÁH hangsúlyozottan és nyilván nem szándéktalanul egyházi szol
gálatról szól és nem egyszerűen csak lelkészi szolgálatról. Úgy vélem 
ezzel arra akar figyelmeztetni, hogy e szolgálat az egész egyház közös 
nagy ügye, nemcsak a lelkészi szolgálat végzőié. Az egész egyház hor
dozza és felelős érte s gondoskodik arról, hogy legyenek tagjai közül 
olyanok, akik kellő felkészülés után szabályszerűen (rite) elhivatnak és 
elküldetnek erre a szolgálatra. Ezt hangsúlyozza az ÁH XIV. cikke. Nem 
magánügy tehát az egyházi szolgálat, hanem annak megszabott rendje 
van az egyházban. Nem szólhat, taníthat senki az egyházban saját elha
tározásából, ha erre meg nem kapta a szükséges felhatalmazást s nem 
teljesítette a megkívánt előfeltételeket, nem vállalta a szolgálat elköte- 
lezését és a felelősségből a reá eső részt.

Az ÁH-nak ez a tanítása látszólag feszültségben van egy másik fon
tos lutheri tanítással minden hívők egyetemes papságáról. De csak lát
szólag. Ez utóbbi tanítás ugyanis arra teszi a hangsúlyt, — amit más ol
dalról az ÁH is kiemel —, hogy Krisztus, az egyetlen igaz Szolga, az 
evangélium hitre indító, üdvözítő szolgálatát nem egy kiemelt papi rend
re, hanem egész gyülekezetére bízta. Így a gyülekezet minden tagja — 
a Krisztustest tagjai — Krisztus szolgatársa és munkatársa, a maga he
lyén ki ki és a maga módján. A nyilvános igehirdetés szolgálata azonban 
az erre szabályszerűen elhívottak — és előzőleg felkészítetteknek — a 
lelkészeknek a sszolgálatában konkretizálódik. Ez jut kifejezésre az ordi- 
nációban, a lelkészavatásban. Ezzel az egyház mintegy felelősséget vállal
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elhívott szolgálattevőiért, coram publice. Mert a lelkészi szolgálatnak 
— az egyházi szolgálat e konkretizálódásának — nagy politikai és társa
dalmi felelőssége is van. Ez a korábban mondottakból is kitűnt. Aki te
hát e szolgálatra készül, mint a Teológiai Akadémia hallgatója, gondolja 
meg, csak az egyházi jelesül a magyarországi evangélikus egyházi szol
gálat egészében, abba beleilleszkedve, azzal teljes összhangban és egyet
értésben végezheti ezt a szolgálatot. Vagyis vállalja, még pedig teljes 
szívvel vállalja e szolgálat politikai és társadalmi konzekvenciáit is.

Amikor egyházunk éppen ebben a tanévben meg kívánja indítani a 
Levelező Teológiai Tanfolyamot, éppen arról tesz tanúságot, hogy jól érti 
az ÁH-nak az egyházi szolgálatról szóló tanítását. Segítséget akar nyújta
ni abban, hogy a gyülekezetekből minél többen elmélyedhessenek az ige 
tudományában. Ezzel felkészülhetnek annak a gyülekezeti szolgálatnak a 
még jobb végzésére, amiben már eddig is munkálkodtak; vagy új felada
tokra vállalkozhatnak. Ugyanakkor egyházunk biztosítani kívánja a gyü
lekezeti szolgálatok jó rendjét. Erősíti a gyülekezetek és a hívek felelős
ségtudatát az egyházi szolgálat tekintetében. Szélesíti azoknak körét, akik 
konkrét feladatok vállalásával vehetnek részt ebben a szolgálatban.

Befejezésül szeretnék egy másik évfordulóra utalni, amely látszólag 
nincsen összefüggésben a mai témánkkal, az ÁH-nak az egyházi szolgá
latról való tanításával. A valóságban azonban nagyon is mély összefüg
gésben van. Arra gondolok, hogy két héttel ezelőtt emlékezett meg az 
emberiség a II. világháború kitöréséről, pontosabban annak 40. évfordu
lójáról. Arról a végzetes napról, 1939. szeptember 1-ről, amikor a hitleri 
hadigépezet elindította azt a vér és könnyözönt, amelynek örvénye közel 
hat eszendtő alatt ötvenmillió emberéletet nyelt el. Nem lehet és nem 
szabad e mellett a félelmetesen figyelmeztető évforduló mellett szó nélkül 
elmennünk. Hogyan hordozták az egyházi szolgálat felelősségét az ige
hirdetők, hogyan végezte őrállói feladatát az egyház azokban a vészterhes 
esztendőkben? Könyvtárnyi tanulmány foglalkozik már ezzel a súlyos 
történelmi kérdéssel. Hallgatóink, sőt a szélesebb ifjú nemzedék számára 
ezek az események valóban már történelemmé váltak. Gondoskodnunk 
kell azonban arról, hogy e történelmi lecke tanulságai soha feledésbe ne 
menjenek s azokat érvényesítve teljes felelősséggel vállalhassuk és vé
gezhessük itt és most az egyházi szolgálatot.

A II. világháború iszonyatának a Szovjetunió győztes hadserege ve
tett véget. Hazánk és népünk számára ez nemcsak felszabadulást, de va
lósággal az új élet kezdésének lehetőségét jelentette. Hogy azóta, har
mincöt esztendeje békében élhetünk s építhetjük országunkat és szocia
lista társadalmunkat, ez a Szovjetunió következetes békepolitikájának 
köszönhető, amely mellé felsorakozott a népek világméretű békemozgal
ma. Ezt a békét őrizni, védelmezni és továbbépíteni az egyházi szolgá
latnak is elsőrendű feladata.

Dr. Groó Gyula
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Egyházunk sajtószolgálata 
diakóniai teológiánk hordozója

Azt gondolom, akkor segítem igazán egyházunk sajtó szolgálatát, ha 
nem azzal kezdem írásomat, hogy újra alapjaiból vázolom fel diakóniai 
teológiánkat és szólok a diakonosz Jézusról, hiszen ezt már igen alapo
san elvégezték mások, hanem ott kezdem hogyan lett az apostolok szol
gálatában egyre jobban gyülekezetre tekintő a szolgálatuk és hogyan ne
velt a szolgáló Jézus követésére.

Pálról tudjuk a legtöbb adatot különösen is a Korinthusi levelekben. 
Ott bontakozik ki előttünk szolgálatának lenyűgöző intenzitása, amely a 
négy nagy misszió útjában szinte az akkor ismert „kultúr” világot behá
lózta, bejárta. Az akkori gyalogos, olykor hajón való közlekedést figye
lembe véve szinte fantasztikus teljesítmény. Szolgált éjjel és nappal. 
A maga sátorszövő munkájával keresve meg kenyerét. Vállalt érte fog
ságot, megaláztatást, botozást, halálos veszélyt. Ennek a szolgálatnak 
egyetlen lendítője, motorja van: Krisztus szolgálata. Pál ezt a maga éle
tében totális igénynek értelmezte és kívánta meg önmagától és másoktól 
is. Nem ismert ennél kevesebbet. A rengeteg igehely közül csak égyet 
emelek ki, amikor Filippi 2:21-re utalok. Timótheus szolgálatát azzal 
ajánlja, hogy a többiek a maguk hasznát keresik, Ő a Krisztus Jézusét. 
A következő versben pedig úgy jellemzi együtt szolgálásukat, mint apa 
és gyermeke együtt végzett szolgálatát.

Utalni lehet azonban a többi levelekre is, vagy a katholikus levelekre 
pl. Jakabra, aki 1,27-ben a tiszta és szeplő nélkül való istentiszteletnek az 
árvák és özvegyek meglátogatását nevezi az Ö nyomorúságukban, vagy 
1 Péter 4:ll-re: „ha valaki szolgál, azzal az erővel szolgáljon, amit Isten 
ad” . A gyülekezeti szolgálat szinte locus classikusa mégis 2 Kor 6,1—10, 
ahol Pál ennek a szolgálatnak gyalázatáról és dicsőségéről szól.

Nem szükséges azonban, hogy jobban belebonyolódjak ebbe a téma
körbe, hiszen ez a nyári lelkészkonferenciák egyik fő témája. Tegyük 
hozzá, hogy nagyon aktuális témája, hiszen látni fogjuk ez nemcsak lel- 
készi szolgálatunk — magatartásunk alapvető kérdése, de a gyülekeze
tekben szolgálók (kántor, egyházfi, felügyelő, gondnok, presbiterek) egy
formán előtörő problémája. Ügy tűnik baj van a szolgálati hűséggel. 
A gyülekezeti szolgálat apostoli, elsősorban páli értelmezése totális igény
ről beszél. Ügy tűnhet, hogy ez maximalizmus, lehet, de az egész életünk
re igényt tartó Krisztus megelégedhet-e kevesebbel? Lehet, hogy nagy vi
hart kavar ez a megállapításom, de mielőtt valaki is túlzónak, rajongónak 
mondana, vizsgálja meg Isten színe előtt lelkiismeretét és szolgálatát. Ezt 
a lelkészi lelkiismeretet szeretném ébreszteni, az majd megmutatja a 
hiányokat. Gondolkozzunk el rajta.

Található anyagiakban való gondolkodás. Hol kapok többet, vagy hol 
jobb a lakásom, szolgálatom hol könnyebb. Van családban való gondolko
dás, hol a vőlegényem vagy menyasszonyom, a tágasabb családom, gyer
mekeim. Van kedvtelésben való gondolkodás és még lehetne folytatni, de 
gyülekezeti szolgálatban való gondolkodás, hogy a családlátogatásba fá
radjunk el és ez a kedvtelés, hogy mit tehetek még amivel építhetem a 
gyülekezetemet, amikor a hívogató beszélgetés nem teher, hanem öröm, 
az emberek ügyes bajos dolgával való foglalkozás nem fárasztó, hanem 
a szolgálatom értelme, a szórvány nem sártenger, hanem az evangélium 
vitele, az olvasásom nem kikapcsolódás, hanem szüntelen bekapcsolódás
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a szolgálatom érdekébe, hogy azt még jobban felkészülten végezhessem, 
hogy a családom is a gyülekezetem része és a papgyerekeknek is szük
sége van lelkigondozásra és a papné js társam a szolgálatban. Aki ennek 
olvasásakor a pihenés jogára, a magánélet jogára hivatkozik, nem vi
tatkozni akarok. Ha jogai megnyugtatják én a lelkiismeretét szólítom.

Pál apostol még a római polgárjogára is csak utólag hivatkozott. 
Csel. 16:37. Diakóniáról nemcsak beszélni kell a gyülekezetekben, hanem 
végezni. Aki végezni akarja egyszerre úgy fogja látni a szolgálata napról 
napra növekszik. Mind több helyen látja meg annak szükségét. Nem 
„leadni” kell egy-egy istentiszteletet, bibliaórát, mint valami professzor, 
hanem pásztorként odaülni az emberek közé, felvenni gondjaikat és 
együttérezni velük. Hát nem ezt tette Jézus a diakonosz. Nem Róla be
szélni, hanem az Ö 'Leikével szolgálni. Meghallgatva, amikor kibuggyan 
az emberi szívek gondja, családi, munkahelyi, öreg-fiatal, problémák, sé
relmek. Lehet, hogy sokszor a pszichológus megállapíthatja és szép ide
gen szóval beskatulyázhatja ezeket az embereket, de Jézus nem ezt tette 
és főleg nem csukta be előttük az ajtót a harmadik alkalommal, hiszen 
a szolgálatunk mégis más. Jézus holtfáradtan leül a samáriai kútnál be
szélgetni és az a csoda, ez a szolgálat ajándéka, nem lett fáradtabb, sőt. 
A szolgálatunkat lanyhán végezni nem lehet, elégni benne igen. Ez naiv 
rajongás.

Szolgálatunk erőforrása Jézus Krisztus. Mindennapi munkánk jó vég
zése mellett, hitünk és életvitelünk egészsége miatt kell, hogy figyeljünk 
reá. Szolgálatunk élő hit nélkül egyszerűen képtelenség. Hűséges igeta
nulmányozás nélkül kiszáradunk és régi lemezeket hajtogatunk. Erőfor
rásunk az a Krisztus, akitől imádságban kérem a napi feladatot, hogy 
hová menjek, mit mondjak, és ámulva látom, mennyire jól működik az 
áldott „diszpécser” ez tölt meg új erővel szüntelenül.

A szolgálat szemlélete a gyülekezetben

Nagyon sok gyülekezetben az a régi szemlélet él még, hogy egyenlő 
teherviselés. Az első pillanatra ez szépen hangzik, de a valóság hamar 
leleplezi, hogy az egyenlően megállapított egyházi hozzájárulás mennyire 
egyenlőtlen. Az 5000,— Ft-os gépkocsivezető ugyanannyit ad, mint a 
800,— Ft-os Tsz nyugdíjas. A szolgálat szemlélete az édesanya iránti sze
retet szemlélete. A testvérek szeretete sem egyforma. Az egyik állandóan 
mellette van, jó és rossz körülmény között, gondozza áldozattal, önmegta- 
gadóan, a másik időnként meglátogatja és hoz egy kis bonbont. Aki job
ban szeret, többet ad, többet áldoz. Aki megkente Jézus lábát drága ke
nettel nem így tett? A szolgálatnak ezt a szemléletét tudjuk mii ren nehéz 
a magunk gyülekezetében képviselni, milyen sok sértődés, támad belőle. 
Ebben segít egyházunk sajtószolgálata. Amiket nehéz magunknak elmon
dani, elmondja a sajtó, az újságunk. így juthatunk el a kényes kérdések 
a gyülekezetekbe. Ez kétoldalú ügy, igényli á lelkészek segítő munkáját, 
hogy ez a segítő szolgálat eljusson a gyülekezetekbe. Azon legyenek tehát 
a lelkészek, hogy mennél több kézbe jusson el újságunk, mennél több 
ponton kezdjenek gyűrűzni a gyülekezetekben az így felvetett kérdések. 
Másrészről sajtószolgálatunk felé is jön az igény, hogy segítsen a gyüle
kezet mai gyakorlati kérdéseiben a konkrétumokig eljutó cikkeivel az 
egyházi tisztségviselők, presbiterek, vagy hívek szolgáló szeretetének ki
bontakoztatását.

Az a gyülekezet, vagy azok az egyes hívők, akik nemcsak hallgatói 
az igének, hanem a szolgáló Jézus követői is akarnak lenni, azaz élni
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akarják hitüket szükségképpen vetik fel, hol és miben tehetik ezt meg. 
Sajtószolgálatunk e téren is nagyon sok jó írással segítette gyülekezetein
ket, itt most vegyük szemügyre ennek különféle területeit.

Hívogató szolgálat

Nincs is talán olyan gyülekezetünk, ahol ne volna népmozgás. Fal
vakról városokba, vagy iparosodó körzetekbe folyik ez a népvándrolás. 
Ugyanakkor van egy ellentétes mozgás is, amely talán számarányában 
kisebb, de evangélikus egyházunkat mégis erősebben érinti. Egyetemet 
végzett fiataljaink egy része, mint orvos, mezőgazdász, agrármérnök ke
rül egy-egy vidéki gazdaságba, Tsz-be, faluba. Ez a mozgás természetes 
velejárója az ország gazdasági fejlődésének, iparosodásának, mezőgazda
sága korszerűsödésének és ez örvendetes. Egyházunk szempontjából azon
ban problémák is adódnak. Évente ezres nagyságrendben veszelődnek el 
híveink ennek során. Elvándorolnak a régi gyülekezetükből, ahol ottho
nosan érezték magukat, ismerték a lelkészt, talán nagyon meleg szállal 
kötődtek hozzá, hiszen ő  keresztelte, konfirmálta őket. Az új helyen, ha 
van is a helyben evangélikus gyülekezet ismeretlenek. (Egyházunk szór
ványjellegéből következően sokszor nincs is helyben gyülekezetünk, lel
készünk.) Az új hely idegensége, tájékozódás bizonyos időt igényel, ha 
közben el is jutnak egy istentiszteletre, senki sem szól hozzájuk, idegenül 
érzik magukat. Eleinte még hazajárnak különösen nagyünnepen a régi 
gyülekezetbe. Ott otthonosan zeng az ének, kedves érdeklődés veszi kö
rül őket, az más. Az új helyen elhúzódnak, s az új életkörülmények, az 
új munkahely elfedi a régit, de ebből már kimarad a gyülekezeti kapocs. 
Nagyon, nagyon sokat jelent, ha az új környezetben eljut hozzájuk az új 
gyülekezet kedves, hívó szava. Ha az istentisztelet végén megszólítják 
őket, érdeklődnek utánuk, felkeresik. Ez a hívogatás szolgálata, amelyre 
minden gyülekezetben akadnak alkalmas hívek, csak egy kis bíztatás kell 
hozzá. Szükséges erre az egész gyülekezet nevelése, nehogy egy-egy ide
gen láttán összesúgjanak mögötte, ki ez, minek jött, hanem a gyülekezet 
szeretetének melegével fogadják és teremtsenek ezzel olyan légkört, ami
ben azonnal otthon érzi magát. A gyülekezet családiasságának, hívogató 
szolgálatának, nyitottságának kialakításában nagyon sokat segít és segít
het is egyházunk sajtója.

A közvetítő szolgálat

Az. egészséges gyülekezetben az istentisztelet előtt vagy után, biblia
órák előtt és után van lehetőség a lelkésszel való találkozásra, beszélge
tésre. Ha ez nincsen, az baj, mert elszigetelődik a lelkész. Ilyen beszélge
tések során van idő tudatni a lelkésszel hol van beteg, hol történt valami, 
baj, vagy öröm, ki jött haza stb. Ez a híradás, közvetítő szolgálat, amely 
segíti a hét során a lelkész családlátogató munkáját. Ennek két vetülete 
van. Egyrészt a hívekben gyökerezteti meg a diakóniai alapszemléletet, 
hogy egymásért felelősséget hordozunk, számontartjuk. Másrészt az így 
kapott információk alapján végzett hűséges látogatás teszi konkréttá a 
lelkész pásztori szolgálatát, élővé a kapcsolatot gyülekezetével. Ennek 
nyomán érzi a gyülekezet, hogy van pásztorunk, törődik velünk. Ebben 
az így alakuló meleg kapcsolatban jut el a diakónia teológia az egyes 
gyülekezeti taghoz és érti meg a maga tapasztalata alapján annak szük
séges voltát.
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A gyülekezet szolgáló életformájának segítése

Aki már küszködött a gyülekezeti munka időbeosztásának mai kér
déseivel, amikor sokféle otthoni lekötöttségű ifjúságot próbál egy idő
pontban gyermekbibliakörre, ifjúsági órára összegyűjteni, tudja mennyit 
jelent ebben, ha segítséget kap a szülői házból. Ha a még órát nem is
merő gyermeket időben indítják útnak, ha nem éppen akkor küldik vá
sárolni, ha a szombati takarítás korábban fejeződik be és még van idő 
időben ideérkezni'. Ha értik és segítik a gyülekezet életét. Ha a konfirmá
ciói munkában is segítséget kapunk, ha a család úrvacsorázása rendsze
ressé válik, és még sok más területen. Ha a gyülekezet épületeinek figye
lemmel kísérése, a kisebb javítások elvégzése azt mutatja, hogy a szemek 
rajta vannak a gyülekezet dolgain. Ha van akinek szívügye az oltárterítő 
tisztasága, az oltár virága, a templom takarítása. Mindez nemcsak azért, 
hogy ha valaki betéved azt mondja, milyen rend van itt, hanem mert 
erre a szolgáló Krisztus iránti, a nékem annyi lelki ajándékot adó Jézus 
iránti ragaszkodó szeretetem indít. Akkor ez már a diakóniai szemlélet 
meggyökerezése a gyülekezetemben. Ha ez valahol elkezdődött, akkor 
ebből következik a többi is. A szolgáló, segítő szeretet felkeresi a meg
keresztelt gyermekeket és számon tartja. Segíti azt a szolgálatot, amit 
már egyedül a lelkész nem tudhat végezni. Nem szóltam eddig, de ter- 
mésztesen ide értem a gyülekezet öregjeinek, magányosainak látogatását, 
segítését, hogy érezzék a gyülekezet gondoskodó szeretetét. (Ide kívánko
zik egy öreg, fekvő beteg ember meglátogatása, amikor a látogató lelkész 
előbb tisztába tette, lemosta, azután beszélgetett, imádkozott vele együtt.) 
Ehhez kell diakóniai lelkület, amit azonban csak Jézus adhat azoknak, 
akik Őt követik a szolgálat útján.

Nem fizetségért

Gyakran keresnek öregek, betegek mellé fizetségért, gondozókat. Né
ha akad vállalkozó egy időre, mert ez igen nehéz szolgálat, igen nagy 
türelem kell hozzá. Itt van a gyülekezeti diakónia további kiteljesedése, 
hogy ezt ingyen végzik, szereteitből a gyülekezetek élő hitű tagjai, mert 
szolgálatnak tartják és joggal. Ha ez így van, akkor annál kirívóbb az 
a jelenség, amit az utóbbi években lehet tapasztalni a lelkészek között. 
Egészségtelen folyamatról van szó, legalábbis az én megítélésem szerint. 
Helyettesítéseknél, betegség, vagy szabadság idején az útiköltség megté
rítésén kívül „borravalót” adnak. (50—100 Ft-t) Tiszteletdíjanak kevés, 
borravalónak szükségtelen. Nem gondolom, hogy akárkin is segítene. 
A szemléletmód torzulására mutat. Ha egymást fizetségért helyettesítjük, 
hol van a fraternitás? Az útiköltség megtérítése természetes, de minek 
többet.

Ez gyűrűzik tovább a gyülekezetekben is. A gyülekezeti tisztségvise
lők munkája természetesen szeretetből végzett munka volt. Kinek jutott 
eszébe, hogy felügyelőnek, gondonoknak, tiszteletdíjat adjon. Ha munkája 
közben valamilyen készkiadása volt természetesen megtérítették, de fi
zetést havonta nem adtak. Most ilyen is van, nem is csekély összegben. 
Ez az alapszemlélet hibája. Az ilyen torzulások helyrehozása nagyon ne
héz a helyi lelkésznek, hiszen könnyen személyi sérelemnek érzik az 
érintettek, noha itt elvi álláspontról van szó, és az ilyen sérelmek zavart 
keltenek. Ilyenkor igen hasznos egyházunk sajtószolgálata, amelyben az 
ilyen kérdések tárgyilagos és eligazító felvetése igen nagy segítség a gyü
lekezeti diakóniai szemlélet további kialakítása felé.
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Egymás számontartásának szolgálata

Egészséges gyülekezet számóntartja tagjait. Ez nem fegyelem, hanem 
a számontartó szeretet megnyilvánulása. X-né kétszer nem jött, Y már 
harmadszor. Mi az oka, betegség, valami baj van? Mindkét esetben a 
Jehova tanúi környékezték. Még időben történt a riasztás. Sajnos volt, 
amikor már későn figyeltünk fel. Erre a számontartó szolgálatra különö
sen a nagyobb gyülekezetekben van igen nagy szükség. Egy pozitív pél
dát ennek áldására. Több hetes kórházi gondozás után tért haza egy férfi 
délelőtt. Feleségem vásárolni járva az utcán beszélt a híveinkkel, akik 
látták a mentőt. (Papné szolgálat!!!) Délután elmentem meglátogatni. Mi
lyen öröm volt. A beteg már régen meghalt, de az egész nagy család még 
mindig emlegeti, hogy milyen hamar felkerestem hazatérte után. Tudom 
hétköznapi, apró ügy, azoknak akik cura pastoralist rendszeresen és hű
ségesen végzik, de talán biztatás azoknak akik évi 17—30 látogatást vé
geznek. Mert bizony ilyen is van. A családlátogatások a szolgáló Jézus 
lábnyomai a gyülekezetekben és ezek indítják arra híveinket is, hogy 
érdemes az egymás számontartás szolgálatát végezni, érdemes a lelkész 
figyelmét valakire felhívni, mert van foganatja. Mert, ha ezt nem tpasz- 
talják, ha szólnak és hiába, akkor ez a szolgálat elsorvad, de ennek kárát 
az egész gyülekezet látja.

A bűnbocsánat szolgálata

Azt gondolom, hogy nemcsak a mi egyházmegyénk gondja az úrva- 
csorázók számának csökkenése. Ez a csökkenés kb. két évtizede folyama
tos és ez alatt az idő alatt mintegy 40%-t tett ki. Olyan jelenség, ami 
elgondolkoztató. Nem is lehet egyszerre megoldani. Ez is olyan területe 
gyülekezeti szolgálatunknak, ahol egyházi sajtónk segítő szolgálatának 
széles tere nyílik. Olyan cikkek, amelyek ébresztő módon szólaltatják 
meg úrvacsora tanítását, mutatnak rá a bűnbocsánat evangéliumának 
felszabadító, feloldozó erejére viszik közel betegekhez, de még inkább a 
halál közelébe került testvéreknek a bűnbocsánat vigasztalását. Hívogat
nak a kegyelem asztalához, ahol békességet találhat az emberi szív. Jézus 
diakóniájának áldott vetülete ez.

A béke egyházunk szolgálata

Az evangéliumot csak élő embereknek lehet hirdetni. Elsőrendű gyü
lekezeti érdek, hogy tisztán lássuk a világ és benne magyar népünk békés 
életének fenyegető veszélyeit. Azokat a háborús gócokat, amelyek kirob
banthatják azt a világégést, amelyben gyülekezetünk is elhamvadt. Az 
egyházi békeszolgálat tehát gyülekezeti érdek. Az arról szóló híradása 
sajtónknak eseményeiről való tudósítás, a békét fenyegető tényezők lelep
lezése a gyülekezeti élet alkotó eleme. Sajtószolgálatunkat e téren jobban 
kellene megbecsülnünk és felhasználnunk.

Egész egyházunk szolgálata

Sokan azt vélik, hogy a gyülekezeti szolgálat a lelkész egyéniségének 
függvénye. Ebben sok igazság van, mégis az egyéniségből fakadó törek
vések, a hűségesen végzett szolgálat, a gyülekezetért átélt felelősségérzet
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éppen a sajtószolgálaton át lesz egyházunk egészéé. A közölt cikkek 
meglátása, egy-egy felvillanó jó ötlet, példaadás a közlésen ót indukál 
másokban is hasonlót és formál az országos vezetés, irányítása vona
lába alakuló egyházi közéletet, közgondolkodást. Egyházunknak ez a 
sajtószolgálatban megvalósuló munkája több mint tájékoztatás, irányítás 
hiszen az egység élményét adja egyházunknak. Ebbe az irányba mutat
nak azok a cikkek, amelyek lelkészképzésünk, Szeretetszolgálatunk, a 
Központi Alap vagy a Gyülekezeti Segély szolgálatát viszik egyházunk 
közössége elé. Az a növekvő anyagi támogatás, ami az előbb hivatkozott 
országos munkaágakban a gyülekezetek növekvő közegyházi felelősségét 
jelzik, egyúttal azt is mutatja egyházunk az elmúlt évek során tett lépé
seket a szolgáló Jézus követésében és ezeknek a lépéseknek megtételé
ben bátorította, bíztatta egyházunk sajtószolgálata mozgósítva az ügy ér
dekében olvasóit. Jelentős eredmény az, hogy híveink értik már, hogy 
a szőkébb gyülekezeti ügyeken túl vannak országos feladatok, amiket 
csak országos összefogással lehet megoldani. Ilyen most pl. egyházunk 
épülő múzeumának ügye.

Külügyi szolgálatunk

Egyházunk élete nyitva áll mindenki előtt. Ez a nyitottság korábban 
soha nem tapasztalt mozgást hozott egyházunk életében. Szinte állandóan 
vannak külföldi vendégeink, vagy utazik egyházunk küldöttsége valaho
vá. Mégis egyházunk külügyi szolgálata ennél sokkal szélesebb körben 
folyik, hiszen mindenki, aki itthon vagy külföldön más nemzetbeli em
berrel érintkezik és a beszélgetés folyamán egyházi ügyek is előkerülnek 
külügyi szolgálatot végez azzal, hogy véleményt nyilvánít. Nem közöm
bös, hogy ott egyéni, szubjektív meglátások, vagy olyan átgondolt véle
mény hangzik el, amely érti országos egyházunk gondjait vagy örömeit, 
nehézségeit vagy eredményeit és annak reá eső részét vállalva, akar ezzel 
is segíteni, tudva, hogy ez is szolgálat.

Eszmélődésem végére értem. Még pár mondattal szeretnék utalni 
lelkészi szakfolyóiratunk 1979. évi eddigi szolgálatára. Az eddig megjelent 
három számban olyan tanulmányok jelentek meg, amelyek a gyakorrlati, 
gyülekezeti lelkészi szolgálatot igyekeztek se'gíteni. Betegek között, ifjú 
házasokkal végzett lelkipásztori beszélgetést, annak mélylélektani szem
pontjait tárgyalták ezek az írások. A bibliaóra mai szolgálatát, az elvi 
irányítást végző cikkek a 30 éves Egyezményt, az egyház és állam új tí
pusú kapcsolatát az utolsó 20 év teológiai fejlődését tárgyalták. Biztos 
támogatást adva szolgálatunknak.

Könyvkiadásunk öröme a szépen gyarapodó exegetikai sorozatunk, de 
egyre színesebb a más területű könyvkiadásunk, amelynek több kötete 
került egy éven belül híveink asztalára.

Az Evangélikus Élet sorozatai is törekszenek a gyakorlati szemponto
kat érvényesíteni. A lelkipásztori beszélgetéssorozat hasznos segítség volt 
lutheránus kegyességünk őrzésében. A gyermekmunkát segítő sorozat, 
különösen a képek igen keresettek a gyermekek körében. A szórványok
ban élőknek még a hírek is érdekesek, mert ezek jelentik számukra az 
egyházi élet vérkeringését.

Éljünk ezzel a segítséggel, amit egyházunk egyértelmű profillal szer
kesztett újságja, gondosan bemérve a problémákat ad írásos segítséget 
gyülekezeteinknek, híveinknek, hogy tovább haladhassanak a szolgáló 
Krisztus nyomában.
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Egyházi sajtónk irányítói örömmel és hálásan fogadják ebben a segí
tő szándékú kritikát, hiszen természetes a törekvés, hogy még tovább ja
vítsák a sajtószolgálat színvonalát. Kérnek a kritizálóktól még jobb, még 
építőbb gyülekezetszerűbb írást. Így válhat, mint volt a reformáció ide
jén, egyházunk életének erős oszlopává sajtónk, annak terjesztése szoros 
gyülekezeti segítség és országos egyházi érdek.

Akik pedig a kritikáért önmagáért bírálnak, világosan meg kell lát- 
niok, hogy teológiai utunkat nem adjuk fel, elvi döntéséinkből nem tán- 
torodunk el, mert nem cselekedhetünk lekiismeretünk ellenére.

Sólyom Károly

Hogyan terjesztem 
sajtóosztályunk kiadványait?

Első pillantásra úgy tűnik, hogy a címben megadott téma üzleti jel
legű. Az árut el kell adni. A vevőket meg kell nyerni. Kínálás, vagy ha 
úgy tetszik reklámozás kérdése az egész. Jól kell tálalni sajtókiadványain
kat, és már meg is vették híveink. Ha így lenne, több szolgatársunk mél
tán hivatkozhatna arra, hogy „én nem vagyok kereskedő”, „nekem nincs 
ehhez érzékem”, „én az evangélium hirdetésére köteleztem el magamat és 
nem arra, hogy rikkancs legyek”, „ehhez külön adottság kell” . Ha csak 
üzleti kérdés lenne sajtókiadványaink terjesztése, igazat kellene adnunk 
ezeknek a véleményeknek. Ebben az esetben én sem végezném ezt a 
munkát, mert üzleti ügyekhez nekem sincs „érzékem”. Csakhogy iratter
jesztésünk ügye nem kereskedelmi fogások alkalmazásának a kérdése.

Sajtónk kérdése teológiai kérdés

Bármennyire meghökkentő is lehet ez a megállapítás, sajtónk kérdé
se, beleértve a kiadványok terjesztését is, teológiai kérdés számunkra.

A választott nép Istentől az Ö üdvösséges akaratának megtartására 
és továbbadására kapott parancsot. Ezt az akaratot először törvényében, 
a Tízparancsolatban juttatta kifejezésre Isten. És ha mai értelemben vett 
sajtóról nem is beszélhetünk a könyvnyomtatás feltalálása előtti időben, 
mégis azt kell mondanunk, hogy a választott nép életében az első „saj
tókiadvány” a két kőtáblára vésett Tízparancsolat volt, Isten munkájá
nak az eredménye, amelyről Mózes könyvében így olvashatunk: „A  táb
lákat Isten készítette, az írás is Isten írása volt a táblákra vésve.” (2 Móz 
32,16.) Ettől kezdve Izrael történetében rendkívül nagy szerepet töltött 
be az írott ige Isten újabb kinyilatkoztatásai mellett, amelyeket prófétái 
által adott népének. Isten azonban ezeknek az újabb közléseinek a leírá
sára is parancsot adott (pl. Jeremiásnak), hogy igéje fennmaradjon a 
későbbi nemzedékek számára is. Ennek az isteni szándéknak az eredmé
nyei az újszövetség könyvei is.

A reformáció kapva kapott a könyvnyomtatás új lehetőségéin, és az 
új felismerést, az „ingyen, kegyelemből, hit által való megigazulás” taní
tását éppen a sajtó útján terjesztette a legintenzívebben. A Wittenberg-
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ben járt diákok elbeszélésein túl ezen az úton jutott el hozzánk is a lu
theri tanítás néhány év alatt. Vajon kétségbe vonhatja-e valaki, hogy 
akkor a sajtó a teológia szolgálatába állott, amikor Isten ingyen való ke
gyelméről szóló jó hírt továbbadta a sajtó által megsokszorozódott kiad
ványok példányaiban? A reformáció a sajtó szolgálata nélkül nem érhe
tett volna el akkora hatást, mint amennyit az egyháztörténet bizonysága 
szerint már a XVI. században elért.

Egyházi sajtónk a diakónia teológia szolgálatában

Teológiatörténetileg új korszak kezdetén vagyunk: a diakóniai teo
lógia korszakának kezdetén. Ez a teológia a Szentírás mondanivalóját 
abban ragadta meg, hogy Jézus Krisztus Űr és szolga, aki önmaga fel
áldozásával szolgált nekünk a kereszten. Ezt a szolgálatát tovább végzi 
az igében és a szentségekben, és tovább akarja végezni a világban az ige 
és a szentségek által megújított ember életén keresztül, akit felelősségre 
indít az emberért és világáért. Kialakítja benne a diakóniai magatartást, 
amellyel alázatosan meghajol az áldozatával nekünk szolgáló Űr előtt, és 
küldő szavára odalép a kortárshoz, szolidaritást vállal vele gondjában és 
nyomorúságában, de egyúttal Istentől kapott szeretettel szolgál az em
bernek kérdései megoldásában.

Egyházi sajtónk minden egyes kiadványa ezt az új felismerést, a 
Szentírás központi üzenetét viszi tovább. Természetesen nem lehet cé
lom, hogy ennek a cikknek a keretébén az előbbi megállapítás szempont
jából értékeljem sajtókiadványainkat. Mindössze arra szorítkozhatom, 
hogy tárgycsoportonként mutassam meg állításom valódiságát. A diakó
niai teológiának fő művével, dr. Káldy Zoltán, Új úton c. munkájával 
kezdem. A könyv előszavában D. dr. Ottly Ernő püspök arról ír, hogy 
Káldy Zoltán püspöki beköszöntője „középponti kérdéssé tette a Szent
írással való foglalkozást és az igehirdetés ügyét”. Könyvében valameny- 
nyi cikk és előadás hátterében a Szentírás tanítása húzódik meg akkor 
is, ha igék citálásával nem is támasztja alá valamennyi állítását. Nem 
egyszer azonban az ige komoly exegetálása alapján jut el a diakóniai 
teológia egy-egy felismerésére. A diakóniai teológia másik fő műve, dr. 
Káldy Zoltán, „Hanem hogy ő szolgáljon” c. prédikációs kötete, amely a 
diakóniai teológia szellemében elmondott igehirdetéseket tartalmaz, ön
magáért beszél. Fenti állításom nem szorul igazolásra, ha az utóbbi évek 
exegéziseire, vagy a teológia egyes szakterületein született könyvekre uta
lok. Az egyháztörténeti munkák is Istennek a történelemben munkálko
dó hatalmát mutatják be. Még a szépirodalmi jellegű könyvek is az ön
magát értünk áldozó Jézus Krisztusra mutatnak. Gondoljunk a legutóbb 
megjelent kisregényre, Claudiára. A krisztocentricitást bizonyára senki 
sem vitatja el a Lelkipásztor c. szakfolyóiratunktól. Az Evangélikus Élet 
ugyanazt a szolgáló Urat hirdeti, nemcsak az igehirdetési vagy a Napról 
napra c. rovatában, de minden egyes cikkében és híradásában a nekünk 
szolgáló Krisztusra tekint és bennünket is szolgálatra indít. Még két ki
adványt említek meg a sok közül. Az egyik az Evangélikus Naptár, 
amely minden napra két igét jelöl ki olvasásra, továbbá ebben az esz
tendőben az úrvacsoráról ad nagyon komoly tanítást. Az Űtmutató a 
naponkénti igeolvasáshoz ad felbecsülhetetlen segítséget.

Az elmondottakból kitűnik, hogy egyházunk sajtókiadványai a dia
kóniai teológia alapján állva igeszolgálatot végeznek. Közvetlenül vagy 
közvetve evangéliumot hirdetnek.

658



Miért terjesztem sajtókiadványainkat?

Először erre a kérdésre adom meg a választ. Ezt a munkát nem azért 
végzem, mert kötelességem. Ha valaki csak kötelességből, kényszeredetten 
végzi ezt a szolgálatot, annak olyan is lesz a következménye. A gyüle
kezet tagjai megérzik ezt az erőltetettséget, és legfeljebb a sajnálkozásig 
jutnak el: „szegény nagytiszteletű úr, még ezzel a feladattal is terhelik. 
Vasárnapról vasárnapra el kell mondania a hirdetésben, hogy az Evan
gélikus Élet kapható. Neki ez a dolga, nekünk pedig az, hogy ne figyel
jünk rá.” Erre az esetre is érvényes a páli ige: „Ha pedig a trombita 
bizonytalan hangot ád, ki fog a harcra készülni?” (l Kor 14,8.) Ha a lel
kész szava nem meggyőző, senki sem fog kapkodni sajtókiadványaink 
után. A lelkész bizonytalan hangja pedig arról vall, hogy nem szívügye 
a sajtó, illetve nem ért egyet a kiadványainkban képviselt teológiával.

A sajtókiadványok terjesztését azért végzem mind gyülekezeti, mind 
egyházmegyei szinten, mert a diakóniai teológia alapján állva az evan
gélium hirdetésére köteleztem el magam. Az evangéliumot nemcsak úgy 
lehet tovább adni, hogy prédikálom azt, hanem úgy is, hogy az evan
géliumot tartalmazó iratokat, sajtókiadványokat eljuttatom egyházunk 
tagjaihoz. Az evangélium terjesztésének egy sajátos módja ez, amelyet 
nem szabad leértékelnünk. Pál maga is élt ezzel a lehetőséggel több eset
ben is. Például amikor személyes szabadságában korlátozva nem mehe
tett Filippibe, hogy ott az evangéliumot élő szóval hirdethesse, akkor az 
íráshoz folyamodott. Epafroditosz munkáját, amelyet a fogoly apostol kö
rül végzett, Pál így értékelte: „mint atyjával a gyermek, úgy szolgált ve
lem az evangéliumért.” (Fii 2,22) Ha az apostol körül végzett szolgála
tok az evangélium előremenetelét segítették, mennyivel inkább evangé
liumi szolgálat volt az, amikor az apostol levelét Filippibe vitte Epaf- 
roditusz. Ez valóban az evangélium továbbadása volt. Akkor, amikor az 
előbbiekben már említett prédikációs kötetet, az Evangélikus Naptárt 
vagy az Evangélikus Életet, — hogy csak néhányat emeljek ki — hit
testvéreink kezébe adjuk, az evangéliummal szolgálunk nekik.

Azért is szívesen végzem sajtókiadványaink terjesztését, mert meg
győződésem szerint ezek a kiadványok, de ezek között is az Evangélikus 
Élet az „una sancta ecclesia” -1 reprezentálják számomra. Kiemelnek az 
elzártságból, a gyülekezeti elszigetelődésből és bekapcsolnak a (Magyar
országi Evangélikus Egyház közösségébe. Összekötnek a világ evangéli- 
kusságával, ezen túlmenően a keresztyének nagy közösségével. A sajtón 
keresztül értesülünk egymás gondjairól és örömeiről. Így ébred egymás 
iránti felelőség a gyülekezetekben. Ugyancsak sajtónk híradásai tájékoz
tatnak bennünket egyházkerületi vagy országos egyházi szintű esemé
nyekről, amelyek reánk is figyelemmel vannak, értünk is történnek. 
Sajtónk szolgálata tudatosítja bennünk, hogy mi mindnyájan a Magyar- 
országi Evangélikus Egyház tagjai és gyülekezetei, egy közösség vagyunk, 
a Krisztus teste. Amikor hírt kapunk a Lutheránus Világszövetség kü
lönböző szintű tanácskozásairól, vagy az Egyházak Világtanácsába tömö
rült egyházak életéről és szolgálatáról, akkor kitágul előttünk a horizont 
és látjuk meg, hogy a „Krisztus teste” nem egy kis vézna, erőtlen or
ganizáció, hanem az egész világra kiterjedő organizmus, élő test, amelyet 
a „Fő”, Krisztus éltet és mozgósít a szolgálatra. Ugyancsak sajtónk szol
gálatán keresztül tudatosul bennünk, hogy mi az emberiség nagy család
jának is tagjai vagyunk, akiket Isten „egy vérből teremtett” (Csel 17,26). 
Teremtettségünk és a Krisztustól nyert életújulásunk arra kötelez ben
nünket, hogy az emberiség sorskérdéseit ismerve azon fáradozzunk, hogy



azok az embervilág javára oldódjanak meg. Erre a szolgálatra kötelez 
bennünket diakóniai teológiánkból fakadó hitünk és felelősségünk.

Végül azért is örömmel terjesztem sajtókiadványainkat, mert felbe
csülhetetlen segítséget nyújtanak számomra szolgálataimban. Elsősorban 
nem azokra a kiadványokra gondolok itt, amelyek a lelkészi munkát köz
vetlenül segítik, mint pl. az exegézisek, Lelkipásztor, hittankönyvek stb., 
hanem azokra amelyeket híveink vásárolnak és olvasnak. Ha egy kór
házban fekvő testvérünk kezébe adom az Evangélikus Életet, olyan szol
gálatot végeztem, amelyet az adott helyzetben a szokott módon nem vé
gezhettem volna el: igét hirdettem! Mert amikor a látogatók zaja el
csendesedik, kezébe veszi az újságot, ott találja a vasárnap igéjét, a 
Napról napra rovatban az Ütmutató igéit rövid magyarázatokkal. Ezek 
az írások többet segítenek nekünk, mint amennyire azt értékelni szok
tuk. A látogatási idő nem alkalmas arra, hogy igét hirdessek a beteg 
ágya mellett. Egyéb kórházi szolgálathoz engedélyt kell kérni, és ha meg
adják, a beteget feszélyezi a szobatársak jelenléte. (Ha a dr. Káldy Zol
tán püspök által bejelentett „betegek könyvé” kezünkbe kerül, a sajáto
san kórházi és betegügyi szolgálatokat még jobban el tudjuk végezni 
általa.) Ezekben az esetekben nem pénzért adom, de mégis terjesztem új
ságunkat, mert lehet, hogy testvérünk gyógyulása után megrendeli la
punkat.

Más példát is felhozhatok. Olyant, amikor nemcsak kézbe adom ki
adványainkat, hanem el is adom. Ha valaki egyházunk új útjával és a 
diakóniai teológiával akar közelebbről megismerkedni, akkor az Üj úton 
és a Hanem hogy ő szolgáljon c. munkák alapján mélyre áshat. Napról 
napra a diakóniai teológiában élve végezzük szolgálatunkat, de aki nem 
rendszeresen vesz részt azokon, nem értheti meg olyan jól, mint az 
előbb említett könyvekből. Ezek áttanulmányozása után olyan emberek
ként állhatnak mellénk, mint akik maguk is részt kérnek a diakóniai 
szolgálatból. Az Evangélikus Élet olvasóiról hasonlókat mondhatok el.

Harmadik példának a Naptárunkat említem. Az ez évinek az úrva
csorái sorozatára gondolok. Hány bibliaórát kellene tartanunk, hogy az 
úrvacsorát részletesen ismertessük? Ha a valóságos helyzetet nézzük, azt 
tudniillik, hogy ezek a gyülekezeti bibliaórák a legtöbb gyülekezetben 
eléggé néptelenek, akkor értékeljük csak nagyra sajtónk szolgálatát. 
Nincs akkora bibliaórás gyülekezetünk, mint amennyien a naptárt meg
vásárolják és olvassák. A többi kiadványunk munkánkat segítő szolgá
latáról ugyanígy szólhatnék.

Összefoglalva elmondhatom, hogy önmagát csapja be az a lelkész, 
aki nem terjeszti sajtókiadványainkat. Megszegényíti gyülekezetét, mert 
önmaga nem képes a teológia és egyházpolitika egész területét átfogva 
kellő tájékoztatást adni gyülekezetének. Azt se szégyelljük bevallani, 
hogy az egyház tanításának és életének minden területén nem lehetünk 
egyformán otthonosak. Vannak szolgatársaink, akik egy-egy részletben 
sokkal tájékozottabbak és a sajtó útján segítségünkre sietnek. Fogadjuk 
el segítő szolgálatukat!

Hogyan terjesztem, sajtókiadványainkat?

A hogyan kérdésre válaszolva a saját sajtószolgálatom gyakorlatát 
mondom el, és nem teszem hozzá azt, hogy még hogyan lehetne végezni 
ezt a szolgálatot, még mit lehetne tenni. A folyamatban levő országos 
lelkészkonferenciákon a fórum egyik témája: Mit kell tennünk sajtón
kért? Az első konferencián vettem részt és elmondhatom, hogy ebben a
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kérdésben sok jó javaslat, ötlet hangzott el. Ezeket, ezekhez hasonló
kat hallani fognak lelkésztestvéreim, sőt gazdagíthatják is a lehetőségek 
arzenálját. Tekintettel azonban arra, hogy gyülekezeti és egyházmegyei 
sajtószolgálatom sajátos, amennyiben ünnepenként általában öt istentisz
teleti közösséggel találkozom, a két közigazgatási megye területén levő 
egyházmegyében pedig csak hétközben tudok szolgálatot végezni, azt rög
zítem, hogy ebben a helyzetben hogyan végzem a sajtómunkát. Mivel 
a társítások és összevonások miatt egyre több enyémhez hasonló gyüleke
zet lesz, amelyben a nagyobb létszámú városi közösségtől a néhány lel
kes szórványközösségig minden megtalálható, az a reménységem, hogy 
tapasztaltaimmal segítségére lehetek azoknak, akik hasonló körülmények 
között szolgálnak.

a) Az első és legfontosabb, ami minden gyülekezeti szolgálatra is ér
vényes: elkötelezetten végzem ezt a szolgálatot. Elkötelezettje vagyok an
nak a Jézus Krisztusnak, Aki Úr és szolga. Ezt a teológiát képviseli saj
tónk, ezért a sajtó is szívügyem. Szolgálatomnak nemcsak egy függeléke, 
hanem szerves része a sajtószolgálat.

b) Az előbbiekből egyenesen következik, hogy sajtónk kiadványait 
magam is rendszeresen olvasom. Sajnos, az a tapasztalásom, hogy erre 
nem mindenki ér rá közülünk. Tudom tehát, hogy mit kínálok híveink
nek. Még hetilapunkat sem lehet úgy eladni, hogy a hirdetésben megem
lítem, hogy Evangélikus Élet vásárolható. A könyveknél még szüksége
sebb, hogy tudjam, mit tartalmaz. Csak így tudok rövid bepillantást adni 
azoknak, felkeltve az érdeklődést, akikhez el akarom juttatni a kiadvá
nyunkat.

c) Nemcsak a könyvet, de az olvasót is ismernem kell, hogy kinek- 
kinek érdeklődési körének és képességeinek megfelelőt tudjak ajánlani. 
Ezzel nem akarunk leértékelni senkit, hanem a tényleges leki és művelt
ségi igénynek megfelelően járunk el. Haladás és felemelkedés ezen a té
ren is lehet. Ha azonban valaki kemény eledellel kezdi, annak a további 
szellemi tápláléktól el mehet az étvágya.

d) Végül minden alkalmat megragadva terjesztem kiadványainkat. 
Magammal viszem ezeket a társgyülekezetbe és szórványba. Kínálom is 
tentiszteleteken, bibliaórákon, lelkipásztori látogatások alkalmával, pres
biteri gyűléseken és közgyűlésen egyaránt. Az ajándékozási időszakokat 
is megragadom, így a karácsonyt és a konfirmációt, és ekkor az ajándé
kozásra is alkalmas kiadványokra hívom fel a figyelmet, ízelítőt adva 
azok tartalmából.

Az egyházmegyében mint sajtóelőadó minden meghívást elfogadok. 
Ezeken a sajtószolgálatokon hirdetem az evangéliumot, majd a kiadvá
nyok külső bemutatásával és egyik-másik ismertetésével igyekszem meg
nyerni a gyülekezeteket sajtónk számára. Az egyházmegyében szószék- 
cserés sajtószolgálatot szerveztem, szolgatársaimat is bevonva ebbe a szép 
munkába. Bízom abban, hogy a türelmes s kitartó munka itt is megter- 
mi gyümölcsét egyházunk és az egyes keresztyének számára.

Pintér János
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Tanulmányok

Néhány szempont a modern 
8ach-értelmezés kialakításához

Minden zene bizonyos értelmezést igényel. Főleg a régi zenénél  és 
Bach zenéje is „régi” zene — tapasztaljuk ezt.

A Bach-értelmezésnek hosszú története van. Hans Besch: J. S. Bach 
Frömmigkeit und Glauba c. könyvében végigveszi a véleményeket, el
lenvetést vagy elismerést, Bach művészetével kapcsolatban a kortársak 
véleményétől napjainkig. Ebben a sorban Philipp Spitta neve emelkedik 
ki. Az ő Bach-értelmezése számunkra különösen fontos, mert az Egyház 
felől nézte Bach munkásságát — könyvében az „Egyház Bachjának” ké
pét rajzolta meg. Az én gondolkozásom kiindulópontjául is Spitta szol
gál. Ö Bachnak, az egyházi muzsikusnak arcát rajzolja meg. Bachot nem 
általában „vallásos” embernek rajzolja, hanem az Egyház muzsikusa
ként állítja elénk, akinek törekvése az volt kantátáiban, passióiban, hogy 
a lutheri egyházzenei örökség alapján dolgozzék. Így törekedett a lutheri 
értelemben vett igehirdető zenére. A korabeli érzelmes hangvételű zenét 
száműzte. Az érzelmeket háttérbe szorította és a korabeli operai, szín
házi sőt egyházzenei divattal szemben az objektív tartalmat akarta meg
szólaltam. Már itt megemlítjük Spitta Bach-képével kapcsolatban, hogy 
ő nem csak az egyházi Bachot rajzolja meg, hanem Bach működésének 
középpontját a koráiban látja. Rámutat arra, hogy Bach első orgonamű
vei is korálfeldolgozások, és halálos ágyán újra visszatér a „18 nagy or- 
gonakorál” revideálására és különösen is a „Wenn wir in höchsten Nö- 
ten sind” kezdetű korálelőjátékra. Rámutat arra, hogy pontosan a korái 
az, amit Bach mindennek fölébe helyez egyházzenei munkásságában. 
Spitta csaknem 200 oldalon keresztül foglalkozik Bach elődeivel. Kiderül, 
hogy Bach előtt és vele egyidőben mintegy 53 Bach nevű kántor műkö
dött Thüringiaszerte. Ezt a családot a templomi orgonás szolgálathoz, a 
kántorsághoz való hűség jellemezte. A szó legnemeseb értelmében vett 
hivatásuknak látták ezt a szolgálatot.

Vokális zene. Bach zenéjének eszmei és lelki tartalmát feltétlenül 
vokális zenéjén keresztül ismerhetjük meg. Kétségtelen, hogy a vokális 
zene — szövege révén — sokkal inkább lehet predikatív és adoratív ze
névé, mint a hangszeres zene. Luther is rámutat arra, hogy bár a mada
rak is énekelnek, a hangszerek is szólnak, de csak az emberi hang képes 
szöveget, mégpedig bibliai szöveget is énekelni. Kétségtelen, hogy Bachot 
általában először a hangszeres zene felől ismeri meg a közönség. Zon
goristák az invenciókat, francia és angol szviteket, a Wohltemperiertes 
Klavir preludium és fúgasorozatát játszák, ill. ezeket hallgatja a közön
ség. Gyakran halljuk a Brandenburgi versenyeket vagy a 9 kötetet ki
tevő orgonaműveket. Bármilyen tökéletes élményt nyújtanak is Bach 
hangszeres művei, nem szabad elfelejtenünk egy mühlhauseni nyilatko
zatát, amely szerint hivatásának tudja „a rendszeresített templomi zene 
művelését” (,Eine geregelte Kirchenmusik zur Ehre Gettes”). Bachhoz te
hát, mint vérbeli lutheri teológushoz közelebb állt eszmeileg és hitbe- 
lileg is a szöveges zene, tehát a vokális zene. Ezt úgy értem, hogy persze
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rengeteg hangszeres zenét írt. De zenéjének végcélja nem a Wohltempe- 
riertes Klavir, nem is a Brandenburgi versenyek és nem is a K unst der 
Fuge, hanem a kantáták és passiók. Bach teológiai érdeklődését, zenéjé
nek igehirdetői szándékát sok adat igazolja ill. támasztja alá. Hagyatéká
ban két teljes Luther-kiadást találtak, egy latint és egy németet. Luther 
Asztali beszédei, Zsoltár magyarázata és Házi posztillája még egyszer kü
lön is megvan. A könyvtár többi része is teológiai ill. építő anyag volt. 
Pár éve találták meg Kaliforniában a Bach által olvasott Bibliát. Ebben 
a jegyzeteit is megtalálták a Krónikák könyve margóján és másutt. Ezek 
arra vallanak, hogy itt Bach mint hívő bibliaolvasó, és nem mint zene
szerző foglalkozott a bibliai szöveggel. Bach hite, vallásossága kétségen 
kívül áll. Rendszeres úrvacsorázó volt, sőt adatok vannak arra is, hogy 
évente többször volt magángyónáson egy általa kiválasztott lipcsei lel
késznél akihez bizalma volt. Tehát a magángyónást — a lutheri kegyes
ség ezen sajátos formáját — nem szokásból, hanem élő hittel gyakorolta.

Kantáták. A kantáták középpontba állítása a teológiai Bach-kutatás- 
ban egészen természetes, hiszen ezekben nagyszerűen találkozik a litur
gia, az énekeskönyv, a Biblia, az egyházi esztendő és az imádság, hogy 
csak egy párat felsoroljak. A passiókról majd később szólunk, de már 
most ki kell emelni, hogy a passiók ismerete nem pótolja a kantáták is
meretét. Bach mintegy 300 kantátát írt, amelyből 100 elveszett. Kantátái
ról tudjuk, hogy azok zömét Lipcsében írta, mégpedig ott is az első évek
ben: 1723-tól 1729-ig. Ezekután meglehetősen megtorpant a kantáták írá
sában. Az első kísérletek a „Kantáta-tavasz” persze a fiatal korra esnek, 
nevezetesen Mühlhausenre és Weimarra. Ezekben recitativók és áriák so
rozata helyett egy olyan formát találunk, amelyben kórus zenekar, szó
listák fölváltva szerepelnek. A szöveg pedig kizárólag a Bibliából és Éne
keskönyvből adódik. A későbbi kantátákat jellemzi egy nagy bevezető 
kórus (rendszerint korálfantázia), majd recitativók, áriák után a záróko
rál. A kantáták a vasárnapra kijelölt óegyházi evangélium gondolatkö
rében mozognak. Bach igazi lutheri teológusként exegetálja az ige szavait, 
mondatait. Rendszerint eljut az evangélium objektív megragadásához és 
zenei prédikációjában nem a saját szubjektív gondolatait, hanem az ige 
örök üzenetét tolmácsolja.

Megemlítjük még, hogy Schweitzer Bach „zenei szótárát” az Orgel- 
büchlein c. korálelőjáték gyűjteményéből és éppen a kantátákból fejtet
te meg. Azok a visszatérő motívumok, mint a: „Jézus” — „öröm” — 
„örökkévalóság” — „fájdalom” — „bűnbánati” és „zokogó” motívum stb. 
mind a kantáták ill. az Orgelbüchlein korálelőjátákai révén lettek isme
retessé.

Passiók. Bach nagy egyházzenei művei közül a h-moll mise mellett 
a János és a Máté passió szerepel a legtöbbet a modern zenei élet kon
certprogramjaiban és a templomi hangversenyeken is. Arra nincs lehe
tőség, hogy a két passió egyes tételeit alapos teológiai elemzésnek vessük 
alá, de hadd ragadjam ki mindkét passió nyitókórusót és annak kapcsán 
hadd mondjam el a legfontosabb teológiai érdekességeket.

A János passió elején először az „O Mensch bewein dein Sünde 
gross” kezdetű korálfantázia állott. Ez később a Máté passió első részé
nek végére került. Érdekes a mostani formában a nyitó kórus: „Herr, 
unser Herscher. . . ” Itt a vonósok az Isten Fiának méltóságát, magasz
tosságát festik. A passió gondolatot a fuvola és oboa szólaltatja meg; Eb
ből a két elemből szövődik mindjárt a zenekari bevezetés is. A legérde
kesebb magának a tételnek az alapgondolata: „Urunk! mutasd meg szen
vedésedben, hogy Te a legmélyebb megaláztatásban is Isten Fia marad
tál!” Tehát a teológia crucis alapgondolatával állunk szemben itt, hogy
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Isten Fiának szenvedése nem áll ellentétben az ő dicsőségével. Ez az 
alapgondolat mutatja azt is, hogy milyen közel állott Bachhoz a lutheri 
teológia, a teológia crucis, a kereszt teológiája. Annál a résznél, amely 
Krisztus megaláztatásáról szól a „Herrlichkeit” (dicsőség) motívum a 
bassusba, tehát a legalsó szólamba kerül. Hangfestés, pontosabban a han
gok és hangszerek bevonása a „predikálásba”, a legmélyebb teológiai 
tartalom ábrázolása céljából!

Érdekes, hogy mindkét passióban az illető evangélium Krisztus képét 
tartja szem előtt Bach. Ahogy Máté és János másképp írja le a passiót, 
úgy Bachnál is éles különbség van a két passió zenéje között.

A Máté passió nyitókórusa azt mutatja, hogy Bach számára a lírai, 
drámai és esztétikai elem mindig kevés. A kettős nyolcszólamú kórus 
felváltva mondja: „Jertek lányok, sirassátok a Vőlegényt...” Ez az ér
zelmileg és drámailag túlfűtött rész önmagában is elég lenne, de Bach 
— kilencedik szólamként — fölébe énekelteti: „Krisztus, ártatlan Bá
rá n y ...” (O Lamm Gottes unschuldig). Tehát egy korái bekapcsolásával 
liturgikus szintre emeli a zenét, és egyúttal hidat ver a jólismert gyüle
kezeti ének által a passió zenéje és a gyülekezet között. A passió tehát 
a gyülekezetnek szól. A gyülekezet. az, amelyik Isten Bárányára, az ér
tünk szenvedett Megváltóra gondol. Általában: a korálok felől kell néz
nünk a passiót. A korálok összeválogatása, elhelyezése a legjobban mutat
ja, mekkora súlyt fektetett Bach arra, hogy a passiót a gyülekezet hall
gassa és megértse. Ügy válogatta össze a korálokat, hogy a megfelelő 
pillantaban mindig megszólaljon a gyülekezet hálája, félelme, szorongá
sa, bűnvallása vagy megdöbbenése.

Korái. A passiók kapcsán rámutattunk a korálok jelentőségére Bach 
zenéjében. Elmondhatjuk, hogy ami egy teológusnak szinte a legtöbb 
örömöt adja a kantátákkal, passiókkal való foglalkozásban, az éppen a 
korálok szerepeltetése. A korálok által lesz Bach zenéje lutheránus egy
házi zenévé. Jellemző tehát, hogy Bach nem egyszerűen egyházi zenész 
volt, hanem lutheránus egyházi zenész volt. A lutheránus egyházi zene 
lényege, hogy Isten igéjét szólaltatja meg, amire a gyülekezet válaszol. 
Ugyancsak jellemzi Bach kantátáit az orgonaszerű hangszerelés, ami azt 
jelenti, hogy kantátáiban olyan korálfantáziákat találunk, amelyek nem 
mások, mint a korabeli orgonaformák átültetése orgonáról énekkarra, ze
nekarra és szólistákra. Érdekes, hogy a Bach korában már kimerülő vo
kális egyházi zene az orgonaformáktól kap felfrissítést. (Spitta.) Amikor 
Itáliában, Palestrina után már hanyatlik az egyházi zene és helyette a 
világi formák: opera, concerto, hangszeres zene virágzik, Németország
ban, lutheránus talajon, utolsó nagy virágkorát éri az egyházi zene — és 
pedig éppen az orgonazenéből kölcsönvett formák jóvoltából (koráltrió, 
korálvariáció, orgonakorái átültetése). Spitta mutat rá, hogy Pachelbel, 
Buxtehude és Bőhm orgonakorái formáit ülteti át Bach, amikor áriákat, 
duetteket, kórusokat úgy formál ki, hogy bennük — közjátékokkal meg
szakítva — egy korái sorai egymásután jelennek meg. A leggyakoribb ez 
a kantáták nyitótétetélben. Kivált a későbbi kantátákban, elsősorban ko- 
rálfantáziákkal találkozunk, amikor sokszor éppen a Pachelbel-féle for
mával van dolgunk. Itt tehát az egész együttest (szólisták, énekkar, zene
kar) úgy kezeli mint egy orgonát, és voltaképp orgonakorál-fantáziával 
állunk szemben. Már az ifjúkori kantátákban találunk olyan szerkezetet, 
amikor egy duett szerepel és harmadik szólam gyanánt, hangszer fújja 
bele a koráit (Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit” vagy „Nach dir Herr” 
stb kantátákra gondolunk). Van úgy, hogy egyik énekes énekli a koráit 
és a másik hozzá az áriát; végeredményben korái fantáziák ezek, me
lyekben nagyszerűen érvényesül az, hogy az énekes szubjektív, egyéni
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énekét objektív módon támasztja alá a gyülekezetei képviselő korái. A 
korái mindig a metafizikai régiót képviseli, mintha a „mennyből szólna 
bele a zenébe” . A „koráláriák” tehát az egyéni vállásosságot liturgikus 
szintre emelik. A korái közvetítésével szinte az egész egyháztörténelem 
kapcsolódik bele ebbe a zenébe. Hiszen több évszázados, sőt évezredes 
dallamok szólalnak meg. A korálok jelentik azt a hidat, amely összekötő 
szerepet játszik Bach zenéje és a gyülekezet között. A templombajáró és 
a korátokat éneklő gyülekezet számára hatalmas élményt jelent egy-egy 
korái megszólalása kantátákban vagy a passiókban. A korálok szerepel
tetése adja meg a kantáták „egyházi” jellegét.

De tempore-jelleg. Bach megismerésének útja a kantátákon át vezet. 
Ezeknek pedig egyik jellemző vonása a „de tempore” -jelleg. Tehát az, 
hogy szinte minden kantátán szerepel, hogy Advent, Vízkereszt, Szent- 
hároms. u. melyik vasárnapra íródott. Bach tehát benne él az egyházi 
esztendőben.

A de tempore-jelleg azt jelenti, hogy Bach kantátáiban a vasárnap 
jellegét, a vasárnap evangéliumát veszi alapul. Ebben különbözik pl. a 
másik nagy evangélikus zeneszerzőtől, Schütztől is, akinél az egyházi 
esztendőhöz való kötődés (főleg élete első szakaszában) nem volt meg.

Hangfestés. Bach egyházi zenéjével kapcsolatban külön kell szólnunk 
a hangfestésről. Schweitzer szerint vannak „zeneköltők” és vannak 
„hangfestők” zeneszerzőink között. Ez utóbbiak olyan szövegrészt keres
nek, amelyet valamiképpen „festeni” lehet a zenében. Bach is ezek közé 
tartozik. Schweitzer az „Orgelbüchlein” elemzése közben bukkant rá ar
ra, hogy Bach nem csak egyszerűen korálelőjátékot írt, hanem kiválaszt
ja azt a képet a szövegből, ami „festhető” és ennek alapján egy megfelelő 
„hangfestő motívumot” épít bele a korálelőjátékba.

Nézzünk néhány példát! Az „Ádám siralmas esete” (Durch Adams 
Fali) c. korálelő játékban a bűnesetet ábrázolja a tiltott szűkített szep- 
tim lépésekkel a pedálban, továbbá a dúr és moll hármashangzat váltako
zásával . . .  A dúr-világos, a moll-homályos. Vagyis a dúr az eredeti álla
pot, a moll a bűn által megrontott állapot. Az egyik húsvéti korálelőjá- 
tékban (Erstanden ist dér heilige Christ) a felfelé ugró kvart- és kvint 
lépések és a felfelé gördülő skálamenetek a feltámadást festik. A „Krisz
tus halálra adatott” (Christ lag in Todesbanden) c. korálelőjáték pedig 
egyenesen a Krisztus sírján levő kő elhengerítését ábrázolja.

A karácsonyi korálelőjátékokban többek között a bölcsőringatás rit
musa szerepel. Bach tehát hangfestő módszerrel dolgozik. De ez a hang
festés több nála, mint hobby, kedvtelés vagy szórakozás. Nála itt is az 
igehirdető szándék jelentkezik. Általában rá kell mutatnunk Pachelbel, 
Buxtehude, Walther és más neves zeneszerzők korálelő játékaival szem
ben arra, hogy Bach a korái dallamán túl, annak szövegével is foglal
kozik. A többiek csak a dallamokat, a dallamok hangulatát veszik alapul. 
Variálják, melizmákkal, ékesítésekkel tarkítják a dallamot. De a szöveg 
egy mozzanatának megragadása, abból egy jellemző motívum képzése 
nem fordul elő. A legtöbb, amit találunk pl. Scheidtnél, hogy a kromati
kát alkalmazza a bűnbánat vagy a szenvedés, fájdalom kifejezésére („Da 
Jesus an dem Kreuze kezdetű korálelőjátékban).

A kantáták elemzését úgy kezdtem el, hogy minden kantátáról kü
lön kartotékot készítettem és elsősorban a hangfestő részeket írtam össze. 
Rengeteg van, az ember nem győzi összeírni. A recitativók is tele vannak 
hangfestő elemekkel. Bach soha sem elégszik meg a szöveg száraz reci- 
tálásával, hanem mindig teológiai érdeklődéssel nézi a szöveget. Ahol ha
lálról, bűnről, félelemről stb. van szó, vagy örömről, kegyelemről, békes
ségről, azt megfelelő módon festi zenével. Ez tehát valóban azt jelenti,
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hogy „prédikáltatja” a hangszert. A hangfestő tendencia teszi érthetővé 
Bach zenéjét és hozza közel a hallgatóhoz. Az egyház szempontjából pe
dig azért jelentős, mert a hallgató kezébe adja a Bibliát és az énekes
könyvet még egy korálelőjáték hallgatásánál is.

Köztudomású, hogy Bach milyen komoly teológiai képesítést nyert 
akár az ohrdruffi, akár a lüneburgi tanulóévei alatt. Olyan iskolákba 
járt, ahol alapos hitoktatásban részesült. Az említett iskolákban evangéli
kus papok voltak a tanárai. Az iskolák elvégzése után — mai fogalmak 
szerint — azt mondhatnánk, hogy „képzett teológus” lett belőle. Bach 
tehát pontosan tudta, hogy mi a lutheri tanítás bűnről, kegyelemről, örök 
életről, a hit általi megigazulásról stb.

Valóban Bach hangfestő munkássága is a lutheri értelemben vett 
igehirdetés folytatását jelenti. Bach Luther munkáját folytatja orgona
zenéjében, kantátáiban, passióiban a maga nyelvén és a maga módján. 
Luther pozitív zeneszemlélete közismert — Zwingli és Kálvin felfogásá
val szemben. Nem véletlen, hogy éppen a lutheri egyházban alakult ki 
olyan orgonaművészet és egyházi zene, amelyek egyik egyházban sem.

Számok. A Bach-kutatás ma sokat foglalkozik az ún. „kulcsszámok” 
szerepével. Bach nemcsak a fülnek, de a szemnek is írt, amikor kottáiba 
bizonyos számösszefüggéseket helyezett el. Ezek a fontosabb számössze
függések bizonyos szent számokból erednek. A 3 pld. a Szentháromságot 
jelenti. Persze a hármashangzat is igen jó zenei kifejezése a Szenthárom
ságnak. Pl. a C—E—G hang, három különböző hang és mégis egy. Tehát 
„lényegében egy, de személyében három” . További példák: a 7 szám je
lentése: bűnbánat, evangélium, Üjtestamentum. A 10 szám a törvényt, 
a tízparancsolatot jelenti. „Van törvényünk” (Wir habén ein Gesetz) 
énekli a kar a János passióban, és ebben a tételben 10-szer lépnek be 
a szólamok. A 11-es szám: a tanítványok Judás nélkül. Ez látszik a Máté 
passió „Én vagyok-e az, Uram” kezdetű kórusában (Herr bin ich’s?), ahol 
a 11 tanítvány kérdi „Én vagyok-e az Uram,  mert Júdás nem kérdi. 
A tételben épp 11-szer ismétlődik ez a szöveg!

Az üdvösség száma a 17, vagy annak szorzata pl. 153. 21 az Üjtesta- 
mentumi iratok száma, 21 részből áll pl. a Klavir Übung III. TheiI 
(Bach orgonamiséje).

Igen lényeges, hogy Bach az abc betűinek megszámozása alapján na
gyon kedvelte saját nevének összegét, a 14-es számot. Ennek megfejtése 
a következő: B:2, A:1 C:3 H:8. Ez összesen: 14. Vagyis Bach: 14. Ez tehát 
az ő saját nevének a száma. Geiringer könyve sok példát hoz fel arra, 
ahogyan Bach ezt a számot felhasználta műveiben. A Máté passióban és 
sok más helyen a 14-es számmal „írja alá” a nevét. 14 hangot ír az éne
kes vagy hangszeres szólamba és ezzel fejezi ki, hogy ő is hiszi és vallja, 
amiről a szövegben szó van. Egyik példa erre a Máté passióban az a 
mondat, amit a százados mond Jézus keresztje alatt: „Bizony, Isten Fia 
volt ő” (Wahrlich, Diéser ist Gottes Sohn gewesen). Bach itt 14 hangot 
ír le a basszus szólamban. Tehát ő is (14) vallja, hogy Jézus az Isten Fia.

Egy érdekes példa: Bach a 19. kantátának kottájára (Es erhub sich 
ein Streit) ezt írta fel „J. J. Festő Michaelis Concerto a 14. Geiringer ezt 
a magyarázatot adja.” A két első betű a„Jesu Juva” (Jézus segíts) rö
vidítése, amit a zeneszerző gyakran használt egy-egy műve elején. „A 14 
szólamra komponált mű a számszimbolikában járatosaknak világossá tet
te, hogy Bach a szerző (akinek száma a 14!) — Még megjegyezzük, hogy 
a „Concerto” elnevezés a 17. században a kantáta elnevezése volt. Bach te
hát itt ezt a régebbi elnevezést használja.

Legutóbb olvastam, hogy a „Mennyből jövök most hozzátok” korál- 
variáció sorozat végén az alt szólamba beleszőtte a „B—A—C—H” han
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gokat. Tehát súlyt helyezett arra, hogy „aláírásával” maga is bizonyságot 
tegyen hitéről.

Hangszeres zene. Eddig Bach vokális zenéjével foglalkoztunk. Most 
szóljunk a hangszeres zenéjéről. Itt sem törekszünk teljességre, csupán 
egy-két olyan szempontot érintünk, ami valamiképp a teológus szemszö
géből nézve különös jelentőséggel bír. Bachnál a hangszerek, régi hang
szerek is még nagyobb szerepet kapnak, mint Hándelnél. Általában jel
lemző Bachra egy bizonyos konzervatív vonás a korabeli zenei élettel 
szemben. Nem alkalmazkodott mindenben a korabeli újításokhoz, sőt in
kább arra törekedett, hogy a régebbi korok hangszereléséből, orgona
regisztrálásából sok értékes dolgot átmentsen. Pl. olyan regiszter kombi
nációkat alkalmazott, ami abban a korban már nem volt szokás. Zene
kari hangszerelése is sokkal gazdagabb mint Hándelé. Nem olyan egysíkú. 
Másrészt a hangszereknek egy egészen különös, szimbolikus szerepelte
tésével is találkozunk Bachnál. Ismeretes, hogy a középkorban a vokális 
zene volt a fő és a hangszerek serege alá volt rendelve az énekkarnak. 
A hangszereknek nem volt önálló, autonóm jelentőségük, létjogosultsá
guk, csupán arról volt szó, hogy színezték, erősítették a szoprán-altot 
(violák, blockflőték) vagy a tenor-basszust (Harsonák). Ezzel szemben 
Bach korát, de már a megelőző kort is jellemezte a hangszerek eman
cipációja. Virtuóz jellegű, önálló hangszeres zene született meg ebben a 
korban.

Felvetődik a kérdés: mi volt Bach hozzáállása a hangszerek eman
cipációjához? Kétségtelen, hogy ő maga is hangszeres virtuóz volt, kor
társai is elsősorban orgona- és csembalóvirtuózként ünnepelték. Ezt nem 
lehet letagadni. De a kantátáiban, passióiban szereplő hangszeres részek 
mégsem tekinthetők, „autonóm” zenének.

Itt a hangszerek szimbolikus szerepeltetéséről van szó. Valami ha
sonló már jelentkezik Shütz művészetében is. A Karácsonyi históriában 
pl. a pásztorokat blockflőték, az angyalokat hegedűk, a főpapokat trom
biták, Heródes szavát harsonák kísérik. De Bach ennél jóval tovább 
megy. Egy nemrég megjelent tanulmány elemzi a hangszerek szimbo
likus és teológiai szerepeltetését a Máté passióban. Kimutatja, hogy a vo
nós hangszerek ott szerepelnek, ahol az isteni természetről van szó, míg 
a fuvola a „testi embert” , a bűnös emberi természetet jelképezi. Az állan
dó basszus (basso continuo) Istent, mint hordozó alapot jelenti. Ezért 
azokban a tételekben, ahol arról van szó: Jézus magára vette a bűnt és 
Isten emiatt elhagyta Jézust: itt az alap, tehát a basso continio megszű
nik, vagyis nincs basszus szólam! Példa erre az „Aus Liebe will mein 
Hailand streben” kezdetű szoprán ária, ahol nincs basszus kíséret. Jézus 
szeretetből hal meg, mert magára vette bűneinket.

A két vakról szóló kantátában (Du wahrer Gott und Davids Sohn), 
a két vakot jelképező énekes duetthez két oboa társul. A két oboa a két 
vakot jelképezi. Folytathatnánk a példákat. Mindez arra vall, hogy a 
hangszereket nem csupán esztétikai szempontból alkalmazza Bach ha
nem velük is aláhúzza a kantáta igei, teológiai tartalmát.

Teológiai szempontból kissé hosszabban kell foglalkoznunk az orgo
nával, nem is annyira Bach orgonaműveivel, mint inkább a korabeli or
gonákkal és az orgonaépítés fejlődésével, a jelenlegi orgonaépítészeti el
vekkel, amelyek nem utolsó sorban éppen a stílusos Bach játék megvaló
sítására törekszenek.

Hans Klotz: „Az orgonáról” című könyve bőven tartalmazza az alap
vető ismereteket. A következő fejtegetéseket abban a reményben írom, 
hogy egyes szakkifejezéseket e könyv alapján bárki megérthet, ill. utána 
tud nézni. (Gergely Ferenc fordításában jelent meg).
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A múlt század végéig fogalma sem volt az orgonaépítészetnek, hogy 
a barokk kor után, milyen helytelen útra indultak. Az orgonát egyre 
erősebb hangúvá tették és az volt a cél, hogy az orgona mintegy a nagy 
zenekart utánozza. Egyre nagyobb hangszert követeltek meg és mivel ezt 
az ún. „mechanikus csúszkaláda” nem győzte, kitalálták a peumatikus or
gonát, amelynek révén azután bármennyi regisztert meg lehetett szólal
tatni — a billentyű lenyomása akkor sem lett nehezebb. A hangerőre 
törekedve, feladták a színt és lemondtak a csúszkaláda sajátos orgona
szerű hangzásáról. A csúszkaláda, amely 400 évig volt az orgonaépítészet 
kizárólagos alapja — lassanként kezdett kimenni a divatból, és vele 
együtt feladták azt a hangzást, ami az orgona igazi titka. Voltaképp fele
désbe merültek a régi orgonaépítés elvei, a díszpozíciós elvek, a menzú- 
rák is. Sok tényező járult ahhoz, hogy azután a századforduló táján 
Schweitzer rájött, hogy Bach orgonaművei az akkoriban megvetett régi 
Silbermann orgonákon sokkal jobban szólnak, mint az ún. modern hang
szereken. A mai orgonaépítészet újra alkalmazza a régi (barokk) orgonák 
előnyös taulajdonságait, de persze felhasználja a modern technika vív
mányait is.

Az orgona hangja „végtelen” . Hiszen az egyszer leütött hang szól, 
amíg el nem engedem. Az orgonahang végtelensége Istenre emlékeztet. 
Az orgonahang minden múlandóval szubjektívvel, szentimentálissal 
szembenáll. Ezért olyan alkalmas kultikus, liturgikus szolgálatra.

Az orgona elsősorban a polifon zene megszólaltatására alkalmas 
hangszer. Ezért is lett Bach hangszerévé akinek stílusa élete végéig meg
maradt a legszigorúbb polifónia mellett.

Érdekes látni azt, hogy a zenetörténet több időpontban is igyekezett 
hátat fordítani a polifóniának. így 1600 táján Monteverdi korában látjuk, 
hogy a polifónikus, többszólamú madrigálból szólómadrigált csinálnak. 
A többszólamú tételből csak egy szólamot énekelnek, a többit hangszer 
játssza. Kialakul az opera, amelyben kifejezetten a monodia játszik sze
repet. Később is újra van olyan fordulat a zenetörténelemben, amikor 
a monodiőt juttatják diadalra, hogy az „egyén” szólalhasson meg. Ezzel 
szemben Bach zenéje, mint egyházi zene voltaképp mindig a polifóniát 
hangsúlyozza. És ennek mély teológiai értelme van. Olyasmi, mint az 
imádságunkban az, hogy Miatyánk, tehát sosasem „én” Atyám. Nem egy 
szólam, nem több szólam. Ezt a több szólamot most nem is általában a 
plifónikus szerkezetre értem, — amikor ún. minden szólam egyenlő ér
tékű — hanem arra a speciális polifóniára gondolok, amelyben az egyik 
szólamban a korái is szerepel. Amikor egy ária, tehát egy szólóének mel
lett megjelenik a korái, akár úgy hogy egy másik szólista énekli, vagy 
úgy hogy a kar vagy egy hangszer szólaltatja meg. Ez azt fejezi ki, hogy 
a szólóénekes hitével, bűnbánatával, Jézusban való örömével nem áll 
egyedül, hanem mellette áll a gyülekezet is.

*

Az eddigiekben felvázoltunk néhány szempontot Bach vokális és 
instrumentális, tehát énekes és hangszeres műveinek megértése dolgában. 
Ha most befejezésül azt a kérdést vetnénk fel, hogy mi alkotja Bach ze
néjének lényegét, úgy két mozzanatra kellene a hangsúlyt helyeznünk, a 
Jézus-szeretetre és a halálvágyra.

Jézusszeretet és halálvágy. A második kifejezés kétségkívül szokatlan 
vagy egyenesen meghökkentő, de akik Bach zenéjét jól ismerik, szövegeit 
teológiailag elemzik, tudják, hogy indokolt ez a megjelölés. Zenéjében 
lépten nyomon megjelenik az a boldog sóvárgás, hogy a halál után majd
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találkozhat Jézussal. Innen, tehát a Jézus utáni vágyból fakad a „halál
vágy”, amely tehát valójában nem a földi élet megvetését jelenit. A kö
zépkori kegyességnek sajátos eleme volt a Jesusminne, a Jézus iránti sze
retet sőt szerelem. Miről van itt szó? A Jézus iránti szeretet, ill. „szere
lem” olyan bibliai helyeken alapul, mint az Énekek Énekének allego
rikus értelmezése. Ebbe a gondolatkörbe vág a 10 szűz példázata vagy 
János Jelenések könyvének egy-két mozzanata. Továbbá Pál apostolnál 
is szerepel az a „felette nagy titok”, hogy a férfi és a nő viszonya a há
zasságban hasonlít Krisztus és az Egyház viszonyára. Krisztus a „Vőle
gény”, az Egyház a „Menyasszony” . Ez az ún. „menyasszonymisztika” 
azután átkerül valamiképpen az evangélikus egyházba is. Főleg Nikólai 
Fülöp két éneke: „Tündöklő hajnali csillag” és „Vigyázzatok azt kiáltják” 
közvetítik ezt a középkori gondolatvilágot. A „halálvágy” a Jézus sze- 
retetéből fakad, mert benne az a reménység szólal meg, hogy ott a hivő 
meglátja Jézust. Egyik legismertebb példa Bach „Jöjj szép halál” c. 
éneke. Ennek egyik sora kifejezetten mondja (magyar fordításban) . . .  
„Meglátom Jézust végre” (ti. a halálom után). — Az említett középkori 
kegyesség és teológia egyik jeles képviselője volt Tauler János. Tauler 
prédikációi Bach könyvtárában is megvoltak. Bach olvasta Tauler pré
dikációit, tehát első kézből ismerte a „misztikus” teológiát. Több helyen 
megszólal a Jézus látására való vágy így pl. a 11. kantátában: „Lobet 
Gott in seinen Reichen” .

A záró korálfantáziában, annál a szövegnél: „Mikor jön el a nap, 
amikor Jézust újra láthatom”, a zene lángjai az égig csapnak, arra a 
gondolatra, hogy az utolsó napon Jézust újra megláthatja. 9 „meny
asszony-misztika” szerepel a 144. kantátában is „Wachet auf, ruft uns 
die Síimmé” (Vigyázzatok, azt kiáltják). Utalok itt arra a tételre, amelyet 
orgonára is átírt. Ez a zene mutatja, hogy Bachnál nem az ítélet gondola
ta áll a középpontban, hanem a „Vőlegény és Menyasszony” boldog ta
lálkozása, hiszen a zene kifejezetten „mennyegzői” hangulatú muzsika. 
Tehát: „Jézus-szeretet” és „halálvágy” . Ez a két mozzanat hozza a leg
jobban hullámzásba Bach érzelem világát, amint ezt a zene világosan 
tükrözi. Mikor a Schemelli-féle korálgyűjteményt elemeztem, csaknem 
valamennyi koráihoz odaírhattam téma gyanánt: „halálvágy” vagy „Jé
zus-szeretet” . Tehát valóban állandóan ez tér vissza. Bach nem únja meg 
zenéjében állandóan kifejezni a Jézus iránti szeretetet. Amikor Jézus ne
ve elhangzik, figyeljük meg, micsoda melegség ömlik át az ő zenéjén.

Bach „misztikus” kegyessége persze egy bonyolult probléma is egy
ben. Mert a lutheri kegyesség és a misztikus vallásosság voltaképp nem 
tűri egymást. Bachnál csupán egy misztikus „beütés” -ről beszélhetünk. 
Alapjában igazi lutheri kegyesség van nála. Érdekes ennek kapcsán pl. 
a 80. kantáta (Ein feste Burg ist unser Gott). Itt szinte egymást váltják 
a lutheri orthodox tételek és a lírai, misztikus hangvételű áriák. Kétség
telen, hogy Bachnak megvan ez a kettős arca, de nem egyenrangúan, 
mert ő alapállásában jellegzetes lutheri kegyességű. Hangsúlyozni kell, 
hogy távol áll pl. a katolikus misztikus kegyességtől.

1985-ben 300 éve lesz, hogy evangélikus egyházunk nagy zeneszerzője, 
Johann Sebastian Bach megszületett. Az eltelt évszázadok alatt zenéje, 
passiói, kantátái nagy hatással voltak az evangélikus kegyesség fejlődé
sére. Ahogy régi énekeskönyveink énekei évszázadokon át formálták az 
evangélikus kegyesség arculatát, sajátosságait, úgy elválaszthatatlan lett 
a karácsonyi vagy a nagypénteki történet Bach zenéjétől. A passióiban, 
kantátáiban megszólaló korálok hidat képeznek Bach zenéje és az egy
szerű, hívő gyülekezet között. Templomainkban, istentiszteleteken, zenés 
áhítatokon, hangzik — avatott művészek tolmácsolásában — Bach ,,or
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gonaevangéliuma”, a hervadhatatlan szépségű korálelőjátékok, prelúdiu
mok, toccáták és fugák.

De rá kell mutatnunk arra is, hogy Bach jelentősége túlnyúlik a 
lutheránus egyház keretein. Felekezeti és világnézeti különbség nélkül az 
emberiség közös kincse az ő művészi hagyatéka, és az egyetemes emberi 
kultúra egyik legnagyobb értékét képviseli.

Gáncs Aladár
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Gyermek- és ifjúsági szolgálatunk 
aktuális kérdései

1. Megváltozott külső és belső meghatározók

Alapjaiban új környezetben kellett megtalálniuk az egyházi közele
dés útját a felszabadulással bekövetkezett fordulat után mindazoknak, 
akik a gyermekszolgálatban munkálkodtak. Az a forradalmi áttörés és 
fejlődés, ami akkor ezen a téren elindult, napjainkban is tart. Az a hely
zet, amiben a gyermekekkel való szolgálatunk folyik, különleges minő
ségű felkészültséget követel meg tőlünk. Az új környezet meghatározó 
szereppel bír a végzett munka eredményességét tekintve. Ezért mielőtt 
bármilyen módszertani vagy tartalmi kérdéssel foglalkoznánk, szükséges 
az új környezet reális vizsgálata, a konzekvenciák levonása és világos 
látásmód kialakítása. Az új környezet kifejezésbe vonom be mindazokat 
a társadalmi, politikai változásokat is, amelyek már történelmi tények, 
de mind ez ideig témánk feldolgozásánál elengedhetetlenül fontos külső
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meghatározók. Az új környezethez tartozónak ítélem meg azt a változást 
is, amely az egyház keretein belül ment végbe 1945 után, majd külön az 
1945—1948/49-ig terjedő időszakot és a már innen induló, mégis új 1948— 
1979-es három évtizedet, amely az Egyezmény szellemében egy állandó 
képlet irányába mutat. Napjainkban gyakran egyértelműen helyezzük 
ezeket az időpontokat és eseményeket a múltba, ugyanakkor rá kell mu
tatnunk arra, hogy minden mai lépésnek, feladatmegoldásnak útmutatói 
is ezek az események, ugyanakkor keret-meghatározók, illetve feltételek, 
amelyekben mai szolgálatunk lehetőségei megszülettek. Csak a társadal
mi változás alapos ismeretével lehet továbblépni az oktatáspolitika fe j
lődésének szem előtt tartásával az egyházi nevelés területére. Az össze
függés feltétlenül onnan adódik, hogy egy új társadalmi rend kialakítá
sáért folyó forradalmi küzdelemben végzendő egyházi szolgálatról van 
szó. Különösen igaz ez a gyermek- és ifjúságpolitika területén. Joggal 
teszi kiemelt helyre és ad neki megkülönböztetettt fontosságú szerepet 
egy fejlődésben, küzdelmi állapotban levő szocialista rendszer. Az igaz
ságos társadalmi rendért folyó nemzetközi küzdelem is elkötelezi a szo
cialista országok belpolitikáját abban az irányban, hogy fokozott felelős
séggel alakítsák ki.a felnövekvő új generációk világképét és világnézetét.

Ezen a talajon kellett megtalálnia helyét az evangélikus egyház 
gyermekszolgálatának. Ez azonban nem tekinthető egyszeri, megtörtént 
eseménynek, sokkal inkább újra előttünk álló feladatnak. Vonatkozik ez 
az újrafogalmazás állandó szükségszerűségére, de magának a közeledés
nek minőségi árnyalataira is. Amit egy hihetetlen áldozat árán győztesen 
kikerült osztály — a munkásosztály — történelmi szerepéből kifolyólag 
is magáénak mondhat, azt nem teheti ki egy ideológiailag zavaros hatás
nak. Innen nyilvánvaló az, hogy az evangélikus egyház közeledése gyer
mekekhez és ifjúsághoz csak a szövetségi politika világos értelmezésével, 
annak keretein belül engedhető meg. Itt találkozunk egy új viszonyulás
sal, amely mindkét fél számára, kölcsönösen szükséges. A szolgálati lehe
tőség így olyan faktora a nagyobb horderejű egységnek, amelyikre ugyan
azok a feltételek érvényesek, mint az egészre. Az új környezet úgy ért
hető, hogy egy küzdelmi állapot szintjén megengedett, illetve elvárt vi- 
szonyulási és szolgálati szövetség. Ezek a megállapítások egyértelműen 
támasztják alá azt, hogy az evangélikus egyház lelkészei csak akkor vé
gezhetik jól a szolgálatukat, ha az új környezet mély ismeretével és an
nak összefüggéseit látva kialakítják az új hozzáállási formát.

Nyilvánvaló az is, hogy a megszokott képletből ki kell lépni és bele- 
állni egy merőben új közeledési formába. A talán évtizedeken keresztül 
tökéletesnek tartott módszerről átlépni a közös, egységes fronton kiala
kított tendenciára. Elöljáróban már ezen a ponton meg kell jegyeznünk, 
hogy azért szürke több gyülekezetben a gyermek- és ifjúsági munka, mert 
nem következett be egy minőségi váltás, hanem elavult képletek mente- 
getése vágy inkább élesztőse tölti ki a kereteket. Külön szociológiai fel
mérést igényelne ez a kérdés ugyanúgy, mint az említett két generációval
való egyházi foglalkozás megoszlása, aránya, visszaesése és fejlődése. 
Nem lehet leegyszerűsíteni pusztán népességi és területi megosztottság 
kérdésére azt, hogy egyes területek között mennyiségi és minőségi érte
lemben is nagy az eltérés a gyermek- és ifjúsági munkát tekintve. Inkább 
jelentős szerepet játszik az, hogy a személyi adottságok és a gyülekezeti 
élet fejlődése elmaradt az országos teológiai és gyakorlati előrelépéstől. 
Éppen emiatt van szükség egy új áttekintésre egyes gyülekezeteken belül 
is, hogy megvizsgáljuk, az egy-egy generációval való kapcsolatfelvétel és 
fejlesztés miért hiányosabb a többinél vagy alapjában hogyan hiányoz
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hat. Ehhez a munkához teológiai és politikai értelemben egyaránt érett, 
széles látókörű lelkészekre és gyülekezeti vezetőkre van szükség.

Meg kell jegyeznünk azt is, hogy nehezen képzelhető el egyes helyi, 
kisebb, bezárt közösségek fejlődése és kibontakozása. Hiszen azok a fel
adatok, amelyek a legfiatalabb generációk egyházi aktivizálásánál jelent
keznek, összefogott, egymással kapcsolatot tartó gyülekezeti közösségeket 
igényelnek. Legfeljebb egy kicsi, belső körön mozgó kegyességi közösség 
jöhet létre, de ez külső kapcsolataiban nehezen kibontakozó vagy azt nem 
is igénylő, eleve önző tendenciájú közösség lehet csupán.

Ez a néhány megállapítás is alátámasztja, hogy elengedhetetlenül 
szükséges a gyermek és ifjúsági gyülekezeti munka tervszerű összefogása. 
Különösen is áll ez a konkrét tartalmi kérdésekre, mert ritkán lehet fel
fedezni a mai helyzetnek és külső meghatározóknak megfelelő szintű tar
talmat. Túl sok helyen igaz az, hogy egy helyben topogunk, évtizedekkel 
korábbi anyagokat használunk fel, újítgatunk vagy régi szólamokat is
mételgetünk csupán. Olyan kérdések kerülnek elő ennek során, amelyek 
napjaink fiatalságának életétől teljesen idegenek, sok esetben rajongásba 
visznek vagy vinnének, ugyanakkor a valóságos kérdésektől távol tartják 
a mai fiatal, Krisztus-követő életet. így aztán nem csoda, ha egyszer- 
kétszer eljön valaki az ifjúsági órákra, de megmaradni tartósabban nem 
képes, inkább alkalmankénti istentisztelet-látogatóvá válik. Amíg nem 
valódi otthon és aktív lehetőségekkel bíró közösség az ifjúsági vagy 
gyermekcsoport, addig joggal húzódozik egy fiatal attól, hogy valóban 
bekapcsolódjék.

Mérlegelendő kérdések halmazát hozza elénk az új környezet, amely
ben szolgálatunkat végezzük. Nagyon kell vigyáznunk arra, hogy benne 
ne mi legyünk az újjal számolni és — feldolgozási hajlam híján — élni 
nem tudó, megtorpant, jogosan nélkülözött közösség.

II. Módszer vagy tartalom?

Nem lehetne kérdés ebben a formában, de túl sokszor hangzott el ez 
az egymás mellé állítás az egyházunkban folyó gyermek- és ifjúsági mun
kával kapcsolatban. Nyilvánvaló indítékai voltak minden alkalommal 
ennek a párosításnak. Amikor a tartalmi kérdés komolysága és fontos
sága kellő megalapozottsággal nem jött létre (egy-egy lelkész személyi 
meghatározói miatt is), sor került a módszer utáni kérdezésre. Indokolta 
ezt az is, hogy nyugati egyházakban elindult és ma is végzett szolgálatok 
reklámszerűen hirdették a módszer lehetőségeit és jelentőségét. A 60-as 
évektől jelzett nem is minden esetben egyházi színezetű programok és 
mozgalmak figyelése sok esetben eredményezte azt, hogy a tulajdonkép
peni hazai munkáról és feladatokról megfeledkezett egy-egy réteg. Vagy 
a módszer elsőbbsége miatt eltolódások jelentkeztek egyes körök Bibliát, 
imádságot, igehirdetést nélkülöző (sok esetben ezek ellen biztató) külön
leges sajátosságokat hirdető, erős családiasságot hangsúlyozó együttlétein.

Ugyanígy túlzásba esett a személyes megtérés túlzott hangsúlyozásá
val rettegtetők, vagy a másik esetben ezzel dicsekvők köre, ahol szintén 
nem jöhetett létre igazi közösség. Mindkét irányzatnak személyi és terü
leti meghatározói ismertek voltak már akkor is. Jellemző, hogy hosszabb 
ideig tartós ifjúsági és gyermekmunka ebben az időszakban is első ren
den a hagyományos struktúra kereteiben élő gyülekezeti jellegű közös
ségekben folyt. Nyilvánvaló, hogy az elsősorban élmény alapon nyugvó 
közösségekben jelentkezett az általános módszer bírálata. Próbálkoztak
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ezek a körök áttöréssel a zenei élet terén és egyoldalúságba estek. A leg
több esetben bebizonyosodott, hogy a formai robbantás nem jár együtt 
a legkisebb tartalmi áttöréssel sem. Az a hatás, amit egy esetleges nagy 
létszámú összejövetel eredményezett, nem jelentett igazi kapcsolatfelvé
telt a gyülekezeti élettel vagy annak központjával, Jézus Krisztussal. 
Inkább vezetett egy hangulati eredményre, amikor egyházon belül is csu
pa fiatalt vagy csak fiatalt látott valaki ezeken az istentiszteleteken. Na
gyon hasonlít ez ahhoz a tendenciához, amikor az úrvacsora huszadik 
századi problémáját sokan formai fogásokkal akarták megoldani, népsze
rűsíteni, a tartalmi mélyítés kikerülésével. Itt az alapvető tanulság előt
tünk: a modernség egyházon belül sem azzal érhető el, hogy megelőzi 
a módszer a tartalmat vagy hangsúlyeltolódás következik be. A feladat 
minden szituációban ugyanaz: a tartalmi kérdésben megtalálni a modern, 
mai mondanivalót és cselekvést. A tartalmat nem ismerő, vagy ami ezzel 
egyenlő súlyú, nem vállaló lelkészi munka erőlködés jellege zavarja a 
munka eredményességét. A modernség formai kategóriaként nem kerül
het át a tartalmi döntések alapvetéséhez, hanem csak annak további kö
vetkezményeként játszhat szerepet. Gyermek- és ifjúsági munkánkban 
sokszor előzte meg a „modernség” hangoztatása a tartalmi fejlődést, il
letve érettséget. Ez a sietség, illetve előzés megengedhetetlen és alapvető 
töréshez vezet. Nem marad szerep, nem marad meg a lényeg a tartalom 
számára, munkánk hatást keltő, eredményt követelő indulattá üresedik.

Meg kell említenünk a másik oldalt is, amikor a módszer gyengesé
gei zavarják a tartalom teljes továbbítását. De míg a másik alapjaiban 
veszélyezteti a munkát, addig ez csak a felépítmény helyzetében jelent 
negatívumot. Könnyebben lehet itt kilépni és abban az irányban fejlőd
ni, hogy átvehető és újjáformálható a munkánk módszere a lehető leg
szélesebb körből. Amíg a tartalmi kérdésnél szigorú kötöttségünk van, 
addig itt szabad lehetőség nyílik. De módszer sohasem kerülhet az első 
helyre és nem pótolhatja a tartalmi hiányokat. Hamis az a nézet, hogy a 
gyülekezeti gyermek- és ifjúsági munka eredményessége a felhasznált 
technikai eszközök minőségétől és mennyiségétől függ vagy a szabad 
forma teszi kedveltté és népszerűvé alkalmainkat. Ennél sokkal többet 
jelent a lelkész személyes hozzáállása, pedig szigorú értelemben véve 
még ez is a formai kategóriába tartozik.

A legfontosabb kérdésünk mindenképpen az, hogy mennyire talál
juk meg a tartalmi középpontot mindkét szolgálati területen. Milyen 
mértékben tudjuk kritikai vizsgálat alá vetni az ifjúság vagy a gyerme
kek előtt kimondott szavainkat vagy közös cselekvésünket? Van-e ben
nünk igényesség tartalmi vonatkozásban vagy adagoljuk a megszokott, 
kényelmes mondatainkat ezekben a körökben? Ezek a kérdések együtt is 
odavezetnek, hogy mielőtt a tartalmi kérdést vizsgálnánk konkrét érte
lemben, vessünk egy pillantást a gyermekre és fiatalra, a gondolkodá
sukra, világukra, legfőbb jellemzőikre!

III. Gyermek és ifjúság 1979-ben

1. Fokozott érdeklődés

Gyermekek és ifjúság egyik legfőbb jellemzője, hogy elsősorban kér
deznek. Az egyre nagyobb kommunikációs hatás eredménye is ez, de az 
életkörülmények fejlettségének is tudható. Mindazok a tényezők, amelyek 
hatással vannak a testi és szellemi fejlődésre, elősegítik azt, hogy egyre 
növekvő intenzitással kerül előtérbe az érdeklődés. A gyermekkorra
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amúgy is jellemző érdeklődő világ fokozott értelemben lassan már ural
kodó jellemzővé vált. A gyermekkori megismerési vágy és befogadóké
pesség tényezőihez egészségesen járul hozzá a fokozott érdeklődés. A mai 
gyerek nem egyszerűen csodálkozik vagy figyelmét fordítja az érkező ha
tásra, hanem azonnal kutatni kezdi az eredetét, okát. Követi ezt egy 
azonosítási hajlam: mennyire áll közel a valósághoz, a tapasztalati vi
lághoz. Itt jelentkezik az a kényes probléma, hogy hogyan próbálhatunk 
meg elvontnak tűnő dolgokat közel hozni a gyerekekhez. Mivel az imént 
említett funkció fokozott jelenlétével kell számolnunk, megfontolandó az, 
hogy milyen anyagot adunk át. Ne akarjunk nyitott kérdéssorozatot 
hagyni a gyerek világában! Úgy érthetjük ezt, hogy várható és váratlan 
kérdések halmazára úgy próbáljunk feleletet adni, hogy túlnyomó több
ségükre legyen értelmes és befogadható válaszunk. A felhasznált képek, 
fogalmak, példák is lehetőség szerint azonosíthatók legyenek a valós 
világgal.

Felejthetetlen számomra az az eset, amikor egy gyermekbibliaórán 
a lelkész Jézus megkísértési történetében a kísértő külsejének, erejének 
dús fantáziával való megrajzolásával igyekezett éreztetni Jézus győzel
mének nagyságát. Elrettentő példa volt. A gyerekben természetesen nem 
maradt meg más, mint egy mesebeli küzdelem ijesztő ellenségét legyőző 
hős képe. Az ellenség nagyságának és a küzdelem színezésének alapvető 
hibáján kívül számos más káros és használhatatlan gondolattársítást is 
eredményezett ez a módszer. Ha eleve számolunk a továbbkérdező vagy 
egyszerűen érdeklődő és azonosító tényezőkkel s ennek megfelelően nem 
tudjuk elmondani a történetet, akkor nem ezt választjuk 6—12 éves gyer 
mekek számára, hanem olyan eseményt, amely kapcsolatteremtő erővel 
rendelkezik ebben a korban és a továbbadás említett két feltételének 
megfelel. A fokozott érdeklődést figyelembe véve nyugodtan vehetünk 
ó- és újszövetségi történeteket, akár váltva is, de minden esetben alapos 
körülírással és óvatos elmélyítéssel. Akár a József-történet, a tékozló fiú 
példázata vagy az irgalmas samáriai anyagánál nem zavaró a különböző 
mondanivalók egymást követése, ha mindegyik esetben kiemeljük a spe
ciális üzenetet és mondanivalónk megfelel a kérdező és azonosító fel
tételeknek.

A kérdés-dömping sohasem válhat teherré, inkább értékes lehetőség
gé, amelyet mindig szem előtt kell tartanunk és amelyre alaposan fel 
kell készülnünk. Az érdeklődő gyermek és fiatal elengedhetetlen feltétele 
lelkészi szolgálatunk frissességének és lendületének. A kritikai hatás, ami 
erről a területről érkezik hozzánk, mindig reális és objektív szemlélet- 
módra és előadásmódra serkent. Ezért is elfogadhatatlan az a kifogásso
rozat, amelynek visszatérő hivatkozási alapja a nyugtalan, sokat kérdező 
gyerek. Inkább ragadjuk meg ezt a tulajdonságot, fejlesszük tovább, sőt 
adott esetben még át is vehetünk belőle.

2. Gyors gondolkodás

Az eddig említettek következménye a gyors gondolkodás. Ezen a té
ren sem mindig számolunk a mai gyerek és fiatal jellemzőivel. Az át
adandó történetet vagy a megbeszélést érdemlő témát igen gyakran las
san, körülményesen, nehezen összeálló képekkel terjesztjük elő. Voltam 
tanúja olyan közlésnek is, hogy a gyorsan gondolkodó gyerekek már rég 
befejezettnek érezték az előterjesztést, magukban tón a „tanulságot” is 
levonták, az előadó lelkész pedig lassította. Már rég önmagát ismételte, 
refrénszerű mondatokat közölt. Fokozni szerette volna, de csak annyit
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ért el, hogy a megelőző időszakban már elért és elmélyített anyagot szép 
lassan felőrölte.

Általános iskolai oktatási rendszerünk nagyon helyesen ismerte fel és 
fejleszti tovább a gyermek világának ezt a tulajdonságát. Inkább a na
gyobb körről lép vissza a kisebbre, előbb rajzol meg összefüggéseket 
nagy vonalakban, azután tér rá a kisebb részletekre. A célhoz vezető utat 
nem szabad lassítani gyermek számára! A kombinatív készség fejlődése 
azt jelenti, hogy mi is nagy összefüggésekkel közeledhetünk és nagy egy
ségekkel léphetünk eléjük. Nem kell hosszú gondolatsor ahhoz, hogy kö
rülményes magyarázattal Izrael népének életét rajzolgassuk órákon ke
resztül. Elég egy frappáns, jól kiválasztott történet, a benne rejlő ese
mények lendületes közlése, az összefüggések megrajzolása. Ábrahám és 
Izsák történeténél ma már nem kell aprólékos és lassú, vissza-visszaka- 
nyarodó magyarázattal bizonygatni a helyzet komolyságát. Elég egy-két 
utalás, mert a gyerek közben már előresiet a cél, a megoldás felé. Onnan 
úgyis világos lesz és kirajzolódik mindaz, amivel mi csak lassítottuk vol
na a gondolatokat. Nincs előrelendítőbb dolog annál, ha az előterjesztő 
gondolatai azonos időben beérnek a hallgatóknál és együtt lépnek a lé
nyeg felé.

3. Rövid idejű koncentrálás

A teherbírás korlátozottsága miatt is külön figyelmet érdemel, hogy 
egy-egy alkalmon belül rövid az az idő, ami teljes mértékben kihasznál
ható anyagátadási időként. Kísérni és feldolgozni az új témát csak 25—30 
perces igénybevétellel szabad. Körülbelül ez az az idő, amit joggal elvá
runk gyerektől, fiataltól, hiszen legtöbb esetben már munkavégzés, ta
nulás és egyéb elfoglaltságok után kezdjük el a munkát. Ez a viszonylag 
rövid koncentrálási idő jól felépített, fölösleges, terhelő gondolatoktól 
mentes előadást igényel. Ügy is mondhatjuk, rugalmasságot követel tő
lünk az a tényező, hogy korosztályunk gyerekei rövidebb koncentrálási 
idővel rendelkeznek, mint az évtizedekkel ezelőttiek. Egyes időszakokban 
az előterjesztést szabad volt nagyon sok példával és többször elismételt, 
kiragadott részekkel mélyíteni. Most a tömör, világos módszer az in
dokolt. Különösképpen áll ez a bibliai történetek átadására. Ma nem bol
dogul ebben a munkában az, aki még mindig ott tart, hogy különböző tör
ténelmi, földrajzi adatfelvázolással saját tudását csillogtatja hallgatói 
előtt. Lényeglátással szabad csak indulni. Munkánk más területén is igaz 
ez. Ha egy-két mondatos lényeget nem látunk, nem vagyunk készen. Mi
lyen sokszor állunk meg gyerekek és fiatalok előtt úgy, hogy ez hiányzik. 
Felmérhetetlen károkat okoz egy készületlenségében magabiztos, mesél- 
gető típusú előadó. Természetes velejárója az ilyen munkának, hogy egy 
egészséges szemléletű, a mai kor lendületes, lényegre törő fiatal embere 
nem óhajt órákat adni napjaiból ilyen együttlétekre.

Lényeglátással kell a fiatalok és gyerekek közé lépnünk, erre építhet
jük fel egész mondanivalónkat.

Sokan úgy próbálnak segíteni a koncentrálási idő rövid voltán, hogy 
időnként lazítanak, valami könnyű-műfajból kölcsönvett fogással. Hely
telen út ez, mert képtelen lesz a gyerek arra, hogy logikus kapcsolatokat 
képezzen és így helyezze el egymás után, összefüggésükben a hallotta
kat. Inkább figyelemelterelő út ez, többet árt, mint használ. Jelentősebb 
segítség, ha a 25—30 perces előterjesztés (ennyire szükség van) frappáns 
és eleven.
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4. Élményéhség, aktivitási vágy

Ismét olyan témával állunk szemben, amellyel ha nem számolunk, 
közlésünk nem találkozik a gyerek és fiatal befogadási hajlamával. 
Gyermek- és ifjúkorban bizonyos fokú élményt jelent a közösség önma
gában is. Ezért ott, ahol kevés gyermek van, jobb a különböző korosztá
lyok összevont alkalmait választani. Inkább legyen kevesebb az egy ré
tegre jutó idő, de ne fosszuk meg sem őket, sem magunkat a közösség 
élményétől. Aktuális feladatokkal találkozunk, amikor ezt a két ténye
zőt külön-külön is megvizsgáljuk.

Először is meg kell állapítanunk, hogy mind az élmény utáni éhség, 
mind az aktivitási vágy egy nevelői munka 25 év gyümölcse is. Mindkettő 
olyan érték, amire reflektálni kell. Egész egyszerűen: ebben a korosztály
ban élmény nélkül végzett munka nincs, legföljebb elvétve akad. A fel
nőtt sokszor lép be megszokott, eleve befogadni képtelen, minden él
ményt kizáró, önmaga által talán stabilnak nevezett módon. A gyerek és 
a fiatal mindig vár valamit és részese akar lenni egy eseménynek, alka
lomnak. Tehát a belépés pillanatától keresi, várja az őt érintő, megszólító 
mondatokat, majd nyilvánvaló vagy rejtett módon egyre erősebben tör fel 
benne a bekapcsolódási vágy. Valahogy így: itt vagyunk, erről van szó, a 
középpont az, amit cselekedni kell. Természetesen első renden szerepel 
az, amit ő maga tud adni, meglevő vagy szerzett képességeivel és lehető
ségei között. Ebből egészen logikusan következik, hogy ezeken az alkal
makon már nem tölthet ki minden időt a lelkész, végeláthatatlan taná
csaival és monológjaival. Le kell rombolnunk azokat a falakat, amelyek 
elválasztanak minket ennek a közös munkának a lehetőségétől. Mernünk 
kell közösen gondolkodni, együtt továbblépni.

Egyházi ember ma nem közeledhet egyetlen réteghez sem úgy, hogy 
nem veszi figyelembe az általános külső hatásokat és azokkal nem szá
mol. Át kell gondolnunk őket s a pozitív hatásokra tudatosan ráépíthe
tünk. Sokszor mi magunk hárítjuk el az összekapcsolás lehetőségét. Sza
vunk annyira az utolsó pont vagy a korona, hogy lehetetlenné teszi a to
vábbgondolkodást, az alkalmazásról vagy megvalósításról nem is szólva. 
Gyermekek és fiatalok aktivitási vágya ezt már eleve nem tudja feldol
gozni. Roppant nehéz elképzelni, hogy beépüljön a gyülekezet közösségé
be, ahol csak okos tanácsokat kapott, lehetőséget viszont soha.

5. A közönyösség megvetése

Minden generáció joggal várja, hogy aki egy ügyet képvisel, annak 
elkötelezettje legyen. Egyházi szolgálatban állóknak nem lenne szabad 
közösnyösnek lenniük. Minden réteg megvetéssel tekint a monoton hangú, 
hűvös vagy mérsékelt, a legkisebb átélést sem tanúsító informátorokra. 
Ha valakire különösen igaz ez a megállapítás, a gyerekek és az ifjúság 
az. Mindkét réteg információáradatban él. Egy épp hogy iskolás kis
gyerek sem viseli el és figyelmére érdemtelennek tartja a szenvtelen kö
zeledőt. A magas szintű magyar gyerekversek és a gyerek irodalom ki
alakít egy olyan nyitottságot a gyerekekben, hogy ha ebbe egy enervált 
egyházi közeledés keveredik, majdnem azt lehet mondani, hogy elzárja 
minden további lehetőség útját. Mindannyiunknak szüksége van önkriti
kára, ha túl gyors eredményt nem is várhatunk. Lassú, tudatos küzdelem
mel azonban elérhetünk egy olyan szintre, hogy őszintén keressük az iz
galmas, magával ragadó és a hiteles közlés útját. Már az is nagy ered
mény, ha csak azt mondom el másnak (különösképpen gyereknek), amit
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én magam biztosan tudok, elfogadok, vállalok. Személyes állásfoglalás, 
belső meggyőződés nélkül nagyon keserves próbálkozás gyerekek között 
munkát végezni. Megérzik, hogy a szavunk hiteles-e, mögötte állunk-e mi 
magunk vagy sem.

6. Példa-várás

A várakozási zónán belül az egyik legdöntőbb, korunkra leginkább 
jellemző a példa keresése. A gyerek nem visszatekintő mozdulattal akar 
modellt választani, hanem körültekintve, a kortársi helyzetből. Ezért kell 
figyelnünk erre a vonásra és feladatunk végzése közben szem előtt tarta
nunk. Természetesen a család, az iskola és a munkahely hasonló szerepe 
más súllyal jön számításba az ott eltöltött idő és a kötődési mód nagy el
térése miatt, de a mi speciális helyzetünket is csak ezekkel való össze
függésben tanulmányozhatjuk igazán. A mi sajátos kérdésünk ezen a té
ren kettős: a) az előterjesztett anyag szereplőinek bemutatása b) szemé
lyünk szerepe

a) Amit tanítunk, amit át szeretnénk adni, az nem szűkíthető történe
tekre, énekekre, imádságokra. Ennél sokkal több. Élő kapcsolati lehető
ségként tárjuk azok elé, akik hallgatnak minket. Nem a vallástörténet 
objektív, információs módszerével, hanem a valóságnak megfelelően, 
mint élő, jelenlevő lehetőségről, ami hittel ragadható meg. Illetve a hit 
az a kapcsolati rendszer, amely lehetővé teszi, hogy puszta ismeretanyag 
mellett (helyett) személyes kötődés jöhessen létre.

Ezentúl külön kérdésként tárgyaljuk az Istenről szóló tanításunkat és 
Jézus Krisztus megismertetését. Sokszor indul el épp a példa gyűjtés vo
nalán egy gyermeki, majd ifjúkori bizalmi kapcsolat az imádság — a 
személyes megszólítási lehetőség — kapcsán. A gyermek és fiatal előtt 
sok esetben úgy áll Jézus, mint rengeteg alapvető pozitív és humánus tu
lajdonság megtestesítője és mint ilyen a példakép funkciójával bír. Mun
kánk egyik fázisában szabad ezt tudomásul vennünk s előle nem kell el
zárkóznunk. Később azonban sok energiát kell fordítanunk arra, hogy a 
példaképtől odataláljanak a valóságos Jézushoz. A példa-várási funkció 
így egyik oldalon segíti közeledésünket, a másikon viszont többletener
giát követel tőlünk.

b) A példakép kérdése kapcsán feltétlenül szólnunk kell személyünk 
szerepéről és jelentőségéről. A gyermek kereső tekintete úgy fordul a 
vele foglalkozó lelkész irányába is, hogy kész átvenni abból a tartalom
ból, ami jó és számára szimpatikus. A rendszeres találkozás és ennek fel
tételen következménye, a kapcsolatteremtő akarat kétoldalú megerősö
dése teszi elengedhetetlenül fontossá a lelkész személyének erkölcsi és 
tartalmi értékeit. A már említett új környezet problematikájával kapcso
latosan különösen nagy hangsúlyt kapnak ezek az értékek. A gyermek ré
széről korunkban jogos az érdeklődés a lelkész értékei iránt. A keresés 
is jogos. Többféle hatás éri, amely kitermel egy kritikai beállítottságot 
a lelkész személye irányában. Alapvető különbség áll fenn egy általá
nos, a társadalmi képletbe teljes mértékben beillő funkció és az egyházi 
szolgálat között. Érthető az a várakozás, amely többletet követel a sze
mélyiség belső összefüggései területén a lelkésztől. Ami talán bizonyos 
mértékig nem alapvető feltétel az igehirdetői szolgálat szempontjából, 
az a gyermek- és ifjúsági munka területén elengedhetetlenül fontos kö
vetelmény. Ezt nem szabad elfelejtenünk.
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7. Családi hatások túlzása — családnélküliség

Komolyan fel kell dolgoznunk azt a környezetet, amelyben a gyer
mekek és fiatalok élnek. Ezek közül az életterek közül a problémák kü
lönleges centrumává vált az utóbbi évizetedekben társadalomszerte a 
család. Egyházi szempontból kettős rendszerrel. Egyfelől a túlzásai, más
felől a hiánya és az ezek által előállt kérdések.

Gyülekezeteink struktúrájában talán valamivel nagyobb szerepe van 
a túlzó családi környezetnek. (Mondhatnánk úgy is, a másik tábornak 
kevesebb tagját érjük el.) Ezen azokat a gyermekeket kell értenünk, 
akikre túlzott erővel koncentrál a család. Ennek alapja a családokon be
lül bekövetkezett változás, hogy sok az „egyke” s a maximum a 3 gye
rek lett általában. Az érveket jól ismerjük: így mindent meg tudok 
majd adni neki; ki tudja, milyen jövő vár rájuk; jobb sorsa legyen, mint 
nekem volt és sorolhatnánk tovább. a  kis létszámú család szeretete, ener
giája rázúdul a kiemelt szerepre predestinált kisgyerekre. Egyfajta külső 
és belső kiszolgálás, elkényeztetés jellemzi őket. Otthonról hozzák a zseni 
szerepét, a középpontba kerülés leküzdhetetlen vágyát, vagy csöndesek, 
az otthon elismerő és biztonságos falain kívül szólni is alig tudnak. Ami
kor ezekkel a típusokkal alkalomról alkalomra találkozunk, a lehetősé
geinkhez mérten pedagógiai munkát is kell végeznünk. Az esetek több
ségében erős közösségélmény teremtésével, ritkán és nagyon átgondolt 
esetekben kudarc-élmény kialakításával. Ezek sohasem lehetnek nyilván
való, külső jegyekkel kifejezett lépések.

Az utóbbi években emelkedik a másik csoportba tartozó gyerekek 
száma. Az ő hátterük zűrzavar, a családi élet megoldatlan helyzete. Ez 
még mélyebb környezetismeretet követel a lelkésztől, mint az előző, hogy 
egyáltalán foglalkozni tudjon ezekkel a gyerekekkel. Kifejezhetetlen kárt 
okoz itt bármiféle érzelmileg túlfűtött, nyájaskodó lelkészi munka, de 
ugyanúgy összeroppanást okoz a nehéz kérdések mellett továbblépő, ri
deg „lelkipásztor” . Az említett két típus fokozott mértékben igényli, szin
te követeli a melegszívű, okos pedagógust, lelkipásztort.

IV. A Krisztus-tanítás gyakorlati összefüggései

Összefoglalásképpen meg kell fogalmaznunk azokat a fő irányvonala
kat, amelyek a gyermekek és ifjúság körében végzett minden szolgála
tunkat meghatározzák a diakóniai teológia jegyében. Ügy is mondhatjuk, 
hogy arról kell még szólnunk, milyen szolgálat következik e két terüle
ten a diakóniai teológia alapállásáról.

A legalapvetőbb dolog szolgálatunk céljának tisztánlátása. Amiért 
végezzük a munkánkat, az nem más, mint Krisztus megismertetése a fel
növekvő generációkkal. Az evéngélium tényleges hirdetése, hitvallásaink 
jegyében. Mindkettő magával hozza, hogy itt nem információról van szó, 
sokkal inkább hitvallás. Csak ebben a tudati és érzelmi kötöttségben sza
bad ezt a szolgálatot végeznünk.

Az a teológiai felismeréssorozat, amely a mai magyar evangélikus 
gyermek- és ifjúsági munka alapját képezi, önmagában is egyfajta hit
vallás. Közelebbről az új társadalmi rend környezetében megfogalmazott 
Krisztus-tanítás. Dinamikus létével szerezte meg a működéséhez szük
séges lehetőséget. A küldetésünk Krisztus-tanítás, és ezt nem szabad fel
cserélni semmilyen más tartalommal. Hitünk szerint munkánknak addig 
van létjogosultsága, amíg ezt a programot semmi mással sem cseréljük 
fel. De a társadalom, amelyben élünk is ennek szabadságát biztosítja
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számunkra. Azért sem engedhető meg tartalmi bizonytalanság, mert úgy 
könnyen talaját vesztheti szolgálatunk. Az pedig egyértelmű, hogy a való
ságos Krisztus-tanítás bázisa csak az lehet, amit a kinyilatkoztatás mond 
abban a helyzetben és azon emberek számára, amelyben, illetve akik 
között élünk.

Erről a tartalmi alapmeghatározásról elindulva a mai magyar hely
zetben világosan látnunk kell a belső elkötelezettség és az értelmi meg
ismerés kettős jelenlétének kereteit. Különösen az ifjúsági munkában 
érvényes, hogy amit belső elkötelezettségnek nevezünk, annak rugalmas
nak kell lennie. Nem akadhat meg egy ponton, esetleg formákhoz ragasz
kodva, hanem tovább kell lépnie, feldolgozni, befogadni dolgokat és kö
zösségi kapcsolattá szélesednie.

Világosan látnunk kell, meddig terjednek a Krisztus-tanítás határai. 
Vannak zónák, amelyek nem az egyházi szolgálat területei. A legális 
keretek feldolgozása, felhasználása az állandó feladat, gyakorlatunk nem 
nélkülözheti ezt. A szabad döntés mint emberi képesség tiszteletben tar
tása fontos rész-meghatározója szolgálatunknak. Gyors eredményhez ve
zettek egyes egyházi irányzatok, de épp ezen a téren megalapozatlanok 
voltak és -az emberi élet felszínén értek csak el látványos eredményeket. 
A gyermek- és fiatal kor konkrét adottságai lehetővé tesznek egyfajta ag
resszívnek nevezhető módszert a maga felszíni sikereivel, de hosszabb tá
von kitűnik, hogy ez csak egyfajta manipuláció, ami később csúnyán visz- 
szaüt és nem a teljes evangélium hirdetése a maga dinamikus valóságá
ban.

Ezért érzem szükségesnek, hogy mindazok, akik ebben a szolgálatban 
benne állunk, újra mérlegeljük végzett munkánkat: vajon az evangélium 
valóságával, annak mai formáját megtalálva szólunk és cselekszünk-e a 
ránkbízottak között. Ez természetesen személyes kérdésként is feldolgoz
ható, de igazi helye a gyülekezet, a közösség teljes, együttes feldolgozása. 
Ez ad valóságos és egyben elengedhetetlen lendületet munkánknak.

A gyermek- és ifjúsági munkánk akkor Krisztus-tanítás és akkor áll 
teológiai felismeréseinkkel teljes összhangban, ha annak tartalmi és for
mai megnyilatkozására a közösségi jelző a legkifejezőbb. Egyetlen ponton 
sem — előadó vagy bibliakörvezető vagy résztvevők szempontjából sem — 
eltérni ettől az iránytól. Szolgálatunknak ez az alapja, egyben célja is.

Fogyatékosok

Kik tartoznak a fogyatékosok közé?
Hatalmas ez a kategória, s határait bár többször próbálták meghatá

rozni, gyakorlatilag ez mégsem lehetséges. Különösen az épek és fogya
tékosok közti határ kérdéses, sokszor elmosódik.

Ifj. Szabó Lajos

Fogyatékosok 
a gyülekezetben
(Részletek szemináriumi dolgozatból)

6 7 9



„Hogy hol vonják meg a határt az elmaradott, de még nem fogyaté
kos és a valóban fogyatékos között, az részben a társadalom önkényes
ségén, az adott társadalom toleranciáján, az emberrel szembeni elvárá
sán is múlik” — írja Lányiné, Dr. Engelmayer Ágnes.

A szellemi fogyatékosokat három fő csoportba osztják, s így beszél
nek.

súlyos szellemi fogyatékosokról, idióták 
középsúlyos szellemi fogyatékosokról, imbecillisek 
enyhe értelmi fogyatékosokról debilisek.

Mivel az idióták szinte kizárólag az egészségügyi gyermekotthonokban 
(szeretetotthon) élnek, ezért gyülekezeti relációban elsősorban debilis és 
imbecillis egyedekről beszélhetünk. S mivel hazánkban növekszik a 
szellemi fogyatékosok száma, ezért várható, hogy gyülekezeteinkben is 
több ilyen emberrel fogunk találkozni.

A hallási fogyatékosságnak széles skáláját ismerjük. A hallási fogya
tékosság elnevezése általában a különböző mértékű és jellegű siketség, 
továbbá a nagyothallás gyűjtőfogalmaként használatos. A hallássérültek 

közé sorolhatók mindazok, akiknek fizikai hallásképessége az ép hallás
tól negatív irányban eltérést mutat. A siketség a hangérzékelés teljes 
hiányát fejezi ki, a nagyothallás tágabb értelmezése a hallásképesség 
legkülönbözőbb fokú csökkenését jelenti. Ismert a hallássérültek négy 
csoportba való beosztása is: Enyhe nagyothallók, — középsúlyos na
gyothallók, — hallásmaradványos siketek és siketek (Göllesz Viktor)

Gyülekezeteinkben bizonyára mindenfajta hallási fogyatékosság meg
található. Leggyakoribb az öregséggel együtt beálló enyhe nagyothallás.

A vakság és látási fogyatékosság több szempontból minősíthető, (or
vosi, pedagógiai, pszichológiai, professzionális). A látási defektivitást ál
talában két csoportra osztják: vak és aliglátó. (Csökkentlátó, gyakor
latilag vak)

A fogyatékosságok következő nagy csoportja a testi fogyatékosság. 
Veleszületett, vagy szerzett károsodás okozza. Manapság egyre többet ta
lálkozunk olyan testi fogyatékosokkal, akik baleset következtében káro
sodtak. (Jól mutatják ezt a rádióban elhangzó baleseti statisztikák.)

A veleszületett testi fogyatékosságnak két csoportja van, amelyeket 
bénulások okoznak, ernyedt és merev görcsös formák.

Gyülekezeti szempontból elsősorban a testi fogyatékosok szállítása, 
mozgatása problematikus.

Lényeges az, hogy tekintettel legyünk az egyes fogyatékosok csat
lakozó fogyatékosságaira. Ez nem minden esetben olyan feltűnő, mint a 
siket-vakságnál, vagy a süketnémaságnál.

Minden fogyatékosságnak megvannak a társadalmi összetevői. Ezek 
az egyházban is mint kisebb közösségben jelentkeznek.

Fogyatékosok a gyülekezetben

A fogyatékosság közösségi szempontból négy területet érint: az in
formációt, akciót, kommunikációt, integrációt.

Mi hát a gyülekezet feladata ezeken a területeken? Milyen formá
ban tud együttműködni a társadalom többi csoportjával, vagy egészével, 
s mi a speciális feladata? Hálával kell venni mindazt, amit társadalmunk 
ezen a téren elért, és hozzá kell adni mindazt, ami sajátosan a miénk. 
Társadalmunk a fogyatékos embereknek is biztosít minden jogot, amely
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minden embert megillet, biztosítja ellátásukat, gondozásukat, iskolához 
és munkához való jogukat. Mi az amit a gyülekezetben élő fogyatékosok 
kaphatnak? Megkapják-e a gyülekezetben is azt a rangot, melyet tár
sadalmunk megad nekik? Teljes értékű gyülekezeti tagoknak tekintjük 
őket? Tudunk tőlük tanulni, elfogadni is és nem csak adni? Hiszen a 
„leereszkedő barátkozás” inkább sértő, mint segítő az áldozatot hozó és 
közben önmagát felmagasztaló samaritánuskodás pedig egyenesen gusz
tustalan” — írja a körkérdésemre adott válaszában egyik lelkész. Saj
nos még sok gyülekezeti tag úgy néz rájuk, mint szánalomra méltó egye- 
dekre, akiken könyörülni kell. Találunk olyanokat is, akik félve elhúzód
nak, s találkozni sem akarnak ilyen sérült emberekkel — bár hivő, Krisz
tus-követő embereknek vallják magukat! Foglalkozik-e a lelkész úgy is 
fogyatékosokkal, hogy tudatosan, rendszeresen neveli a gyülekezetei a 
velük való találkozásra, kapcsolatteremtésre, partnerségre?

Nézzük meg egyenként, hogy a négy területen, amelyet a károsodás 
ért, tudunk-e valamit tenni.

A gyülekezet egyik legfontosabb életjele az igehirdetés, és a közös
ség. A hit hallásból van. Ahol Isten igéjét hirdetik, ott gyülekezeti közös
ség jön létre. A közösség tagjai lehetnek azok, akik elmehetnek a gyüle
kezeti alkalmakra. Mi a helyzet azokkal, akik nem tudnak jelen lenni a 
templomban vagy a bibliaórákon? Ezek két csoportot alkotnak. Egy ré
szük — természetesen ehhez megfelelő szervezés és lehetőség szükséges — 
megfelelő módon szállítással, kísérettel kell biztosítani részvételüket kö
zösségi életben. Jelentős részük viszont ágyhoz, vagy szobához van kötve! 
A feladat az, hogy Isten igéjét ilyen esetben házhoz vigyék. A fogyaté
kosok gondozása időigényes munka!

Külön probléma a kommunikáció kérdése. Ez szorosan kapcsoló
dik az információs korlátozottsághoz. A fogyatékos részéről ez kisebb 
problémát jelent, ha valamilyen módon ki tudja fejezni magát az ép em
berek jelzőrendszerével. Nagyobb gondot okoz az hogy gyülekezeteink és 
egyházunk nem rendezkedett még be arra, hogy olyanokkal is fenntartsa 
a kapcsolatot, akik más jelzésrendszerrel fejezik ki magukat, vagy olvas
ni sem tudnak. Kezdve attól, hogy kevés olyan igehirdető van, aki úgy 
artikulál, hogy a szájról olvasás minden nehézség nélkül megoldható le
het — egészen addig, hogy nincs aki jelbeszéd útján, vagy pont-írással 
tudna kommunikálni a fogyatékosokkal. Így, s ebből következően meg
nehezül, kérdésessé válik az integráció. Egyre elszigeteltebbek lesznek a 
sérültek. S ez emberségükben csorbíthatja őket.

Mind a négy vonal kiépítése és korrigálása — mondhatná bárki — 
a gyógypedagógia feladata. Mégis vannak speciális feladatai a gyüleke
zetnek ilyen vonatkozásban is. Itt, ezen a téren is kiegészítik, segítik 
egymást. Jelentős segítség a gyógypedagógus számára, ha a fogyatékos 
olyan közösség teljes értékű tagjának tudja magát, ahol segítik mind a 
négy vonalon. És szintén fontos segítséget tud a gyógypedagógus nyújta
ni abban, hogy a gyülekezetben egyre jobban részt vehessen, kommuni
kálni, esetleg szolgálni tudjon a sérült férfi, vagy nő!

Volt olyan időszak, amikor a fogyatékosok gondozása az ápolás szint
jén nem jutott túl. Ma elfogadott nézet és alapelv, hogy a sérült ember 
személyiségét, cselekvését tehetségének megfelelő maximális szintre kell 
fejleszteni rehabilitáció, illetve habilitáció útján. (A szakemberek három
féle rehabilitációról beszélnek: orvosi, gyógypedagógiai, és társadalmi.) 
Két elv, a normalizációs és a „nil nocere” elv alapján. A fogyatékosok 
életfeltételeit közelíteni kell az épekéhez — mondja ki a normalizációs 
elv. A túlzott igénytámasztás, a fogyatékosság mértékének figyelmen kí
vül hagyása miatt viszont rendkívül káros, ártalmas lehet, és ellenkező
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hatást válthat ki. Ezt mondja leegyszerűsítve, röviden a „nil nocere” 
elv. Ezeket komolyan véve kell végiggondolnunk a fogyatékosok helyze
tét a gyülekezetben.

A gyülekezet életformája a szolgáló szeretet, amely minden ember 
felé egyformán irányul. Ezt kell tapasztalnia a gyülekezetben élő fogya
tékos embernek, aki éppen úgy tagja Krisztus testének, mint más. Ahol 
ez nincs meg, s nem fogadják be a sérülteket, ott nem beszélhetünk 
keresztyén gyülekezetről. Kemény mondat ez, mégis nem szabad ala
csonyabbra állítani a mércét. Sok gyülekezetben komoly bűnbánatot kell 
ezen a téren tartani! Valóban legtöbbször úgy van, hogy a lelkész az, 
aki éppen, hogy csak elviseli a fogyatékos jelenlétét, de a gyülekezeti 
tagok szeretnék „megúszni” a találkozást. Pedig Jézus szerint nincs na
gyobb istentelenség, mint az embertelenség! S így viszonyunk a fogya
tékosokhoz hit kérdéssé válik! Embertársunkhoz való viszonyról van szó! 
PARTNEREINK ők! Partnereink minden szempontból.

Juhász Zsófia lelkésznő cikkére utalok, melyet a Református Egyház 
c. folyóirat közölt ilyen címmel: „Partnerségben az idiótákkal.” Megin
dokolja a cikk írója a címválasztást is: azért ezt választotta, mert lehet 
más viszonyban is lenni velük ... Partner ezt jelenti: társ, játéktárs, küz
dőtárs. Az első részben arról szól, hogy partnerek vagyunk Isten munka- 
területe szempontjából. Partnerek vagyunk a teremtésben. Hogy melyi
künk milyen — az a Nagy Fazekas szuverén akaratától függ! (Jer 18, 1— 
12; Róma 9,20—21;) A fogyatékosokkal is van célja Istennek.

Partnerek vagyunk a megváltásban is. Éppen csak a megváltás ne 
vonatkozna rájuk? Jézus éppen az elesettekhez és a „kicsinyekhez” jött. 
A megváltás műve független attól, hogy fel tudjuk-e fogni azt értelmünk
kel, vagy sem. A kegyelem tőlünk független! Ebből élnek ők is, mi is: 
az„épek” !

Ahogy partnerek vagyunk a teremtés és a megváltás szempontjából, 
úgy a Szentlélek munkáját illetően is! Hogy Isten kit használ eszközének, 
az megint csak az Ö szuverén joga. Ahogy rajtunk keresztül végez el va
lamit Isten, úgy rajtuk keresztül is, őket is használhatja, eszközévé te
heti.

Ezt a partnerséget kellene a gyülekezetben megélni az épeknek a 
fogyatékosokkal, hiszen Isten színe előtt kicsinyek mindnyájan, s csak 
akkor válnak nagyokká, ha egymásnak szolgálnak és elfogadják egymás 
szolgálatát.

Mi motiválja a szolgáló szeretetet? Elsősorban a humanitás, a szoli
daritás a szenvedőkkel. De ez még nem elegendő, hiszen ez minden em
berben meg kell, hogy legyen. Mi a több? Két fő motiváció lehet, ami 
speciálisan keresztyén: a hit és a hála.

A hit a forrás a szolgálatban. „A hit és a szeretet nem egyszerűen az 
előzmény és a következmény viszonyában vannak, hanem sokkal szoro
sabb egységben. A hit mint szeretet jelenik meg, s működik a felebarát 
viszonylatában.

Ahol élő hit van, ott a gyülekezetben szeretettel veszik körül a fo
gyatékos embereket! Ahol nem fogadja be a gyülekezet, ott csak látszat
vallásosság él! A jó fa jó gyümölcsöt terem, s csak a rossz fa terem rossz 
gyümölcsöt.

A szolgáló szeretet másik motívuma a hála. Sokszor mondjuk: Hála 
Istennek, egészséges vagyok. De valóban hálásak vagyunk-e? Megmutat
juk szeretetükkel hálánkat Istennek puszta létünkért. De tovább is me
hetünk. Akik keresztyéneknek valljuk magunkat vajon hálásak va
gyunk-e ezért az életet adó szeretetért, vajon hálává vált-e egész „meg
újult” életünk? A Lelkipásztor című folyóiratunkban cikk jelent meg né
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hány éve az intézeti oligophren gyerekek patronálásának néhány tapasz
talatáról és kérdéséről. A népes kis patronáló csapatból egyetlen egy van, 
aki azért patronál beteg gyerekeket, mert hálás az egészségéért.

Néha gyülekezeteinkben is megvolna e százalék a segítségre, gon
dozásra is, de ehhez a munkához szervezésre és irányításra van szük
ség — elsősorban a lelkész részéről.

A lelkész szerepe azonban nem csak a szervezés és irányítás terü
letén jelentős. Elsősorban a gyülekezet-nevelése a legfontosabb. A he
lyes közszemlélet kialakítására még ma is nagy szükség van. Különösen 
nagy szerepe van a lelkésznek ilyen szempontból falun. A közfelfogás 
alakítását a még mindig nagyszámú negatív hozzáállás teszi fontossá.

Vajon van-e elég jó értelemben vett „propaganda” gyülekezeteinkben 
ezen a téren? Ismerik-e híveink azt az életet, s munkát, amely intéz
ményeinkben folyik? Nem vált-e csupán beidegződött szokássá, s nem 
élménnyé a diakóniai lelkészek látogatása, esetleg puszta pénzgyűjtési al
kalommá? Sok helyen lelkészeink kirándulást szerveznek egy-egy diakó
niai intézménybe. Ez a gyülekezetre pozitív irányú nevelő hatást tesz! 
Ismerek olyan gyülekezetei, ahol konfirmandusokat, ifjúsági bibliaórá
sokat visznek el rendszeresen (még dolgozni, segíteni is) egészségügyi 
gyermekotthonokba! Az ilyen fiatal, aki korán megismeri a teljes élet 
valóságát — hiszen az élet nem teljes a fogyatékosok nélkül — az felnőtt 
korában sem fog hátat fordítani a szenvedőnek.

Sokan úgy vélekednek, hogy az intézményes diakónia feladata a fo
gyatékosok gondozása. Azonban „bármilyen jólszervezett intézményes 
diakónia sem pótolhatja a gyülekezet és az egyes keresztyén ember dia 
kóniai életstílusát, lelkületét és szeretetének konkrét cselekedeteit” — írja 
Groó Gyula. Van olyan gyülekezet, ahol a költségvetésben nem is szere
pel ilyen célra, beállított összeg, s csak a két rovat van: fizetések, épüle
tek. Meg kell akadályozni, hogy ilyen „paptartó intézménnyé” degradá
lódjon az a gyülekezet, amely mások szolgálatára hivatott el. (Dr. Hafen- 
scher Károly.)

Nem szabad megfeledkeznünk a fogyatékosok szolgálatáról, szolgá- 
latbaállításáról. „A modern gyógypedagógiai pszichológiát már nem jel
lemzi az az egyoldalúság, amely a deffektus jelentőségének túlhangsúlyo
zásával a hagyományos szemléletben érvényesült. A sérült embert pozi
tív tulajdonságaival együtt kell jellemezni. A sérült funkciók mellett 
megtaláljuk az épen maradottakat.

A gyülekezetnek meg kell találni azokat az ép funkciókat, amelyek 
félhasználásával be lehet vonni a fogyatékosokat a szolgálatba! Hatalmas 
fejlődést jelenthet ez a fogyatékos életében. Társadalmunk el is várja az 
egyháztól, hogy ilyen értelemben részt vegyen a fogyatékosok társadalmi 
rehabilitációjában.

Ebben a bekezdésben főleg úgy szóltam, hogy a gyülekezet tagjainak 
feladatát, szolgálatát tettem középpontba. A gyülekezet egésze hivatott el 
a szolgálatra az egyetemes papság értelmében! A veszély viszont fennáll, 
hogy az egyetemes papság egyetemes „paptalansággá” válhat, s a lelkész 
egymagára marad!

A következőkben megkísérlem vázolni az egyes fogyatékos csoportok 
helyzetét és a velük kapcsolatos teendőket.

a) szellemi fogyatékosok

Mint a dolgozat elején említettem, itt elsősorban debil és imbecill 
egyedről lehet szó, aki gyülekezeti tag. Témánk szempontjából — úgy
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vélem — két csoportot kell megkülönböztetnünk: a születésétől fogva 
szellemi fogyatékosokat (prae- és perinatalis) és a születés utáni károso
dás okozta (postnatalis) fogyatékosokat.

Megjelenésük változó. Míg az imbecilliseknél szinte minden esetben 
külső tünetek kísérik a fogyatékosságot, addig a debileknél sok esetben 
külső jelet nem találunk. Ez lényeges, hiszen a gyülekezet egyes tagjai 
gyakran visszataszítónak érzik már az illető külsejét is. Sokan kimon
dottan undorral néznek rájuk. Kovács János: Fogyatékosok közt című 
cikkében erre számtalan példát hoz. (Pl.: „ . . .  az még rendben van, hogy 
itt egy intézet tele ilyen gyerekekkel, de minek kell ezeket az utcán sé
táltatni”) Juhász Zsófia ír egy olyan anyáról, aki ha meglátja hidrokefál 
gyermekét, rögtön elfordul „jaj az idegeim”-szavak kíséretében.

Visszataszító külsejük ellenére is embertársaink ők, s a gyülekezet 
teljes értékű tagjai.

Azt, hogy mi folyik egy-egy istentiszteleten, azt az ilyen fogyatékosok 
javarésze nem tudja, nem érti. De monoton, egyhangú életükben meg
értik, vagy megérzik ha ünnepnap van, ha szeretet veszi körül őket. És 
az egész életet, eddigi eredményeket tehet tönkre egy olyan ese
mény, melyen azt érzik, hogy ez az ünnep nem számukra van!

Bevonásuk a gyülekezeti munkába, szolgálatba csak kivételes ese
tekben lehetséges. Az ilyen embereknél általában egy „látszatszolgálati 
lehetőséget” találhatunk ki, amely tulajdonképpen nem produktív, mégis 
a fogyatékosban felkeltheti azt az érzést, hogy szükség van rá! Ez kü
lönösen úgy jelentős, ha tudjuk, hogy mind a debilis, mind az imbecillis 
esetekre jellemző az én-központúság, az egocentrikus érzelmek túltengése.

Nehéz a helyzet az ép—debilis határeseteknél. Jellemzőjük, hogy „rá
szállnak” egy-egy emberre, vagy lelkészre, és egyre több időt igényelnek, 
követelnek maguknak, (egocentrikusság!) Az ilyeneknél jelenthet sokat a 
szolgálatba állítás.

A szellemi fogyatékosok esetében kell igazán megmutatni az egyházi 
közösségnek, milyen az a türelmes, hosszútűrő szeretet amelyről Pál apos
tol beszél a Korinthusi levél 13. fejezetében. Tudom ez nem kis feladat, 
hiszen sokszor zavarják az istentiszteletet, mozgolódnak, esetleg közbe
szólnak. S ha az elviselésnél is többre telik a gyülekezettől, úgy ha nem 
is értelmével, de érzelmileg fel tudja fogni az a fogyatékos, hogy itt va
lami olyan erő munkálkodik, ami máshol nincs meg: a Krisztus ereje.

b) Hallási fogyatékosok

Három nagy csoportba sorolhatjuk a gyülekezeteinkben élő hallássé
rülteké);. Születés óta meglevő, szerzett és öregkorban beálló hallási fo
gyatékosság. Legkevesebben vannak a születésük óta rosszul illetve nem 
hallók. Csatlakozó betegségként ehhez még hozzájárulhat a némaság. A 
szerzett fogyatékosság sajnos ma egyre gyakoribb. A zajártalam egyre 
nő, különösen városokban, gyárakban, a motorizáció hatásaként. Egyre 
több embert kezelnek hallási panasszal — annak ellenére, hogy már tör
vény és rendeletek szabályozzák, tartják korlátok között a zajszintet. 
Gyülekezeteinken leggyakoribb az öregkori halláscsökkenés.

A siketeknél és a hallásmaradványos siketeknél, gyakorlatilag na
gyon nehéz a kommunikáció. Két módon képesek mégis felfogni eset
legesen pl. az igehirdetést. Az egyik lehetőség a szájról olvasás.

Szükség lenne arra is, hogy legyen olyan egyházi munkát végző aki 
meg tudja magát értetni a siketek nyelvén, a kézi ábc segítségével. Ha 
Jézus missziói parancsának — „tegyetek tanítványokká minden népet” —



az áll útjában, hogy nem tudunk velük értekezni, nem kell-e mindent 
megtennünk, s ilyen áldozatot hozni, hogy ti. elsajátítsuk jelbeszédüket? 
A missziói parancs kötelez minket! Azzal, hogy esetleg ilyet megtanu
lunk, nem időt vesztünk, hanem egy új világot nyerünk meg!

A siketek ellátása — az eddig említett nehézségek miatt — legegy
szerűbb írott anyag segítségével! Egy-egy igehirdetés legépelésével járó 
időkiesés hatalmas jelentőségű egy siket ember számára!

A siketek egy része valóban hatalmas munka árán jutott el a hangzó 
beszédre. Nekünk a szavak elég nehezen érthetők. A siketek nem olyan 
gondolatrendszerben gondolkodnak, amilyenekben a hallók. A hangzó 
beszéd ezért állandó tolmácsolás „idegen nyelvre”.

Az ilyenekkel való érintkezés, kommunikáció már könnyebb, de még
sem könnyű. Jól kell figyelni, hogy megértsük azt a hangzó beszédet, 
melyet hallás nélkül tanultak meg és nem tudnak hallás segítségével 
kontrollálni sem. Ha nem értékeljük és vesszük komolyan azt, hogy el
jutott a hangzó beszédre, s nem hallgatjuk meg — esetleg elősegítjük, 
hogy teljesen izolálódjon és visszahúzódjon saját kis körébe ahol eredeti 
kifejezésmódját a jelelést megértik.

A hallássérültek másik csoportja, akiknél még bizonyos fokú hallás
ról beszélhetünk (enyhe nagyothallók és középsúlyos nagyothallók). Itt, 
ami szolgálat lehet feléjük, az elsősorban az átlagosnál hangosabb be
széd.

Ha halkan beszélnek, úgy érezheti — joggal — a nagyothalló, hogy 
nincsenek rá tekintettel, nem hozzá szólnak, vagy éppen kiközösítik. Ott 
ahol a lelkész nem tud hangosan beszélni (hangszál gyengeség, vagy rossz 
akusztika miatt) ma már mód van arra, hogy hangerősítőt szereljenek be.

Külön lelkipásztori feladat az ilyen embereket hallókészülék viselé
sére rábeszélni. Néha odáig is el kell menni az ilyen szolgálatnak, hogy 
a gyülekezeti tagok, vagy a lelkész segítségével szereznek be hallóké
szüléket.

A hallási fogyatékosok esetében a gyülekezet szolgáló szeretetének 
türelemben, tapintatban, figyelmességben kell megnyilvánulnia.

c) Látási fogyatékosok

Ilyenekkel gyakran találkozunk a gyülekezetben. Különösen magas 
azoknak a száma, akiknek öregkorukban állt be a csökkentlátás.

Ők az igehallgatásnál, beszélgetésnél nincsenek akadályoztatva. Ál
talában az éneklésbe is belekapcsolódnak.

Számukra az egyik nagy nehézség a mozgáskorlátozottság. A legna
gyobb támogatás a gyülekezet részéről az, ha segíti a vakot a helyváltoz
tatásban, mozgásban. A vakok egy bizonyos, sokszor begyakorolt utat ké
pesek megtenni egyedül is. A gyülekezet nagy segítséget nyújt akkor, ha 
valaki elkíséri a vakot a templomba. Azt kis leleményességgel nagyon jól 
meg lehet szervezni. Akkor is, ha egy vak egymaga jön el, kíséret nélkül, 
a gyülekezeti tagok valamelyike vezesse helyére. Nem lenne ez szükséges, 
hiszen ahogy odatalált a templomba, úgy a helyére is eltalált. Azonban 
ezzel is a közösséget éreztetjük vele. Van olyan gyülekezet, ahol az egyik 
presbiter autójával rendszeresen összegyűjti a fogyatékosokat, és így vi
szi őket az istentiszteletre, vagy más gyülekezeti alkalomra! Követendő 
példa!

A vakok írott anyaggal való ellátása már problematikusabb. Milyen 
úton oldható meg tehát az, hogy a vakok is megismerjék a Bibliát, vagy 
az egyházi irodalmat? Itt is elsősorban jó szervezésre van szükség. Ka-



zettára, vagy szalagra a gyülekezet tagjai ráolvashatják a bibliai szaka
szokat. Egy-egy órát szánni erre a célra senki részéről nem nagy ál
dozat.

A vakok bevonása a szolgálatba a leginkább megoldható! Javaré
szük kifinomult hallással rendelkezik. Sok közülük játszik hangszeren, 
vagy énekel. Szeretetvendégségen, bibliaórán istentiszteleten szolgálatuk 
két irányban is értékes. Muzikalitásuk, jó hallásuk következtében nívós 
zenei teljesítményre képesek! Másrészt a vakok számára nagy lehetőség 
az ilyen alkalom arra, hogy kifejezzék magukat, s érezhessék, hogy ők is 
tudnak adni valamit a gyülekezetnek, hiszen partnerek a szolgálatban! 
(Itt jegyzem meg, hogy a Vakok és Csökkentlátók Országos Szövetsége 
énekkarának, a világhírű Homérosz kórusnak evangélikus karnagya van: 
Peskó György!)

Manapság már egyáltalán nem lehet látni az utcán vak koldusokat! 
Jó az ellátásuk, munkalehetőségük társadalmunk gondoskodása folytán. 
Jól keresnek, lehetőségük van több féle munkahelyen való elhelyezke
désre, rendezett, nyugott életre. így a gyülekezetnek alapjában nem se
gélyezni kell ezeket az embereket, hanem igével, lelki táplálékkal ellátni, 
közösségbe vonni!

d) Testi fogyatékosok

Rendkívül sokféle testi fogyatékos lehet a gyülekezetben. A veleszü
letett testi fogyatékosok megszokják állapotukat, de a baleset, vagy be
tegség következtében testi fogyatékosok nagyon nehezen törődnek bele 
fogyatékosságukba, szégyenük, s rendszerint távol tartják magukat a kö
zösségi élettől. Az ilyen esetekben a gyülekezetnek kell megértetni az 
illetővel, hogy egészségi állapotában beállt változás nem jelentheti, hogy 
a gyülekezethez való viszony is megváltozott. Ezeket az embereket a gyü
lekezetnek fokozott gonddal kell körülvenni!

A testi fogyatékosok egy részét el lehet hozni a gyülekezeti alkal
makra. A tolókocsiban ülő betegek szállítását a gyülekezeti tagoknak kell 
megszervezni.

Sok olyan testi fogyatékos van, aki szobához, vagy ágyhoz van kötve. 
Az ilyeneknél is megoldható a lelki gondozás. Meg kell szervezni rend
szeres látogatásukat. Ezt azonban ne csak a lelkész tegye, hiszen akkor 
azt érzik, hogy az egyház valamiféle lelki szolgáltató ipar, ahol a lelkész 
mint szakember kiszolgálja az igényeket! Gyülekezeti tagok látogassák a 
helyhez kötött testi fogyatékosokat!

Külön szolgálat az ilyen embereknél is a magnószalagra vett igehir
detés. Nagyon örülnek annak, ha „házhoz hozzák nekik a vasárnapot”. 
Az igehirdetés mellé vegyünk fel az istentiszteleti énekből, zenéből is 
magnószalagra. Így valóban egészen az istentiszteleten, gyülekezeti kö
zösségben érezhetik magukat!

Néha néhány emberből álló csoporttal házi bibliaórát is tartsunk a 
testi fogyatékosoknak, mert minden magnón lejátszott igehirdetésnél 
többet ér számukra az élő szó, a viva vox evangelii.

A jövendő lelkésznemzedék felkészülése a fogyatékosok gyülekezeti 
gondozására

Teológiai Akadémiánkon van lehetőség arra, hogy a jövendő lelkész
nemzedék felkészüljön erre a szolgálatra is.
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a) Elsősorban a Gyakorlati Tanszék munkájának keretében történik 
a felkészítés. Két jegyzet konkrétan foglalkozik a témával. Dr. Groó Gyu
la Diakónai, és Pojmenika jegyzete. A Gyakorlati Tanszék megbízott 
előadója, dr. Nagy István az 1977—78-as tanévben tartott előadásaiban, 
„A korszerű lelkipásztori beszélgetés” címmel, két bekezdésben is fog
lalkozik témakörünkkel, a) A lelkipásztóri szolgálat és a szeretetmunka. 
b) Lelkipásztori szolgálat betegeknél.

b) A fogyatékosok gondozására való felkészülés másik jelentős lehe
tősége a diakóniai gyakorlat. Kötelező az öt év tanulmányi idő alatt va
lamelyik magyarországi intézményben 6 hét diakóniai gyakorlatot végez
ni. Megvan a lehetőség egyhónapos NDK-beli diakóniai gyakorlatra is. 
Ezeken az alkalmakon gyakorolhatják a teológusok a fogyatékosokkal 
való foglalkozást.

Mondhatja valaki, hogy a diakóniai gyakorlaton elsősorban intézmé
nyes diakóniával ismerkednek a teológus hallgatók. Tudják-e majd hasz
nosítani tapasztalataikat a gyülekezetben? Mindenképpen! Ha másként 
nem, annyiban biztos, hogy már itt látják; több szeretetet, időt és ener
giát kell ezeknek a fogyatékos embereknek szentelni!

Summázás

Röviden összefoglalva a leírtakat, ahhoz, hogy a gyülekezet valóban 
keresztyén gyülekezet legyen, az kell, hogy teljes értékű embereknek 
tartsák a fogyatékosokat:

— velük partneri viszonyban legyenek,
— irántuk türelmet és megértést tanúsítsanak,
— szolgálatba állítsák őket, s elfogadják szolgálatukat,
— a lelkész és a gyülekezet egyformán részt vegyen a gondozásukban.
Szükséges lenne mielőbb néhány lelkész speciális kiképzése a gyüle

kezeti fogyatékos-gondozásra.
Ifj. Hafenscher Károly
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Könyvszemle

Péter első levele
A Debreceni Református Teológiai Akadémia Üjszövetségi Szeminá

riumának Tanulmányi Füzetei (Űj sorozat 1. szám) sorozatban jelent 
meg 1978 végén Péter első levele. Fordította és magyarázta Lenkeyné 
Sernsey Klára, az újszövetségi tanszék professzora. Készítette a Kollé
giumi és Egyházkerületi Sokszorosító Iroda Debrecen. A kiadásért fele
lős dr. Pásztor János dékán.

A füzet tartalma: Bevezetés. A levél bevezetése 1,1—2. I. rész 1,3—
2.10- ig, 3 fejezetben. II. rész 2,11—4,11-ig, 9 fejezetben. III. rész 4,12—
5.11- ig, 3 fejezetben. A levél befejezése 5,12—14. Irodalom. Textuárium. 
1—124 oldal.

Az egyes szakaszok, perikópák fordítását minden esetben tüzetes 
szövegmagyarázat követi az eredeti szöveg szavalnak, kifejezéseinek fi
gyelembevételével. Azután mindig tartalmi magyarázat következik. A pe
rikópák tartalmi magyarázata igen alapos.

Gyakorló lelkészek számára kétségtelenül a tartalmi magyarázatok
nak van többlete. Akkor is, ha a kifejezések, fogalmak, szavak magya
rázata meg új képzetsort és gondolatsort nyithat meg a kommentár ol
vasójában. A tartalmi magyarázatoknak ugyanis kitekintése van mai 
viszonyainkra és az egyház időszerű szolgálataira. Tehát a diakóniai 
szempont mindenütt jól érzékelhető azokban vagy annak irányába hat
nak.

Kicsit talán soknak tűnhetik a különféle teológusok véleményére tör
tént hivatkozás. Nyilvánvaló azonban ennek a célja és haszna is a leve
let tudományosan tovább tanulmányozni szándékozók számára.

Az alapos munka jó segítséget nyújthat azoknak is, akik Péter első 
levelének perikópáit bibliaórákon veszik sorra.

Szabó Gyula
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Halottunk

DK. GUBCSÓ ANDRÁS  
1908-1978

Pályatársunk, dr. Gubcsó András nyug. medgyesegyházi lelkész 1907. 
január 4-én született. Szülei egyszerű parasztemberek voltak, akik néhány 
holdnyi földjük jövedelméből és szorgalmas munkájuk gyümölcséből ne
velték hét gyermeküket. A kevés föld nem tudta eltartani a nagy csalá
dot; a két idősebb fiú: János és András kitanult. Gimnáziumi tanulmá
nyait Vácott kezdte meg, később átment az aszódi evangélikus gimná
ziumba. Teológiai tanulmányait Sopronban végezte. Dr. Raffay Sárfdor 
püspök szentelte lelkésszé.

Segédlelkésznek Medgyesegyházára került. Néhány évi segédlelkész- 
kedés után a szomszédos Pusztaottlaka-i gyülekezet hívta meg rendes 
lelkészéül. Nagy lelkesedéssel végezte a tanyák közé szóródott alföldi 
szlovák nyelvű gyülekezet gondozását. Ide, e pusztai szétszórtságú gyüle
kezetbe hozta el feleségét is. Jó és hűséges lelkipásztori munkájának híre 
eljutott az akkor éppen lelkész nélkül levő Pitvaros-i gyülekezetbe is. 
Egyhangú döntéssel fogadta bizalmába Gubcsó Andrást 1935-ben Pitva
ros község színtiszta evang. népe. Fiatal korának minden lelkesedésével' 
végezte lelkészi munkáját. A közel háromezer lelkes gyülekezetben ma
gyar és szlovák nyelven szolgált s emellett szívesen segített a mindenna
pok ügyes-bajos jogi dolgaiban is tanácsaival. Mert, mint lelkész, elvé
gezte a szegedi egyetemen a jogi kart is. A felszabadulás és a lakosság
csere éppen Pitvaroson olyan erőket szabadított fel, amelyek miatt hely
zete kritikussá vált. A megüresedett Medgyesegyháza-i lelkészi állás kí
nálkozott megoldásnak. Örömmel fogadta el, hiszen itt volt segédíelkész. 
1947-ben iktatták be állásába. Immár a harmadik gyülekezetben került 
erre sor. Ö mindegyiket úgy fogadta, mint amelyik a végső lesz. Ügy 
dolgozott, mint aki nem akar elmenni soha onnan. Medgyesegyházán 
— 28 évi szolgálata után — 1975-ben ment nyugdíjba. S ott maradt, ahol 
leghosszabban fáradozott az Úr szőlőjében.

Vele olyan lelkész távozott körünkből, aki sokaknak éppenolyan 
szívvel és lélekkel prédikált, mint a keveseknek. A nagy templomok hí
veit éppúgy becsülte, mint a puszta tanyáinak magános öregeit. Télen és 
nyáron, hidegben és melegben, esőben és hóban, ha kellett menni, mindig 
ment a szolgálatra.

Szerette a rendet minden vonatkozásban. Sokat tatarozott és épített. 
Pitvaroson a parókiát, Medgyesegyházán a parókiát és a templomot tar
totta mintaszerűen tisztán és jó állapotban. Többször is renováltatta az 
egyházi épületeket. Munkájáért nemcsak a hívek, hanem az egész falu 
népe tisztelte és becsülte. Jó hírt hagyva maga után, négy évi betegsége 
után hunyt el.

Temetésén a medgyesegyházi tömött templomban jóbarátja, Kop
pány János tótkomlósi lelkész hirdette az örökélet evangéliumát. A med
gyesegyházi evang. temetőben felesége családjának sírboltjába temették.

Koppány János
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A z igehírdető műhelye
Ad v e n t  4. v a s á r n a p j a

2Kor 1,20— 24

A textus jobb megértéséért

Nem tudjuk pontosan megállapítani, hogy mire alapozták a korin- 
thusíak Pál elleni vádjukat, miszerint az ő beszéde egy „igen-nem” be
széd. Számunkra ez most nem is fontos. Fontosabb az, hogy Pál egy 
nagyszerű fordulattal az „igen-nem” szójátékot felhasználja annak ki
mondására, hogy Jézus „nem lett igenné is meg nemmé is, hanem az 
igen valósult meg őbenne” (2 Kor 1,19.). Majd közelebbről is megmagya
rázza: Isten valamennyi ígérete benne lett „igen”-né, vagyis benne tel
jesedett be. Nyilván ez a szíveközepe textusunknak. Egyben az is vilá
gos, hogy ennek alapján került advent 4. vasárnapjára.

Amikor Pál „Isten valamennyi ígéretének beteljesedéséről” szól en 
autó (őbelíne és ő általa), nyilvánvalóan azokra az ígéretekre gondol az 
Ótestámentomban, amelyek az eljövendő üdvkorról, a Messiásról szól
tak. Arról, hogy Isten felállítja országát és az ő népe nagy megújuláson 
megy keresztül. Ma úgy mondhatnánk, hogy eljön az Ő országa és annak 
a Messiás lesz a Királya. A 20. vers második felének fordítása is, meg 
az értelmezése is nehézkes. Vannak, akik úgy értelmezik, hogy az 
„Ámen” megjelölés Jézusra vonatkozik: „A laodiceai gyülekezet angya
lának írd meg: ezt mondja az Ámen, a hű és igaz tanú, az Isten teremté
sének kezdete” (Jel 3, 14). Ez azt jelentené, hogy Isten ígéretei Jézusban 
lettek „igen” -né és „ámen”-né igazzá. A másik felfogás arra teszi a hang
súlyt, hogy itt végeredményben már a zsidó istentiszteleten használt 
„ómen” olyan átcsengéséről van szó, miszerint maga Jézus munkálja a 
gyülekezet tagjaiban az „áment” . Még világosabban: Erre a bizonyságté
telre, hogy „Isten ígéretei Jézusban teljesedtek be” a gyülekezet „ámen”-t 
mond („ez igaz!”), (de ez is csak úgy lehetséges, hogy ha Jézus maga mun
kálja ezt a hitet szövegünk magyar fordítása is erre utal: „és ezért általa 
van az ámen is”). — A 21. és 22. versekben szó van „felkenésről” (chrió), 
„elpecsételésről" (szfragidzó), „zálogról” (arrabón). Szinte halmozza Pál 
ezeket a kifejezéseket. Miért? Nyilván azt akarja mondani, hogy azok, 
akik „ámen”-t mondtak Isten „igen”-jére (Jézus!) azokat Isten megaján
dékozza Leikével, „lefoglalja” őket a maga számára, megőrzi őket az üd
vösségre, amelyből máris „ízelítőt” ad, amikor a Lelkét adja. A Lélek a 
„záloga” annak, hogy meg fogják kapni a „teljeset” is és pedig az üdvös
ség teljességét. A legtöbb exegeta az „elpecsételés”-1 a keresztségre vo
natkoztatja, mely által az ember Jézus tulajdona lesz. A keresztség „pe
csét” azokon, akik üdvösségre vannak elhíva, egyben „jele” az Isten né
péhez tartozásnak. Ugyanígy a „felkenés” is a keresztségre vonatkozik 
olyan értelemben, hogy a megkeresztelt Isten Lelkét kapta. Tehát a Lé
lekkel való „felkenés” -ről van szó. (Csel 10, 38: „A  názáreti Jézust fel
kente az Isten Szentlélekkel. . . ”) Akik tehát „ámen”-t mondtak arra, 
hogy Jézusban teljesedtek be Isten ígéretei, azokat Isten a keresztség- 
ben a maga számára elpecsételi, Lelkét adja nekik egyfelől „zálogul” az 
örök élet elnyerésére, de arra is, hogy ez a Lélek „erősítse” őket a Krisz
tusban való megmaradásra. A 24. versből — tekintettel arra, hogy kará
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csony előtt vagyunk! — ezt a félmondatot kell aláhúznunk: „sőt munka
társai vagyunk örömötöknek”. Itt most nem lényeges, hogy Pál előbb 
arról beszél: „nem akarunk uralkodni a hiteteken” . Az öröm kiemelése 
a fontos! Miért? Ahol Isten országa van, ahol Szentlélek van, ott uralko
dik az öröm! És mivel Pál előzőleg éppen arról tett bizonyságot, hogy 
Isten ígéretei Jézusban „igen”-né lettek, vagyis a megígért Messiás eljött, 
vele együtt az ő országa is, azért itt az öröm ideje. A Lélek „záloga” is 
erre hív.

Az Isten „igen”-je — az ember „ámen”-je

1. Isten valamennyi ígérete Krisztusban lett „igenné”.
Advent 4. vasárnapja — két nappal karácsony előtt — egyértelműért 

Krisztust állítja a középpontba. Azt a Krisztust, akinek a személyében 
testesültek meg Isten ígéretei. Isten ígéreteinek hosszú története van. 
A bűnbe esett első emberpárnak adott ígérettől kezdve Máriának adott 
ígéretig szóltak Isten jövendőre utaló szavai. Isten szolgálatában a pró
féták is beszéltek egy asszonyról, aki „fiút fog szülni és a neve Immánuel 
lesz” . Úgy is fogják nevezni, hogy „Békesség fejedelme” . Uralma növe
kedésének nem lesz vége. Az Űr Lelke nyugszik meg rajta. Népének 
pásztora lesz. Az ő sebeivel gyógyulunk meg. Évszázadokon keresztül 
Úgy tűnhetett, hogy Isten csak ígér-ígér népének, de az ígéretek beváltál 
sa elmarad. Azután az első karácsony éjszakáján mégis felhangzott az 
ének: „Üdvözítő született ma nektek, az Űr Krisztus, a Dávid városában." 
így lettek Isten ígéretei Krisztusban „igenné” .

Isten az ígéretek megtartásának Istene. Ö maga a személyében 'ga
rancia az ígéretek megtartásának. Nincs is szükség más biztosítékra. .Vi
szont lehet-e ennél nagyobb garancia?

Isten valamennyi ígéretének beteljesedése Jézusban adva van, még 
akkor is, ha azoknak egy része még nem teljes egészében a miénk. Még 
nincs itt a teljesség. De máris miénk Krisztus, Vele együtt a bűnbocsánat, 
az új élet és ez máris az üdvösség első üteme. Itt van az Isten országa 
és abban máris benne élhetünk. Krisztus királyi uralma alatt folyhat az 
életünk. Látszik-e rajtunk, hogy miénk a Krisztus? Ügy -élünk-e, mint 
akik csak ígéreteket kaptak, vagy úgy, mint akiknek élete máris meg
gazdagodott Isten Krisztusban beváltott ígéretei nyomán?

Elfogadtuk-e Krisztust az igazi Messiásnak? Nem botránkozunk-e 
rajta, hogy Ö úgy uralkodik, hogy szolgál? Nem inkább egy másfajta 
Messiást fogadnánk szívesen? Olyat, aki nyilvánvalóvá teszi hatalmát 
„ország-világ” előtt? Felfedeztük-e a „gyenge” Krisztusban a „dicsőség 
Urát” ?

2. Az ember „ámen”-je
Az „ámén” liturgikus megerősítése volt a közimának: „ez igaz"’. 

Mondhatjuk így is: „valóban így van”, vagy „így legyen” . Textusunk 
összefüggésében arról van szó, hogy prédikáltatik az evangélium, mi
szerint „Krisztusban lettek igenné Isten ígéretei. Erre kell a gyülekezet
nek azt mondania: „ámen”. Ez az ámen tulajdonképpen itt hitvallás, még 
jobban a hitnek a megvallása. Megvallása annak, hogy mi hisszük és 
tudjuk: Krisztusban tényleg beteljesedtek Isten ígéretei.

Meg kell őszintén vallanunk, hogy magunktól képtelenek vagyunk 
kimondani — nem a formai! — a valódi áment. Az ember képtelen magá
tól felismerni Krisztusban „Isten ígéreteinek beteljesítőjét” . Ezért beszél 
textusunk arról, hogy „általa — vagyis Krisztus munkája nyomán — tüd
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juk az „így igaz” -t kimondani. Ö maga ébreszt hitet bennünk. Ö adja 
szánkba az „ámen”-t!

A gyülekezet elsősorban úgy mond „ámen”-t, hogy imádkozik. Ahol 
felismerik Krisztusban Isten „igen”-jét, ott az emberek térdre borulnak 
és imádják Krisztust. Ez a feleletük.

De áment mondhat a gyülekezet úgy is, elfogadja és szívébe zárja 
az igehirdetést, amely Istennek Krisztusban lett „igen” -jéről szól. Még 
azt is mondhatnánk, hogy az igehirdetést nemcsak hallgatja és arra mond 
,,igen”-t, hanem szinte vele mondja az igehirdetővel a prédikációt, mint 
a saját bizonyságtételét. (Így is lehet igét hallgatni!)

Maga a gyülekezet léte is „ámen”-mondás arra, hogy Krisztusban be
teljesedtek Isten ígéretei. Ez a közös hitvallás tartja össze a gyülekezetei.

De „ámen”-t kell mondania a gyülekezetnek úgy is, hogy cselekszi a 
megérkezett Isten országa diakóniai cselekedeteit. Mert ezt a megígért és 
eljött Isten cprszágát éppen az jellemzi, hogy „a vakok látnak, a sánták 
járnak. . És pedig a lelkileg és a fizikailag betegek gyógyíttatnak és 
gyógyulnak meg. Az emberekért, az emberek egészségéért, békéjéért, 
jobb körülményeiért végzett munka is „ámen”-mondás arra, hogy Krisz
tusban Isten beváltotta és beteljesítette ígéreteit. De soha sem elég az 
egyes emberért végzett diakónia, hanem annak tágölelésűnek kell lennie, 
az egész társadalomra, az egész emberiségre kell irányulnia.

3. A Szentlélek ajándéka
Textusunk hangsúlyosan szól a Szentlélek munkájáról. Ö teszi lehe

tővé, hogy „ámen”-t mondjunk imádságban, igehirdetésben,' a gyülekezet 
létével, a cselekvéseinkkel Isten „igen”-jére. Ez a Szentlélek ,,felken” a 
szolgálatra is. Mint „királyi gyermekek” szolgálunk. Nélküle üressé és 
motorikussá Válnának imádságaink, gyümölcstelenné igehallgatásunk és 
áldozat nélkülivé cselekedeteink. A Szentlelket már a keresztségben el-, 
nyertük, de újra és újra kell kérnünk, hogy „vegyen lakozást nálunk” . 
Ugyanakkor kéresztségünk bátorítson, hogy valóban higgyük: már vet
tünk Szentlelket! Ez a Szentlélek a biztos „zálog” arra is, hogy el fog
juk nyerni a „teljességet” . Azt az állapotot, amelyben Isten minden ígé
retének a megvalósulását nemcsak hihetjük, hanem „birtokolhatjuk” is.

4. Addig is: öröm, öröm, öröm
Mivel Isten ígéretei Krisztusban beteljesedtek, a gyülekezet életét jel

lemzi az öröm. Ahol Isten országa van, ahol Szentlélek van, ott öröm is 
van. Ezért mondja Pál a Római levélben: „Hiszen az Isten országa... 
Szentlélekben való öröm.” A Filippi levélben pedig ezt olvassuk: „Egyéb
ként pedig testvéreim, örüljetek az Űrban!” Isten valamennyi ígérete Jé
zusban lett „igen” -né! örüljetek!

Dr. Káldy Zoltán

KARÁCSONY ESTE
Ézs 7,14

Immánuel, — velünk az Isten

A prófétai jövendölés
A Mt 1,23-ban idézett ézsaiási ige így szól: „A szűz fogan méhé- 

ben . ..” Figyeljünk arra, hogy Ézsaiás igénkben azt a szót használja, 
amelyik házasságban élő, vagy házasságon kívüli fiatal asszony megjelö-
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lésére szolgál. Ákház hitetlenségére a Fiúban adott jellel felel az Isten. 
Ez a Fiú csodálatra méltó. A háborús évek közepette Isten segítségét hoz
za. Általa és benne Isten népe felismerheti, hogy vele van URa és Istene.

Immánuel, a Messiás-gyermek. Ézsaiás még egyszer említi az Immá
nuel nevet. Akkor is Isten csodálatos segítségéről tanúskodik. (Ézs 8,8; 10).

Az Űjtestamentumban minden bizonnyal a fiatal asszonyt azért for
dították szűznek, mert az ősi messiási reménység szerint a Messiás szűz
től születik. (Kittel) A Messiás emberfeletti származásáról szólnak még a 
próféták: Ézs 9,5 és Mikeás 5,1-ben. (Gunkel) A többi prófétákhoz hason
lóan Ézsaiás is a messiási ígéretek közeli beteljesedését várta.

A fiatal asszonytól született Gyermekkel új kezdet kezdődött el. Ka
rácsony az emberiség történelmében új, eddig soha nem látott fejezetet 
nyitott. Az emberiség kilátástalanságában Isten a lehetetlennek tartottat, 
a nemvártat cselekedte meg: Nem elfordult a világtól, hanem a világhoz 
hajolt. Nem hagyta magára az embert, hanem közénk jött. A próféta ál
tal megjövendölt, születendő Fiú Isten emberért végzett aktivitásáról ta
núskodik.

Jézus Krisztusban, Isten második teremtésében, a ''„második Ádám- 
ban” Isten az általa jónak teremtett embert is közénk állította. Ahogyan 
Isten teremtő cselekedete átfogja ezt a mindenséget, ugyanúgy az Im
mánuelben Isten átöleli és magához vonja az egész teremtett világot.

A Szeptírásbán. a bűnboesánat az a szó, amellyel, -röviden' Isten üd
vözítő munkáját összefoglalja. Isten azért van velünk; mert Ő a bűnbo
csátó. Isten. A  bűnbocsátnaft nem csupán egyes gonosztettek eltörlését je
lenti, hanem az Isten és embeí közötti szakadék áthidalását is.. Jézus 
ajándékát az első gyülekezet is a bűnbocsánatban foglalta össze. (Csel 
10,43; Róm 3,25) ' 

Isten azért van velünk, hogy segítsen rajtunk. Hitetlenségből hitre. Bé
kétlenségből, békességre: Reménytelenségből; reménységre. Jézus gyógyu
lást és boldogságot, örömöt és üdvösséget hogy az- emberiségnek. 

Ahogyan Jézus földi életében ismételten hangsúlyozta, hogy Isten 
vele van ugyanúgy bizonyossak lehetünk abbán, hogy-Jsten Jézus Krisz
tusban állandóan vélünk és értünk van. (Jn 14,6- 99 2 Kor 4,6)

Békességet teremt, miközben üdvöt 'ad. Minden ellenségeskedést le
győzött azáltal, hogy megbékéltette az embert Istennel. 

Ist^n velünk van, hogy a történelemben járó mai emberrel konfron
tálódjék, szolidaritást vállaljon.

A prófétai ige valóban beteljesedett i

Csak éppen nem vesszük észre. Mert minket ebben az évben is, úgy 
mint máskor, a roskadásig megterített asztal nyűgöz le. Közömbösség te
lepszik a szívünkre és gondolatainkra. Mint minden évben, tucatjával 
kaptuk a karácsonyi jókívánságokat. Előre nyomtatott lapokon. Az alá
írás is csak a bélyegzőpárna-festék színéről, s üres megszokottságról ta
núskodik, vagy udvariassági gesztusról. Ki is gondol arra, hogy kará
csony valakit boldogíthatna, megörvendeztethetne!

Mi, akik térdünkig lejártuk a lábunkat, hogy olyan ajándékot ad
junk valakinek, amilyet senki nem ad, s amilyet senki nem tud viszo
nozni nekünk, hogyan is várnánk Istentől ajándékot, valamit, amit nem 
emberek ajándékoznának nekünk.

Isten van Jézus Krisztusban velünk! Nem vagyunk egyedül. Mellet
tünk van Isten, hogy kiégett szívünkben lángra lobbantsa a hit lángját. 
Nem a betegség, a magány a halál, hanem az élő Isten az ÚR van velünk. 
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Nem a szeretetlenség, amelyik karácsony este is magára hagy szülőt és 
gyermeket, hanem Isten áll mellénk.

Kivel van ez az Isten? Velünk, akik karácsony estéken a fenyők fé
nyével beragyogjuk az otthonokat, falvakat és városokat. Velünk van, 
akik szeretetlenségünkben, gyűlöletünkben is megvilágítunk otthonokat, 
falvakat és városokat, hogy azután ennél a fénynél szórjuk halált hor
dozó, mosolyt halálos vigyorba torzító bombáinkat otthonokra, gyárakra 
és templomokra. A kórházi ágyon sóhajtozókkal, a kenyérre éhezőkkel, 
a simogatásra várókkal, az irgalom után kiáltókkal.

Ha velünk van, akkor hogyan lehetnek ma is szeretet nélkül dider
gők? Hogyan lehetnek éhezők? Miért törjük a fejünket tömegpusztító 
fegyverek előállításán? Miért nem ölelnek minden gyermeket szülők sze
retettel magukhoz? Miért ragadhatta el a halál őfelsége a négyéves kis
lány mellől az édesanyát? Miért kísérelt meg öngyilkosságot az a fiatal 
asszony, aki úgy érezte, senki nincs aki támasza lenne?

Isten azért van velünk, hogy támasza legyen a támaszra szorulónak. 
Velünk van életünkben és halálunkban.

Ki az az Isten, aki velünk van?

Isten, aki bűnbocsánatot ad. Az az Isten van velünk, aki az embert 
bűne miatt kirekesztette a Vele való közösségből. A magára maradt em
ber lett istentelen és embertelen. Szeretettelen és gyűlöletet hordozó. Is
ten szeretetének csodája éppen az, hogy a bűnbocsánatot hozta közel ah
hoz az emberhez, aki bűne miatt nem juthatott Isten közelébe.

Isten velünk van és szolidáris minden szenvedővel. Nem együtt érez 
és együtt szenved vele, hanem munkálkodik szenvedése megszüntetésén. 
Jézusban az az Isten van velünk, aki minden örömtelenséget, Istentől el- 
hagyatottságot, bűnt és annak büntetését magára vette, hogy azután Is
ten üdvözítő szeretetével átöleljen minden embert.

Ezredeken keresztül hirdettük: Krisztus megszületett. Velünk az Is
ten ! S az emberek megszokták és belefáradtak ebbe a prédikációba. Nem 
is kíváncsiak rá! Gyakran csak a tradíció hozza őket. Hangozzék kará
csony este az evangélium fáradt hitet erősítőén, kiégett életeket lángra 
gyújtóan. Ölbe tett kezeket munkára indítóan. Felelőtlen szíveket fele
lősségre ösztökélően.

A szabadító Isten van velünk, aki megszabadít közömbösségünkből. 
Istennek hátat fordító hitetlenségünkből és embert kerülő, közösségből 
menekülő egoizmusunkból.

Isten szabaddá tesz arra, hogy szeretetünk ne csupán karácsonyi tor
ta legyen, ami az ünnepek elmúltával az életünkből is elmarad.

Ez az Isten szabadít fel az örvendező keresztyén életre. Ezt az örö
möt nem rabolhatja meg a gond, az élet szürkesége, a mindennapi élet 
öröme vagy szomorúsága.

Aki felszabadít a megbocsátásra és a megbékélésre. Nem maradt a 
gyűlölet, harag karácsony este is ott a szívünkben? Rokonok és ismerő
sök, férjek és feleségek haragjával nem megy le ma a nap?

Az elveszettet megkereső Isten van velünk. Aki a Tőle elidegenedet
tet újra hazavárja. Karácsony este emberek sietnek haza, mert otthon va
laki várja őket. Ezen az esten Isten keres. Isten haza várja minden gyer
mekét.

Velünk az Isten! A menny a földre jött. Istennel nem a mennyben 
lesz találkozásunk, hanem itt találkozhatunk Vele. Ebben a vallásossággal
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megelégedett világban. Ebben a konfliktusokkal tele világban. Ne keres
sük őt valahol a transzcendens világban, hanem itt, ahol szeretet és 
igazságtalanság, békesség és békétlelenség van. Itt kell találkoznunk Vele, 
hogy ebből a találkozásból életre szóló öröm legyen. Munkás élet szüles
sen. Békességet teremtő jóakarat fakadjon. Itt kell találkoznunk Vele, 
vagy sehol nem találkozunk Istennel.

Isten szerefetével van velünk, hogy szeretetben járasson minket. 
Testvérré tesz. Felelőssé azért, hogy a mellettem élő, a gyermekem és 
feleségem, munkatársam és szomszédom is megismerje Isten szeretetét. 
Felelőssé tesz azért, hogy minden gyermek boldogan éljen a földön. A 
béke napja ragyogjon Közel-Keleten és Kambodzsában. Ne legyen senki, 
akit „büdös kutyának”, „nyomorult négernek” neveznek. S éppen azok, 
akiknek tudnia kellene, hogy Jézus Krisztusban Isten minden embert 
gyermekévé fogadott, s ezáltal testvérré tett.

Velünk van, hogy egy örök karácsonyban vele legyünk.
Múló karácsonyok emberei vagyunk. Egy karácsonyon nem hallom 

meg a karácsonyi harang szavát. Egy karácsonyon üres marad egy szék, 
ahol én ültem karácsony estéken az otthonom csendjében olvasva a ka
rácsonyi örömhírt: Velünk az Isten!

Egy karácsonyon magánál készít helyet nékem az ÚR, aki eljött, a 
földre hozva az üdvösséget. Ha a halál szele életem kis gyertyáját elolt
ja, örök karácsonnyal ajándékoz meg az az Isten, aki azt akarja, hogy 
minden ember örök életet nyerjen. Ezért van velünk!

Dr. Nagy István

KARÁCSONY ü n n e p e

Ezsaiás 9,1— 2.5

A textus jobb megértéséért

Mindenekelőtt figyeljünk arra, hogy a régi Károli fordítás versbeosz
tása (Ézs 9,2—3,6) az új fordításban megváltozott. Textusunk tehát ez: 
Ézs 9,1—2,5. Ez felel meg egyébként az eredeti szöveg számozásának is.

1. v. Kire vonatkozik a „nép” megjelölés? A próféta, ha akarta vol
na, beszélhetett volna a „maradék”-ról. De ő nem „maradék”-ról, hanem 
„nép”-ről beszél! Itt tehát nem egy szűk körről van szó. A prófécia öröm
üzenetét nem korlátozza valamiféle kiválasztott „hívő közösség”-re. Sőt! 
Tágítja a határokat. Egyik német exegeta találó szójátékkal fejezi ezt ki. 
Nem „Begrenzung” , hanem „Engrenzung” ! — Joggal mondhatjuk, hogy 
az 1. versben lényegében Isten második teremő aktusáról van szó. Első 
teremtés: „legyen világosság” , — második'teremtés: ,a halál árnyékának 
földjén lakókra- világosság ragyog". Tehát a sötétség felett felragyog a 
világosság. Éppen ez a második teremtés kezdete. A vers második felé
ben az eredeti szöveg érzékelteti, hogy nem lassú, fokozatos kivilágoso- 
dásról van szó, hanem hirtelen ragyog fel a világosság!

2. v. Először is egy fordítási problémával találkozunk. A régi Károli 
így adja a szöveget: „Te megsokasítod a népet”, az új fordítás: „Te meg
szaporítod a népet” . De a héber szöveget csekély mássalhangzó korrekció
jával lehet így is fordítani: „Nagy ujjongással töltőd el őket.” Vagyis Is
ten nem a „nép” -et teszi naggyá, nem azt szaporítja meg, hanem az uj- 
jongást. Számomra ez az utóbbi tűnik a jobbnak, mert így párhuzamos a 
rákövetkező mondattal. Ha viszont a másik fordítást választjuk, akkor

695



a nép naggyá tevéséről, megszaporításáról van szó, ami szintén lehet az 
öröm forrása.

5. v. Figyelemre méltó, hogy az eredeti héberben már az előző két 
versben is — de itt különösen is feltűnő — nem jelen időben vannak az 
igék („gyermek születik nékünk”), hanem múlt időben: „Mert1 egy gyer
mek született nekünk, fiú adatott nekünk . . . ” A perfektumnak van olyan 
értelme is, mint az angolban a present perfect-nek: valami már régen el
kezdődött, de most is itt van a hatása, az eredménye. Ezért nem hiba, ha 
jelennek fordítjuk: „egy gyermek születik” . — Jó figyelnünk arra is, hogy 
ebben az 5. versben Isten ajándékairól van szó: fiú „adatik", gyermek 
„születik” és pedig „nekünk". Azután következnek a Messiás nevei, me
lyek minden esetben két-két szót kapcsolnak össze. Ezek a nevek a Mes
siás isteni voltára utalnak: Csoda, Isten(!), örökkévalóság, béke. Vigyáz
zunk, mert a „béke” itt nem valami nyomorúságos kis körre vonatkozik, 
hanem teljes gazdagságában jelenik meg: magában foglalja a külső és 
belső békét, a körülmények rendezettségét, az emberek egymásközötti bé
kéjét és pedig igen széles körben! A Messiás isteni voltát megjelölő ne
vek mellett ezt is olvashatjuk: „egy gyermek születik”. így kerül egymás 
mellé az isteni és az emberi. Nem vitás, hogy itt az Isten emberré léteié
nek titka van előttünk.

Új világ szimfónia

Dvorák-nak (Dvorzsák) — a 19. század végének és a 20. század elejé
nek neves cseh zeneművészének — talán leghíresebb műve az Új világ 
szimfónia. Lenyűgöző erővel és szépséggel fejezi ki a zene nyelvén egy új 
világ születését, az élet örömét és gazdagságát. Ez a szimfónia és annak 
tételei jutottak eszembe és zenéltek bennem, amikor Ézsaiás könyve 9. 
fejezetének felolvasott verseit tanulmányoztam.

1. Ezek a versek is egy új világ születéséről szólnak. Amikor Isten 
a világot megteremtette, elmondhatta, hogy „minden, amit alkotott, igen 
jó” (1 Móz 1,31). Az embert a „maga képmására” teremtette és a maga 
munkatársává tette a teremtett világ fenntartásában. De az ember föl
mondta a munkatársi szolgálatot és közösséget. Engedetlen lett Teremtő
je iránt. Bűnbe esett. Bűne kihatott az egész teremtettségre. Ott is disz
harmóniát teremtett. Ezért beszélhetett Ézsaiás próféta a „halál árnyéká
nak földjé” -ről és ezért mondhatta azt, hogy „a nép, amely sötétségben 
jár” . (És ez nemcsak a „választott nép” adott helyzetére vonatkozott!) A 
halál uralma és vele együtt a „sötétség”, amely vakká tesz Isten útjainak 
meglátására, jellemezte a bűnbe esett embert és világát.

2. Az új világ szimfónia első tétele: Az Isten megkönyörült a világon. 
Új teremtéshez kezdett. Ez volt a második teremtés, az új világ teremtése. 
Erre utalnak textusunkban ezek a kifejezések: a nép „nagy világosságot 
lát”, „világosság ragyog fel” . És itt lehetetlen nem gondolnunk arra a vi
lágosságra, amely az első karácsony éjszakáján villant fel, amely „körül
ragyogta” az angyalokat a betlehemi mezőn. De még inkább eszünkbe jut 
Jézus önmagáról való bizonyságtétele: „Én vagyok a világ világossága, 
aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé az élet világossága” 
(Jn 8, 12). Ezt dicséri a IV. századi énekköltő: „Űj világosság jelenék, a 
tévelygés csendesedék.” (Ékv 721). Isten nem i'ombolta szét első teremté
sét, hanem abban teremtett új világot, melyben megtört a halál, á bűn, 
a sötétség ereje. Máskor Jézus ezt így hirdette meg: „Betört az Isten or
szága!” Ez a két világ még együtt van a szívekben is, az otthonokban is,
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a gyülekezetekben is, a világban is. De kétségtelenül itt van az új. Min
denütt ott van, ahol „felragyog” a Krisztus és teret engednek az Ö vilá
gosságának.

3. Az új világ szimfónia második tétele az, hogy ez a „világosság” 
nem pusztán egy kis csoport („választott nép”, „maradék”) számára ra
gyogott fel, hanem a nép számára. Akik a földön laknak. Tehát a föld
lakók számára. Ezzel egybecseng a karácsonyi angyalok szava és éneke, 
melyben ismétlődnek ezek a kifejezések: „egész nép”, „föld”, „emberek” 
(Lk 2). Istennek az egész világ és az egész emberiség a szívügye! Az 
egész teremtett világot akarja megújítani, annak rendjét és eredeti har
móniáját visszaállítani. Őt nemcsak a „szentek” (egyház) érdekli, hanem 
a nép, az egész nép, a földkerekség népe! Az új világ rendjéhez hozzá
tartozik az igazságosság, a kenyér, a béke. Akik magukat az új világ 
polgárainak tudják, azokat Isten újra munkatársaiul akarja felhasznál
ni, hogy még a „régi” világban is reménységgel fáradozzanak.

4. Az új világ szimfónia harmadik tétele ez: az új világ az öröm vilá
ga. Így mondja ezt Ézsaiás: „Nagy ujjongással töltőd el őket” , majd „nagy 
örömöt szerzel neki”, azután „úgy örülnek színed előtt, mint aratáskor 
szoktak örülni”. Ez is összecseng az angyalok híradásával: „hirdetek nek
tek nagy örömöt, mely az egész nép öröme lesz” (Lk 2,10). Ez az öröm 
abból fakad, hogy Isten Krisztus által megbocsátotta az új világ népé
nek bűneit, velük lakozik („Immánuel!”) és a halál többé nem uralkodik 
rajtuk. Azért örülnek, mert valamit már itt a földön — hiszen az új 
világ polgárai! — átélnek abból, ami csak később lesz teljességükben az 
övék: „az Isten letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz 
többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé” (Jel 21, 4). 
De azért is örülnek, mert ők maguk is örömszerzők lehetnek. Hirdethetik 
az „örömhírt” (evangélium!) és végezhetik azt a diakóniát, amelynek célja, 
hogy már itt a „régi világ” közepette is kevesebb legyen a könny, ne 
pusztíthasson a háborúkban a halál, kevesebb legyen a gyász és jajkiál
tás és fájdalom. Ne kelljen éhen halt gyermekeket és felnőtteket temet
ni és ne legyen „jajkiáltás” a kizsákmányolás, a faji elnyomás, az em
beri méltóság meggyalázása miatt.

5. Az új világ szimfónia negyedik tétele: „Egy gyermek születik ne
künk, fiú adatik nekünk.” Ez a karácsony középpontja! Az „adatik” „szü
letik” és „nekünk” kifejezések arról tanúskodnak, hogy itt Isten ajándé
kozásáról van szó. Kitűnik, hogy az „új világ” létrejöttének, az új terem
tésnek ára van. Nagy ára! Isten a Fiát adta azért, hogy legyen új világ 
és ennek polgárai lehessünk. Ez azt jelenti, hogy az Isten emberré lett. 
Ez nemcsak „mosolygós gyermeket” jelent a betlehemi jászolban, hanem 
azt is, hogy a „testté lett Ige” vállalta az emberi lét korlátáit, nyomorú
ságait, a golgotái keresztet, a halált és az eltemettetést. Vállalta, hogy 
„szolgai formában” járja végig a kijelölt utat. Ezért, amikor arról hal
lunk, hogy „fiú adatott nekünk” , akkor ne csak a bölcső, hanem a ke
reszt is jelenjék meg előttünk! A kereszt által történt bűneink bocsána
ta és ennek elfogadása nyomán lehetünk az új világ polgárai. Azt azon
ban itt se felejtsük el, hogy a kereszt is az egész világért áll, mert Isten 
„az egész világot szerette”, amikor a Fiát halálra adta. Ezért mi a „régi 
világban” is úgy élünk, mint amelyről tudjuk, hogy azért is odaadta 
Fiát az Isten. Ez pedig kitárulkozásra, szolgálatra hív a világ felé és a 
világért és nem engedi meg a „begubózkodást” a világgal, annak ezer 
és ezer problémájával szemben.

6. Az új világ szimfónia ötödik tétele : „az uralom az Ő vállán lesz”. 
Igen az új világban van Uralkodó. Az a Fiú, aki karácsonykor megszü
letett, nagypénteken meghalt és aki húsvétkor feltámadott. Az „uralom 

69 7



kifejezés számunkra húsvétra utal. Akkor győzte le a halált. Diadalt ara
tott felette, ezért lehet az „uralom az ő vállán” . ö  azonban úgy gyako
rolja most közöttünk és a világban „uralmát”, hogy hatalmát szolgálat
ra használja. Naponta adja magát az igében, a szentségekben és a sze
retet cselekedetein keresztül. Ezért az új világ „törvénye” : a szeretet és 
pedig a szolgáló szeretet. Ott tűnik fel valami az új világból, ahol annak 
polgárai segítik, emelik, gondozzák, előbbreviszik, boldoggá teszik az em
bert, az embereket, az emberi közösséget, az emberiséget.

7. Az új világ szimfónia záró tétele: az új világ Ura: Csodálatos, Ta
nácsos, Erős Isten, örökkévaló Atya, Békesség fejedelme. Mindegyik név 
arra utal, hogy a Fiú, aki született, isteni hatalommal rendelkezik. Itt tű
nik ki igazán, milyen nagy dolog, hogy ily isteni hatalommal rendelkező 
„Örökkévaló Atya” szolgál. Tanácsol, erősít és békét munkál. Tanácsai 
ott is kiutat jelentenek, ahol már csak zsákutca van, ereje ott is elég, ahol 
már minden emberi erő elégtelen. A múlandóságban Ő az Örökkévaló. 
Békét teremt, áldozata révén Isten és ember, ember és ember között. 
Békét éspedig átfogó, széles skálájú békét!

Űj világ szimfónia? Az! De nevezhetnénk karácsonyi szimfóniá
nak is.

Dr. Káldy Zoltán

KARÁCSONY MÁSODIK NAPJA
Ézs 11,1— 3 (4), 5— 9

A textus jobb megértéséért
A versszámozás a régi Károliban és az új fordításban azonos.
Ajánlom, hogy a kihagyható 4. verset feltétlenül vegyük be a textus

ba. Kiszakíthatatlan a szövegből!
Az egész szakaszra érvényes: az eredeti szövegben az igék imper- 

fectumban, illetve az imperfectumot kifejező perfectumban állnak. Ez az 
eszhatologikus próféciák jellemzője. A héber szöveg ezekkel az igeala
kokkal összekapcsolja a jelent a jövővel: valami be fog következni, ami 
azonban már a jelenben is felismerhető, illetve már a jelenben is inspi
rál. Még azt is mondhatnánk, hogy a jelenben élőket ennek a jövőnek a 
képviseletére kötelezi.

1. v. Isai Dávid király apja volt. „Dávid annak a efrátai embernek 
volt a fia a judeai Betlehemből, akinek Isai volt a neve” (1 Sám, 17,12). 
„Törzsökéből” kifejezés ítéletre utal, amely a népet éri. Ézsaiás 6,13: 
„megmarad belőle egy tized . . .  de úgy, ahogyan a csernek vagy a tölgy
nek kivágás után is megmarad a gyökere” . Tehát a kivágott fa törzséből 
új hajtás sarjad! Így is mondhatjuk: megítélt nép fia lesz a Messiás.

2. v. A Lélek nagy gazdagságáról van itt szó. Több exegéta felhívja 
a figyelmet arra, hogy a próféciában hétszer van szó a Lélekről: a Lélek 
rászáll a Messiásra, az a Lélek, aki a bölcsesség, értelem, tanács, erő, is
meret és Isten félelmének Lelke. A hetes szám a teljesség kifejezője. A 
Lélek most már nem „lebeg” minden fölött (1 Móz 1, 2), hanem leszáll az 
emberre. A Messiás a Lélek teljességének birtokosa. „Amikor pedig Jézus 
megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből és íme, megnyílt az ég, és 
látta, hogy Isten Lelke galamb formájában aláereszkedik és őreá száll” 
(Mt 3, 16).

3. v. Ez a vers nyilván azt a nagy különbséget hangsúlyozza, ami 
a Messiás és a földi bírák között fennáll. Míg az utóbbiak tanúk nélkül 
nem tudnak ítélni (erre utal a „hallomás” szó), addig a Messiásnak „nem
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volt szüksége arra, hogy bárki tanúskodjék az emberről, mert ő maga 
tudta, hogy mi van az emberben” (Jn 2, 25).

4. v. A Messiás társadalmi kérdésekben a szegények és elnyomottak 
mellé áll. Nem olyan Messiás, aki csak „lelki” kérdésekkel foglalkozik, 
hanem abba az üdvkorba, amelyet ő hoz el beletartozik az elnyomottak 
kérdéseinek megoldása is. Ez a Messiás fizikai felszabadítást is akar hoz
ni. Fontos ez a vers azért is, mert egyértelműen szól a Messiás szavá
nak hatalmáról: „megveri a földet szájának botjával” . 

5. Ez a vers kétszer is említi az „öv” -et. Tartalmilag ez kétfékekép- 
pen érthető. Vagy a Messiás „harci felszereléséről” van szó, mint ahogy 
Ézs 27,28-ban is olvassuk: „nem oldódik meg derekán az öv és nem sza
kad el saruszíja, nyilai élesek, minden íja felvonva” — vagy egysze
rűen azt akarja kifejezni, hogy a Messiáshoz hozzátartozik az „igazság 
és hűség”. Magam részéről az utóbbi felé hajlok.

6—8. v. Csodálatosan szép képek! Az egyik német exegeta szerint a 
sok kép azt jelzi, hogy a. „Messiás országa a Paradicsom visszatérése”. A 
természet világa is a béke, az összebékülés, a harmónia világa lesz! Vi
gyáznunk kell két dologra e vers kapcsán. Egyfelől arra, hogy mindazt, 
amiről itt szó van — a béke világa! — ne tegyük egyszerűen a történe
lem legvégére. Ez sima eszhatologizálás lenne! Másfelől ne gondoljuk azt, 
hogy emberi nekifeszülésekkel a teljes békének ezt az országát itt a föl
dön megvalósíthatjuk. Ez rajongás volna! Éppen ez a vers az a pont, ahol 
a prófécia a jövő felől visszatekint a jelenre. Megmutatja a célt, ami 
felé Isten viszi az ő népét és a világot és ezzel együtt azt is megmutatja, 
hogy az ő népének mit kell képviselnie már most a világban. A jövendő
ből sugárzó erővel kell a béke világáért dolgoznia! Nem reménytelenül!

9. v. Nem pusztán az állatokra vonatkozik, hogy nem „pusztítanak” , 
hanem sokkal inkább az emberre, mert akkor majd „mindenki ismeri az 
Urat, kicsinyek és nagyok” (Jer, 31,34) és akkor „Isten lesz minden min
denekben” (1 Kor 15,28).

Jövendő a jelenben

Egész textusunk már megvalósult és megvalósulás előtt álló prófé
ciákról, különösen is az ígért Messiás-béke országáról szól. Számunkra a 
próféta által hirdetett jövendő jelentős mértékben jelenné lett és a je 
lenben várjuk azt a jövendőt, amelyben valamennyi ígéret teljesedik. 
Mondhatjuk azt is, hogy nekünk már lett és van karácsonyunk, hiszen 
a megígért Messiás mint „vesszőszál a fatörzsön” kihajtott, de még hiány
zik a karácsony teljessége, amikor „Isai gyökeréhez járulnak a népek, te
le lesz a föld az Űr ismeretével” és a „farkas a báránnyal lakik” .

1. Ézsaiás próféta - aki Krisztus előtt 734-ben nyert elhivatást a pró
fétai szolgálatra — arról jövendői, hogy úgy jelenik meg a Messiás, mint 
egy „vesszőszál a fatörzsön”. Ez elsősorban arra utal, hogy Isten előbb 
ítéletet tart népe felett. Nem egy csodálatos, pompázó erdő egyik „szál- 
fá” -jaként jelenik meg a Messiás, hanem egy letarolt és kivágott erdő 
egyik „facsonk” -jából, „törzsök” -éből kisarjadt „hajtásaként. Történeti
leg az ítélet vonatkozhat Izrael országa megszűnésére (721), majd később 
Jeruzsálem elfoglalására, lerombolására (586) és a nép fogságba vitelére. 
Hogy kihajtott és ebből a megítélt népből hajtott ki a „vesszőszál” ez az 
Isten kegyelme, Karácsony a kegyelem ünnepe! — Az új „hajtás” jelzi 
a megérkezett Messiás gyengeségét. Mint egy XIV. századi ének mondja: 
„Mint gyenge gyermek ő, E bűnös földre jő.” Ez a gyengeség utal a „szol
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gai formára”, amelyben egész földi életét élte. Szolgáló Messiás Ő! A 
gyengeség mögött csak a hit ismeri fel az Isten Fiát!

2. Ézsaiás azt jövendölte a Messiásról, hogy az „ Úr Lelke nyugszik 
rajta”. Ami a próféta számára jövő volt, az számunkra jelenné lett. Meg- 
keresztelésekor galamb formájában szállt rá Isten Lelke. Amikor Jézus 
a názáreti zsinagógában (Lk 4) felolvasta a Messiásra vonatkozó próféciát 
(Ézs 61). „Az Űr Lelke van énrajtam” , akkor Ő ezzel nyilvánvalóvá tette, 
hogy Ő a megígért Messiás! Általa valósággá lett a prófécia és benne 
itt van a megígért üdvkor. A Lélekkel való felkenés nemcsak a Lélekkel 
való megajándékozottságot jelenti, hanem ebben az esetben messiási Ki
rállyá való felkenést is. A gyenge „hajtás” egyben Király, Messiás! Ez 
azonban hitet követel. Ez a Király a Lélek teljességét bírta. Ez a Lélek 
volt számára a bölcsesség Lelke, aki által mindig belelátott Isten tervei
be és akaratába. Ez a Lélek sohasem hagyta tanácstalanul a legnehezebb 
helyzetekben. Ez volt az erő Lelke szamára emberi mivoltának minden 
gyengeségében. De nemcsak övé volt a Lélek teljessége, hanem mindig 
adta is ezt a Lelket. „Vegyetek Szentleiket!”  — mondotta az elesett tanít
ványoknak. A Léleknek ez az elfogadása, egyben a hozzátartozás jele. 
Akiben nincs az ő Lelke „az nem az övé”. Az Ő Lelke végzi el az „újon- 
nanszületés” csodáját is (Jn 3). A Lélek „kitöltése” az üdvkor beteljesedé
sét jelzi! Ezért kell textusunk alapján karácsonykor pünkösdről is be
szélni. A  felkent Messiás a Lélek ajándékát is hozza. Karácsonykor is le
het a Király „legdrágább ajándéka” számunkra a Lélek!

3. Ugyancsak megvalósult már a próféciából, hogy a megígért Messiás 
„nem a látszat után ítél és nem hallomás után dönt” . Valóban belelátott 
és keresztül látott az emberen. Nemcsak a farizeusok és írástudók ala
koskodását és fondorlatoskodását vette észre, hanem a samáriai asszony 
és a „bűnös nő” új életre vágyódását, a gazdag ifjú valódi problémáját, 
a Zebedus-fiak édesanyjának önzését a látszólagos anyai szeretet mögött. 
(„Egyik fiam jobb kezed felől, a másik balkezem felől legyen a Te or
szágodban . . . ” ) Még a karácsonykor sokszor „romantikus hangulatában” 
sem felejthetjük el, hogy a felkent Király előtt nincs helye életünk, bű
neink, rendezetlen dolgaink, családi problémáink, önzésünk, tisztátalan- 
ságunk, közösség- és társadalomellenes magatartásunk takargatnának. 
Azt is látja, ha karácsonykor virágot és egyéb ajándékot adunk valódi 
szeretet helyett. Azt is pontosan látja, hogy a „személyiség kiteljesedésé
nek” igénye és szép jelszava mögött sokszor milyen feneketlen mélységű 
önzés, önimádat, önkultusz húzódik meg és mennyire feledésbe merül a 
másik személyisége kiteljesítésének a segítése, a másikért való önfelál
dozás szent kötelezettsége. A Király ugyanakkor látja az őszinte vágyó
dást az új élet után, kísértéseinket és küzdelmünket bűneinkkel.

4. Rendkívül jelentős a jövendőre utaló, de számunkra már sok vo
natkozásban megvalósult próféciának az a része, mely arról szól, hogy 
a Messiás a szegények és nincstelenek mellett áll. Amikor a felnövekedett 
„vesszőszál” elindult szolgálatának elvégzésére, nem hagyott kétséget af- 
elől, hogy szívügye a nincstelenek, az elnyomottak kielégítése és meg

szabadítása. Nemcsak „lelki” kenyeret adott, hanem a testet is megelégí
tette kenyérrel. A keresztyénség erről a Királyról sokszor elfeledkezett 
és kijátszotta őt a „lelkek pásztorának”, a „lelki üdvösség” megszerzőjé
nek, a „lelki kérdések megoldójának”. Ezt a Krisztust azonban mi csi
náltuk, mert nem ez érkezett el hozzánk. Karácsonykor lehetetlen nem 
szólnunk arról, hogy az öt világrészben nemcsak „lelki ínség” van, ha
nem testi is: vannak éhezők, elnyomottak, kizsákmányoltak, jogaiktól 
megfosztottak, faji megkülönböztetés miatt szenvedők. Vannak gazdagok, 
akik egyre gazdagabbak lesznek és vannak szegények, akik egyre sze
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gényebbek lesznek. Igazságtalan gazdasági rend van a világon. Ha azt 
énekeljük, hogy „Királyi zászló elöl” (Ék 735) akkor tudnunk kell, hogy 
ez a „királyi zászló” ma oda vezet, ahol ezek a kérdések égnek, hogy se
gítsük azokat megoldani, mert Krisztus az elnyomottak oldalán áll.

5. A megérkezett Krisztus elsősorban szavának hatalmával („szájának 
botjával”) végzi szolgálatát. Szava kötöző és oldozó erővel bír. Nem üres 
beszéd, hanem olyan szó, amely egyben „cselekvő” is. Nála a szó és tett: 
egymástól elválaszthatatlan. Az ő szava ébreszt hitet és ítéli meg a bűnt. 
Ezt a szót rábízza azokra is, akik a „királyi. zászló után” mennek, hogy 
prédikálják és éljék, mondják és tegyék: végezzék a missziót és vele 
„egylélekzetre” a szeretet cselekedeteit az emberek között, a .társadalom
ban és világviszonylatban.

6. Végül a próféciában szó van olyan jövendőről, amely még most 
is jórészt a jövendőhöz tartozik. Ez a teljes béke világa. Az a világ, 
amelyben Isten és ember között teljes lesz a békesség és az „Úr ismere-- 
tével annyira tele lesz a föld, ahogyan a tengert víz borítja” . Ez nyilván
valóan azt a „paradicsomi állapotot” jelenti, amikor Isten és ember teljes 
közösségben élt egymással. Ez a teljes béke azt is jelenti, hogy megszű
nik minden pusztítás, erőszak, ártás, és gyűlölet, ellenben béke lesz az 
emberek között is, teljes harmónia, megértés és szeretet. Ez a béke kiter
jed az egész yilágra, és kozmoszra is. Még az állatok is belesimulnak a 
megváltott világ összhangjába, nem bántják egymást sem és az embert 
sem. Az ember nem rontja többé környezetét, j,Isten lesz minden min
denekben” . Mindezt azonban nem lehet egyszerűen a „jövőbe tolni” . E 
reménység és bizonyosság birtokában, a megérkezett Messiás népe lanka
datlanul fáradozik azért, hogy már most szűnjenek itt a földön a f e 
szültségek, oltassék a gyűlölet tüze, növekedjék a megértés emberek és 
népek között és Isten teremtett világa ne legyen a pusztulás martaléka. 
Egyik világhíres teológus (Bonhoeffer) ezt így mondotta: fáradoznunk kell 
az „utolsó előtti dolgokért is” . Noha legnagyobb érték az „utolsó” teljes
sége, az „utolsó előttiek” sem értéktelenek!

Dr. Káldy Zoltán

KARÁCSONY UTÁNI v a s á r n a p

Ezék 37,24—27

A textus jobb megértéséért
Az eredeti szöveg fordításánál nincs nehézség. A szöveg egyszerű és 

könnyen áttekinthető.
Az igék imperfectumban (illetve vav consecutivumos perfectumban) 

vannak. Tartalmilag eszhatológikus próféciáról van szó, mely azt közli, 
hogy az Úr milyen jövő felé vezeti népét. A jövő idejű fordítás — amely 
a magyar szövegben előttünk van — jogos. Amikor ez a prófécia elhang
zott a nép még a babilóniai száműzetésben élt. Innét lesznek jobban ért
hetőek az ígéretek.

Maga a perikópa a megelőző nagy látomáshoz, valamint a Juda és 
Izrael újra egyesüléséről (egy néppé lesznek!) szóló próféciához csatla
kozik.

Ezékiel elhívását a kutatók 592-re teszik.
24. v.„Az én szolgám, Dávid lesz a királyuk: egy pásztomk lesz 

mindnyájuknak.” Mivel Juda és Izrael a prófécia szerint újraegyesül, „új 
népi exisztencia” jön létre (Eichordt). Ez az új exisztencia Isten „új te
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remtése” . Ennek az új exisztenciának garanciája az új Dávid. Az Űjtes- 
tamentom felől nézve ez a prófécia Jézusra utal. Jézus az új Dávid! Az 
új Dávid „mindnyájuknak” pásztora (Judáé és Izraelé egyaránt). Tegyük 
hozzá: az „új Izráelé” (egyház) is! A „pásztor” név királyoknak s általá
ban a világi és lelki vezetőknek jelképes elnevezése. A legfőbb „pásztor” 
maga Isten (Zsolt 23!) és az ő Krisztusa (Jn 10, H!). De az apostoli meg
bízás jellege is ez volt (Jn 21, 15), — „Akkor az én törvényem szerint 
éln ek ...”  Itt lehetelen nem gondolnunk Ezék 36, 27-re: „Az én lelkemet 
adom belétek, és azt művelem veletek, hogy rendelkezéseim szerint él
jetek . . . ” Vagyis „belülről” és nem kényszerből teljesítik a törvényt.

25. v. „Abban az országban laknak majd, amelyet szolgámnak, Já
kobnak adtam” (1 Móz 28, 13, 48, 4). A fogságban élő és hazájától távol 
élő népnek szól a „hazatérés” és „országiás” ígérete. Az Űjtestamentom 
népe az ige kapcsán joggal gondolhat arra a „hazatérésére, melyet Isten 
megígért az „őt szeretőknek” .

26. v. „Béke-szövetséget kötök velük” (ez az eredeti szöveg jobb fordí
tása). Már Gedeon is, amikor oltárt épített, így nevezte azt: „Az Úr a 
béke” (Bírák 6, 24). Tehát a béke Istene volt az atyák Istene is! Az Üj- 
testamentom népének is a béke Istene volt az Istene: „A békesség Istene 
pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halálból a juhok nagy 
pásztorát, a mi Urunkat, Jézust” (Zsid 13, 20). Jó észrevenni, hogy az 
ezékieli prófécia Istennek és népének egymással való „kibékülésérőr” 
szól. A Kibékítő az „új Dávid”, az Ür Szolgája! így mondja ezt Pál: 
„Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával 
Krisztus által” (2 Kor 5, 18). így gondoskodik Isten, népének békéjéről. 
Az „újszövetség vére” által létrejött szövetséget sokkal inkább lehet 
„örök szövetségének mondani, mint amiről Ezékiel szólt. — „Szentélye
met pedig közéjük helyezem örökre” — folytatódik a prófécia. A „szen
tély” Isten jelenlétének helye és jelképe, Izrael a pusztai vándorlás alatt 
a templomot pótló sátorban, majd később a jeruzsálemi templomban 
megtapasztalhatta Isten „időnkénti” közelségét. Most azonban azt ígéri, 
hogy vég nélkül népével marad. Állandó és eleven összeköttetésben ma
rad népével. Tudjuk, hogy a Szentlélek az aki által Isten állandóan jelen 
van népével már most. De van még ezt túlhaladó ígéretünk is: „Hallot
tam egy hatalmas hang szól a királyi szék felől: íme az Isten sátora az 
emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga 
az Isten lesz velük” (Jel 21, 3). A több itt az, hogy nemcsak Izrael és Júda 
népével mint „választott néppel”, hanem az emberekkel lesz Isten a 
színről-színre látás idejében. És nem a Szentlélek által, hanem Ő maga!

Ezer kézzel adakozó Isten

Karácsony utáni vasárnap egyben az esztendő utolsó vasárnapja is. 
Karácsony felől még sugárzik Jézus Krisztusban megjelent és nyilván
valóvá lett szeretet, ugyanakkor jön az év vége, az év utolsó napja, ó-év 
este, majd az újév elindulása. Noha nem akarjuk elvenni sem ó-év estéjé
nek, sem az újévnek igehirdetési témáit, mégis az év utolsó vasárnapjá
ból adódó szituációt szem előtt tartva ezt az összefoglaló címet adjuk 
igehirdetési vázlatunknak: Ezer kézzel adakozó Isten.

Textusunk középpontjában az ezer-kézzel adakozó, szerető Isten áll. 
Az a benyomásunk, hogy Isten a babiloni fogságban élő népet minden
képpen meg akarja vigasztalni és szeretetéről bizonyossá akarja tenni. 
Isten követségében Ezékiel azt mondja meg a fogságban levő népnek, 
hogy Isten milyen jövő felé vezeti népét. A prófécia ott és akkor betelje-
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sedett, hiszen a nép a fogságból kiszabadult, hazatérhetett és felépíthette 
új templomát, Isten jelenlétének helyét. Isten új Dávidot is állított élükre 
Jézus személyében, akit azonban elvetett, melynek nyomán újra szétszó- 
rattak. Tudjuk, hogy Isten ezek után létrehozta az „új lzrael” -t, a „lelki 
lzrael”-t, az egyházat. Most joggal vallhatjuk magunkat az ezékieli ígé
retek örököseinek, akik már most megtapasztalják az ígéretek rajtuk és 
köztük való beteljesedését. Melyek ezek?

1. Az ezer-kézzel adó, szerető Istennek egyik legdrágább ajándéka 
maga az egyház. Ezékiel még csak azt prófétálta, hogy Júda és Izrael 
„egy néppé lesz” és mindnyájuknak Dávid lesz a királyuk. Mi már ennél 
sokkal többet tudunk. Azt, hogy Izrael és Júda népéből is, de a „pogá- 
nyokból” is és a földkereség minden népéből Isten sokakat „kihívott” és 
belőlük egyházat teremtett. Új teremtés az! Most pedig Krisztus Jézus
ban ti, akik egykor „távol” voltatok, „közel kerültetek a Krisztus vére 
által” (Ef 2, 13). „Ezért tehát nem vagytok idegenek és jövevények, ha
nem polgártársai a szenteknek és háza népe Istennek” (Ef 2, 19). Isten 
ajándéka, hogy beletartozhatunk „Isten háza népébe” . Lehet, hogy sok 
ember számára az egyházhoz való tartozás már nem sokat jelent. Lehet, 
hogy többeknek „letűnt formákhoz” való ragaszkodást jelent az egyházban 
élni, de mi,a^kik benne élünk a „Krisztus testében” , tudjuk, hogy mi
lyen óriási ajándék az itt nyert közösség, az „élő víz” és az „élet kenye
re” . A fogyó esztendőben tudtunk-e hálát adni a „szentek közösségéért” 
és tudjuk-e, hogy ez a közösség „átnyúlik” a holnapba és oltalmaz a kö
vetkező esztendőben is.

2. Az ezer-kézzel ajándékozó Istennek legnagyobb ajándéka az új 
Dávid, a jó Pásztor. Maga Jézus! Ezékiel próféciájában úgy tűnik fel 
Dávid, mint aki az egyesített nép „pásztora és fejedelme” lesz. Mi már 
tudjuk, hogy új Dávid, Jézus, úgy gyakorolta királyi és fejedelmi hatal
mát, hogy szolgált. „Életét adta a juhokért.” Isten a „halálból hozta ki 
a juhok nagy pásztorát, a mi Urunkat, Jézust” (Zsid 13, 20). Jézus a ke
reszten tette igazán nyilvánvalóvá, hogy Ő a „jó Pásztor” . Ügy tartja 
jól hyáját, hogy evangéliumot, továbbá saját testét és vérét adja eledelül. 
Megkeresi a kallódó bárányokat, visszaviszi őket a nyájhoz. Mindig szol
gálja a nyájat a bűnbocsánat, az új élet ajándékozásával. Az elmúlt hó
napokban elfogadtuk-e a Pásztor szolgálatát rajtunk? Már az ezékieli 
próféciái hangsúlyozza, hogy „egy pásztoruk lesz mindnyájuknak”. Bizo
nyára a mögöttünk levő évben is nem egyszer zavart bennünket, hogy 
az egyház hány felekezetre oszlott és ezek a felekezetek sokszor milyen 
nehezen értik meg egymást. De van egy fix pontunk: mégis egyetlen 
Pásztorunk van! Ha Hozzá közeledünk, egymáshoz is közelebb jutunk.

3. Az ezer-kézzel ajándékozó Istennek ajándéka az is, hogy „az Ő 
Lelkét adja belénk”, „új szívet ad”, hogy „ törvényei szerint tudjunk járni 
és rendelkezéseit megtartsuk és teljesítsük” . Tudjuk, hogy a magunk 
erejéből nem tudjuk Isten törvényeit megtartani. Állandóan átéljük, 
hogy „azt cselekesszük, amit nem akarunk” és nem tudjuk cselekedni azt, 
amit-akarunk. Hány újra kezdésünk ment zsákutcába! Hány fogadal
munk lett semmivé! Egyedül Isten tud rajtunk segíteni: törvényét bel
sőnkbe helyezi. Ügy is mondhatjuk, hogy a törvény „belül-valóvá” lesz. 
Annak teljesítése többé nem kényszer, hanem szabadság és lehetőség. 
Isten megkötözöttségeinkből Krisztus által megszabadít. Ezt követően 
nem kell, hanem szabad szeretni, nem kell, hanem szabad engedelmes
kedni, nem kényszer Isten parancsainak megtartása, hanem a szabad en
gedelmesség gyümölcse. Az új Dávid-népe a Lélek birtokában így megy 
a jó Pásztor után.



4. Az ezer-kézzel ajándékozó Isten drága ajándéka az a „ békeszövet
ség”, amit népével kötött. Ez tartalmilag azt jelenti, hogy Isten az új 
Dávidban, Krisztusban megbocsátja népe bűneit és megbékél Krisztusért 
velük. Az ember, aki bűne miatt Istennel szemben állt, közösségben él
het újra Istennel. Itt kell figyelnünk az úrvacsora szerzési igéire: „E po
hár az új szövetség az én véremben.” Istennek az Izraellel kötött szö
vetsége itt és így válik teljessé azzal, hogy nem egy népre, hanem min
den népre érvényes! Ennek az „új szövetséginek is alapja Istennek az 
a szerétete, amellyel a bűnösök és elesettek felé fordul. így maradhat
nak a nyáj tagjai vele békességben testi-lelki közösségben, melynek jel
lemzője, hogy az „béke-szövetség”. Ne legyen kétségünk, hogy Isten 
„béke-szövetségét” elfogadó nép maga is a béke munkálójává válik. Első 
sorban úgy, hogy felveszi a „béke sarúját” és hirdeti a megbékélt Isten 
evangéliumát. De úgy is, hogy dolgozik a „béke-szövetség”-ből eredő 
erővel a népek békéjéért, a világ jó rendjéért, az igazságosság megvaló
sításáért.

5. Az ezer-kézzel ajándékozó Isten ajándéka az is, hogy „megsokasít- 
ja” népét, nyáját. Ezt nyomatékosan hangsúlyozni kell akkor, amikor a 
szekularizáció jelentősen halad előre a világ minden részében és sokan 
„morzsolódnak le” az egyház testéről. Az évvégi statisztikai adatok álta
lában több temetésről, mint keresztelésről szólnak. Sokszor ez bénítólag 
hat a gyülekezetre. Noha az egyház és benne a gyülekezetek léte nem 
függ a gyülekezeti tagok számától — fontosabb ugyanis a minőség! — 
mégis jó tudnunk, hogy Istennek gondja van a számokra is! Ö ma is tudja 
népe számát növelni. Nem „automatikusan”, hanem úgy, hogy hirdetteti 
az evangéliumot. Ez azonban nemcsak a lelkészek, hanem a „nyáj tag
jainak” is feladata.

6. Az ezer-kézzel adó Istennek, az is nagy ajándéka, hogy „szentélyét 
népe közé helyezi”. Ez azt jelenti, hogy az Ő népe állandóan Isten jelen
létében élhet. Nem kell hozzá külön papi közvetítés, (mint az Ótestá- 
mentom népénél), hogy Isten előtt megjelenhessék, hozzá beszélhessen, 
hanem ez a nép maga járulhat Istene elé. „Mivel pedig atyámfiai, teljes 
bizalmunk van a szentélybe való bemenetelhez Jézus Krisztus vére ál
tal . . .  járuljunk azért oda igaz szívvel és teljes hittel. . (Zsid 10, 19). 
Isten közvetlen jelenléte bátorítás és vigasztalás az ő népe számára, de 
egyben figyelmeztetés is, hogy „tiszta kezeket” emeljen fel hozzá és 
„tisztítsa meg magát” a Szentlélek ereje által minden szennytől és tisz- 
tátalanságtól.

7. Az ezer-kézzel adó Istennek az utolsó ajándéka az örök otthon. Ezé- 
kiel még csak arról jövendölt, hogy Izrael és Júda népe „abban az or
szágban laknak majd, amelyet szolgámnak Jákobnak adtam, amelyben 
őseitek is laktak” . Ez földi ország volt. Azt is meg kell becsülni és fá
radozni kell annak javáért. De az új Dávid, Jézus, kereszthalála által egy 
másik országot is szerzett népének. Ez valóban örök ország! „Hallottam, 
hogy egy hatalmas hang szól a királyi szék felől: íme, az Isten sátora az 
emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga 
az Isten lesz velük, és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál nem 
lesz többé . . .” (Jel 21, 3—4).

Dr. Káldy Zoltán


