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Csendben Isten előtt

Az élet szolgálatában
Papi életünk az ötödik parancsolat tükrében

„Uram, szeretem az életet 
Szeretem az élet minden fajtáját:
Tudom, Te vagy minden élet forrása, 
minden élőben valami Rád emlékeztet: 
a teremtés vonása és a megváltás vonása egyaránt.

Segíts ahhoz engem is, hogy tiszteljek 
minden életet, hadd fejlesszem az életet és 
hadd tegyem gazdagabbá magiam körül!

Adj nekünk Urunk részt a Te életedből, 
hadd áradjon ránk, hadd újítson meg és 
Szenteljen meg minket!”

„Minden élő tisztelete” — ez a címe a fennt idézett soroknak, amelyet 
az „Ember védelmében” című szép kiadványunkból vettem át. Az ötödik 
parancsolat legmaibb értelmezését fogalmazzák e sorok nagyon szépen, 
amit azonban bátran Sdhweitzertől is vehettem volna: az élet 
tisztelete. Schweitzerrel kapcsolatban azonban rögtön hozzzá kell ten
nünk, hogy ő nemcsak „tisztelte” az életet, hanem minden energiájával, 
teljes egzisztenciájával szolgálta is. Élete és munkája a lambarenei kór
háztól a békeharcig éppen az ötödik parancsolat komolyan vétele és be
töltése is volt.

Ha „csendben Isten előtt” papi életünket Isten törvényének tükrébe 
állítjuk ebben a sorozatban, akkor az ötödik parancsolat minket is meg
ítél, de ugyanakkor ösztönöz is, hogy jobban tiszteljük, hirdessük és szol
gáljuk az életet.

Az élet szolgálata szívünkkel kezdődik. Néhány mondat Luther 
Nagykátéjából: „Isten a gyökeret akarja eltávolítani, amely a szívet a 
felebarát ellen keserűséggel tölti m eg. . .  legyünk türelmes és szelíd szív
vel azok iránt, akik a haragra okot adnak (Luther szerint a haragra 
egyedül a felsőbbség jogosult!) . . .  senkinek fájdalmat ne okozzunk . . .  
szívünk ne legyen ellenséges.” Idetartoznak a mások előtt esetleg jól 
leplezett gondolataink is. Ölni „gondolattal” is lehet: „Sok ember nem 
gyilkol, de olyasmit kíván, hogy ha valakinek valóban a_ nyalkába szakad
na, nem messzire szaladna vele.”

A lelkészi szív nem tud engesztelhetetlen lenni? Papi gondolatok 
nem tudnak rosszat kívánni a másiknak? Egyszer egy kibékülni nem 
akaró presbitert megkérdeztem: hogyan imádkozza a Miatyánkot? — „K i
hagyom a negyedik kérést” — kaptam a megdöbbentő választ. Ennyire 
egyikünk sem jut. De azt olykor és helyenkét észre lehet venni, hogy

705



„kihagyom az LMK úrvacsoraosztást, mert az osztja, vagy az is odatérdel 
az oltárhoz.”

Finomabb és mai formája ennek: kritikus szívvel nézzük azokat, akik 
egyházunkban ma a terheket hordják, sokat vállalnak. S ha egyszer va
lamit „vétenek”, nem „finoman fogalmaznak” , azonnal hangos a kriti
kánk !

Nem kellene egyszer valóban elcsendesedni Isten előtt? Nem kellene 
valakihez közeledni, valakivel kezet fogni, valakivel feloldódni, nincs 
rendeznivalónk? Papoknak nem szól Jézus szava: „menj el (az oltártól!), 
békülj ki előbb atyádfiával. . . ” ?

Az élet szolgálata szavunkkal folytatódik. Mindnyájan tudjuk, hogy a 
„ne ölj” szavainkra is vonatkozik. Jézus szava döntő e tekintetben: „aki 
azt m ondja...” Luther pedig így ír: „aki irigykedik rád, nem valami szé
pet fog mondani rólad.” Mennyire tud fájni, ha meghallod, hogy lelkész
társad, vagy gyülekezeti tagod ezt vagy azt mondta, rólad. De mi hogyan 
nyilatkozunk egymásról és másokról? Hogyan beszélgetünk, hogyan em
legetjük egymást mondjuk legintimebb közösségünkben, a családunkban? 
Mit hall feleségünk, mit hallanak gyermekeink a kollegáról? Vagy: be
szélgetéseink nem süllyednek le sokszor a pletyka szintjére? Hogyan jut 
el egy alföldi esemény híre Dunántúlra? Akikre azt mondják, hogy a 
„szavak emberei” vagyunk, nem kellene jobban vigyázni szavunkra?

A szív gyűlölete és tettlegesiség között mindig ott van a haragos szó. 
így volt ez a világ első gyilkossága óta. „Szóváltás” — milyen szép szó 
lenne. Szavakat váltani, gondolatokat kicserélni, dialogizálni. De pl. a szi
nonim szavak szótárában és főként a gyakorlatban ez a szó egészen más 
töltetű lett: összeszólalkozás, összeütközés, összekülönbözés, összezördü
lés, szócsata, szópárbaj, veszekedés. Gondoljuk végig, mennyi ilyen van 
lelkészi életünkben, s persze mi mindig az „igazság bajnokai” vagyunk.

És milyen a lelkészi szavunk a szószéken? Tudom, itt most törvény
magyarázatról van szó. Mégis állítom, ha szavunk a törvény hirdetése 
önmagában, a harcias szó, a kritikus szó, az ítélet és „mennydörgés” sza
va, akkor lelkészi szolgálatunk célt tévesztett. Magam is tapasztaltam, 
hogy könnyebb törvényt, mint evangéliumot hirdetni. Az evngéliumhir- 
detós az élet meghirdetése. Az új, a szebb, a gyógyító, segítő, szolgáló 
életnek és az örök életnek, üdvösségnek a szava. Nem kellene szavukat 
a szószéken is jobban és igazán az élet szolgálatába állítani?

Az élet szolgálata tetteinkkel teljesedik ki. Luther magyarázata végén 
idekonkludál — gondoljunk a reformáció küzdelmére és szituációjára: 
”Ezért menekültek a kolostorokba is, hogy ne legyenek kénytelenek sen
kitől semmit elszenvedni, se pedig senkivel jót csekedni.” A mi szituá
ciónk hála Istennek egészen más egyházilag és társadalmilag is. De papi 
életünk nem menekülés-e olykor ma is „az életből” ? Nem kitérés-e sok
szor az élet dolgai elől? „Kérem, én pap vagyok” — hangzik olykor, és 
ebben a „kifogás” : az én dolgom elsősorban és alapvetően az ige hirde
tése. És hivatkozunk is Pál szavára, amit rosszul értelmezünk: „egy Har
cos sem elegyedik bele a mindennapi élet gondjaiba.”

Kényelmes álláspont. Nem úgy van-e, hogy Isten akarata, többek 
közt éppen az ötödik parancsolat szinte bedob minket az életbe? Nem 
mozgósítani akar-e minket papokat is az élet védelmében és szolgálatá
ban? Kívülről és belülről akadhatnak olyanok, akik azt gondolják, hogy 
a papok még mindig „búra alatt” élnek. Isten azonban ezt nem akarja. 
Teljes aktivitással, s most már ezt is ki kell mondani, nemcsak „szívünk
kel és szavunkkal” — hanem tetteinkkel, erőnkkel, egzisztenciánkkal kell 
az életet szolgálnunk.
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Szocialista társadalmunkban ez már nem „éhezők, ruhátlanok, fagyos- 
kodók” szolgálata. Luther szavait szedtem össze megint, az ő társadalmá
ban ez időszerű volt. Bár, bizonyos, hogy ma és közöttünk is vannak el- 
esettebbek, főként egyedülmaradottak, akiket észre kell vennünk, ne
künk papoknak falunkban és észre kell vétetnünk őket gyülekezetünk
kel is. Itt kezdődik a diakóniailag strukturált gyülekezet. Ezen túlmenően 
azonban ma arról van szó, hogy papi életünk energiájára is szükség van 
falunkban, társadalmunkban, hogy életünk egyre szebb, színvonalasabb, 
gazdagabb és igazán tartalmasabb legyen. Erőnket államunk, de helyi 
szerveink is őszintén igénylik ezen a vonalon. Ha észre veszik segítő 
szándékunkat, nem hagynak minket „kihasználatlanul” . Itt az első számú 
feladat, amelyet ki-ki közülünk a maga helyén tettekre válthat.

Az ötödik parancsolatot azonban lehetetlen úgy végiggondolni, hogy 
meg ne érkezzünk a háború kérdéséig. E tekintetben az idén a harminc 
éves békemozgalommal kapcsolatban mindnyájan sokat hallunk és bizo
nyára el is gondolkozunk. Én most nem is akarok általánosságokat mon
dani. Egy mai feladat azonban e téren is: papi szolgálatunk, hogy a kö
rülöttünk élőket, akiket elér szavunk igazán és belsőleg a béke mellé 
állítani. Egyértelmű, meggyőző, tájékozott és jól tájékoztató szóval. Fon
tos, hogy szavunk ugyanaz legyen négyszemközti beszélgetésben, mint 
előadás keretében. Meg kell magyarázni, hogy az egész emberiség érde
kében azok ellen vagyunk, akik „magyarázzák” a neutronbombát, akik 
„különbékét kötnek” népek jogtalanságának fenntartásával, akik „peda
gógiai célzattal” kardoskodnak és háborúkat robbantanak ki. Világos, 
egyértelmű állásfoglalásunk és szavunk segíthet másokat is ebben. így 
állhatunk ma az élet szolgálatában. Mondhatja valaki, hogy mi az ÉLET 
szolgálatában legyünk elsősorban. Igaz, de az ötödik parancsolat, a „ne 
ölj” az „egyszerű élet” szolgálatáról szól, s aki a kettőt egymással szem
beállítja, egyiket sem érti. S a kettő egymásból következik, a kettőnek 
egyetlen Ura van, s voltaképpen nem is lehet „kettőről” beszélni, egyet
len élet, van, s mi azt kell szolgáljuk tetteinkkel is.

Befejezésül „csendben Isten előtt” ajánlom lelkésztársaimnak is 
(magammal együtt) énekeskönyvünk imádságát a gyónó tükörből:

„Istenem! Te adtál életet a te életedből, és te tartasz fenn és oltal
mazol minden életet.

Megvallom, hogy vétkeztem parancsolatod és embertársaim élete el
len. Embertársaim életét veszélyeztettem. Embertársaimra haragudtam. 
Csúfolódtam, irigykedtem, gyűlölködtem. Embertársam kárát, halálát, kí
vántam. Embertársamon bosszút álltam. Nem tudtam megbocsátani ellen
ségemnek. Nem imádkoztam érte és nem tettem, jót vele. Nem kíméltem 
és nem védtem minden életet. Csírázó életet tudatosan megsértettem. Kí
vántam az ellenségeskedést és a vérontást. Nem tettem meg mindent a 
béke és az egyetértés fenntartására. Nem békítettem veszekedőket és a 
haragosokat. Emberek között békétlenséget szítottam. Nem voltam sze
líd és türelmes, békés és irgalmas.

Nem tudtam teljes erőmmel védeni embertársaim életét, mert 
nem szerettelek Téged teljes szívemből és nem szerettem felebarátomat 
mint magamat.

Uram, könyörülj rajtam.”
Keveházi László
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Egyházunk útján

Jézus Krisztus hirdetése ma
A hazánkba látogató svéd egyházi delegáció vezetője, Olof Sundby érsek 
előadást tartott október 11-én a Budai, Fejér—Komáromi, Pest megyei.

Pesti és Nógrádi egyházmegyék közös LMK ülésén

Az érsek előadása előtt D. Dr. Káldy Zoltán püspök-elnök köszöntötte 
a svéd vendégeket: „Ünnepnapok vannak most az evangélikus egyház
ban. Sok kedves vendéget köszönthettünk már az elmúlt években. Sok 
ajándékot kaptunk eddig is vendégeinktől az előző években. Most azon
ban olyan vendégünk van, aki a világ legnagyobb evangélikus egyházá
nak, a svéd evangélikus egyháznak az érseke. Tisztelettel, testvéri szere
tettel köszöntőm Olof Sundby érsek urat egyházunk vendégeként. Lehet, 
hogy a lelkésztestvéreim először látják őt szemtől szembe. Az elmúlt na
pokban a lapokban már többen sokat olvastak róla. Nekem abban a 
szerencsében lehetett részem, hogy két évvel ezelőtt magyar evangélikus 
egyházi delegációt vezetve vele és kedves feleségével Svédországban már 
találkoztam. Soha nem fogom elfelejteni a velük való találkozást. Köz
vetlen melegszívű, egész életstílusában rendkívül egyszerű emberrel ta
lálkoztam, ami számomra mély benyomást keltett. Az érsek úr olyan, 
mint amilyennek lennie kell egy modern korban az evangélikus érsek
nek. Köszöntjük tehát őt, a testvérünket. Ő  nagy szerepet játszik a Lut
heránus Világszövetségben. A Világszövetség különböző ülésein gyakran 
találkoztunk már vele. Az Egyházak Világtanácsa hat elnöke közül ő az 
egyik elnök. Rendkívül széles nemzetközi egyházközi szolgálatokat végez. 
A szocialista országok közül járt Lengyelországban, Romániában, Szov
jetunióban, Lettországban. Ezekben az országokban végzett missziói 
szolgálatot. Hadd említsem meg róla, hogy eredetileg lelkészként szolgált, 
majd Lufidban tanárként, később docens lett. Vaxjöben lett püspök. 
1972 óta a svéd egyház érseke. Kiváló teológus és kiváló egyházkormány
zó. Azoknak a híres svédeknek a sorába tartozik, akik közül többet is
mernek a jelenlevő lelkészek.

Megemlítem Nygren professzort, aki a Lutheránus Világszövetség első 
elnöke volt. De hadd említsem a híres szisztematikust Aulent és Bringet. 
Mi a svéd teológiától eddig is tanultunk és a jövőben még többet aka
runk tanulni. Kedves munkatársakat hozott az érsek úr magával. Vivi- 
Ann Grönguist tanárnőt, laikus munkása a svéd egyháznak. Geroge Perry 
úr az érsek úr irodájában a nemzetközi és ökumenikus ügyek titkára. 
Közöttünk van Sture Ramström igazgató úr, aki egy négyszáz személyes 
diakóniai intézet —, amelynek kórháza is van, — a vezetője. Őket is 
tisztelettel és szeretettel köszöntőm. A vendégeink első este nálunk voltak 
vacsorán, feleségem látta őket vendégül és megbeszéltük a programot. 
Tegnap a püspöki hivatalban a közvetlen munkatársakkal, osztályveze
tőkkel volt egy nagyon nyitott beszélgetés, egyházunk életéről és szol
gálatáról. Tegnap délután diakónaiai intézményeket néztek Piliscsabán 
és Pesthidegkúton. Ezek a szeretetintézmények nem olyan jól felszereltek 
mint a svéd evangélikus egyházban. De a szeretet az ugyanolyan erős,
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mint náluk. Most kíváncsian várjuk az érsek úr előadását. Abban a sze
rencsés helyzetben vagyunk, hogy van valaki Dr. Hafenscher Károly, aki 
eredeti svédből fog fordítani. Szeretettel kérem érsek urat előadása meg
tartására.”

„Kedves püspök urak, kedves lelkésztestvéreim, kedves munkatár
saim a Jézus Krisztusban! Hadd mondjam a saját nevemben, csakúgy mint 
a munkatársaim és a delegáció tagjai nevében, hogy nagyon hálásan kö
szönjük azt a meleg fogadtatást, amit eddig kaptunk. Különösen köszö
nöm a püspök úrnak meleg bevezető szavait és nagyon otthon érezzük 
magunkat. A tegnapi és tegnapelőtti napok élményei után különösen 
nagy esemény számomra, hogy ilyen sok lelkésszel, lelkészi munkatárssal 
találkozhatom, itt szemtől szembe lehetünk az evangélikus egyház lelké
szeivel, szolgáival. Mint Svédország érseke nagyon bizalmasan mondha
tom önöknek azt, hogy az érseknek sokszor rossz a lelkiismerete. Mert a 
mi helyzetünk, pozíciónk olyan, hogy többet találkozunk másokkal — 
beleértve a püspököket is, — mint a saját lelkészeinkkel a kerületben. 
A saját munkámban nemzetközi szolgálatban azért rossz a lelkiismere
tem — hadd ismételjem meg, — mert a saját kerületem lelkészeivel alig 
van alkalmam találkoizni. Tudom azt, hogy milyen jelentős az ún. laikus 
munkások szolgálata, az én egyházamban és világszerte, de azért a lel
készek szolgálatát is becsüljük. Mert én úgy tekintek a lelkészekre, mint 
akik nemcsak időlegesen kóstolnak bele az egyházi szolgálatba, hanem 
állandóan, permanensen végzik az egyház építését Isten igéjének hirde
tésével, és e legkülönbözőbb szerény egyházi szolgálatok munkálásával 
is. Svédországban csak most fedezzük fel az utóbbi időben a lehetősége
ket, hogy nekünk lelkészeknek gyakrabban kell összejönni, hogy egymást 
is tudjuk erősíteni, bátorítani, vigasztalni a .szolgálat nehézségei között. 
Ezért különösen is köszönöm, hogy ilyen alkalmat is készítettek, ahol 
lelkészekkel és lelkészi munkatársakkal is találkozihatom. Azért vagyok 
boldog, hogy itt lehetek most, mert nemcsak én adok valamit nektek 
Testvéreim, hanem tőletek is várok, mert közösen kell segíteni egymást, 
hogy mai módon hirdethessük még jobban a Krisztus örök evangéliumát, 
egy'házMnk legdrágább kincsét. A téma, amiről ma Testvéreim előtt be
szélni akarok ezt a címet viseli: Jézus Krisztus hirdetése ma az egyhá
zakban. Három héttel ezelőtt egy igen jelentős ülésünk volt Uppsalában, 
ahol ez a kérdés is előkerült. Ez egy ökumenikus alkalom volt, s ekkor 
a francia keresztyénségből egy ökumenikus delegáció tagjait láthattuk 
vendégül. A nagy létszámú delegáció vezetője Martti párizsi érsek úr volt. 
A Franciaországból jött delegáció tagjai között római katolikusok, orto
doxok, reformátusok és lutheránusok. Nagy ökumenikus istentisztelettel 
kezdtük ezt az alkalmat, ahol minden felekezetből szolgálhattak. A ró
mai katolikus érsek hirdette az igét, s ez azt jelenti, hogy a reformáció 
ideje óta első alkalommal történt az meg, hogy az uppsalai dómtemp
lomban ilyen vendégünk legyen, különben a mellette levő ún. Söderb- 
lom templomban ás prédikált nekünk. De nemcsak hivatalos megbeszé
lések és hivatalos tárgyalások voltak ezen a találkozón, hanem az egész 
összejövetelnek, találkozónak egy témája volt: Jézus Krisztus meghirde
tése ma a különböző egyházakban. Minden egyház a maga oldaláról mond
ta el azt, mit tart erről a feladatról. Az én feladatom az volt, hogy be
vezettem a témát és ugyanakkor a svéd oldalról világítsam meg ezt a 
kérdést. Azért választottam ezt a témát ma itt előttetek is, mert nem
csak egy formális találkozás ez egy érsekkel, hanem egy igehirdető test
véretekkel is találkoztok. El kell mondanom, hogy égető aktualitása van 
és nagyon gazdag, sokrétű problematikája ma az igehirdetés kérdésének 
a svéd egyházban. Jézus Krisiztus hirdetése, ahogyan a címben is meg-
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adatott, az egyháznak a mindenkori legfontosabb feladata. Emellett hárul 
az egyház vállára másféle feladat is, a legkülönbözőbb az idők során. Mi 
abban a helyzetben vagyunk Svédországban, hogy a társadalmunk egy 
sor olyan feladatot átvett az egyháztól, amit más társadalmakban még ma 
is az egyház végez, különböző szociális jellegű, s így diakóniainak nevezett 
szolgáltatásról van szó. Itt hadd említsem meg, hogy különösen is jelen
tősnek tiartom a tegnapi napon azt a lehetőséget, hogy a 18 szeretetin- 
tézmény közül kettőt láthattunk, ami egyházi tulajdonban és vezetés alatt 
áll. Nagy benyomást keltő volt ez számunkra. Az egyikben szellemileg 
fogyatékos gyermekeket gondoznak, a másik öregek ellátására van be
rendezve. Talán nem veszik túlzásnak, ha azt mondom csodálatomat fe
jezem ki azok iránt az ottani munkások iránt, nők és férfiak iránt, akik 
sok nehézséggel küzdve nagy szeretetet tanúsítanak munkájuk közben. 
Svédországban ,az ilyen jellegű munkák nagy részét, szociális otthonok 
ellátását a társadalom vette át. Diakóniai, szeretetszolgálati munkánk így 
érdekes helyzetbe került.

Részben a társadalom peremére szorul, részben mi úgy érezzük egy 
pilóta munkát, vezető, modellt adó munkát kell végeznünk, olyat, amely 
mások számára példa. Ezért ez a szó nálunk, hogy diakóniaimunka, sze
retetszolgálat, más ízt és más színt kapott. Rátértünk az utóbbi jdőben 
a kulturális diakóniára. Beszélünk arról, hogy a társadalom beruházásai
val kapcsolatiban mi az egyház véleménye, ezt megmondjuk és ezt is stol- 
gálatnak tekintjük. Különböző tervezésekbe pl. beleszólunk, különböző 
szinten, helyi, regionális szinten, de világszinten is az egyház véleményét 
a közvitába bekapcsoljuk. Az a határozott meggyőződésünk, hogy mind 
ez a feladatvégzés az igehirdetésből származik, onnan nyeri erejét és az 
ilyenfajta szolgálatnak így van kapcsolata az igehirdetéssel. Egy újságíró 
mondta nekünk, hogy csak ott szabad almát szedni, ahol ültettünk is fát 
Ahhoz szólhatunk hozzá, amiben azelőtt is munkálkodtunk, így van jo
gunk a társadalombiztosításhoz, a szociális munkához is hozzászólni, mert 
a fákat valamikor mi ültettük. Az utfebbi időben Svédországban egy ki
fejezés lett általános, amit azelőtt nem így használtunk, aminek egy 
speciális problematikája van, s ez az evangelizáció fogalma. Amikor ki
mondjuk ezt a szót: evangélizáció, akkor két oldalról elhatároljuk ma
gunkat. Először is elhatároljuk magunkat attól a régi értelemben vett 
missziói munkától, amelyet úgy is neveztünk hogy pogány misszió. A régi 
megjelölés azt jelentette, hogy evangéliumot olyan embereknek hirdet
jük, akik eddig még nem hallottak Jézus Krisztusról. Egy másik oldalról 
is elhatároljuk magunkat, amikor kimondjuk evangeliázció: elhatároljuk 
magunkat az ún. egyházi rutinmunkától, az egyháznak az életétől és szok
ványos napi munkájától. Magam erről a témáról, amely olyan sok vitára 
ad okot országunkban és egyházunkban, hogy egy bizonyos határátlépésre 
van szükségünk. Mit jelent ez? Nem olyan határt akarok húzni, amelyik 
egyház és világ között húzódik, és nem is olyat, amelyet azelőtt mindig 
emlegettünk, hogy ikeresztyénség és pogányság. Azt hiszem a dolgok lé
nyege sokkal mélyebb, s a határ az egyházon belül is a hit és hitetlenség 
között húzódik. Ezért szeretném egy kicsit élesíteni a kifejezésemet, hogy 
a problémát jobban megvilágítsam. Arról van szó, hogy kell egy átmenet 
az üres, általános, meghatározhatatlan Isten-hittől egy valóságos, direkt 
Krisztus-hitbe, amely magába foglalja a Krisztushoz tartozást és Krisztus 
megváltását mai világunkban. Ügy látom, hogy svéd egyházunk megele- 
venedésének ez a legfontosabb feladata ma. Olyan értelemben kell tehát 
átlépnünk a határt hogy az egyházon belül kell megnyerni Jézus Krisztus 
számára embereket, olyanokat, akik csak névieg keresztyének. Ez nem
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utolsó sorban fiatalságra is vonatkozik, amely formálisan bent van az 
egyházban, annak belső tartalmát nem ismerik, a jövő azonban az övék. 
Véleményem szerint ez még fontosabb, mint ez a két probléma, ame
lyekről évek óta vita folyik a svéd egyházban: bizonyára ismerik, hogy 
mi mindig az állam ép egyház közötti viszonyról, és a női papság kér
déséről vitatkoztunk az utolsó évtizedekben. Meggyőződésem, hogy ez a 
két sokat vitatott kérdés a mélyben úgy függ össze hogy tulajdonképpen 
az igehirdetéssel, a Krisztus hirdetésével is kapcsolatban van. Mint érsek, 
aki az egész vitát ismerem, úgy tekintem, hogy a legszélsőbbségesebb 
véleményeket is úgy lehet összefoglalni, hogy az a jobb igehirdetés, Krisz
tus representáció érdekében folyik minden oldalról. Hadd említsem az 
egyik szélsőséges véleményt arról, hogy az evangélizációt vagy igehirde
tést segíti, ha az állammal megmaradunk abban a kapcsolatban, ahogy 
eddig voltunk, mert akkor nekünk rangunk van, keresztyénnek lenni 
valami rangot jelent. A másik oldalon, ahol azt hangsúlyozzák, meg 
kell szabadulnunk az eddigi kötöttségektől, lényegében arról van 
szó, hogy azért akarnak nagyobb szabadságot, hogy jobban lehessen kon
centrálni az evangélizációs feladatokra, azt akarják, hogy né külső dol
goktól függjünk, és felszabaduljon az erőnk a tulajdonképpeni felada
tok elvégzésére, az igehirdetés, evangélizáció feladatára. Hadd térjek egy 
pillanatra rá az ún. női papság kérdésére is. A nagyon bonyolult vita so
rán számomra a legértékesebb az a vélemény, amely így hangzott, hogy 
ma a Krisztus üzenetének meghirdetése érdekében minden női és férfi 
munkaerőt igénybe kell venni. Isten igéjének a meghirdetéséhez mindig 
külső alkalmas eszközöket igényel, ezek a lelkészek. Nem engedhetjük 
meg magunknak — mondják —, hogy az emberiségnek, csak fele szol
gáljon, csak a férfiak szolgáljanak, mert ez luxus lenne. Szólnunk kell 
őszintén azokról a nehézségekről, amelyek evangélizációs munkánk előtt 
állnak Svédországban. Elsősorban azt kell mondani, hogy a mi speciális 
svéd helyzetünkre legjobban jellemző az, — amit máshol is ismernek, — 
hogy a  Nagy Konistaitin utáni korszakban vagyunk. Ezt a korszakot mi 
a „népegyház utáni korszaknak” nevezzük. Általában mindenhol tapasz
talták, a 19. század végén a 20. század elején, hogy betört egy olyan kor
szak, amelyet Nagy Komstatin utáni korszaknak szoktunk nevezni. Nem 
akarok erről most részletesen beszélni, ez Önök előtt is ismerős. Amit mi 
is átélünk az az, hogy feloldódott a kapcsolat az egyházi és világi között 
és megszűnt a corpus christianum egysége, amelyik azelőtt jellemző volt. 
Általában, a világon mindenütt a keresztyén egyház és államhatalom 
között addigi szoros kapcsolat megszűnt. Azt a meghatározást nem szeret
ném használni, amit másutt a Nagy Konstantin utáni korszak helyett 
használnak, hogy „keresztyén,ség utáni állapot”, ez nem tetszik nekem.

A mi egyházunkban és a mi népünkben a korábbi időben valóban 
identitás, azonosság volt az állam és az egyház, az egyház és a nép között. 
Például a 17. szd-ban, az ortodoxia idején igazán és magától értetődően 
beszéltek az egységes társadalomról, ahol egyház és társadalom egy volt. 
Egész természetesen beszéltek arról, hogy a svéd egyház az a lelki Iz
raellel azonos. Ez a helyzet egészen összetört ennek nyoma sincs részben 
a szekularizáció, részben más társadalmi folyamatok következtében. Ér
dekes, hogy valami „sleppként”, valami uszályként még mindig megma
radt, ti. az egyházunk szervezete az középkori maradt. Nem szabad el
felejteni, hogy még most is az a helyzet, hogy 96%-a a svéd népnek for
málisan a svéd egyház tagja. Igaza van püspök úrnak, amit az elején 
mondott, hogy de facto a világ legnagyobb evangélikus egyházával van 
dolgunk. De az én igazán őszinte és bensőleg izgató kérdésem az, hogy 
milyen belső, lelki realitás húzódik emögött a tény mögött. Valóban
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8 millió evangélikus van Svédországban? — kérdezem én az érsek. Ha 
az édesapám és édesanyám evangélikus keresztyén volt én automatiku
san tagja leszek a svéd egyháznak, ha csak nem lépek ki belőle. Vajon 
elég-e ez? De most megkérdezem, az eredeti kérdést: mi a kapcsolata 
mindennek az evangélizációval, ami a mi témánk? Valóban ezek az em
berek, akik formálisan tagjai az egyháznak aiz egyház hitét is osztják? 
Az egyház életében tevékenyen részt vesznek? Valóságról van szó, ami
kor ilyen nagy számokat emlegetünk? A nehézség ott van, hogy az em
berek egyszerre az egyházon belül vannak, formailag és kívül vannak 
lelkileg. Megszoktuk mi svéd lelkészek, hogy ezt a népegyházhoz való 
tartozást úgy emlegetjük, mint ami nagy lehetőség, sőt ami kapcsolópon
tot is jelent. De meg kell kérdeznem most becsületesen és őszintén: Va
jon ez a névleges egyházhoz tartozás nem homályosítja el annak szük
ségszerűségét, hogy még az egyháztagoknak is meg kell térniük?

Szólnom kell arról, hogy lassú emelkedés mutatkozik a svéd egy
házból való kilépés vonalán. Ügy értékelem ezt, hogy ez egy konzekven
cia levonása a dolgoknak: aki nem hisz az nem tartozhat az egyházhoz 
és talán egy tisztább profilhoz jutunk a svéd egyház egyháztagság kér
désében. Elmondok még valamit, ami nem az organizáció kérdéséhez 
tartozik és amit nehézségként szoktak emlegetni: Ügy szokták mondani, 
hogy a svéd evangélikus egyház tagjai között is, van egy kifejezett gya
korlati materializmus, vagy evilágiasodás, ami a fölfogásban és életvi
telben egyaránt megmutatkozik. Svédországban igen nagy kísértés, hogy 
az életszínvonalat bálványként imádják. Engedjék meg, hogy olyan kife
jezést használjak, amit az utcán használnak: A fiatalok úgy nevezik 
„cucc társadalom ez” . Ti., ahol összegyűjtik a sok holmit, mert ez a 
döntő, hogy az embereknek sok ruhája, sok lakberendezési tárgya, szép 
tévéje, szép nyári nyaralója legyen. Ez az egyetlen életcél. Mégis azt mon
dom nem ez az igazán jellemző. Ezen egy kicsit túl vagyunk. Hogyan 
értem ezt? Jellemző napjainkban az, hogy sokak szemében a materiális 
értékek krízisbe kerültek és az ún. egyre gazdagodó jóléti társadalom 
elvesztette vonzását. Mielőtt eljöttünk, nagy politikai választókampányt 
éltünk át hazánkban, és nagyon érdekes, hogy a legkülönbözőbb politikai 
párt használta ezt a kifejezést: „az élet minősége”, mint valami olyan 
dolgot, amit ő tud nyújtani, ha uralomra kerül'. Ez az „élet minősége” ki
fejezés a TV és rádió fórumon mint vitatéma kerül elő. Fel kell figyelni 
rá, hogy benne él a népünkben. Ez azt jelenti, hogy népünkben ma 
megtalálható egy nagy nyitottság más dimenziók iránt, a lét más dimen
ziói iránt. Érdekes, hogy éppen az ifjúság fordított hátat ennek a „cucc 
társadalomnak”, és megvetik az eddigi értékeket, amit a felnőttek egye
düli értéknek találtak. Azt mondják, hogy az egész felnőtt generáció 
minden erejét azzal töltötte, hogy „cuccokat” szerezzen magának, hoigy 
holmikat szerezzen, ők ebből az életformából nem kérnek. Én úgy be
szélek, mint akinek az otthonában vannak fiatalok. Nekem is vannak 
gyermekeim és ismerem a véleményüket. A mi igazi problémánk ma a 
svéd egyházban az, hogy az ifjúság vajon megtalálja-e a helyét a mi régi 
egyházi kereteink között vagy pedig egyedül a keleti vallások vonzásába 
kerül? A transcandentális meditációnak a vonzásába, a misztikus, Ke
letről jövő vallások befolyása alá kerül? Azt gondolom, e tendencia mé
lyén az van, hogy az emberek valami mást keresnek, mint amiért _ az 
emberek az előző években lelkesedtek, ami betöltötte egész életüket. Ügy 
fejezik ki ezt a fiatalok: elég volt a családi státus szimbólumokból. Ele
günk volt abból, a zárt egoizmusból, ami az előző nemzedék életformáját 
jellemezte. Nagyon érdekes jelenségeknek vagyunk tanúi pl. néhányat 
mondok: van egy „kollektív ház” mozgalom, vagyis hogy a ház lakói
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legyenek közösséggé. Van egy ún. nagy család elképzelés. Van egy olyan 
elképzelés, hogy egy bizonyos cél kapcsolja és kösse össze a közösséget, 
sőt olyasmire is van példa Stockholmban, hogy öreg, szanálásra ítélt há
zakat elfoglaltak a fiatalok, hogy ne lehessen szanálni, mert ragaszkod
nak a régi értekekhez, amik ha nem is modernek, de számunkra értéke
sek, s mindennek mélyén az van, hogy tiltakoznak minden ellen, ami 
mást akat mint ők. Azért mindtam el ezeket, mert ezekben én új lehe
tőségeket látok az evangélizáció számára egyházunkban.

A nehézségek után most a lehetőségekről szólok. A legnagyobb le
hetőségnék — én mint érsek — azt látom, hogy az ifjúságban ma egy 
igen nagy éhség tapasztalható lelki kérdések után is. A fiatalok keresik, 
az élet igazi értelmét, igazi tartalmát az élet igazi kvalitását mindazokkal 
ellentétben amit eddig készen kaptam meg. Az eddigi materiális határo
kon túl akairnk lépni. A mi igazi dillemmánk, — hadd mondjam nagyon 
őszintén — esetleg tragédiánk az, hogy vajon elérjük-e igazán ezeket az 
embereket Jézus Krisztus megszabadító evangéliumával, hogy azt talál
ják-e nálunk, amire igazán szükségünk van. Mi lesz velünk, ha nem tud
juk elérni a fiatalságot és ők hamis vallások karjaiba menekülnek? Hol 
van itt az egyház bűne? Nem menekülünk el a reális kérdések elől? Föl 
kell temünk a kérdést, hogy az evangélium nem elég erős ahhoz, hogy 
új összefüggésekben, új kontextusokban is sokat mondó legyen? Sokat 
mondó legyen mia, amikor az űrkorszakba kerültünk, amikor az atomerő 
felhasználását is kérdésesnek tartjuk. Itt nincs szava az evangéliumnak? 
Ha lenne ma egy új Lutherünk, aki talán azt tenné, hogy legalább az 
Ótestamentumot lefordítaná úgy, hogy az mai kifejezésekkel és terminus, 
technikusokkal elérné a ma élő embereket.

Előterjesztésemet azzal fejezem be, hogy három olyan irányjelző 
pontot mutatok, ami az igehirdetésünk megújulása és az evangelizációs 
munkánk jövője szempontjából lényeges. Ügy gondolom, másként kell 
tennünk, mint eddig tettünk. Ki kell dolgoznunk és ki kell fejlesztenünk 
az evangéliuminak nem csupán intellektuális oldalát. Mi túl intellektua- 
lizáituk az igehirdetésünket. Az a benyomásom, hogy a lutheránus ige
hirdetés ma, — legalábbis a mi országunkban —, de maguk a lutherá
nus gyülekezetek is, — túl intellektualizált gyülekezetek. A másik amit 
megemlítek: Üzenetünk közösség oldalát kell kidolgozni igen kemény 
munkával. Az ia tapasztalatunk, hogy túlságosan egyéni, individuális üze
netünk. Nálunk szociológiai intézetek vizsgálják az ifjúság új tendenciáit, 
vallásos, lelki érdeklődését. Kutatják miért vonzó számukra pl. még a 
„Jehova Tanúi” -nak közössége is, vagy másféle ilyen mozgalom. Mi az 
oka, mi itt a vezérelv? A szociológiai intézetek megállapítása az volt, 
hogy nem a tanítás a vonzó, hanem a személyes kapcsolat, a direkt em
beri kapcsolat, amit ezekben a kis közösségekben átélnek a fiatalok. 
Gondolják el, én egy többségi egyházból jövök, ahol a gyülekezetek lélek- 
számai még ma is tömegeket tükröznek. Van olyan gyülekezetünk, ahol 
30 vagy 50 ezer tag van egy gyülekezetben. Hogy lehet ilyen rnammut- 
gyülekezetben a személyes közösséget megteremteni? Elképzelhetetlen 
szerintem. Nem oldottam meg a kérdéseket, csak éppen testvéreim, elé 
tártam.

Harmadik pontom: Az igehirdetésünknek a jövőre kell irányulnia. A 
keresztyén üzenetnek elsősorban a keresztyén reménységet kell megszó
laltatni. Nem arról van szó, hogy mi többet tudunk a jövőről, mert mi is 
alig látunk valamit. A bizalmat kell megszólaltatni, hogy az Isten kezé
ben van a jövő. Sokszor úgy érzem, hogy elsüllyedt ez a dimenzió ke
resztyén igehirdetésben. Túlságosan csak evilági dolgokat merünk mon

713



dani S az a veszély fenyeget, hogy moralizálunk, erre az életre adunk 
morális utasításokat. J. Moltmannal nem kívánok foglalkozni, csak meg
említem, hogy evangélikus talajon valahogy másként, de olyasmit kelle
ne csinálnunk, hogy a jövőre irányított, a reménységet megszólaltató le
gyen a teológiánk. Nemrégen egy lelkészgyűlésen a keresztyén remény
ségről tartottam igehirdetést és előadást. Engem is meglepett az, — ami
kor egy konkordanciát vettem elő készülés közben —, hogy milyen sok
rétűen szól az Újtestamentum a reménységről. Addig az volt a benyo
másom, hogy a hitről vagy szeretettől van több szó. Meglepett, hogy mi
lyen hangsúlyos a reménység kifejezése.

Köszönöm, hogy ilyen sokáig volt türelmük meghallgatni engem.”
Káldy: Hallgattuk volna az érsek urat még tovább. Nagyon sajnál

juk, hogy nem hallgathatjuk tovább. Azt gondolom az arcokból érsek úr 
is látta, hogy milyen nagy érdeklődéssel kísérték végig a lelkészek ezt 
alz előadást. A végén szeretnék majd néhány szót mondani. Minden eset
re a mély benyomásom az, hogy ez az előadás valódi evangélizáció volt. 
S az nagyszerű, ha Svédország érseke így tud evangélizálni. És még egy 
benyomásom, hogy különböző hátterű és különböző történeti hátterű, teo
lógiai hátterű a svéd meg a magyar, de a végső soron, a legmélyén a 
problémák azonosak. Sundby érsek úr ugyanezt mondta nekünk tegnap, 
amikor én a püspöki hivatalban adtam tájékoztatót. És ezért tudjuk egy
mást 'komolyan segíteni. Most arra kérem a lelkész'testvéreket, hogyha 
kérdéseik vannak azt volnának szívesek feltenni az érsek úrnak. A kér
désekre bátorítok.

A lelkészek kérdéseire Sundby érsek és a delegáció tagjai adtak fe
leletet, majd D. dr. Káldy Zoltán püspök-elnök meleg szavakkal mon
dott köszönetét az érsek előadásáért, a delegáció tagjainak feleleteiért, 
amelyeket a lelkészek kérdéseire adtak.

„Egy mondatot mondok, amit nem hántásként mondok a lelkészek 
felé, mégis elmondom. Nekem sokszor az a problémám, hogy fáradt pa
pok fárasztják a gyülekezeteket. Borzasztó dolog, amikor egy fáradt lel
kész a prédikáció után még fáradtabbá teszi a gyülekezetét. Azért arra 
a bizonyos evangélizációra elsősorban nekünk lelkészeknek van szüksé
günk. Hitvallási irataink értelmében az igehirdetés hatása nem függ a 
papok hitétől. Én mégis szt mondom, — ha tetszik a hitvallásokkal szem
ben is —, hit nélkül nem lehet prédikálni. Nekünk lelkészeknek is ez 
evangélizáció volt, hitébresztés. Ne vegye érsek úr bóknak: Egy friss ér
sek -frissítette a papokat. Egyetértek mindennel, amit az érsek úr elmon
dott. Különösen is szeretném aláhúzni azt, hogy emócionálni kell az ige
hirdetéssel a gyülekezeteket. És ha mi lutheránusok nem is akarjuk le- 
csavami a fejünket, de meggyőződésem szerint -nem az az első felada
tunk, hogy tágítsuk az emberek fejét a teológiánkon. Döntő az igének 
az egész embert- megragadása és ebben az egész emberben a szív is ben
ne van. Nem úgy van, hogy aki okosabb lesz azáltal hívőbb is lesz. 
Ugyanakkor világos, hogy intellektuális jellege is van az igehirdetésnek, 
és annak az elhanyagolása megint csak rossz lenne. Annak is örülök, 
hogy itt egy svéd ember beszélt nekünk most arról, hogy nem elég az 
intellektuális vonal, mert nekünk innen. Magyarországról az a benyomá
sunk, hogy a svédeknél a teológia elsősorban a fejnek a teológiája és 
nem a szívé. Köszönjük ezt a szolgálatot. Még kettőt: Azt hiszem az ér
sek úr ugyan azt érezhette amit én is, hogy itt egy közösség alakult ki 
közte és a lelkészek között. Azt gondolom ennek gyökere a Krisztusban
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való koinoniánk. Jó volt átélni svéd testvéreinkkel a koionia valóságát. 
Sokat tanultunk aiz érsek úrtól. Köszönjük a munkatársak nagyszerű fe
leleteit. Érsek úr kitűnően állította össze a delegációt.”

Dr. Hafenscher Károly svéd nyelven mondott imádságával ért véget 
az ülés.

(Magnófelvételről a Szerkesztő)

MÚZEUMUNK ELSŐ ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSÁRÓL
Egyházi életünknek, magyar kulturális életünknek, s talán hazai 

egyháztörténelmünk utolsó századának egyik kiemelkedő eseménye volt 
1979. július 27-e, az Evangélikus Országos Múzeum ünnepélyes megnyi
tásának a napja. D. dr. Káldy Zoltán püspökeinek magas hőfokú beszé
détől, a Deák 'téri klasszicista templomudvarban .tartott bensőséges ün
nepség egy-egy mozzanatától egészen a kiállítás anyagának és beren
dezésének szépségéig sokáig visszhangoztak bel- és külföldi újságcikkek, 
TV- és rádióriportok.

A Magyarországi Evangélikus Egyháznak ez az új, jelentős vállal
kozása több éves múltra tekint vissza. Az országos elnökség 1973-ban, 
a magyarországi reformáció 450 éves jubileumi évében határozta el a 
hosszú évtizedek óta működő két másik gyűjteményi ágnak, az Evan
gélikus Országos Könyvtárnak és az Evangélikus Országos Levéltárnak 
e harmadik, múzeumi ággal való kiegészítését. Ekkor kaptam a megbí
zást ennek a munkának az irányítására, s egyben ekkor kaptuk az enge
délyt a múzeum megalapítására. Első állandó kiállításunk létrehozására 
azon,bán hat évi előkészítő munkára volt szükség.

1973—1979 között — első ízben egyházunk történetében — teljes ka
taszter és leltár készült a 450 000 lelkes magyarországi evangélikusság 
gyülekezeteiben és központi intézményeiben levő egyházi műtárgyállo
mányról. A 100 évnél régebbi, vagy egyéb szempontból értékes tárgyak 
államilag védettekké lettek. Az elhanyagolt vagy sérült műtárgyak res
taurálásra kerültek, s a nyugat-magyarországiak lefényképezése is meg
történt.

Az ugyancsak 1973-ban megalakult Evangélikus Gyűjteményi Tanács 
— dr. Káldy Zoltán és dr. Fekete Zoltán elnökletével, Papp Ivánná ügy
vivő munkájával kiépítette az egyházkerületi és egyházmegyei gyűjte
ményi előadók hálózatát, akiknek többsége sokat tett a munka sikere ér
dekében. A helyszíni kiszállások, pontos felmérések és kiigazítások, majd 
a kartonrendszer rftegszervezése után sor kerülhetett több tucat műtárgy 
restaurálására, majd a múzeumi állandó kiállítóhelyiség megszervezésé
vel kapcsolatos előzetes tárgyalásokra.

Legalkalmasabbnak a főváros központjában levő Deák téri egyházi 
épület földszinti, több bérlő által használt helyiségei mutatkoztak. Az 
egyházi elnökség s az Állami Egyházügyi Hivatal közbenjárására 1978 
nyarán sikerült e 135 m alapterületű, szép boltíves helyiségeket kiürít- 
tetni s a bontási, majd építési, kőműves, festő-víz- és gázvezetékkel és 
egyéb műszaki kérdésekkel kapcsolatos munkát megindítani. Az átala
kítás tervezésére Bavassy Pál építészmérnököt, az Országos Műemléki 
Felügyelőség műszaki igazgatóhelyettesét, kivitelezésére több más szakem
bert, a műszaki ellenőrzésre pedig Gryllus Vilmos építészmérnököt, Deák-
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téri presbitert, az egyházi építkezéseket jóváhagyó bizottság egyik tagját 
kérte fel az egyházi elnökség. E nem könnyű munka 1979 tavaszára el
készült. Ekkor lépett akcióba — korábbi ígéretének megfelelően — a 
Központi Múzeumi Igazgatóság, amely a Kulturális Minisztérium jóvá
hagyásával az installáció kialakítását, tehát a teljes belső berendezés el
készítését vállalta. Az időközben általam elkészített forgatókönyv alap
ján megindult a begyűjtött műtárgyak pontos meghatározásának és elő
zetes budapesti raktározásának a munkája. Több teológiai hallgató — 
Dóka Mária, ifj. Hafenscher Károly, Szabó Izabella, Tekus András, Var
sányi Ferenc — besegítő munkája mellett két helyen is jelentős segít
séget kaptunk raktári és tárgymeghatározási vonalon: dr. Kolba Judit 
muzeológus a Magyar Nemzeti Múzeumban, Péter Márta osztályvezető 
művészettörténész pedig az Iparművészeti Múzeumban adott ideiglenes 
otthont a kiállítás előkészületeinek. Utóbbit időközben megbízta dr. Dá
vid Katalin, az egyházi gyűjtemények vezető állami szakfelügyelője azzal, 
hogy a Központi Múzeumi Igazgatóság által megbízott kiállításrendező
nek, Bánkúti Albinnak szaktanácsadói minőségben besegítsen az installá
ció munkájában.

Ilyen előzmények után került sor az 1979. július 27-i ünnepi megnyi
tásra. Lássuk mit tartalmaz a három kiállítási helyiségre felbontott egy
háztörténetig egyházművészeti és művelődéstörténeti anyag.

Az első terem az előreformációtól a gyászévtizedig, tehát a XV. szá
zadtól 1681-ig terjedő emlékanyagot öleli fel. Legnagyobb értékek benne 
Luther Márton 1542-ből származó eredeti végrendelete, 1518-as witten
bergi egyetemi előadása a 109-ik zsoltár magyarázatáról, több Melanch- 
thom autográf, eredeti Thurzó- és Nádasdy-levelek. Az ötvöstárgyak kö
zül kiemelkedik több reformáció előtti kehely, így pl. a csöngei huszita- 
kehely, amelyet az Ostffy-család ajándékozott az akkori anyagyülekeze
tének. Szépségükkel kiemelkednek a meszleni, gércei, galgagyörki és 
celldömölki arany, 111. aranyozott ezüst kehlyhek és patának, s a soproni 
kincstár anyagából XVI—XVII. századi cibóriumok, kannák, kelyhek, 
több közülük eredeti bőrtokban. Kimagasló érték a Deák téri gyülekezet 
Bergmann Erasmustól származó s az egykor a nemeskéri gyülekezet tu
lajdonát képező Weidmier-f éle aranyozott ezüst úrvacsorái kanna, az evan
gélikus ikonográfia páratlanul szép ábráival (Piláriik-kanna).

■ Nagy értéket képviselnek e korszak könyvei és textíliái. Húsz, Eras- 
mus, Luther, Melanchton, Kálvin fő művei mellett a XVII. század királyi 
Magyarországának a kezdődő ellenreformáció hullámaival bátran dacoló 
polemikus irodalom jeles termékeit láthatják a látogatók. A meszleni, 
illetve memeiscsói, 1650-ből származó szószék- és oltárterítők, valamint a 
Platthy és Szodoray családok címereivel díszített sziráki úrvacsorái te
rítő európai viszonylatban is kiemelkedő értéket képvisel.

A második kiállítási terem száz esztendő anyagát ̂ tária elénk a Thö- 
köly-féle szabadságharc emlékeitől egészen a pesti evangélikus egy
ház megalakulásáig. A Thököly- és Rákóczi kor eredeti érmei s a joze
finizmus tárgyi emlékei közül több arra emlékeztetnek, hogy az egyház- 
és hazaszeretet egymástól elválaszthatatlanul élt a Kárpát-medence evan
gélikusainak lelke mélyén, sőt olykor magasra csapott annak lángja is. 
A Patria javát a XVIII. század elején is — gondoljunk Dániel Warou hí
res ̂  Rákóczi -érmére, amelyen három vallás papjai együtt élesztik a tüzet 
•— és végén is — II. József Türelmi Rendelete után együtt imádják Istent 
a három felekezet lelkészei — közösen akarták munkálni népünk és egy
házunk legjobbjiai. E korszakban még a nemzetiségi ellentétektől is na- 
gyobbára mentes volt az egyház: Bél Mátyás és szlovák lelkésztársai
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„hungairus” jelzővel illették magúikat, s a hesseini német telepesek — 
akiknek ugyancsak szép emlékeit láthatjuk Tolna megyéből — hamar 
integrálódtak a törökök által elpusztított területeken.

Üj színt adott az egyházi életnek a hallei pietizmus megújító hatása, 
amely azután a korai felvilágosodás irányába mutatva, sok kimagasló 
tudós egyéniséget adott az irodalomtörténet, néprajz, földrajz, közgazda
ság és politikai területén egyaránt. Ennek egyik emlékét őrzi a Tessedik 
Sámuel szarvasi lelkész által most 200 éve alapított első magyar gazda
sági iskola;, de a többi neves magyarországi egyházi tanintézetünk is. 
Gyülekezetek szervező és támogató pafcrónusaink közül — akiknek szép 
olajportréit először láthatja a nagyközönség — több haladó szellemű 
egyéniség volt, így pl. ócsai Balogh Péter, aki mint egyetemes felügye
lőnk egyidőben a Habsburg-ház detronizációjának is lelkes apostola volt.

Végül a harmadik terem tárlóiban mutatjuk be a reformkor,, a szá- 
badságharc és a kiegyezés korának egyházi emlékeit, előre mutatva je
len századunk első évtizedeinek több evangélikus tudósának, művészének 
vagy politikusának a maradandó értékű tevékenységére.

Berzsenyi Dániel, Kis János és Döbrentei Gábor művei és tárgyi em
lékei mellett fő 'helyet e teremben természetesen a Petőfi- és Kossuth- 
relikviák foglalnak el. Középen helyeztük el Petőfi eredeti kiskőrösi ke
resztelőmedencéjét —, amely ócsai közvetítéssel került múzeumunk tu
lajdonába — születési és iskolai bizonyítványait, s az angyalföldi gyüle
kezet egyik presbiterétől nemrég ajándékba kapott Selmecbányái érdem
könyvet, amely „A  hűtelenhez” című, 1838-ban írt versének autográfját 
tartalmazza.

Kossuth tállyai toereszrtielőedényei mellett első ízben mutatjuk be az 
általa írt sátoraljaújhelyi gyülekezeti jegyzőkönyv eredetijét és a sám- 
sonháziai gyülekezethez itáliai emigrációjából írt sorait, amelyben az egy
házközségi felügyelővé való megválasztását fogadja el és köszöni meg, 
— mint egyetlen magyar tisztséget, amelyet elvállalt. A pápai gyülekezet 
tulajdonába jutott tengeri növénygyűjteményének gazdag színeiben is 
első ízben gyönyörködhetnek a nézők. Kiemeltük a szabadságharc evan
gélikus mártírjainak is a jelentőségét: Dessewffy Arisztid és Leiningen- 
Westerburg Károly aradi vértanúknak, Rázga Pál Pozsonyban felakasz
tott lelkészünknek és Jeszenák Jánosnak, a pesti Üjépületben kivégzett 
dunáninneni felügyelőnek a szerepét.

E korszak pesti egyházában jelentős személyiségek voltak vezető 
állásokban: Székács József, a későbbi püspök a magyar, Láng Mihály 
esperes a német, s Kollár János a szlovák gyülekezetek gondozásán túl 
jelentős politikai és Irodalmi tevékenységet is folytattak.

A velük, valamint Mária Dorottya nádoméval kapcsolatos írásos, 
nyomtatott és tárgyi emlékek maradandó ereklyéi a jelennek is. De 
összefoglaló jelentőségében előremutató az egykori — a századforduló 
társadalmi és kulturális életében különösen is jelentős ■— soproni, pozso
nyi és eperjesi akadémiáknak és számos közép- és alsófokú evangélikus 
tanintézetnek a szerepe is: ezek nélkül soha nem tudott volna az ország 
lakosságának csupán 4—5%-át kitevő lutheranizmus olyan jelentős hiva
tást betölteni, amelyet — mutatis mutandis — 450 . éves hazai történel
münknek még legújabb korszakában is felmutathatunk.

A század első évtizedeinek legjelentősebb evangélikus írói, tudósai, 
művészei, s politikusai sorát Bajcsy-Zsilinszky Endre portréjával és bör
tönlelkésze, Bárdosi Jenő szépen fogalmazott jegyzőkönyvével zárjuk: 
ebből példamutatóan rajzolódik ki számunkra az úrvacsorában egyház- 
szeretetet és bátor helytállásában nemes patriotizmusát bizonyító evan-



géJikus közéleti személyiségnek mindnyájunk tudatát formáló kisugárzó 
ereje.

Kiálllításunkon több, mint 60 gyülekezet műtárgyai, .könyvei vagy 
iratai képviselik a magyar evangélikusság történetaetformáló munkáját. 
Köszönjük Ácsa, Alberti, Aszód, Békéscsaba, Bakomyszentlászló, Bököd, 
Budavár, Celldömölk, Cinkota, Csönige, Dabrony, Dörgicse, Deák tér, Du- 
naegyháza, Farád, Felpéc, Galgagyörk, Gérce, Gyón, Gyönk, Gyúró, 
Hegyeshalom, Iklad, Józsefváros, Kemeneshőgyész, Kiskőrös, Kerta, Ko
márom;, Kőszeg, Lucfalva, Miskolc, Meszlen, Mérges, Mucsfa, Nagyvá
zsony, Nemescsó, Nemeskér, Nyíregyháza, Pápa, Péteri, Rajka, Sámson- 
háza, Sajókaza, Sátoraljaújhely, Somlószőllős, Sopron, Sopronbánfalva, 
Soltvadkert, Szarvas, Szirák, Szeged, a szlovák egyházközség, Tállya, Tés, 
Tét, Tokaj, Tótkomlós, Tordas, Vadosfa, Veszprém és Zalaszentgrót gyü
lekezeteinek, hogy legszebb értékeiktől ideiglenesen megválva, lehetővé 
tették országos gyűjteményi állományunk reprezentáns darabjainak első 
ízben történő bemutatását.

„Hic mortui vivunt et muti loquuntur” — itt a holtak élnek és a 
némák beszélnek. A bizonyságok fellege, szellemük és kezük alkotása ser
kentsen bennünket mindnyájunk Ura, Jézus Krisztus bensőségesebb 
imádására, sokat szenvedett egyházunk és hazánk bensőségesebb szere- 
tetére.

Dr. Fabiny Tibor

Hogyan terjesztem 
Sajtóosztályunk kiadványait?

A felvetett kérdés kifejezetten személyes jellegű. A válaszok sem le
hetnek általánosak, hanem.szubjektívek.

1. HOGYAN? Először nem is a terjesztés módjára, hanem annak sze
mélyhez kötött alapjára utalok. Ügy terjesztem, mint akire Jézus Krisz
tus küldetést bízott. Ahogyan a gyülekezeti szolgálatba történt beiktatás 
alkalmával ez a kérdés hangzott el: „Elhatároztad-e, hogy vállalod a 
bakonyszombathelyi egyházközségben a lelkész! szolgálatot és hogy azt 
az Űr Jézus követeként és a reád bízottak pásztoraként teljes hűséggel 
és igaz szeretettel végzed?” Erre válaszoltam így: „Elhatároztam” .

Ez az elhatározás, ez a lelkűiét szükséges ahhoz is, hogy a sajtószol
gálatot, mint lelkész a gyülekezetemben és mint az egyházmegyében meg
bízott sajtólelkész meggyőződéssel, hittel, szeretettel és reménységgel vé
gezzem.

2. A sajtószolgálatot lelkészt szolgálatom EGY RÉSZÉNEK tekintem. 
S nem is periférikus részének. Nagyon összefonódott ez a lelkipásztori 
szolgálatommal. Többnyire az Evangélikus Élet egy-egy példányát viszem 
magammal ahova az nem jár és részleteket kiemelek beszélgetés közben. 
Másutt, ahova jár és olvassák ott sokszor kérdeznek és ez jó alap egy 
kialakuló dialógushoz.

3. Szolgálatom SZERVES részének tekintem. Ez meggyőződésem. Tu
dom, hogy ennek a szolgálatnak a jelentőségét kívánta egyházunk veze
tősége is kiemelni azzal, hogy kérte az egyházmegyékben a sajtólelkészi 
szolgálat létrehozását. Ahogy ismert a diakóniai előadó, a Gyülekezeti 
Segély előadója stb. úgy került előtérbe az egyházmegyei sajtó előadó
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szolgálata, is. Szeretném, kihangsúlyozni, hogy ebben nem szakosítást lá
tok. Nem úgy, mint a pedagógusoknál, orvosoknál stfo. a hivatásukon be
lül egy területre koncentrálnak és abban specializálják magukat. A sajtó- 
szolgálat nem lehet szakosítás kérdése. Ahogy a tanító az írást, olvasást, 
számolást tanítja, és nem rangsorol, hogy melyik fontosabb, hanem együtt 
szeretné mindegyikben a legtöbbet nyújtani, így van ez a mi szolgála
tunkban is: igehirdetés, tanítás, családlátogatás, diakóma, sajtószolgálat, 
mind olyan egységet alkotnak, mint a fény. Sok színre bontható, csodá
latos egymás mellett a szivárvány színek ragyogása, de az a sok szín 
mégis egységben jelenik meg a tiszta fényben.

4. Idősek és fiatalok szolgálata ez egyaránt. — Nem vagyok már én 
sem fiatal. Már túl vagyok az 50. évemen. Mégis azt mpndoim: amint a 
lelkész! szolgálat sem csak a fiatalok vagy az idősek szolgálatában érté
kes, hanem mindegyikben az lehet, így van ez a sajtószolgálatban is.

Amikor az egyházmegyei sajtólelkészi szolgálatomat megkezdtem az 
LMK-ban többek között ezt mondtam: „Ezt a szolgálatot esperes, javasla
tára és az LMK bizalmából én vettem át — az előző sajtólelkész más 
egyházmegyébe került — az első átvillanó érzés az volt: Belekerültem, 
mint Pilátus a Credoba, Azután továbbgondoltam és megértettem, hogy 
ez még felvillanó gondolatnak is rossz, mert ez a szolgálat teljes odaadást, 
tudatos felelősséget és hitet igényel. Pilátus nem értette a maga szerepét. 
Ö nem hitt Jézusban, akivel beszélt s ő már rég az örökkévalóság me
zején járt, amikor neve a Credoba került. Ezért ezt a szolgálatot nem 
ilyen Pil á tus -szerepnek tekintem, hanem feladatnak. Talán úgy is ahogy 
a német kifejezés mondja: Gabe — Aufgabe, ajándék — feladat. Nem 
egyszerűen tisztség, reám akasztott kötelesség, hanem olyan ajándék Is
tentől, amit hittel elfogadok és mint ajándékot örömmel kívánok szol
gálni. így szeretném munkámat végezni.”

Szükség van a fiatalok lendületére és az idősek hűségére. Nagyon 
örülök amikor fiatalokat látok szolgálatba indulni, telve hittel, remény
séggel, ambícióval, óriási tervekkel. Örülök a lelkes fiataloknak. De talán 
még nagyobb öröm számomra az,. amikar idős lelkészeket látok akik sze
retettel és hűséggel szolgálnak, akiknek akkor is van szolgálati perspek
tívájuk és nem csupán a közelgő nyugdíjig kívánják kitölteni az időt.

A három évvel ezelőtti lelkészkonferencián mondta egy idős testvé
rünk — lehetett már 70 éves — amikor a fiatalok bibliaórájáról volt szó: 
Mondjátok, hogyan tudjátok összegyűjteni az ifjúságot, én is megpróbá
lom.

Jó volt ezt az odaadást tapasztalni a két évvel ezelőtti együttléten, 
ahova az egyházmegyei sajtólelkészeket hívta d. Dr.Káldy Zoltán püspök 
elnök. Fiatalok és idősek milyen lelkesen beszéltek munkájukról. Nem 
dicsekvés, hanem meggyőződés áradt szavaikból. Emlékszem az egyik 
lelkész alig lehetett, 30 éves a másik már túl járt az 50. éven de szavaik
ból egyformán ,a teljes odaadás sugárzott. Az egyik így mondta: ezt a 
szolgálatot csak „szenvedéllyel” — a másik azt mondta: csak „megszál
lottsággal” lehet végezni. Csupa tűz volt a szavuk. — így értem ezt ma is 
fiatalok és idősek felé. Ezzel a meggyőződéssel végzem én is.

5. A HOGYAN kérdésre néhány példával is utalok. Elsőként az Evan
gélikus Életre gondolok, amely hétről hétre eljut a családokhoz. Erről azt 
mondom: Ez egy levél, melyét egyházunk vezetői és megbízott lelkészek 
és laikusok írnak hétről hétre. Nagyon találónak érzem ehhez azt az 
igét, melyeit János apostol levelében olvasunk: írok nektek gyermekek, 
ifjak, szülők. . .  Ahogy a levelet a szeretet sugallhatja, így van ez egy
házunk levelével is.
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Utalok a különböző rovatokra. — Jelentős a gyermekek rovata. Öröm 
volt tapasztalni gyülekezetünkben, hogy milyen jó szolgálatot végzett. 
Gyermekek szüleikkel együtt kapcsolódtak be a rejtvények megfejtésé
be. Egyik családnál mondták: Ennyit még nem forgattuk a Bibliát, mint 
ezekben a hetekben.

Fiaitalok írnak fiataloknak. Az ő kérdéseikhez kapcsolódva, az ő 
nyelvükön, az ő stílusukban. Kérem a felnőtteket, hogy adják a fiatalok 
kezébe ezeket az írásokat.

Az idősek is megtalálják azokat a cikkeket, melyek az ő életükhöz, 
gondolatkörükhöz vannak közelebb.

Sokféle írás, tanítás, igemagyarázat, ismertetések hazai és külföldi 
hírek. Mindezek összekapcsolnak bennünket egy nagy családi közösségbe.

Beszélek arról, hogy az Evangélikus Élet állandó 'kapcsolatot tart 
egyházunk vezetősége és a gyülekezetek tagjai között. Ahogyan a levél 
tartja a kapcsolatot azzal, aki távol van, úgy van ez az egyház nagy csa
ládjában is. Mi azt mondjuk: egyházunk a mi lelki édesanyánk. Milyen 
örömmel olvastuk mi szüléink leveleit s milyen örömmel vártuk. Ilyen 
örömmel várhatjuk hétről-hétre lelki édesanyánk, egyházunk levelét. 
S ezt sok esetben így is tapasztaltam.

A presbiterek számára külön alkalmat is tartottam, amelyen kife
jezetten ezt a szolgálatot emeltem ki. Felolvastam Káldy püspök-elnök 
„A lelkészek és az egyházi közügyek” c. írásából a következő szakaszt: 
„Szükséges, hogy a lelkészek elsősorban a gyülekezetekben végezzék el 
azt a munkát, amit Isten reájuk bízott. Viszont, ha valamikor, úgy első
sorban ma áll az az igazság, hogy nem lehet még a legkisebb gyülekezet
ben sem jól elvégezni a munkát, ha a lelkész azt nem az egész magyar
országi evangélikus egyház szolgálatával összefüggésben végzi. így is 
mondhatom: ma mindegyik lelkésznek minden szolgálatát minden helyen 
egyházunk mai útjára és mai szolgálatára nézve kell végeznie. Minden 
igehirdetésnek, minden pásztori munkának erre a szolgálatra kell néznie. 
Vagyis nem „isündisznó állásokra” van szükség, hanem olyan gyülekeze
tekre és lelkészekre, akik társak a felismert jó úton éspedig olyan társak, 
akiket nem cipelni kell, mint ólomterheket, hanem segítőtársak a jó út 
járásában, a hibák kiküszöbölésében és az úton adódó akadályok elhá
rításában. Ehhez viszont az a szükséges, hogy a lelkészek valóban állan
dóan tájékozódjanak, tanuljanak, olvassanak, az egyház vezetőivel együtt 
gondolkozzanak. Erre hívunk valamennyi lelkésztestvért.” (Új úton 
390. o.)

Ezek a sorok a lelkészeknek szóltak, de úgy érzem minden szava a 
presbiterekre is vonatkozik. Hogyan értené meg egyházunk mai életét 
és útját az a presbiter, aki nem olvassa egyházaink levelét. Hogyan lehet
ne lelkész, aki nem olvasná el a körleveleket, melyeket a püspöki és az 
esperesi hivatalok küldenek? Elképzelhető, hogy presbiter nem olvassa 
egyházunk lapját?

Nincs ma már olyan ház, ahol rádió vagy televízió ne lenne vagy aho
va valamilyen újság ne járna. És az elképzelhető, hogy egy evangélikus 
család nem olvassa egyházunk levelét?

Külön sajtószolgálati alkalmakat is tartok gyülekezetünkben. Túl 
azon, hogy a templomi kijáratnál egy kis asztalon ott láthatják híveink 
Sajtóosztályunk különböző kiadványait és azokat ott azonnal megvásá
rolhatják. Műsoros alkalmakat tartok. A könyvekből egy-egy részletet 
gyermekek, fiatalok, idősek sőt öregek is felolvasnak, s azok a könyv 
szemléltetését szolgálják. Ügy tapasztalom, hogy ez jó szolgálatot jelent.

MIÉRT végzem ezt? Mert meggyőződésem, hogy ma igen nagy szol
gálata van a sajtónak. A reformáció terjesztésénél is missziói szolgálatot
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végeztek az írott lapok, füzetek. A sajtószolgálat missziói szolgálat. Isten 
üzenete az írott betűn keresztül sokaikhoz eljuthat. Erősít, tanít, vigasztal 
és megörvendeztet. Könyvek, melyek egyházunk múltját állítják elénk 
bizonyságul, más könyvek a jelent hozzák nagyon közel. Azért terjesz
tem örömmel, mert hiszem, hogy Isten Szentlelke ezeken keresztül so
kaknak erőt és áldást nyújt.

Megkérdeztem, mikor e sorok leírásához kezdtem: Van értelme an
nak, hogy erről írok? Egyszerű munka a sajtómunka, melyet többé- 
kevésbé mindenki így végez. Adhatok én ebben többet? Nem gondolom. 
S hogy mégis leírtam a nagyon is szubjektív sorokat — felkérésre — 
azért tettem, hogy ebben az áldott szolgálatban sokunk szíve így együtt 
érezzen, együtt dobbanjon. Urunk pedig áldja meg szolgálatainkat.

Varga György
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Országos Lelkészkonferenciák 
Gyenesdiáson

Szem élyes diakória•

Nem azért kell szólanám „személyes” diakóniáról, mintha lenne 
„személytelen” diakónia. A diakónia halála a személytelenség. Konferen
ciánk programja szerint a délelőtti, alapvető előadás után nem azért kerül 
sorra kifejtése, mintha „elvi” tisztázás után végre gyakorlati kérdéseink
ről beszélhetünk. Káldy püspök előadása mind exege'tikai, mind dogma
tikai, mind etikai szempontból maradéktalanul gyakorlati volt. Nemcsak 
azért, mert exisztenciájának teljes odaszánásával vállalja és végzi a dia- 
kóniai theológiáhkat, hanem mert állandóan „a középen” voltunk, az élő, 
győztes Úr Jézus Krisztus előtt, aki ÚR és SZOLGA tökéletes személyi 
egységben, uralkodását érettünk és rajtunk végzi, szolgálatát pedig sze
mély szerint mákunk kínálja — boldog részvételre, együttmunkálkodásra!

A fentiek alapján feladatomat nem a „eura pastoralis” hazai és kül
földi eredményeinek összegezésében látom a diakóniai theológi'a bázisá
ról, hanem „személyes” beszámolóban. Hogyan szolgálom gyülekezetünk
ben Isten „halálos” szeretetében, a Kriszitus-diaikóniában való részesítés 
ügyét? Több mint húszéves pécsi szolgálatom során hogyan veszem célba, 
hogyan közelítem meg és hogyan valósítom meg mind a városi "szórvá
nyunk, mind a vidéki szórványunk, mind a fiatalok, mind a középkorúak 
és idősek személyes részesedését a diakóniában, hogy egyszerre legyenek 
„vevők” és „adók” azaz tudatosan éljenek Krisztus szolgáló szeretetéből 
és egyre érettebben gyakorolják a reájuk bízottak között?! gyülekeze
tünkről tudni kell, hogy nemcsak megyeszékhely, nagy egyetemi város, 
hanem öregek részére önerőből szeretetotthont fenntartó egyházközség is.

Vannak, akik jönnek. Vannak, akik várnak reánk. Vannak, akikhez 
el kell jutnunk. A szolgálati hely és alkalom számára alapvető hármas 
tagolódást jelent ez. — Viszont mindhárom vonatkozásban fázisokkal kell 
számolnunk munkánkban. Meg kell ismerni őket. Átmenetileg alkalmas
nak tűnik a levelezés, telefonbeszélgetés, de nélkülözhetetlen a személyes 
találkozás. Döntően 'az otthonukban, ahol jól vagy rosszul pereg az életük. 
Abban a sajátos, családi klímában, ahol boldogok vagy boldogtalanok, 
(r. kiath. püspöfcvá-ros, sok a vegyes-házasság!) A második fázis a korntak- 
tusteremtés. A „külső” ismeretség még nem kontaktus. Ezért ér gyakran 
meglepetés jó vagy rossz értelemben. Az ember mindig több és más, mint 
amennyinek és amilyennek látszik. Míg az első fázisban felelősségünkön 
és aktivitásunkon múlnak a .dolgok, addig itt már ki va-gyun-k szolgáltatva 
isteni erőknek. Még a nélkülözhetetlenül fontos „empáthia” sem garantál
ja az igazi kontaktus létrejöttét. Ez minden esetiben csoda. Nemcsak le
het, de szükséges érte szüntelenül imádkoznunk, hiszen ígéretünk van 
rá . . .  az izolált, egyre magányosabb ember átéli személyesen a közössé
get: van valakim, aki szeret, akinek van ideje, türelme számomra, akihez 
bármikor fordulhatok, akár éjszakai órában is. S.O.S. hívással, aki mindent
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tud rólam, mégsem mond le rólam, nem menekül előlem, hanem igazi 
értelemben testvérem! s ez az a pont, ahol nem állhatunk meg. Hiszen 
így hozzánk kötődnek egyre többen, mi hordozzuk mások terhét, — s 
menthetetlenül beteljesedik rajtunk az „atlasz-sors”, az összeroppanás. 
Újra garázdálkodnak a démonok, ami lélekben kezdődött, testben feje
ződik be — s ami testtől van, az csak testheroikus pózunkkal, kegyes 
ön-odaszánáisunkikal valójában eltakarjuk előlük Jézus Krisztust. Itt a 
harmadik fázisban kell megtanulnunk a legnehezebb leckét: nékem alább 
kell szállanom, néki kell növekednie. A személyes diákomat végzőknek 
ismételten át kell tanulmányoznia Genezis 24. fejezetét! micsoda szolgálat 
lett volna, ha Rebekát önmagába bolondítja a szolga és nem hangolja rá 
a még ismeretlen Izsák iránti szeretőire?! pedig milyen szép szöveg kí
nálkozott volna: és vagyok Ábrahámmak megbecsült szolgája, a kiváló 
és megbízható, öreg gazdám mellett tulajdonképpen én végezem ám a 
dolgokat, nálam'nincs is okosabb, jobb vagy szebb . . .  stb. stb. Talán majd 
egyszer odaát tudjuk meg, hogy hány embert tettünk tönkre, mert szemé
lyes diakónia helyett személyi mithoszt kezdeményeztünk vagy tolerál
tunk ... ! Pedig pásztori szolgálatunk koronája az, ha Sikár lakosaival 
együtt mondják sokan a gyülekezetünkben: „nem a te beszédedért hi
szünk immár, mert magúink hallottuk és tudjuk, hogy bizonnyal Ö a 
világ üdvözítője, a Krisztus!” olv. János ev. 4. fejezetét. A negyedik fázis 
a Kriszitus-diakóiniában való személyes és boldog szolgálatvállalás, Az 
élet megtalált értelme! gyönyörű része szolgálatunknak ez, amikor együtt 
figyelünk az immár új életre jutott és közösségben élő testvérünkkel, 
ugyan, mi a néki adott kegyelmi ajándék? hol akarja használni őt mun
katársként mások megnyerése céljából a szolgálat Ura? ennek felisme
rése és az ebben való tanulás, gyakorlás, kudarcok ellenére is megta
pasztalt győzelem tulajdoniképpen az „érett férfiúiság”, a Krisztus-Testbe 
épült tag funkcionálása az egyházban/gyülekezetben, mint szolgáló kö
zösségben. Naponta hálát adok Istennek azért, hogy a pécsi gyülekezet
ben egyre bőségesebben megtapasztaljuk ennek valóságát. Ami van ná
lunk, megmagyarázhatatlan ezeknek a munkatársaknak hűséges, áldoza
tos, érett szolgálata nélkül.

Jaj, ha egyedül vagy szolgálattevő a gyülekezetben!
Jaj, ha irodádban várod csupán az embereket!
Jaj, ha az egyházat „szolgáltató váUalait” -tá degradálod!
Jaj, ha nem vagy naponta úton!
Jaj, ha megelégedsz gyülekezeted külső ismeretével!
Jaj, ha magadhoz kötöd a kereső és vágyakozó lelkeket!
Jaj, ha a személyes diaikónia csák vétel és nem adás! 

és ezerszer jaj, ha mindebbe belefáradtál. s már csak nyugdíjadat várod 
zöld sávot adva a szektás atyafiak számára gyülekezetedben!

Bizony, jaj, ha hamurakásban üldögélsz és már nem hordozod a szent 
lángot másokat is gyújtogatva az Élet Világosságával!

Térjünk vissza, a szituációkhoz. Vannak, akik jönnek. Lehet, hogy 
már csak ügyeiket intézni. Adót. fizetni, kazuáliát igényelni stb. Becsül
jük meg ezeket az alkalmakat. Hiszen találkozásról van szó. S ebben 
nekünk a helyzetünk Isten országának képviselete. Az iroda „hivatalos” 
óráit meg kell tartani. Zárt ajtót ne találjon senki. S ha az irodai idő 
már elmúlt, jöhetnek a lakásunkra. Nekem személy szerint igen kedvező 
a helyzeteim. Ha távol is vagyok, feleségem nyitott ajtóval és nyitott 
szívvel várja a gyülekezeti tagokat. S tudja a dolgát, (nem mindegy, 
hogy kit vesz feleségül a lelkész!) Ugyanígy a család minden tagja. Va
lamennyiünknek tudnia kell, hogy az első helyen a gyülekezeti szolgálat 
áll! sem magánérdek, sem családi érdek. — Ügyes-bajos dolgával, hoz-
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zánk jövőket nemcsak szeretettel (mennyire devalváltuk ezt!), hanem idői 
rászánással fogadjuk. Érdekeljen bennünket maga az ember, túl a konk
rét ügyön. Csendes beszélgetések kerekedhetnek a hivatalosnak indult ta
lálkozásból. Ha az egészségügyi szolgálat tehetetlen anamnézis felvétele 
nélkül, hogyan tudnánk mi munkánkat végezni türelmetlenül, hideg tár
gyilagossággal? Kazuáliák esetén kézenfekvő a beszélgetés indítása. 
A legritkább esetben térnek ki előle. Hiszen másoknak nincsen idejük, s 
ha megtapasztalják, hogy nálunk bőven van idő az együttlétre, szinte 
zsilipfelhúzásként árad a szívek feltárása gyakran a legintimebb vallo
másokig. A lelkésznek sohasem szabad az órájára nézni közben! Soha, 
mert akinek örök élete van, annak mindig van ideje. Ne ragaszkodjunk 
saját programunkhoz, koncepciónkhoz. Jézus eszkatológikus beszédében 
az is benne van: „beszélni akartam végre valakivel és nem volt neked 
időd számomra. . . ! ” Itt szerzem be azt a szempontomat, amire Isten 
nagyinehezen megtanított. Arra ti., hogy a „kötetlen munkaidő” azt je
lenti, hogy minden időm az Istené. . . ! ” társadalmunkban néha problé
ma, hogy a 8 órás munkaidő alatt ténylegesen hány órában folyik munka. 
Nálunk pedig meg kell tanulni azt, nincs idői határ. Szabadságon is 
időm az Úré! itthon is, külföldön is . . .  Már ebben a fázisban is vigyázz 
arra, hogy ne dolgozzál rutinnal. Ha nincsen két egyező ujjlenyomat, ha, 
ha nincsen két egyforma falevél, miképpen gondolnád, hogy lelkipásztori 
munkádat, a személyes diakóniát gazdag tapasztalatoddal már könnyedén 
végezheted. Nincsen k tv, egyforma sorshelyzet, legfeljebb hasonlítanak 
egymásra a problémák, ,'e valójában mindegyik más és más. Nem kopa
szodó patikusként nyújtod az orvosságokat néhány mondát hallatára. 
Személyes (!) a szolgálatunk. Állandó belső feszültség a jellemzőnk. 
Meghalljuk azt a sajátosat, egyedit, különöset, amiből jön felénk az em
beri szó? s mivel mindig „koldusok” vagyunk, közben szívünk tele imád
sággal, hogy megkapjam odaátról azt, amit itt és most tovább kell ad
nom?! ez a belső ajzottság és szüntelen (!) imádkozás végigkíséri szol
gálati utunkat ‘minden fázisban — az utolsó szívdobbanásunkig!

Vannak, akik várnak. Öregek, mozgásképtelenül házho,zkötöttek szá
ma egyre nő. Ugrásszerűen. Bár sűrűn temetjük őket, százakra megy 
azoknak a száma, akikhez nekünk kell eljutnunk. Akár átmenetileg be
tegek klinikákon, kórházakban, otthonukban, akár tartósan helyhez kö
töttek szociális otthonokban, lakásokban. Helyben és vidéken. Fantasz
tikusan időigényes szolgálat ez. Mennünk kell! egyszerűen nem érdekes, 
hogy fáradt vagy. Maradjon ez tested ügye, dé lelkileg tudomásul kell 
vennünk, hogy tartozunk nekik, adósaik vagyunk. Vagy egyszer meghal
lod: majd: „beteg voltam és nem látogattál meg engem, öreg voltam és 
nem törődtél velem stb.” Naponta legalább egy helyre el kell jutnod! 
nagyon szegény az a napod, amikor ezt nem tetted meg! — És a monda
nivaló? betegeknél a szenvedés problémája, gyónásfeloldozás vigasztalása, 
rásegítés ott is (!) a szolgálatra, szeretetre többi beteg, ápoló-gyógyító em
berek iiránt stb. Öregeknél a gyönyörű szolgálat: felkészítés az utolsó, 
földi órára, hogy ne a sötétet lássa, amint közeledik feléje és lassan be
takarja, hanem a Fényt, az Atyai házat és szelíden simuljon Ura kezé
b e . . .  azt hiszem, hogy itt derül ki rólunk, milyen papok vagyunk és mit 
érünk az Ijsten számára. Iszonyú hallani fiatal kollégától: nem bírom a 
kórházszagot, nem bírom elviselni a látványt. . .  az ilyen ne firkáljon a 
diakóniáról, hanem sürgősen térjen meg. A szenvedők gyógyító Jézusá
hoz, az irgalmas Pásztorhoz, a halált győző Úrhoz! de haladéktalanul, 
különben csak annyit ér, mint a pócsi kalendárium lapján a tavalyi légy- 
piszok. — Érted, kolléga? menni kell!! Nekem itt is kivételesen jó a 
helyzetem. Betegek jelentése, az Információs szolgálat jól működik —

724



ritka a hiba. Bőven vannak beteggondozó szolgatársaim. Viszik az öregek
hez rendszeresen a vasárnapi istentiszteletet magnón. Akit lehet, hoznak 
autón templomba a gépkocsi-tulajdonosok. És még így is, néha majd be
leszakad a szívem, ha későn érek el valakihez, ha ritkán jutok el ahhoz, 
aki személy szerint engem vár. Csak annyit teszek hozzá, hogy egyszerűen 
nem mernék és nem tudnék — még ilyen gyengén is' — prédikálni, ha 
nem lennék úton hozzájuk. Ami időt itt „elveszít” a lelkész, sokszorosan 
megnyeri a-szószéken! sok üres prédikáció oka a látogatások és gondozó 
szolgálatok hanyagolása. Még egy tömegszervezeti funkcionárius is alkal
matlan beosztására, ha elszakad a „nép” -től, hát akkor mire megy egy 
lelkész, ha nem él a gyülekezetében?! újra és ezerszer mondom: menni 
ke 117...!

Vannak, akikhez el kell jutnom. Nem fontoskodás késztet rá, sem 
provokációs indulat. Egyszerűen a gyermeklkeresztség. Akik meg vannak 
keresztelve, a gyülekezet tagjai. Ha nem is konfirmáltak, ha évek óta 
poros a helyük a templomban. Ha látszólag nagyszerűen prosperálnák, 
amióta kiugrottak az egyház hajójából. Akkor is! Ez a legizgalmasabb 
pásztori szolgálatunk. Megtanultam, hogy nem készíthetek terveit látoga
tásukra vonatkozóan. Mivel imádságaimban sűrűn szerepelnék, eszembe 
tudja juttatni a Lélek, ha úton vagyok másfelé vagy már hazafelé tartok 
a kis Trabanttal. Kellemetlenségem csak akkor támadt, hia saját fejem 
szerint csengettem ajtókon. Ugyan kivágtam magamat pár udvarias szó
val, de nem éreztem magamat valami jól ilyenkor. Hála Istennek, ez 
egyre ritkábban fordul elő. Hinnünk kell az ígéretben: akiket a Lélek 
vezet, azok az Istennek fiai. . .  mire is jutnánk mindennapi könyörgés 
nélkül, amikor pontosan a Lélek vezetéséért imádkozunk?! ez ugyan 
eléggé ismeretlen táj, de meg kell tanulni járni a Lélek útjain. Számta
lan esetben történt meg viszont, hogy az ajtó kinyitásakor meglepődve, 
de örömmel hangzott el: de jó, hogy eljött, magát valóban az Isten küld
te . . .  s ömlesztve kerül élénk a család minden nyomorúsága felnőttek 
között, gyerekek, gyerekeik életében stb. Ilyenkor szigorúan tilos’ még 
csak gondolatban is elmondani: „hát igen, Isten nélkül ide jutottatok...” 
Hiszen Isten nélkül mi még mélyebb nyomorúságban lennénk. Én leg
alábbis bizonyosan. Ami alázat, gyengédség, szelídség, simogató szeretet 
csak telik tőled, ilyenkor rukkolj elő azzal. Csak semmi ítélet! hála az 
Urnák, ezt fenntartotta magának. Reánk az vár. hogy alkalmassá váljunk 
a szolgálatra és Urunk rendelkezésére álljunk, használhasson, amikor 
akar. Volt eset rá, hogy hosszú évekig igényelték ilyen „elsodródott” test
vérek az én esti és titokban .tartott látogatásaimat s utána bátorodtak fel 
gyülekezeti részvételre. Van, ahol ez még a reménység dolga. Volt példa 
arra is, pap nélküli temetésen álltam meg koporsójuk mellett s utána 
indult meg a család egy-két tagja felénk megtapasztalva az előítélet és 
feltétel nélküli egyszerű szeretetet. De vannak, egyre többen, akik nem 
jönnek, nem is várnak tulajdonképpen, mégis el kell jutnunk hozzájuk, 
hiszen mire is jutnának „személyes diakónia” nélkül?! ahogy múlnak az 
évek, úgy értem meg egyre jobban a bonhoeferri tanácsot: úgy beszélni, 
segíteni, szeretni „vallástalanul” emberek között, akik számára „esti Deus 
non daretur...!” Egyetlen példát erre a mostani nyarunkról. Évek óta 
kialakult kapcsolatunk van egy gyermekotthonnal, annak is korrekciós 
csoportjával. Július folyamán kéthetes táborozást rendeztünk fiataljaink
kal számukra egy kölcsönkapott vállalati menedékházban. 30 kis lurkó, 
jobbára cigánygyerekek két héten át együtt velünk mint patronálókkal.  
semmiféle illegális egyházi gyerekmunika nem volt. Egyszerűen főztünk 
reájuk, kimostuk az összepisilt ágyneműt, játszottunk, hancúroztunk, so
kat énekeltünk, szalonnát pirítottunk stb. Lebarnultak, felüdültek, ren
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geteg élménnyel tértek vissza otthonukba. Lehet, hogy időpazarlásnak 
ítélik egyesek. Hiszen nem nőtt velük a gyülekezetünk. Eszünk ágába 
sem jutott valami áttételes, lelki munka. Csak szerettük őket, csak ját
szottunk velük. Csak tanítgamuk őket csokrot szedni, gombákat megkü
lönböztetni, egymással jó barátságba kerülni, jóízűen megenni mindent 
és nagyokat aludni nyári éjszakákon át. De lehet, hogy egyszer valaki 
majd azt mondja: jöjjetek mellém, mert engem szerettetek, velem ját
szottatok, nekem adtatok vidám nyári vakációt... !

Be kell fejeznem. Hiszen reménységem szerint a java most követ
kezik a közös beszélgetésben. Az utolsó szó jogán mégis ismétlem: in
duljatok a személyes diakónia végzésére! lerázhatatlan teherként helye
zem szívetekre: a kicsikben, a szenvedőkben, az öregekben, a magánosok
ban Jézus vár titeket, hiszen, ha „egyet befogadtok e gyermekek közül, 
engem fogadtatok be”, hiszen „ha eggyel megtettétek e kicsinyek közül, 
velem tettétek meg! „Isten őrizzen meg attól, hogy ezek a mondatok 
ellenkező előjellel hangozzanak fel bármelyikünk fölött is az utolsó 
napon!

Balikó Zoltán

Személyes diakónia
1. A diakónia órája

Ezzel a megfogalmazással a téma — és a feladat-időszerűségére sze
retnénk rámutatni, megjegyezve, hogy a továbbiakban is ebben az össze
függésben diakónián annak az egyes emberhez, a személyhez fordulását, 
Illetőleg a kifejezés ilyen vonatkozását értjük.

Köztudott, hogy istentiszteleteink látogatottsága, gyülekezeteink 
„templomozása” sóik kívánnivalót hagy maga után. A feltételezett vagy 
valóságos léletoszámnak alig néhány százaléka — falun több, városiban 
kevesebb — vesz részt az istentiszteleti életben. Nálunk a helyzet még 
viszonylag jobb, mint sok más országban. (Pl. Nyugat-Németországban a 
protestáns diákok 46% soha, 40% néha, 5% rendszeresen, 9% gyakran 
jár templomba.) :— Másfelől az is tény, hogy mindez nem jelent vallásos 
érdektelenséget, az egyház szolgálata iránti közönyösséget. Felmérések bi
zonyítják, hogy széles tömegek — felekezeti különbség nélkül — élénken 
érdeklődnek a Biblia és Jézus személye iránt. Ugyancsak beszédes jelei 
vannak annak, hogy az emberek sokszor rendkívül vágynak arra, hogy 
törődjenek velük. Nem vallásos előjellel s nem is az ún. „lelkűkkel”, ha
nem velük magukkal. Az életükkel, a gondjaikkal, kérdéseikkel, ügyeik
kel, bajaikkal. Egyes lapok (pl. Nők Lapja) szerkesztői üzenetei, ill. a 
szerkesztőhöz küldött levelek élénken tanúskodnak erről, nemkülönben 
a közelmúltban megindult — világi! — telefonszolgálat népszerűsége. A 
pszichoterápiái jellegű rádiós-televíziós adásoknak óriási visszhangja van. 
Minden nagyobb üzemnek van már saját pszichológusa. Minél inkább 
eltömegesedik az ember a nagyvárosokban, a rohamos urbanizáció, kö
vetkeztében, annál inkább jelentkeznek az elmagányosodás jelenségei. 
Az emberek segítségre vágynak, életsegítségre, hogy élni tudják ezt az 
életet, értelmesen és teljesen. E mellett szorongatják őket az ősi félel
mek: sorstól, hal,áltól, a megháláltál és attól, mi van esetleg azután... 
Ezért ha kérdéseikre választ nem kapnak, ha senki sem foglalkozik ve-
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lük, ha nincs'segítő kéz megértő szív, jó szó, akkor szektákhoz, különfé
le okkult mozgalmakhoz, „halottlátókhoz” stb. folyamodnak.

Ne várjuk, hogy hozzánk jöjjenek, szószékeink alá seregeljenek, fel
keressék gyülekezeti alkalmainkat. Ezt sokan sokféle okból nem teszik. 
Nekünk kell felkeresni őket, az utánuk járó, gondjukat felvevő, velük 
szolidaritást vállaló — bibliai képpel szólva — pásztori szeretettel, tü
relemmel, a segíteni akarás szándékával, és készségével, mindent egybe
fogva: a diakónia magatartásával. A mezők valóban fehérek — ebben az 
értelemben — az aratásra. Nem tömegevangelizációk gyors sikerekre törő 
szónokait, mindenáron azonnali megtérést sürgető misszionáriusokat vár 
azonban a világ, hanem — diakónusokat. Csak mint ilyenek lehetünk ma, 
ebben a korszakban, Urunk engedelmes követői.

Még egy körülményre utalunk ebben az összefüggésben. Egyházszo
ciológiai felmérések azt is megmutatták, hogy amíg — mint említettük 
— istentiszteleti szolgálatunkat és egyéb hasonló rendezvényeinket csak 
aránylag kis százalékban veszik igénybe, azők is akik egyébként formá
lisan hozzátartoznak valamelyik feleíkezethez, feltűnően magas azoknak a 
száma, akik a kazuális szolgálatokat igénylik. Még mindig a gyermekek 
70—80%-át hozzák keresztelésre, 30'—40% kéri házassága egyházi megál- 
dását, 80—90%-át az elhunytaknak részesítjük egyházi temetésben. E je
lenség okainak .feltárása nem fér az előadás keretébe. Itt csak arra mu
tatunk rá, hogy ezek az alkalmak az emberekkel — így mondom, mert 
nem biztos, hogy gyülekezeti tagok — való találkozás, tehát a segítés, az 
élet döntő fordulópontjain — születés, házasság, halál — való gondoskodó 
elkísérés, a reánk bízott drága kincs, az evangélium nyújtásának alkal
mai. Felmérhetetlen a felelősségünk a tekintetben, mint élünk — s nem 
visszaélünk — ezekkel az alkalmaikkal. A kazuális szolgálatok liturgikus, 
homileitikai és katechatikai vonatkozásait most figyelmen kívül hagyva — 
bár a valóságban mindezek természetesen felhonithatatliainul összefügge
nek — most csak a paisztorális, diakóniai dimenzióra szeretnénk ügyelni.

Nemcsak emberi oldalról tekintve azonban, tehát gyülekezetszocioló
giai, statisztikai felméréseik felől tűnik úgy, hogy itt van a diaikónia órá
ja, hanem erre indítanak genuin teológiai megfontolások is. A teológiá
ban, felekezeti különbség nélkül, úgy tűnik az utóbbi két-három évtized
ben, bekövetkezett egy anthropológiai érdeklődés, a teológiának az ember 
és az emberi felé fordulása. Csak egészen vázlatos utalásokra szorítko
zom. Az a Kari Barth, aki teológiai munkásságának kezdetén meghirdette 
Isten egészen más voltát s kérlelhetetlenül hangsúlyozta Isten istensé
gét, 1956-ban ilyen címmel int tanulmányt: Isten embersége. Ez á ten
dencia a teológia széles területein érvényesült s minden teológiai diszcip
línában meg van a lecsapódása. Az ember és világa került az érdeklődés 
előterébe, pontosabban az emberért és a világért való fáradozás, annak 
nemesük örök üdvösségéről, hanem földi javáról való gondoskodás. Jel
szóvá — sajnos néha csak azzá — vált a, megfogalmazás, hogy az egyház 
a világért van, életének értelme a szolgálat s az istentisztelet csak akkor 
értelmes, ha emberszolgálat is egyben (Róm 12,1—kk).

Mindez nem jelenti — nem jelentheti — a keresztyén teológia vele
jének a krisztusközpontúságnak a feladását. Ellenkezőleg: éppen a krisz
tusvalóság egyik aszpéktusa vált teológiai fáradozásunk és egyházi gya
korlatunk mozgatójává: az inkarnáció. Az ige testtélétele Isten döntő 
diaikónáai aktusa. Az örök ige szolgai formát vesz fel, belealázkodik em
beri létünkbe, sorsközösséget vállal- velünk, hogy így részeltessen isteni 
létében (Jn 3,16; 1,14; Filippi 2,5—11; Ek 4,18—19). Isten ember felé for
dulása, isőt embersége teszi indoklottá és szükségessé a teológia és az egy
ház ember és világ felé fordulását. Témánk összefüggésében ez azt je-
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lenti; aki a személyes diakónia munkájában fáradozik, az utána megy az 
embereknek, ott keresi fel őket, ahol valóban vannak, azokban a társa
dalmi, politikai összefüggésekben, amelyekben élnek. Megismeri ezt az 
embert és közösséget vállal vele, — a bibliai „ismerni” kifejezésnek min
dig az is a jelentése, hogy közös a megismerés tárgyával.

2. Az ember személye
Kicsoda ez az ember, aki felé a személyes diakóniában fordulunk, 

akivel törődni akarunk? A Magyar Népköztársaságban, a szocialista tár
sadalomban élő ember, a XX. sz. utolsó évtizedeiben. Ezt a szempontot a 
továbbiakban is szem előtt kell tartanunk.

Az ember a maga valóságában testi-lelki felbonthatatlan egység. A 
bibliai megalapozású keresztyén antropológiának ez feladhatatlan tétele. 
A dualizmus, amely az emberben szétválasztani igyekezett a felsőbb
rendű szellemiséget, a lelket mint „isteni szikrát”, az alacsonyabb rendű, 
tisztátalan testtől, anyagi valóságtól, nem bibliai, hanem idegen eredetű, 
a görög filozófiából tört be, sajnos nagyon korán a keresztyén gondolko
dásba és okozott mérhetetlen károkat miai napig. Ennek következménye 
az az elspiritualizált lelkigondozás, amely csak az ember lelkiüdvösségé
vel törődött — e kifejezés egyetlen helyen, I. Pt 1,9. fordul elő az egész 
Bibliában! — s figyelmen kívül hagyta az ember valóságos életszükség
leteit. Pedig már .az Üdvhadsereg mozgalma is eljutott annak felismeré
sére, hogy az élet peremére jutottal gondozásában elválaszthatatlan a 3 
„S” —• Suppe- Seife- Seelenheil- egysége. Az orvostudományban megje
lent a pszichoszomatikus szemlélet, mely szerint az emberi szervezetben a 
testi és lelki folyamatok, ill. jelenségek kölcsönhatásban vannak egymás
sal, Köztudomású pl. hogy igen sok bőrbaj ideges eredetű, nemkülönben 
a gyomorfekély is, különböző vérkeringési és anyagcsere-zavarok, szív 
és epe-panaszok stb. Fordítva is áll: a lelki élet egyensúlyának helyreál
lása néha csodaszerű gyógyulásokat eredményezhet. Az, amit közérzetnek 
nevezünk testi-lelki összetevők eredője,, nemcsak az egyén, de .a társada
lom életében is. Azt sem feledhetjük, hogy az ember, mint teremtmény a 
kozmosz része. A kozmikus hatások, holdsugárzás, napfolttevékenység, 
időjárási frontok átvonulása szintén érinti egész testi lelki valóját.

Az ember másodszor személyiség, egyéniség, minden ember „egyedi 
darab”, nincs belőle másik. Isten kezének alkotása s neki drága, hiszen 
Fiát adta érette. Isten számára valóban legfőbb érték az ember, az egyet
len lény, akit önmaga számára beszélgető partneréül, felelős életre hívott, 
arra méltatott hogy munkatársa legyen a Szentleikének temploma, az 
örök élet várományosa. A nácizmus egyik .rémtette volt, amikor a kon
centrációs táborok foglyait megfosztotta nevüktől s ezzel személyiségük
től s puszta számokká degradálta.

Ezért senki sem elhanyagolható mennyiség, nincsenek reménytelen 
esetek. A személyes diakónia éppen az egyes emberrel való törődés. Jézus, 
minden diakónia példaképe, kihívja az embert a tömegből (Mk 8,22— 
23) hogy meggyógyítsa s azután vissza is küldje a szolgálatba, az embe
rek közé (J,n 4,28—29).

Az egyes ember személyisége csak a másik emberhez való reláció
ban, vagyis a társadalomban teljesedhet ki és valósulhat meg. A magá
nyos ember torzó. A személyes diakónia egyúttal mindig gyülekezeti és 
társadalmi diakónia is, mert az embert a valóságos környezet összefüg
géseiben, hazai szocialista társadalmunkban szemléli. Amikor törődik 
vele, gondozza, tudatában van annak, hogy ezzel gyülekezetépítő és tár
sadalomépítő munkát is végez. Aczél Györgyöt idézem (Az értelmiség út-
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ja a szocializmus útja, Magyar Nemzet, 1979. ápr. 30.): „Mindenfajta mun
ka eredményességének változatlanul fontos ösztönzője az emberrel való 
törődés. Az egyénnel való törődés, ha elvszerű, a közösségi érzést növeli” .

Veöreös Imrének a Lelkipásztor ez évi 2. sz-ban megjelent tanulmá
nya (A gyülekezeti tagok tudatának megváltozása és az igehirdetés meg
újulása) segíthet abban, hogy ráfigyeljünk a személyes diakónia néhány 
területére, éppen abból a szempontból, hogy gyülekezeti tagjaink a ha
zai szocialista társadalom tagjai és munkásai.

Egyik ilyen munkaterületünk lehet híveinknek a munkához és az anya
gi javakhoz váló viszonya. „A  szocialista társadalom a munka társadal
ma”, mondotta ez évi május 1-i nyilatkozatában Kádár János. A munka 
nemcsak az anyagi javak megszerzésiének, tehát az egzisztencia biztosí
tásának eszköze — ez is, kár volna tagadni, — hanem hivatás, az életpá
lya értelmét meghatározó tényező. A lutheri hivatásetikáról sok okos szót 
tudunk mondani, hogy fest azonban ez a gyakorlatban, amikor pl. a csa
lád gyermekének pályaválasztása ügyében kérik tanácsunkat? Hogyan 
tudjuk itt meggyőzően képviselni azt az álláspontot, hogy a munka, a 
hivatásbetöltés legmasabb szinten szolgálat is, hiszen nemcsak a magam 
előmenetelét, hanem embertársaim javát is szolgálja?

Társadalmunkban itt-ott megjelentek a fogyasztó társadalom — nyu
gati eredetű — jelenségei. 10—20 éves érettségi találkozókon a fiatalok 
így mérik le egymás sikeres életének jeleit: Mit értél el? . . .  Van már.. .  
Hol tartasz? . . .  Vagyis ebben a szemléletben az élet értelmét a megszer
zett és elfogyasztott javak adják. Nem elég, ha ilyenkor a lelkipásztor 
rámutat arra a — kétségtelen nagy igazságra —, hogy hitünk szerint éle
tünk végső célja és értelme túl van annak földi kereteim. Azt is fel kell 
mutatnia, hogy a mindenáron érvényesülni akarás, a karrierizmus ör
döge megrántja már most iis életünket, szétzilálja emberi kapcsolatain
kat, mert egymásnak nem munkatársai, hanem versenytársai vagyunk 
ebben a gondolkodásban. Aprópénzre tudjuk-e váltani ebben az össze
függésben is a lutheri egyedül kegyelemből hit által való megigazulás 
tanítását, ami azt jelenti, hogy ebben a földi vonatkozásban sem kell ön
magunkból kicsikart teljesítményeinkből megélni, hanem élhetünk sza
badon és boldogan Isten ingyenvaló jóságából s ez szabadíthat fel arra, 
hogy ne csak a magunk hasznát keressük, hanem a másét is, ahogyan Pál 
ezt megfogalmazta.” *

Ebbe a témakörbe tartozik a szabad idő helyes felhasználásának a 
kérdése. Örülünk annak, hogy társadalmunkban a gépesítés és egyre jobb 
munkaszervezés következtében megnőtt a szabad idő — megnyúlt a hét
vége. Komoly kérdéssé vált azonban a szabad idő értelmes, hasznos, va
lóban üdítő eltöltése. Szegényes a fantáziája annak a lelkipásztornak, aki 
ezzel kapcsolatban csak a vasárnapi istentiszteletre és más egyházi ren
dezvényekre tudja felhívni a figyelmet. Magától értődő, hogy a hívő 
ember él Isten igéjével, vágyik a gyülekezet közösségére, a szentség meg
újító erejére. E mellett azonban segítenünk kell konkrét tanácsadással 
is Isten drága ajándéka az idő jó megtöltésére és nem elverésére. Ilyen
kor találkozhat a különben sokfelé elfoglalt csalás s találhatja meg a vá
rosi és egyre inkább urbanizálódó ember a kapcsolatot Isten gyönyörű 
teremtett világával s élhet a kultúra, a művészetek felkínálta lehetősé
gekkel. Magától értetődő, hogy híveink kezébe adjuk a Bibliát, de ad
tunk-e már a kezükbe valamely más jó könyvet? Ide kívánkozik egy 
megjegyzés: mit tettünk, azért, hogy gyülekezeti alkalmaink olyan von
zóak legyenek — mint amilyenek lehetnének? Nem véletlen, hogy pl. 
egyházi hangversenyeink zenés áhítataink nagy tömegeket — nemcsak 
híveket — vonzanak, mert ezek elsőrendű diakóniai alkalmak.
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A család, házasság, nemzedékkérdés a személyes diakóniának mindig 
is egyik ,legfontosabb területe volt és az is maradt. A házasság válságá
ról mindig újra felröppenő hírlelések ne nyugtalanítsanak. Válsága csak 
annak van, ami az élet eleven valósága, — egy múmiának nincsen. 
A család válsága olyan régi, mint maga az ember, — már az Édeinkert- 
ben elkezdődött! — mert az ember van válságban. Mi azonban annak 
örömhírével küldettünk a világba, hogy az Embernek Fia azárt jött, hogy 
az ördög munkáit lerontsa. Ahhoz azonban, hogy ezt az örömhírt a reánk- 
bízottak között realizálni megpróbáljuk, szükség van arra, hogy nagyon 
alaposan ismerjük e tekintetben is az emberek tudatváltozásait, mindazt 
amit e tekintetben a korszerű szociológiából és pszichológiából tanulha
tunk. Pusztán bibliai idézeteikkel itt sem sokra megyünk. Híveinknek 
reális segítségre, konkrét tanácsadásra van szükségük. A legújabb poj- 
menikai irodalom nem véletlenül tesz nagy hangsúlyt a tanácsoló pász
torkodásra.

E témakörön belül külön nagy feladatkör a gyermekek és ifjúság 
gondozása. Részletekbe itt sem mehetünk bele. csak egy szempontra 
hívjuk fel a figyelmet. Az egyes „eseteket” nem szabad elszigetel
ten szemlélni. A gyermek a család: szülők, testvérek együttesében él. 
Nem miniatűr felnőtt, hanem sajátos világa van: a mese, a játék s később 
a pajtások és az iskola. Ahhoz, hogy Lóci óriássá lehessen (Szabó Lőrinc 
verse) — megtalálja helyét a maga kis világában és a felnőttekében is, 
a környezetben — le kell ülnünk mellé. — Az ifjúság döntő konfliktusa 
is társadalmi jellegű. Fizikai, biológiai, szellemi-lelki fejlődésének gyak
ran nem azonos ütemű menetében vívódik, hogy megtalálja azt a har
móniát, amely az érett személyiséget jellemzi.. Problémává lesz a másik 
nemhez való viszonya. Megpróbálja egy értékrendszerben elhelyezni az 
élet valóságait: keresi élete értelmét. Mindebben, forrongásában, türel
metlenségében, éles kritizálásában voltaképpen a társadalomban való he
lyét keresi. Nekünk éppen ebben kell őket segítenünk: hogy felismerjék 
az éppen az ő nemzedékükre váró feladatokat s hasznos, építő, tovább
lendítő hulláma lehessenek magyar szocialista társadalmunknak. Aki úgy 
véli, hogy ez nem egyházi feladat, az elfelejti, hogy diakónlána hivattunk 
ebben a világban. „Az egyház ajánlja fel segítségét arra, hogy az emberek 
érezzék otthon magukat a társadalomban” (J. Moltmann, Evangelische 
Kommentáré, 1979/4). A korábban már említett jó társadalmi közérzet 
létrejöttében való egyházi közreműködés elsőrendű feladatunk.

Külön nagy területe a személyes diakóniának az öregek, betegek, fo
gyatékosok, halál révén állók gondozása. A társadalom elöregedése az 
emberi életikor meghosszabbodása révén, köztudott. Segíteni abban, 
hogy az öregkor — amely nem állapot, hanem folyamait, melynek szaka
szai vannak — tehát az öregedés folyamata tartalmas, értelmes, szép és 
nyugalmas szakasza lehessen az emberi életnek — nagy feladat. Társa
dalmunk érzékeli ezt a feladatot és jelentős lépéseket, tesz megoldása 
érdekében. Tennivaló azért akad még számunkra is elég. Öregnek lenni 
mindenképpen teher, másfelől megoldandó feladat is, mint minden élet
kora az emberi életnek. A leckét Isten adja fel, vizsgázni az embernek 
kell. A személyes dialkóniában kézen fogjuk az öreg embert, a fogyaté
kost és együtt lépegetünk vele. Ezzel a mondattal modern lelkigondozás 
egyik fontos elvét említettem: nem dirigálni kell, hanem együtt menni, 
elkísérni s így próbálni segíteni. A testi-lelki fogyatékosok százalékaránya 
igen magas, — az alkoholizmus valóságos népbetegség, az öngyilkossá
gok százalék,arányában is vezetünk. A tennivaló tehát rengeteg, csak ész
re kell venni.
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A halál, mint esemény nem tabu-téma többé, világi viszony,Latban 
sem. Illyés Gyula: Cháron ladikján, Devecseri Gábor: A múlandóság cá
folatául, megrendítő költői vallomásai után orvosok, pszichológusok, szo
ciológusok seregnyi tanulmánya foglalkozik vele idehaza is (az TJj írás, 
Valóság, Magyar Pszichológiai Szemle legutóbbi számai!). Az a szenvedé
lyes érdeklődés, amely a rádió, televízió e témával kapcsolatos adásait 
kíséri, mutatja a társadalmi igényt, amely az egyházakat is tanúságtételre 
hívja ki és szolgálatra kötelezi. Nem csak arról van szó, hogy tartozunk 
a világnak a feltámadott Úrról való tanúságtétellel, ez magátólértető- 
dő — hanem arról is, hogy a magunk részéről is segítséget nyújtsunk 
ahhoz, amit így szoktak kifejezni: biztosítani az emberihez méltó még
ha,lás körülményeit. (V. ö. Sárkány Tibor és Ribár János cikkeit a Lelki- 
pásztorban).

3. A lelkigondozás, mint diakónia
Az egyes emberrel, minden vonatkozásban való törődés megjelölésé

re a személyes diakónia kifejezés látszik a legmegfelelőbbnek. Jobb, mint 
a szokványos „lelkigondozás”, „lelkipásztorkodás” . Ezekhez az a — beve
zetőnkben már elhárított félreértés tapadhat, mintha ebben a szolgá
latban csak az ember leikével, mint különálló valósággal való foglalko
zásról lenne szó s célunk kizárólag a „lelkiüdvösség” biztosítása lenne. 
Ez már csak azért is félreértés, mert a magyar nyelvben legtöbbször az 
„üdvösség” kifejezéssel visszaadott bibliai kifejezések pontosabban a mö
göttük levő fogalmak és a valóság, ennél sokkal több és gazdagabb. Isten 
az egész ember testi-lelki, földi és örökkévaló javát akarja. E mellett a 
Biblia az embert mindig mint Isten népének tagját szemléli, sohasem 
egyéni elszigeteltségében. Isten ígéreteinek foglalata: Isten országa, föl- 
det-mennyet, időt és örökkévalóságot egybeölelő s végeredményben az 
emberiségnek felkínált ajándék. Az egyháznak nem, monopóliuma van 
Istenországára és annak javaira, hanem sáfár,sággal bízatott meg. Éppen 
ennek kifejezése a diakóna.

A nyáj-pásztor, egyébként bibliai gyökerű képe sem látszik korunk
ban alkalmasnak az egyházi szolgálat megjelölésére. Patriarchális társa
dalmi struktúrát tükröz s ez már mögöttünk van. Tekintélyelvi viszonyu
lást sejtet — vezető-vezetett — a mai ember pedig, bár szüksége van az 
igazi, erkölcsi megalapozottságú tekintélyekre s követhető példaképekre, 
.mégis inkább partnerre, segítő és megértő felebarátra vágyik. A mai egy
házi embergondozás nagy hangsúlyt tesz arra, hogy módszere „nondirek- 
tív”, vagyis nem dirigálni akar, hanem elkísérni, társul szegődni az em
berek mellé, azonosulni velük. Ez kölcsönösséget is jelent: a gondozó és 
a gondozott elkülönítésének sémája nem tartható fenn; megosztjuk 
amink van s ketten-hármain együtt próbálunk az ígérete szerint jelen
levő, egyetlen. Űr szavára hallgatni. Ennek a kölcsönösségnek a kifeje
zése szolgálatúink klasszikus formája a beszélgetés. Beszélgetni csak egy 
szinten állva, — vagy inkább ülve — lehet. Ugyanez okból a személyes 
diakónia nem lehet csak lelkészi munka, hanem gyülekezeti feladat. Jó, 
ha team munkává válik s egy csoport hordozza konkrété, mindig maga 
mögött -tudva az egész gyülekezetét, annak imádságát, együttgondolko
dását, érzését. Ebben is lutheri örökségünk kincstárából lehet élnünk, 
hiszen Luther nyomatékosan hangsúlyozta, hogy az evangélium közlésé
nek jeles módja a „muituum colloquium et coinisolatio fratrum”. Itt is 
hangsúlyos a kölcsönösség. Ki ne élte volna át, hogy pl. egy nagybeteg 
türelme, állhatatossága, megbékéltsége által ő maga nyert vigasztalást és 
megerősödést.
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Ezért is a modem személyes diakónia egyik kulcsszava a „kommu
nikáció” . A fogalom jelzi, hogy nem egyirányú közlekedésről van szó. Ez 
nem áll ellentétben azzal, hogy ugyancsak jelentős szerepet kap — mint 
már említettük — a tanácsadás. Hiszen a tanács nem utasítás, hanem fel
ajánlás, nem vezényszó, hanem testvéri szó. A paraklézis legősibb értelme 
szerint, a Szentlélek segítségül hívása, aki segítségére lehet erőtlensé
günknek s szívünkbe és szánkba adhatja a helyén való szót, elvégezheti 
gyógyító munkáját (Rám 8).

Ahhoz, hogy a Szentlélek szóhoz juthasson meg kell tanulnunk hall
gatni. Nemcsak meghallgatni a másik felet türelemmel és odaadással — 
ez is nagy művészet — hanem általában elnémulni egy időre. A modern 
személyes diakónia említi a nonverbális kommunikáció lehetőségét és 
szükségét. Ki ne érezte volna az emberi szenvedés, gyász, fájdalom előtt 
Babits panaszának, igazát: „Hozzám már hűtlen lettek a szavak” (Jónás 
könyve). A sokszor, sokat — néha talán túlsókat is — beszélő lelkésznek 
nem árt megtanulni elnémulni. Szavak nélkül csak jelen lenni a másik 
ember számára. Csak egy gesztussal, tekintettel jelezni: Nem hagylak el, 
veled vagyok, számíthatsz rám. Néha az utolsó szolgálat, amit haldoklók
nak megtehetünk, hogy fogjuk kezüket. De ezt igénylik, mindvégig. Je
lenlétünk néha a legnagyobb szolgálat.

Ugyanekkor pl. másfelől a telefonszolgálat nagy népszerűsége mutat
ja verbális kommunikáció iránti elemi igényt is. Igaz és hiteles szót várnak, 
ahol egységben, van a szószéki beszéd, a bizalmas beszélgetés és a sze
mélyes magatartás „aranyfedezete” — a hit, a politikai állásfoglalás és 
a társadalmi életvitel tekintetében egyaránt. — Sütő András megrendítő 
modern példázatában az Űr és Péter együtt indulnak a földre „jószót- 
gyüjtögetni”, mert híre kelt odafönt az emberi szavak teljes romlásának. 
Hátukon a lapos tarisznyával, fejüket csóválták oly rengeteg nyelvkáro
sult láttán. (Engedjétek hozzám jönni a szavakat). Bizony nagy kelete van 
a kevés, de jó szónak magvas beszédnek az emberek között. A személyes 
diakóniában, — többék között — ebben is gyakorolhatjuk magunkat.

Mindig újra fel szokták vetni a kérdést: mi a propriuma az egyházi 
embergondozásnak a sokféle egyéb, pszichoterápiái, pedagógiai, szociál
politikai fáradozás közepette. Azt vélem a diakónia kifejezés már meg 
is felelt erre. Jelzi azt a sajátos, Krisztus szeretetéből fakadó „arra felelő 
és azt továbbadó munkát, amelyre éppen Isten népe hivatott el. „Az egy
ház jövője a diakóniai gyülekezetben van.” (Moltmann). A személyes- dia- 
kóniának, mint minden egyházi szolgálatnak sajátos a gyökere és a hori
zontja. Krisztus küldő parancsa és az új ég és új föld ígérete.

Dr. Groó Gyula

Személyes diakónia
\Lel;késztestvérak kifejezett kérésére került ez a téma az idei lelkész- 

konferenciák programjába. Jó, hogy így történt, hiszen olyan téma ez, 
amely mindnyájunkat érint lelkipásztori munkánk során és amelyhez, va
lamelyest „mindnyájan, értünk” . Hogy jól értünk-e és főiképpen, hogy 
jól csináljuk-e, ez már egy újabb kérdés. A poiimenikát tanultuk teoló
giai tanulmányaink során és bizonyára azóta is forgattunk szakkönyve
ket, jegyzeteket, cikkeket és tanulmányokat e tárgykörből, A Lelkipász
tor c. folyóiratunk dicséretes tervszerűséggel hoz idetartozó, sok hozzá
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értő lelkesedéssel és szakszerűséggel megírt cikket (néhányat előadásom 
végén felsorolok majd), a pszichológia és szociológia tárgyköréből is igen 
sok mű forog közkézen újságokban, folyóiratokban, népszerű kiadvá
nyokban, a döntő azonban mindig az, hogy gyakorlati lelkészi munkánk
ban mindebből mit használunk fel és (milyen eredménnyel ? .

Theodor Bővet írja: „Az orvosi lelkigondozás hasonló az olyan tűz
oltóhoz, aki megtalálja a tűz fészkét, de nincs vize, amellyel elolthatná; 
á lelkipásztori lelkigondozás pedig sokszor bőséggel ontja a vizeit, de nem 
találja meg a tűz igazi fészkét.” Mindkettő dilettantizmus ebben, a for
mában s ezért hatástalan. Nem kall lélektani szaktudósokká válnunk,- ez 
egyesek külön karizmája lehet, de a lelkipásztori munka sokkal összetet
tebb és főképp -nem -a mi személyes képzettségünktől, hanem Jézus Krisz
tus erejétől és áldásától függ a hatásfoka. Mindazonáltal mind a lélek
tan, imind egyéb, az emberről és társadalomról szóló tudomány eredmé
nyeit és útkereséseit ismernünk és alkalomszerűen használnunk lehet és 
kell is.

Dolgozatomban az idő korlátozottságára való tekintettel nem a klasz- 
szikus poimenikák téma felosztásait veszem alapul, hanem elsősorban 
saját lelkészi munkám, beszélgetéseim, olvasmányaim- és átélt tapaszta
lataim alapján szeretném gondolataimat rendszerezni.

1. Lelkészi szolgálatunknak ma már csak egy részét, — kisebb részét
— jelentik a Luther-kabátos igehirdetői szolgálatok. A „6 napon át lát
hatatlan, a hetediken érthetetlen pap” förtelmes víziója remélhetőleg már 
teljesen a múlté. Aki komolyan veszi az embert, akivel -templomban és 
templomon kívül családlátogatások során és lelkészi hivatali beszélgeté
sek során, felesége vagy férje munkatársai között, esetleg Népfront össze
jöveteleken találkozik, az feltétlenül megérezte már, hogy korunkban a 
régitől eltérő, új paptípus van kialakulóban és talán mostani konferen
ciáinkon is gazdagodik valamivel belső arculatunk és lelkészi munka
módszerünk. Nem szeretnék az „új típusú pap” kifejezéssel szerényte
lennek és valamiféle „feltalálónak” látszani, naigyon csendesen, tényként 
mondom csupán: vége -az ún. papos papok korszakának, a tekintélyt hor
dozó, mély tiszteletet ébresztő, cáfolhatatlan igazságokat hirdető, min-, 
d-an-hez legjobban értő -lelkész illúziójának, de nincs vége, sőt most van 
igazán itt az ideje a „lelkipásztor” , vagyis a jól értelmezett pásztori szol
gálatot végző lelkészeik szerepének. Ifjúsági bibliaórán felvetettem a kér
dést, hogy jelent-e még valamit mai fiataloknak ez a szó: „lelkipásztor”
— és örömmel -teljes meglepetésemre a többségnek az volt a véleménye, 
hogy csak ez a -szó jelent valamit számukra az egyházzal való kapcso
latukban. Meg is magyarázták: -idősebb barátjuk, partnerük legyen a lel
kész, aki kész őket végighallgatni, aki kész az ő helyzetükbe képzelni 
magát, mielőtt válaszol és aki válaszait seim kötelező hatályú kinyilat
koztatásként, hanem szeretettől áthatott jó tanácsként mondja, amelyek
ről újabb vita kerekedhet. (Még a záróáhitat menetébe is -gyakran bele
szólnak, saját -gondolataikat közbevetve, vagy teljesebb magyarázatot kér
ve és én nem sértődöm meg, nem féltem az igehirdetés szentségét és te
kintélyét ettől!) — Egy belgiumi konferencián olyan lelkészekkel voltam 
együtt, akik egyetemi és főiskolai diákokkal próbálnak lelki kontaktust 
találni és őket keresztyén élet folytatására segíteni. Régi lelki kontaktust 
pap típust a 65 résztvevő között nem találtaim, de az egyetemi közösségek 
belső problémáit, társadalmuk feszültségeit, amelyekben a végzett diákok 
majd dolgozni fognak és a testi-lelki-társad-atem igazság jobb megvaló
sulásáért szenvedélyesen folytatott harcukat -szavaikból megismerhettem. 
És ez nemcsak ifjúsági munkát végző lelkészeknél várható el. A na
pokban a rádióban mondta egy riporternő: „Az emberekben óriási a köz
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lési és megnyilvánulási vágy. Igaz, hogy ez sokszor a bajt is jelzi és köz
léseikkel szinte védtelenekké válnak, de az már a riporter felelőssége, 
hogy mit kezd a vallomással!” — Lelkészi látogatások és beszélgetések 
során is ezt tapasztaljuk: mint elfojtott és kitörni készülő vulkán, olyan 
erős az emberekben a vágy, hogy elmondhassák gondolataikat és szo
rongásaikat, kibeszélhessék magukból azt, amit időhiány és közönyösség 
miatt senki más nem hallgat meg, sem családtag, sem munkatárs, sok
szor még a körzeti orvos sem. A pszichológusi rendelések pedig iskolák
ban, üzemekben, házastársak számára, lelki elsősegélyszolgálat telefon
ján — túlzottan szervezetitek, formálisak, nélkülözik a spontán, emberi 
beszélgetés feltételeit. Ezért kell az új típusú papnak ezit a formát, a nyílt, 
partneri beszélgetés, nem csupán lelki- és gyülekezetépítéisi céllal, hanem 
partnerére való tekintettel, elsősorban a nekivaló segítés szándékával 
gyakorolnunk. Ha nem tudjuk türelmesen végighallgatni, ha nem tudjuk 
teológiai vagy lélektani kategóriákba való besorolás nélkül, egyedi és 
egyszeri esetként figyelni a vallomást, ha túl hamar eláruljuk, hogy cé
lunk a templomlátogatásának, gyülekezetbe való beépítésének, anyagi 
támogatása megnyerésének elősegítése, akkor sokszor hiábavaló volt 
lelkipásztori munkáknk. Ha azonban krisztusi hitünk és szeretetünk alapr 
ján, de teljes emberi szolidaritással és együttérzéssel vállaljuk a beszél
getést, krisztusi diakóniai parancsot i,s teljesítünk és talán a gyümölcs is 
megérik bizonyos idő múlva és egy-egy ember, néha egy-egy család eljut 
ahhoz a már régen elfeledett vágyhoz is: templomba menni, igehirdetést 
hallgatni. (Az már nem tartozik szorosan témánkhoz, hogy a templomi 
igehirdetésnek is olyannak kell lennie, hogy ne érezze magát az oda be
térő más lelki-szellemi légkörben, mint a lelkipásztori beszélgetések 
során!)

A közelmúlt egyik vasárnap estéjén, sok templomi szolgálat után és 
egy lelkészi látogatás küszöbén, tehát messze nem az úm. hivatalos lel
készi fogadóórán, egymás után bét ügyben kerestek: különös véletlen, 
hogy mindkét ügyben édesanyjukat gyászoló fiatal férfiak jöttek. Az első 
esetben már korábban mindent tudtam a temetendő édesanyáról. Miért 
jött a két felnőtt fiú? Alig-alig jött szó az ajkukra. Én is keveset beszél
tem, hagytam a szavakkal töredezett csendet. Anyjukra emlékeztek, a 
lelkésznél, a temetés előtti napon. Otthon, családi körben ez nem ment. 
Utcán, egyedül bolyongva sem. Csendesen ülve, meg-megszólalva előt
tem, aki apjukat is temettem, elrendeződtek a fájó gondolatok. Megiköriy- 
nyebbült arccal, „Erős várunk” köszönéssel (évek óta nem járnak rend
szeresen templomba!) távoztak és én megkérdezhettem volna: miért is 
jöttek?! De nem kérdeztem. A másik akkor jött, amikor ők az ajtóban 
voltak. 19 éves, kemény fiú, jelenleg katona. Előző nap tudta meg, hogy 
édesanyja 40 éves korában meghalt. Már aznap bejött hozzám, sírva. 
S másnap este isimét. Enyhén italos állapotban volt. Mielőtt ivott volna, 
a kórházban járt és otthon családjában. Mindkét helyen rideg tárgyila
gossággal beszélitek az édesanyja haláláról, temetéséről. Elmenekült, nem 
bírta hallgatni. Nem szidtam az ivás miatt, csak kértem, hogy vegyen 
erőt fájdalmán, kisebb testvérei érdekében is. A vagánynak ismert 19 
éves fiú olyan mély vallomást mondott anyjáról, apjáról, saját magáról, 
hogy !hia elküldöm állapotára való tekintettel, mindezt talán soha nem 
mondta volna el, se nekem, se másnak. Előzőleg a kórházban verekedés
be keveredett. Nálam megnyugodott. Elfogadtam őt olyannak, amilyen. 
Lelkiismeret-furdalásait nem szépítettem, csak emlékeztettem arra, hogy 
édesanyja hibái ellenére is mennyire szerette.

Mind teológiai-, mind irodalmi alkotásokban gyakori megállapítás, 
hogy a római katolikus lelkészek felkészültebben végzik a lelkigondozói
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munkáit, minit a protestáns lelkészek. Utóbbiak prédikálni tudnak jobban, 
előbbiek azonban komolyan felkészülnek a gyóntatásra és az emberék lel
ki vezetésére. Leihet, hogy ebben sók igazság van. De semmi esetre sem 
nyugodhatunk így bele. Nemrégen hosszasan beszélgettem egy fiatal ka
tolikus lelkésszel, aki Budapesten hírnevet szerzett magának jó lelki- 
pásztori munkájával. Elmondta, hogy órára beosztva fogadja lakásán a 
hozzá rendszeresen eljáró embereket, akik őt fogadták lelki vezetőjük
ké. Most éppen arra törekszik, hogy leépítse őket, mert 72 „lelki gyerme
ke” van és mindig újabbak jelentkeznek, de már nem bírja idővel. 
Tesztkérdéseket szerkesztett és annak alapján dönti el, hogy ki marad
hat meg lelki gyermekeként. Ugyanakkor példákat mondott el arra, ho
gyan utasított el keresztelésre, esküvőre jelentkezőket, akiknél a hitbeli 
döntést és hozzáállást nem látta elegendőnek a szentségek kiszolgáltatá
sára. Vegyes érzelmekkel jöttem el tőle. Azokra gondoltam, akik kies
nek lelki tanácsadásából, vagy akik megkeseredve mennek máshova gyer
meküket megkeresztetltetni vagy esküvőt kérni. A protestáns lelkigondo
zásnak is sok hibája lehet. Az összehasonlítgatásnak sincs sok értelme. De 
vajon Jézus hogyan járt volna el?

A Lekipásztorbain megjelent cikkekben és lelkészi beszélgetésekben 
is felvetődött már: jó-e az, hogy nyakló nélkül keresztelünk? Feltétel 
nélkül esketünk? Személyesen nem igyekezünk „kézben tartani” még a 
gyülekezet tagjait sem? — Valós kérdések ezek, de ha ismét az „újtípusú 
pap” kifejezésre gondolunk,-vajon nem lehetne-e megtalálni a módját an
nak, hogy minden keresztelés előtt, minden esküvő alkalmával, minden 
temetési bejelentésnél, .minden konfirmációra hivogatősnái, minden csa
ládlátogatásnál éppen a személyes diakóniára, a nyitott szívű, szeretettől 
átitatott, embert megértő és Krisztus szeretetét megértető lélekkel elvé
gezzük azt, amit korábban nem volt módunk elvégezni e családokban és 
így senkit se küldjünk el megítélve, könnyűnek találva?! Nyitott kérdés 
lehet az is, hogy mit cselekedjünk a meg nem keresztelt vagy magukat 
nemhivőnek valló szülők, keresztszülők, esketendők esetében? Ha azon
ban a társadalmi diakónia keretében valljuk, hogy minden emberért fele
lősséget hordozunk, a nem hívőkért is, a másképpen hívőkért is, akkor itt 
seim dönthetünk szeretetlenül, formális feltételekhez kötve Krisztus aján
dékait. A beszélgetésre természetesen itt fokozott mértékben van szükség!

Természetesen az „újtípusú pap” személyes diakóniai szolgálatából 
sem hiányozhat a kulcsok hatalmának gyakorlása, az oldás és kötés, in
tés és bűnbocsánat-hirdetés, magángyónás és gyülekezetépítés, hitre hí
vás és tanítás. Az Élet és Tudomány c. hetilap „Lelki egyensúlyunk vé
delmében” címmel folytatásos cikksorozatot közöl és a lélektani alapfo
galmak illusztrált bemutatása közben a szégyellt cselekedetek meg nem 
történtté tevésének egyik módszereként említi a bűnbocsánatot és fel- 
oldozást: „A  szégyellt múltjaik magunk mögött hagyása számos rítust ala
kított ki .az emberiség történetében. A legtöbb vallásban van valami
lyen eljárás a meg nem történtté tevésre. Ilyen például a bűnbocsánat és 
feláldozás, amelyhez (bölcs lélektani felismeréssel) hozzákapcsolják a 
bűnbánatoit is. Ezzel a vétkes megszenvedi a .megtisztulás folyamatát’ és 
ez az egyén lelkiismeretének és felelősségének tehermentesítése.” — (ÉT 
1979. 20. sz. 633 lp.) Van olyan teológusvélemény is, hogy a személyes lel
kigondozásban kell különösen is vigyázni az oldás és kötés gyakorlására, 
mert sok ember azért marad bűneiben, mert 'mi mindig csak oldozunk. 
Az ortodoxia korának mechanikussá vált úrvacsorái gyakorlatáról mond
ja Harms: „1517-ben a bűinboosánat még pénzbe került, most már ki-ki 
magának ingyen adja, hiszen .mindenki a maga papja!” Luther azonban 
ezt így mondta: „Mindenki a másik papja!” Minden keresztyén ember
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pap, de nem a maga ügyében. Rászorulunk egymásra, a testvérvigaszta- 
ló, bűnbocsánatot közvetítő szavára. (Hanms) Ezért kell a személyes lel
kipásztori szolgálatban a testvér hangján és indulatával, de nagyon ko
molyan véve a bűnt és a bűntől való szabadulást gyakorolnunk a kapott 
küldetést. A mai ember lelki egyensúlya labilis, sokszor zavart és nihi
lizmus felé zuhanó, de igazi megoldást csak a testvéri, diakóniai mellé
állás: egyszer a hirdetett bűnbocsánat, máskor a megosztott tehervise
lés, közös kiútkeresés jelenthet. Ez pedig ezerszer több a „szégyellt múlt 
eltüntetésénei és a lelkiismeret tehermentesítésénél” . Ez Jézus értünk 
véghezvitt szolgálatának megértése és elfogadása.

2. Mai életünk néhány általánosan tapasztalható problémaköre, 
amelyben a személyes diakónia által segíthetünk. — A lelkipásztori mun
kát nem általánosságban végezzük valahol, valakikkel, valahogyan, ha
nem 1979-ben, a szocialista Magyarországon. Amikor néhány héttel ezelőtt 
az említett belgiumi konferencián felszólalásomban egy előadásra vála
szolva ezt mondtam: vannak társadalmunkban gondok, közösségiek és 
egyéniek egyaránt, de a társadalmunk egészének légköre jó, az egyház 
helyzetének kiegyensúlyozottsága mellett példaként ezt említettem: ná
lunk nincsen munkanélküliség és terrorizmus. — Utána a nyugati részt
vevők közül többen odajöttek és hitetlenkedve kérdezték: lehetséges ez? 
Nem kell félni a munkanélküliségtől? Akik az egyetemieket elvégzik, 
mind kaphatnak azonnal állást? A közbiztonság olyan, hogy nem kell 
félni a:z utcákon még esténként sem?

Ezekre a kérdésekre jószívvel felelhettem pozitíve, de azért nem sza
bad sok más gondunkat elfelejtenünk. Mai gondjaink közül, amelyeket 
társadalmunk felelős vezetői is ismernek, legjobb íróink is szóvá tesznek 
és mi magunk is találkozunk velük lépten-nyomon, néhányat sorolok fel:

Sok válságjelenség mutatkozik a családi életben. A szülők egymás
tól és gyermekeiktől való elidegenedése, hasznossági alapon vezetett 
életrendje, a női munka túlfeszítése, nem megfelelő megbecsülése, az if
júság nevelésének lazaságai, deheroizálás, eszmények elveszítése, a pén
zért való hajsza és az élet értékeinek fogyasztási mértékekkel való méré
se. Nemzedékeik meg nem értése, öregek elhagyása, gyermekek kezének 
elengedése. Egy református lelkész cikkében olvastam, hogy a tékozló 
fiút a mindent előre tudó apa azért engedte el, noha tudta, hogy vesz
tébe megy, mert tudta azt is, hogy ha visszatér, megváltozott ember lesz 
belőle. Ez a bibliai példa a Mindenható Atyára vonatkoztatva helytálló, 
de gyermekeink nevedésszempontjából már erőltetett lenne. Nem kellene 
olyan könnyen elengednünk őket, hogy ismerjék csak meg az életet úgy, 
ahogyan akarják. Konfirmációi látogatások ezernyi emléke sűrűsödik 
bennem, amikor azt kérem egy-egy szülőtől: segítsem gyermekének, nem 
hatalmi szóval, hanem szeretettel és példaadással, biztatással és a múlt 
értékeinek átadásával is. És ugyanezt kérem, a „felnőtt gyermekektől”, 
amikor a szoba sarkában kuporogva vagy már a szociális otthonokban 
és elfekvőkben látom viszont templomos, megöregedett híveimet.

Ugyanilyen nagy probléma és a személyes diakónia feladata a kü
lönböző világnézetű családtagok közötti béke megteremtése. A lelkész 
ne a gyűlölködő és istentelenséget emlegető vallásosak oldalára álljon, 
hanem inkább tanítsa őket a krisztusi szeretet szélességének és mély
ségének megértésére. Sok alkalommal őszintébb és szívet melegítőbb be
szélgetéseket folytathattam a családban levő párttagokkal vagy ateisták
kal, mint a túlbuzgó hívőkkel. És egy-egy temetés vagy más egyházi 
szolgálat után örömmel tapasztalhattam, hogy a másnak előlegezett meg
becsülést visszakapjuk, talán nem is csak személyünkre, hanem az ügyre 
vonatkoztatva is. És ez a nagyobb öröm.
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A válások számának ijeszitő nagysága is nagy figyelmeztetés szá
munkra. Többször próbáltam már megmenteni szétrobbanni készülő há
zasságokat. Volt eset, amikor sikerült. Volt olyap is, amikor nem. De az 
esküvő előtti beszélgetésben, az ifjúsági bibliakörben, és a fiatel házasok 
meglátogatásaikor sok alkalom adódik arra, hogy preventív szolgálatot 
végezzünk vagy olyan tanácsokat adjunk, amelyek krízis-pontokon majd 
átlendítik azokat, akik talán különben megtorpannának.

Külön kérdés az alkohol szerepe a családi életben (újabban inkább 
a nők alkoholizmusa növekszik különösen értelmiségiek között!). Ide 
vonatkozóan Bodrog Miidós tanulmányaira utalok csupán. Két esetben 
volt alkalmaim eddig arra is, hogy öngyilkossági kísérlet után próbálják 
elkeseredett fiatal gyülekezeti tagokat megóvni újabb kísérlettől. Az 
ilyen szolgálatoknál is nagyon csendes és az ő helyzetéből kiinduló maga
tartásra van szükség. Budapesten és nagyvárosokban külön lelkipásztori 
kérdéssé vált az új lakótelepeken élők lelkigondozása. A Lelkipásztorban 
Schreiner Vilmos cikke foglalkozik ezzel igen jól. Az egyház jövőjét sö
téten látók és általában az életnek mindenben árnyoldalát látók felderí
tése, Isten szeretetének és ígéreteinek, ezernyi kegyelmi ajándékának 
feltárása is a személyes lelkigondozás tárgya és lehetősége.

Társadalmunk következő égető kérdése a munkaerkölcs és hivatás
tudat lanyhulása. A szószékről igen sokszor nyílik lehetőségünk ennek 
célbavételére. Ennél is fontosabb azonban — hiszen a látogatások során 
e kérdések mindig előjönnek —, hogy szólamok nélkül próbáljunk a 
munka igazi értelméről, a társadalom egészének érdekeiről, a szívesen 
végzett munka szépségéről, a pénzhajsza szomorú következményeiről be
szélni. A lelkigondozásnak az az alapvető tétele, hogy az ember testi-lel
ki élete elválaszthatatlan és szorosan összefügg, itt válik a legidőszerűbbé. 
Szív, gyomor, epe, ideg stb. bántalmak, a nagy anyagi és karrier versen
gésben életkedvüket is elveszítők ezekben a kérdésekben 'kitől is vár
hatnak önzetlen és mégis hiteles tanácsot és biztatást? Ha egy-egy ilyen 
beszélgetés végén nem kerül is elő a Biblia, vagy nem látszik alkalmas
nak a légkör imádkozásra, úgy köszönök el, mintha az áhitat megtörtént 
volna. Ugyancsak ide sorolom a politikai, társadalmi kérdéseket .érintő 
beszélgetéseket, a békére nevelést, az elavult, ásatag nézetek korrekció
ját. Nem szólamos érveléssel, hanem derűs és nyugodt hangon, példák
kal és rávezetéssel lehet a mind ritkábban jelentkező reakciós nézeteket 
afelé terelgetni, hogy inkább azt nézzék, mit tehetnének ezért a társa
dalomért és a benne élő egyházért?! És -mit tehetnének a sok égető vi
lágkérdés jobb megértéséért, á jó ügyek támogatósáért.

Látszólag ezek már messízeesnék a személyes lelkigondozásnak at
tól a meghatározásától, hogy az „személyhez szóló igehirdetés” . (As 
mussen) Pedig mindez legalább annyira igehirdetés, mint Pál apostol le
veleinek korhoz és adott gyülekezethez kötött segítő tanácsai és üzenetei 
azok voltak.

A lelkésznek kell széleskörűen tájékozottnak lennie, hogy a 
levegőben levő kérdésekben, kulturális, gazdasági és politikai életünk 
eseményeihez is tudjon kapcsolódni. Hogy vele ne csak „lelki kérdések
ről” lehessen beszélni, de minden beszélgetés lelkivé váljon abban az 
értelemben, hogy tisztább látást és,erkölcsi elkötelezést munkáljon.

3. Néhány szó a gyülekezetépítésről. — Sándy Gyula még úgy ter
vezett templomokat, hogy a gyülekezeti tagok 25%-a elférjen bennük. 
Ma már talán 10—15% részére is elég lenne tervezni. Egy francia kato
likus lelkész néhány nappal ezelőtt kérdésemre nyílt őszinteséggel azt 
mondta: hazájában a megkeresztelt katolikusoknak kb. 1%-a tart élő 
kapcsolatot egyházával. Ezt a képet tovább színezhetnénk más északi
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vagy nyugati példákkal. A lelkipásztori szolgálatnak alapfeltétele a nyáj 
összetartása, gondozása és növelése. Nagy öröm számomra, hogy sok te
metés után — midőn egy vasárnapra meghívjuk a családtagokat közös 
gyülekezeti imádságra, eljönnek és egy-két családtag később is ottragad a 
gyülekezetben. Ugyanez a helyzet az esküvőkön résztvevőkkel, a konfir
mandusok szüleivel kapcsolatban. Olyan esetet is ismerek, amidőn a tel
jesen közönyös szülő gyermeke keresztelése után lett időnkénti templom
járó. Sokféle jól bevált módszer alakulhat ki helyileg arra, hogy évfordu
lókon felkeressék, meghívják, értesítsék az érdekelteket, és ezek sok ál
dással járhantak. Hallottam gyász-istentiszteletekről is, amelyeken egy év 
halottainak hozzátartozóit hívták és megtelt a templom. Mégis, ennek el
lenére azt tapasztalom, hogy nem lehet mindennek az értékmérője a 
templomjárás. Éppen a látogatások során derül ki, hogy mennyivel na
gyobb és értékesebb a gyülekezet, mint amennyien rendszeres templom- 
járóként, vagy hozzájárulásfizetőként nyilvántarthatok. Felvillanyozó be
szélgetések és felfedezések lehetségesek, legalábbis városi gyülekezetek
ben olyanoknál, akikre mi már nem is számítottunk. Akik például az 
ötvenes években lemondták egyháztagságukat. Akikről csak véletlen foly
tán szerzünk tudomást. Akik csak evangélikus „hátterűek”, de ez a háttér 
meghatározza életüket! Hol van ilyenkor a szigorú, feltételekhez szabott 
gyülekezeti tagság hagyományos elmélete? Isten végzi munkáját nélkü
lünk is, néha még ellenünkre is ! Meg kell tanulnunk a gyülekezet szere
tet* és a közegyház iránti felelősségérzet mellett messzebbre is tekinteni 
és Isten kegyelméért hálát adni!

4. Néhány 'kiegészítő gondolat. — A személyes diaikónia gyakorlásá
ban még néhány egyéni tapasztalatomról szeretnék beszélni. A lélektan 
ismeri ezt a fogalmat: csoportos lelkigondozás. Pszichológiát tanuló egye
temi hallgatók például kísérleteket is folytatnak ilyen módon. A gyüle
kezetben folyó egyes alkalmak is ilyen csoportos lelkigondozássá válhat
nak. Ifjúsági bibliaóráink például olyanok, mint a kohó, ahol együtt ala
kul, forr és formálódik a résztvevők lelki-szellemi arculata. A lelkész is 
sokszor tanul a fiataloktól. Nagy kár, hogy ha van olyan gyülekezet, ahol 
a lelkész nem próbál Ifjúsági munkát végezni rendszeresen! — Ugyanígy 
lehet -a felnőtt bibliiaórai közösségeket is szinte észrevétlenül arra taní
tani, hogy ne csak a papot hallgassák, hanem közösséggé váljanak, egy
másról is többet tudjanak, egymások is segítsenek. Hiszen a személyes 
diakóma nem lehet a lelkész egyedüli feladatköre, hanem az egész gyü
lekezeté. Túlságosan szervezni ezt nem lehet, csak elősegíteni a testvéri 
hang és mondandó erejével.

Rendkívül fontos, hagyományosnak mondható lelkigondozói fel
adat a betegek, öregek, haldoklók látogatása. 15 éve járok ugyanazokba 
az elfekvő kórházakba. Vannak olyanok akiket 15 éve ott találok. Az 
ő belső fejlődésük e hosszú idő alatt megrendítő. Ahogy a béna kőműves- 
mester, a 13 éve egy testhelyzetben fekvő tanárnő, a mindig mosolygó, 
szintén évek óta fekvő néni vár rám és mesélni kezd eseménytelen életé
ről. Aki ezt átéli, nem tud többé unottan és keseregve beszélni az egész
ségesekhez sem! — Megrendítő élményeim között tartom számon azo
kat az ifjúsági tagokat is, akik évek kihagyásai után is meg-megjelennek 
és ott folytatják a szót, ahol évekkel ezelőtt abbahagytuk.

Szót kell ejtenem azokról is, akiket gyűjtőszóval „sérülteknek” ne
vezhetünk. Minden gyülekezetben, szinte minden emberi közösségben 
vannak ilyenek és nem kevés időt, gondot, energiát követelnek a lel
késztől is. Magányosság, elhagyatóttság, kudarcok sorozata, önzésbe me
revedés, fiziológiai okok játszhatnak szerepet a személyiség torzulásaiban. 
Ide sorolom azokat is, akik az egészséges és normális gyülekezeti közös-
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seg helyett szektáknál keresi t  0 , „ .
* . vissza saját gyülekezet ti k-hc , - c í ,1 töbWetet és onnan látogatnak oly- 
€gy 18 éves volt konfirmandus fii. ° e ®Ilnonclom azt a példát is, amikor 
dese előtt, majd annak tethltéc f- e^ .eves börtönbüntetésének megkez- 

emberként álltunk mellé Kih.vi”  JÖtf eI az ifjúsági közösségbe és mi 
állt. A sérültek váratlan és kíiié.r.-*? a„ Próbát, nem züllött el, talpra 
sel es sok imádkozással lehet „.uS ü ki zűrzavarát csak nagy megértés- 
kategóriákban, hanem esetenként ,orí?°2ni és lelkipásztorolni. Soha nem 
mely ott van az egész személyiség” Í /  gondolkodnunk. „Minden betegség 
dig legnagyobb ellensége a « h i i ,  i» lria Bovet- »A személyiségnek pe- 
Teologián. Soha nem e®v tín..* ni tanultam Prőhle professzortól a 
mely'’ — folytatja. Ezeken a szeméi™ TeIem szemben, hanem egy sze
kálnunk segíteni. Kretschme.- n' m .f.ken’ embertársainkon kell megpró- 
beesett bogár intenzív mozgássalSZnalja ezt az érdekes hasonlatot: a víz- 
m a pánik állapotában a vészéi v t ő f^ m<̂ aSviharral igyekszik menekül - 
aki szinte élettelenül körnvpTotZ °  i Ennek ellentéte a megbénult ember, 

.Korunkban általában és h-, e,°Jvadva próbál menekülni, 
éhség. Nem mozgalmak úi „ an is nagy a lelki értékek iránti
lyes hang és segítségnvúitás” a ^ in e  várnak, hanem a szemé
vek el-kapkodása, szeretemmel h á lá k a t 8  ,népszerű pszichológiai kony- 
visszhangja, pszichológiai rendelésit1 81 foglalkoz°  rádióműsorok nagy 
tapasztalataink is igazoliák eit h  f°rgalma -  és telkipásztori
kát, akkor Isten küldő parancsát .vegezzük nem könnyű munkán-
nek, társadalmunknak, egyházi mi™ fi ^ ^ K h etjü k , ugyanakkor népünk
ig. ^adásképpen talán -még igehir-rWé koírL°iy segítséget nyújthatunk, 
krisztusi szeretettel telítődnek meg de*aserak is több emberi mélységgel és

Szirmai Zoltán

folyamának számaiban/ kaPcs°tatos cikk a Lelkipásztor utolsó két év- 
tartalmának érvényesítése a „cura pastoralls-'-ban. Fehér

b0rA 'k « € - Sp í“ l ' CSaIád mal kél'déSeÍ eVan^ ü k u s  lelkészt szemm el. Sárkány Ti- 
tórPs7 d a fm u 4 “ a Í “ S  Groó Gyula, 1977. ok tóber.

f° [v B o^ m kf ^ em 7 ! n o v e m b e r '7 
A^íelkés- feIeI°sség  ö re g je ln k é r t^ M o S á ír 1' ? chreiner V. 1977. decem ber, 
r ,J,e.lk ?sz rem énységben A  m »»  7?t a r  Gyula, 1978. m árcius 
L e ík íS fSZí 0r? beszélgetés a kereszteféLettíÍé'gben él- Szet>ik i., 1978. május.
A HÍPnSí ton  beszélgetés b e t e g e k k é n t ? elott- Keveháziné, 1978. decem ber.

(Szirmai Z.)
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Halottunk

JÁVOR PÁL 
1911-1979

A sors ellen lehet lázadozni. A sorssal szemben lehet meghunyász
kodni. Alázatossá Isten keze alatt lesz az ember. Így vált alázatos ember
ré Jávor Pál ny. lelkésztestvérünk is; nemcsak életének utolsó szakaszá
ban, amikor ránehezedett Isten keze; nemcsak akkor, amikor a kicsi 
hatvani gyülekezet lelkésze volt; életének delén is, amikor 28 esztendőt 
szolgált a nagy múltú, egykor közismerten gazdag ceglédi egyházközség
ben. Bibliai értelemben vett alázatosságának titka felé mutat 1947-ben 
megjelent gyermekek számára. írt imádságos könyvének címe: „Kezedre 
bízom lelkemet.”

Alázata aktív alázat volt. Élő és ható, mint a reménység. 1936-b.an 
egy finn diák vetődött Hatvaniba. Jávor Pál barátságának hatására irat
kozott be a teológiai fakultásra. Egyik legszebb magyarsággal beszélő 
finn barátunk, Ilmari Soisalon Soininen, az ószövetségi teológia profesz- 
szora Helsinkiben.

. 1911. december 8 -án született Budapesten. Szülei Zólyomból kerültek 
a fővárosba. A család eredeti neve: Jagyugy. Egyszerű, de eszes és isten
félő emberek. A szülői ház, a Deák téri evangélikus elemi iskola, a fasori 
evangélikus gimnázium folyamatosan érlelte benne az elhatározást, hogy 
a lelkészi pálya mellett döntsön. Teológiai tanulmányait Sopronban vé
gezte 1929—1933 között.

1933. december 24-én avatta lelkésszé Raffay Sándor bányakerületi 
püspök. Kelenföldön kezdi segédlelkészi szolgálatát Szántó Róbert mel
lett. Itt jó  példát látott a családiasain élő és tervszerűen vezetett gyüleke
zeti élet kialakítására.

1936. március 1-vel Hatvanba kerül. Sztehló Gábor munkássága nyo
mán nem rég létesült kis missziói gyülekezet. Innen gondozza Gyön
gyöst, Mátraházát, Túrát 1947. április 20-ig. Ekkor hívják meg Ceglédre. 
Változott társadalmi és gazdasági körülmények között kellett összegyűj
teni a szétszórt nyájat és biztosítani szolgálatának gazdasági feltételeit. 
Az egyházi épületek, a századfordulón épült magas tornyú neogót temp
lom rendbehozatala, a gyülekezet közösségi életének megújítása, sokszor 
úgy érezte, meghaladja erejét. Mégis helyt állt idegeskedés, panasz, kap
kodás nélkül. Mindig alázatosan, mindig meleg szívvel.

Testvéri megértéssel álltak melléje a ceglédi református lelkészek, 
akikkel baráti kapcsolatot tartott. Egyházmegyjében is becsülték. Éveken 
át ő kezelte az egyházmegyei pénztárt hozzáértően, lelkiismeretesen. Az 
izgalmak hordozásához első sorban mégis szép és harmonikus családi- éle
te adott menedéket.

1937-ben kötött házasságot Horváth Rózsa tanítónővel. Három tehet
séges leányt neveltek fel, akik saját családjukban tovább tudták plán
tálni az odahaza megélt jó  példát.
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Megrokkant egészsége miatt valamivel még a korhatár előtt 1975-ben 
vonult nyugdíjba. Szentendrére költözött, egyik leánya, Asszonyi Tamás- 
né családja közelébe. Minden nyugalombavonuló lelkész megkívánhatja 
azt a kedves, jó  ízléssel berendezett otthont, amelyet vejei építettek szá
mukra. De ha arra gondolunk, hogy szép otthonából erőtlensége miatt 
már nem tudott kimozdulni, ha arra, hogy mennyire hiányzott számára a 
nyugdíjas korban is vágyott aktív részvétel az egyház életében — össze
szorul szívünk.

Példát mutatott, hogy karosszókhez kötve is lehet szolgálni, hogy Is
ten hatalmas keze alatt magunkat megalázva a puszta létünk, jelenlétünk 
is diakóniává válhat. Ezt érezte meg a ceglédi gyülekezet, amikor új fiatal 
lelkészével külön autóbuszt béreltek és nem sokkal halála előtt, május 
2 0 -án felkeresték. Így jöttek el tíz nappal halála után, június 2 2 -én te
metésére is. Eljöttek volt fasori iskolatársai is. Keveházi László esperes 
a Pestmegyei Egyházmegye részéről mondott meleg búcsúszavakat rava
talánál. Az igét e sorok írója, régi barátja hirdette 1 Pt 5, 6—7. alapján: 
„Alázzátok meg magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztal
jon titeket annak idején. Minden gondotokat hagyjátok őrá, mert neki 
gondja van rátok.”

Az előző napon felázott temetőben soká tartott a hantolás, de mind
végig erőteljesen szólt az ének. így váltak a búcsúzás nehéz percei — 
hogy 1967-ben kiadott másik imádságos könyvének címével fejezzük ki
magunkat — „Csendes percek” -ké.

Benczúr László

)
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A z igehirdető műhelye
Ó-ÉV ESTE
Jn 12, 35—36

Exegetikai csomópontok
Először az egész evangélium összefüggésében, alapigénk helyére ér

demes egy pillantást vetnünk. A 11.55-tel kezdődő szakasz, mely a 12. 
fejezet végéig tart, amolyan átmenet, várakozási idő. Jézus nyilvános 
szolgálata véget ént, s szenvedése még nem kezdődött el. Bár kétségtelen 
jelei vannak a passió közeledtének; mint a betániai megkenetés, az alá
zatos bevonulás és a görögök megjelenésével kapcsolatban Jézus világos 
utalása kereszthalálára. Mikor erre felhangzik a „sokaság kérdése” : „Ki 
ez az Emberfia?”, akkor válasz helyett, vitába bocsátkozás helyett evan
géliumot prédikál: „közöttetek van ..., higyjetek benne ..., járjatok vele” .

Nem elhanyagolható, hogy halála közelében Jézus újra visszautal a 
8 ,12-ben szereplő:, „Én vagyok a világ világossága” kérügmájána. Talán 
a gyász sötétségét akarta vele oszlatni? Ennél azonban sokkal lényegbe
vágóbb ennek a képnek az az üzenete, hogy Jézus a keresztáldozat „bot
ránykövét” „világosságnak” hirdeti. S ezzel — irgalmas, könyörülő szere- 
tetében —, „új napot” kínál oda, az emberiség egére. Új „Napét”, ami
nek ragyogása örökké tart.

Kétségtelen ezen kívül még az elválás és a megérkezés, a búcsúzás 
és a találkozás feszültségének kitapintható jelenléte alapigénkben, ami 
különösen is alkalmassá teszi, hogy az évtől búcsúzó és „megérkezni vá
gyó” gyülekezetét megszólítsa.

Az alapige hiánya
Ez az ige jövőt, reménységet ígér mindazoknak, akik óév estéjén nem 

látják a szabadulás, a Krisztusra 'találás nagy „alkalmát” , hanem a titok
zatos „vég”, az ásító sír sötétségétől rettegnek.

Búcsúzás bizakodva

„Időbilincs” fogságában
Az emberiség fejlődését úgy is felfoghatjuk, mint azoknak a bék

lyóknak a széttörését, fokozatos lerombolását, ami akadályozta ember
ségünk kiteljesedését, — a nemcsak testi, de pszichikai értelemben vett 
„felegyenesedésünket” . Letörtük sokfajta betegség bilincsét; az emberi 
megismerés korlátozottságának béklyóit soha nem remélt messzeségben 
dobtuk magunk mögé az elektromikroszkópjainkkal és rádió-teleszkóp- 
jainkkal. S talán a leglátványosabban — hiszen az űrhajózás évszázadát 
éljük — térhez kötöttségünk bilincseit szakítottuk széjjel. Az életünket 
szorító „időbilincs” azonban mindmáig széttöretlen maradt,

„Egy kis ideig”, — Jézus szavában akaratlanul is ott érezzük a rö
vidülő, a fogyó élet szorítását. S bármilyen megnyugtató olvasni a je
lentéseket az „átlagos életkor meghosszabbodásáról”, ez kevés vigaszt ad, 
amikor rám szakad, hogy az enyém rövid! — De visszagondolva életünk 
eddig megtett bármelyik korszakára csak arra emlékezünk: valamihez
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mindig „kevés” volt az időnk. „Befejezetlen szimfónia” az életünk. — 
Amikor gyermekek voltunk: nem tudtunk eleget játszani, — hányán sze
retnék később, talán, ma este pótolni a régi restanciát? Később nem volt 
idő a tanulásra. Amikor felnőttünk valami munkánk mindig félbe ma
radt. Melyikünknek jutott elég ideje a pihenésre? — majd a sírban... 
szoktuk volt 'mondani. Melyikünknek volt elég ideje gyermekei nevelésé
vel törődni?, vagy ki mondhatja el közülünk, hogy mindig jutott időm az 
idős szülőmre, férjemre, feleségemre, — az Isten igéjére, az imádságra? 
— Tulajdonképpen hallatlanul „'kis idő” ami rendelkezésünkre áll, és 
minden nap kisebb lesz, mert „fogyasztjuk”. Nem hiába régi álma az 
emberiségnek, hogyan lehetne megsokszorozni vagy legalábbis megállí
tani?.

Zárás előtti pánik?
Talán ez az amit a legjobban titkolunk önmagunk előtt is az év utolsó 

estéjén: a félelmet, hogy az „időbilincs” szorítása egyszer engem is utói
éi'. —- A legtermészetesebb védekező mozdulat ilyenkor: igazolni magun
kat az „év végi leltárral” . Mi mindent tettünk, milyen eredményeket ér
tünk el, mire jutottunk. De valahogy ezen az estén nem az a visszatekin
tésünk „íze”, mint az „új kenyér” vagy a szüret, a betakarítás hálaadásos 
ünneplésekor. — Az óév esti jókedvünk nehezen tudja csak feledtetni 
velünk a „ne gondolkodjunk” siető menekülését, meg a „nem tudja hova 
megy” tétova megtorpanását.

Krisztusi megvilágításban
Talán év közben nem látszott olyan élesen, mint ennek az üzenet

nek a fényében: „nálatok van a világosság”, — hogy igéjében és szentsé
geiben vándorlásunk részesévé vált az élő Jézus. S közben világosságot 
lobbantott vétkeink takargatott homályára: bűnbánatot, megtérést mun
kálva bennünk. Lelke teremtő erejével pedig szeretete — életre melenge
tő — emberségét, világért égő szolgálatát plántálta szíveinkbe. — Ezért 
hihetünk most is üzenetének: ma este is előtte állunk!

Ez adja ennek az estének komolyságát, de örömtől sugárzó békessé
gét is: Mert Krisztus jelenléte mindig számadást, megméretést jelent. És 
mi kénytelenek vagyunk „józanul” szembe nézni ítéletével. Ma este is 
meg kell hallanunk: mennyi alkalmat kínált 365 nap a szolgálatra, a sze
rétéire, a megbocsátásra és imádságra? — és*nem éltünk vele! — Egy esz
tendő vétkeire nem a „felejtés” az orvosság, nem is a magyarázkodás, 
hanem a bocsánat!

Krisztus közelsége azonban ezen az estén azt is jelenti, hogy van 
Valaki, aki előtt hálaadással mondhatjuk el győzelmeinket, eredményein
ket is. Ma este — egy esztendő múltán — alkalmunk nyílik, mint egy iga
zi családban beszámolni előtte: lásd Urunk, eddig jutottunk. Előtte ez a 
beszámolónk természetesen őszinte lehet. Mert ha embereknek adnánk 
számot, közel volna a kísértés, hogy „többet mutassunk” a valóságnál. 
Előtte ugyanis nem a mennyiség, tetteink „volumene” a fontos, hanem 
a hűség. Óév esti istentiszteletünk ezért lehet igazi örömünneppé a Vele 
való találkozásban, mert előtte még a legkisebb gyermeknek sem. kell 
szégyenkeznie, hogy ón csak ennyit „hoztam” Uram elé. Hisz neki is 
szólhat Jézus szava: „kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután” .

Folytatása következik
Urunk két felhívása mögött ugyanis — higyjetek! és járjatok! — ez 

a biztatás húzódik meg. Mert a hitben és engedelmességben letörnek a
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röpke élet „időbilincsei” rólunk, és ezekben találjuk meg az örök élet, 
a biztos „folytatás” felé vezető utat.

A hit segít, hogy ne csak az „utolsót” , hanem' az „elsőt is . lássuk; 
ne csak a véget, hanem a kezdetet is. A hit segít látni a láthatatlant; az 
ismeretlen jövőben is ott látni Jézust. — Higyjetek a világosságban — ta
lán különös biztatásnak tűnik. De aki virrasztóit már egy beteg ágya fe
lett, az tudja mit jelent „hinni”, hogy egyszer megvinrad. Nincs azért na
gyobb biztatás az emberiség felé — amelyik annyi mindent „elkövetett” 
már, hogy saját életlehetőségeit tönkretegye, — ennél a szónál: higyjetek 
a világosságban! — Kell ez a biztatás, hogy fiatal szülők bizakodva vál
lalkozzanak gyermekeik felnevelésére; hogy iparkodó emberek bátran 
lássanak neki új otthonok építéséhez, és hogy reménységgel tervezhes
sük meg egy város, vagy hazánk életét, holnapját.

Jézus második bíztatásában: „járjatok a világosságban” — áll tisztán 
elibénk, hogy mit jelenít a „hit”, — hogy az valóban tevékeny, tulajdon
képpen mindig tett is, — ahogy reformátorunk is beszélt róla. Nem té- 
pelődik, — aggályoskodva a jövendő, a holnap felől, hanem mivel ab
ban is ott látja. Jézust, elindul lábanyomában jót, irgalmasságot csele
kedve. Ezért nincs ebben az életformában félelem, mert a „világosságban 
jár” . így ugyanis az ember tudja miért él, miért teszi a jót, miért áldozza 
oda idejét, erejét, tehetségét a felebarát szolgálatára. Urát követi ebben.
— De azért is gyógyítható ez a perspektíva, mert abban járva „oszlik a 
sötétség” : gonosz embergyilkos erők bilincsei pattannak le rólunk. 
Krisztussal járva ugyanis békességet munkálunk és megértést. Embere
ket, népeket elidegenítő válaszfalakat döntünk szét és családtagokat 
állítunk újra szerelteiben egymás mellé. — A „világosságban járni” bízta
tása végül még egyet ígér: ennek az életútnak nem lesz vége. Mert éle
tünk s a világ alkonya egyben az új kezdete is. Aki így él, azt a „sö
tétség” , a halál, sohasem lepheti meg, hisz „örök világosságban” jár!

Ö-év este azért lehet sorsdöntő egy gyülekezet, vagy egy-egy keresz
tény ember életében, mert ez az evangélium: „Krisztus közietek, veletek 
marad”, minket is döntés elé állít. A kegyelem idejét, az örök életre ta
lálás alkalmát kínálja ugyanis elibénk. — Hányán elmaradtak mellőlünk 
az elmúlt évben, akiknek ezzel bizony lejárt a „kegyelem ideje” . Vajon 
hova érkeztek meg ők? S vajon a mi utunk hova vezet? — Erre a.Krisz- 
tusra néző hitnek csak egy válasza lehet: „tudom, hogy a világosság itt 
van és máris fiaivá fogad bennünket”, — ezért „jöjjetek, járjunk — hát
— az Ür világosságában!”

Csizmazia Sándor

ÜJÉV

János 14, 13—15

A tanítványaitól búcsúzó Jézus több ígéretet is tett tanítványainak. 
Visszajön hozzájuk, helyet készít nekik az Atyánál, Pártfogót küld vigasz
talásukra, erősítésükre stb. Ezek között az ígéretek között szerepel — 
mai textusunk szerint — a tanítványok imádságának a meghallgatása. 
Az imádság az ótestamentumi gyülekezet életének is szerves része volt. 
A tanítványok sem Jézustól hallottak először róla. Mégis Jézus volt az, 
aki megtanította őket imádkozni. Most pedig tudtufcra adta, hogy nem
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lesz hiábavaló az ő nevében mondott imádság, amelyet összekötő kapocs
ként adott arra az időre, amikor testben már nem lesz velük. Az ígéret 
elsősorban a kérő imádságra vonatkozik, de a hálaadás és dicsőítés is 
beletartozik a tanítványok imádságába; sőt túl is mutat az ő körükön, 
hiszen Jézusnak az a mondata, „hogy dicsőítsék az Atyát a Fiúért” , 
mindazokra vonatkozik, akik megtapasztalták Jézus imádságmeghaliga- 
tását. Amit tehát Jézus tesz a tanítványaiért: teljesíti kérésüket. De ben
ne van Jézus szavaiban az is, amit vár tanítványaitól: kérjék őt és di
csőítsék az Atyát. És hogy ez mennyire nem maradhat elméleti síkon, 
nem lehet csupán kegyes, vallásos magatartás, bizonyítja Jézusnak ez a 
mondata: „Ha szerettek engem, megtartjátok parancsolataimat.” A tanít
ványok ismerték Jézus konkrét parancsát, az „új” parancsolatot, a szere
tet és szolgálat parancsolatát. De Jézus iránt való szeretetük következ
ményeként gyakorolták azt az egész életüket betöltő magatartást is, 
amely nem pontokba szedett szabályok megtartása volt, hanem teljes és 
tökéletes Jézushoz kötődés. Tudták, hogy Jézus mit tett értük, amit neve 
is hirdet: megszabadította őket bűntől és haláltól, és új életet ajándéko
zott nekik. A Jézus nevében mondandó imádságuk tehát azt jelenti, hogy 
Jézus kizárólagos szerepe megmarad életükben Jézus testi távozása után 
is. Cselekedeteik irányítója és ereje pedig a Jézus iránt való szeretet lesz.

*

Újév ünnepén ugyanaz a Jézus szól gyülekezetéhez, aki a tanítvá
nyoknak ígéretet tett. Úgy indít bennürtket új esztendőbe, hogy az imád
ságra teszi a hangsúlyt. Megígéri, hogy meghallgatja imádságainkat, ke
gyelmesen cselekszik velünk, napjaink az ő (kezében lesznek. Ezért jól 
tesszük, ha ígérete birtokában, bátran engedelmeskedünk annak az ő 
akaratának, amelyre igéjében, az új esztendő első napján, de az egész 
évre, sőt egész életünkre szólóan bíztat mai igéjében.

1. Kérjetek! így — felkiáltójellel — nem szerepel igénkben Jézus fel
hívása. Mégis minden szava bátorítás és buzdítás bűneik, gondjaik, ba
jaik miatt elcsüggedt és megfáradt emberekhez a bátor imádkozásra. Az 
elmúlt esztendő csalódásai és túlfeszített hajszája imádságunk megkeves- 
bedésében is mutatkozhatott. Űj évvel új alkalmunk nyílik arra, hogy 
Jézushoz forduljunk kéréseinkkel, önmagát szegényíti meg az, aki nem 
él ezzel a lehetőséggel. A keresztyén ember számára elképzelhetetlen az 
élet a Krisztussal való kapcsolattartás nélkül. Jézus nem szakítja meg az 
összeköttetést, sőt igéjével újra meg újra megteremti azt. Ezzel bevon 
bennünket velünk való cselekvésébe, nem uralkodó hatalmával, hanem 
szolgáló. szeretetével vezeti életünket. Mintegy felhatalmaz bennünket az 
imádság által, ennek az ő szolgáló szeretetének az igénylésére. Ugyan
akkor arról nem feledkezhetünk meg, hogy csak az teljesítheti kérésün
ket, akinek ereje és hatalma van arra. Tehát az imádkozás lehetőségével 
az előtte való alázatra is késztet bennünket. Az imádkozó ember tudja, 
hogy nem az ő buzgó imádkozásáért, hanem egyedül Krisztus végtelen 
szeretetéből kap minden ajándékot. Tehát kérhetünk. Üjra halljuk a 
bíztatást, újra van lehetőségünk. Éljünk vele szüntelen!

2. Bármit kérjetek! „Amit csak kértek majd az én nevemben, azért 
megteszem.” Jézusnak ez a mondata — kiragadva az összefüggéséből — 
sok félreértésre és vitára adott már alkalmat. Bennünk is fölvetődött: 
hiábavalóságot, vagy káros dolgokat is kérhetünk, ezeket is teljesíti Jé
zus? Ne felejtsük el, hogy Jézus tanítványainak adta az ígéretet, tehát 
olyanoknak, akik hiábavalóságaikat, mindazt ami addig „mindenünk” 
volt, elhagyták Jézusért. Miért kérnék ezeket vissza Jézustól, amikor
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összehasonlíthatatlanul többet és mást kaptak tőle. Jézus nyugodtan bíz
tatta őket a „bármi” kérésére. Nekünk is úgy kell fogadnunk Jézus fel
hívását, minit akik — a tanítványokhoz hasonlóan — értjük az ő szán
dékát. Vagyis azt, hogy Jézus „nagylelkűsége” az ő hatalmát mutatja el
sősorban: bármit képes megadni. Mutatja szeretetét is: nem szűkíti le 
ígéretét pl. csak lelki térre. És bizalmának is jele a lehetőség megadása: 
nem fél, hogy rosszat kérünk. Ne problémázzunk hát azon, hogy mi fér 
bele a „bármibe”, hanem bátran éljünk a lehetőséggel, amit Jézus fel
ajánlott.

3. Tanítványként kérjetek! Az előző gondolatokon túl, meg kell lát
nunk mélyebben is a lanítványi lelkű-lettel mondott imádság lényegét. 
Akik annyira közel voltak mindig Jézushoz, mint a tanítványai, azok na
ponta átélték azt, amit Jézus neve is hirdet: Szabadító. Anyagi gondok
tól, tenger hullámaitól, emberek rosszindulatától, de legfőképpen a bűn 
hatalmától való megszabadulást tapasztalták meg valóságosan Jézus kö
zelében. Krisztus gyülekezete ma is ugyanezt a szabadítást kapja Jézus
tól. Az új esztendőbe is ezzel a hittel indulhat. Ezért nem puszta szó és 
formaság a „Jézus nevében” elhangzó imádság', hanem annak tudata, 
hogy Jézus szabadító szeretettnek sok féle öröme, jele és ereje ott lesz 
mindennapi életünkben. A tanítványok sokszor egészen csodálatos mó
don tapasztalták Jézus szabadítását. A döntő azonban sohasem a csoda 
volt, hanem mindig a valóságos, időszerű és segítő szabadítás. A Krisztus
ra felelőtlenül hagyatkozó „hit”, a Jézus nevére való hivatkozás olykor 
olyan vágyakozásokat 'ébreszt bennünk, hogy bár lenne Jézus neve „va
rázsige” a különböző gondjainkban. Szeretnénk Jézus nevének a kimon
dásával mi magunk megteremteni a csodát. A mai -tanítványnak is úgy 
kell hinnie Jézus szabadító erejében, és úgy kell Jézusra hagyatkoznia, 
mint aki Jézussal, az ő szolgáló szeretetével „egybehangoltan” imádko
zik hozzá. (Amikor egyi-k másik tanítvány nem így értette a „Jézus ne
vében” való kérést, s pl. egymásom, vagy másként gondolkodókon ural
kodni és hatalmaskodni akartak, Jézus visszautasította a kérésüket. Lk 
9,50. 55 Mt 20,20)

4. Reménységgel kérjetek! Kétszer is elhangzott Jézus ajkáról az 
ígéret -az ő nevében mondandó imádságra: „megteszem”, „teljesítem azt” . 
Aki-k ismerték őt, tudták, hogy Jézus felelősséggel ígér. Akkori és mai 
tanítványai saját tapasztaltukkal erősítik ezt meg. Jézusban, soha nem 
kel-lett csalódniuk. Maga Jézus tehát a mi -reménységünk is, az új esz
tendőben is. Ez a rernény.ség óv meg bennünket -attól, hogy az imádságot 
vallásos kényszernek érezzük. Az imádságára büszke farizeus hiába so
rolta fel az imádságot is többi „jócs-el-ekedet-e” között, reménységet és 
örömöt nem adott neki. Mi is eltévesztenénk ia reménységünket, ha ér
demnek fognánk fel az imádságunkat, vagy ha úgy tekintenénk azt, mint 
előfeltételét Jézus jóindulatának. Az ilyen magatartás -hasonló volna az 
„üzletkötéshez” : mi imádkozunk, Isten, pedig ellenszolgáltatásként meg
hallgatja azt. H-a így lenne, semmi reménységünk nem lehetne, mert 
ugyan ki „tudna” úgy imádkozni, hogy érdemtelenségét ezzel jóvátegye. 
Csak azért reménykedhetünk — és ez tegyen örvendezővé bennünket az 
új évben is — mert Krisztus olyan gazdag a szeretetben, hogy még az 
imádság ajándékát is nekünk adja.

5. Hálaadással kérjetek! Imádkozhat-e másként Krisztus tanítványa, 
aki ilyen nagy ajándékot kapott az imádságban? Az lenne a legtermé
szetesebb, hogy megbecsüljük, értékeljük és megköszönjük, hogy imád
kozhatunk! Bőven lesz erre alkalmunk az új esztendőben i-s. Ügy is, hogy 
imádságaink meghallgatása nyomán, eszközök legyünk abban, „hogy di
csőítsék -az Atyát a Fiúért” . De különösképpen való hálaadási alkalmat
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ad nekünk Jézus szava: „Ha szerettek engem, tartsátok meg parancsola
taimat.” Hálánk tehát nem ér véget annak kijelentésével, hogy természe
tesen szeretjük Jézust, hiszen meghallgatja imádságainkat, hanem ennek 
a szeretetnek az a következménye, hogy megtartjuk parancsolatait. Csa
ládunkban, munkahelyünkön, társadalmunkban folytatjuk életünket az 
új. esztendőben is. Ne feledkezzünk meg Jézus parancsáról: „Ahogyan 
én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást.” Jézustól tanult dia- 
kóniai szolgálattal köszönhetjük meg tehát leginkább az imádság 
ajándékát is.

Űj esztendőbe indulásunk igéjét úgy is tekinthetjük, mint Jézus pa
rancsát: imádkozzatok és szolgáljatok szeretettel. Az újévi ige mégis 
evangélium: az imádságot meghallgató és szolgálatra erőt adó Krisztus 
kezében lesz egész életünk az új esztendőben is.

Bárány Gyula

VlZKERESZT ÜNNEPE

1 János 1, 5—10

Textus szabad fordításban

Evangélium aí, amit hallottunk Tőle és ismét hírül adunk néktek: 
Isten a világosság. Nincsen Őbenne semmi sötétség!

Tehát:
ha mondogatjuk ugyan, hogy közösségünk van Vele, de ugyanakkor 

sötét az életfolytatásunk, — hazudunk. Semmiképpen sincs igazunk.
ha ugyanis a világosságban járunk — amint Ő mindig, világosság

ban van! — akkor van közösségünk egymással és Jézusnak, az Ő Fiának 
vére megtisztít bennünket minden bűntől.

ha úgy vélekedünk: „nincsen bűnünk” — tévútra jutottunk. Semmi
képpen sincsen igazunk.

ha kölcsönösen megvalljuk bűneinket, hűséges és irgalmas: elveszi 
bűneinket, megtisztít minden hamisságtól.

ha pedig úgy gondolkodnánk: „mi már nem is vétkezhetünk” , — 
meghazudtoljuk Öt és az Ö igéje már nincsen bennünk!

Jézustól tudjuk, hogy az Atya tökéletes világosságban él, ezért egye
dül Ö jó. Ügy gyűlöli a gonoszt, hogy irgalmas szeretetébe fogadja a 
megtérő bűnöst. Ezért nemcsak téveszme, hanem ördögi hazugság emle
getni a Vele való közösséget s ugyanakkor sötétségben járni és a sötétség 
cselekedeteit végezni. Nem elég tudni az igazságot. Meg is -kell valósítani 
azt megfelelő életfolytatással. Csak így tartozunk Isten gyermekeihez és 
élünk a „szentek közösiség” -ében. Itt éljük át Jézus vérének tisztító és 
átváltoztató erejét, mint akik életszentségre törekednek elszántan és kö
vetkezetesen.

Akik úgy vélekednek, hogy már nincsen bűnük, nem is vétkezhetnek 
már — azok meghazudtolják Isten szavát. Sokkal inkább azok járnak vi
lágosságban, akik semmit sem dugdosnak Isten elől, igénylik az Ő vilá
gosságának leleplezését s a felismert vétkeiket elismerik, megval.lják, 
hogy a megújuló bűnbocsánatvétellel egyre erősödjenek a szent életben. 
Tanulságos, hogy az apostol többes számban ír, nem vonja ki önmagát 
az előzők érvénye alól.

ö t  szakaszban állítja szembe János apostol a keresztyén élet igaz
ságait a gyülekezetekben elharapódzó téveszmékkel: 1 . van, aki állítja
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ugyan Istennel fennálló közösségét, de életvitele cáfolja ezt. 2. van, aki 
közösségi életről szívesen beszél, de nem igényli az engesztel és vérének 
funkcionálását minden nap s így nyilván csak pszeudo-közösségben él.
3. van, aki önmagát már büntelennek tartja lelki gőgjében, megtért-volta 
képzetében s pontosan így sodródik ki az irgalmasság hatóköréből. 4 . van, 
aki nem igényli a kölcsönös bűnvallást és feloldozást s így szakad el Is
tentől és az Ö gyermekeitől is. 5. van, aki azt hiszi önmagáról, hogy ő 
már nem is vétkezhet, — s ezzel az öncsalással veszíti el szívéből az igét, 
Istennel való kontaktusát!

Országos egyházunknak egyre gazdagodó, írásmagyarázati sorozatá
nak illetékes művére utalok. Mindenkinek rendelkezésére áll parókiális 
vagy magánkönyvtárában Veöreös Imre kommentárja. Vegyük elő, tanul
mányozzuk át. — Az egyházi év összefüggéseit is ismerjük mindnyájan, 
konkrétan vízkereszt homiletikumát. Fölös helyfoglalás lenne az ismétlés. 
Tartsuk szemelőtt. — Mégis felhívom a figyelmet Veöreös könyve textu
sunkhoz kapcsolt „mai jegyezté”-re. A gyónás kérdését veti fel tanulsá
gos módon. Mivel számomra is tetszetős ez a kiemelt motívum, legyen 
ez igehirdetésünk tárgya, idei vízkereszt-ünnepünk karaktere. Az előbb 
említett gondolatsor az öt, sajátosan megszerkesztett és ritmikus szem
pontjaival nemcsak lehetőséget ad erre, hanem ezt szinte meg is követeli. 
Az egyetlen, út, amelyen Istennel és egymással valóban van maradandó 
közösségünk, a gyónás^feloldozás útja. Itt támad a pszeudo-közösségek 
világában valóságos közösség Istennel és egymással, együtemben verti
kális-horizontális értelemben! Ennek a tényleges közösségnek megszüle
tése — csoda, fennmaradása a megújuló irgalmasság műve. Hiszen a sokat 
emlegetett „hármas ellenség” ‘— test, világ, ördög, — semmi ellen sem 
harcol oly elkeseredetten, mint a közösség megvalósulása és fennmara
dása ellen!

Az új közösség megmaradásának feltétele

Az evangélium teremt közösséget. Jézus Krisztus szeretőiében felra
gyog Isten igazi arca: a feltételnélküli kegyelem atyai arca, így kezdődött 
a tanítványi élet, így születtek meg szerte a gyülekezetek. A kiengesztelés, 
a bűnbocsánat fénye ragyog emberszívekben. Valóban minden újjá lett. 
Nem vagyunk már sem istentelenek, sem embertelenk. Atyánk az Isten 
és testvérünk a másik ember, a felebarát. A nagy válaszfal ledőlt Isten 
és ember között, ezért ember és ember között is. Oszlott a sötét, mindent 
betölt a kegyelem szép napja. Az apostoli levél minden címzettje tud 
erről, amint ma is nyilvánvaló ez minden templomos ember számára. 
D e.. . !  semmi ellen sem folytat olyan ravasz és kíméletlen harcot a „hár
mas ellenség”, mint éppen ez ellen. Ha már nem tudta megakadályozni 
létrejöttét, legalább meg akarja rontani a továbbiakat. Csak úgy burjá- 
noznak a téves eszmék a folyamatos gyülekezeti és egyéni életünkben, 
hol testünk termeli, hol a korszellem csepegteti belénk, hol az ördög ál
noksága szórja közénk. Tudja, hogy hol van a „gyenge pont” életünkben 
s hihetetlenül gyorsan támad reánk. Konkrét arcok, sorsok villának elém 
lelkészi szolgálatomból tanúsítva, hogy János apostol nem mesét sző. 
Gondolok egy asszonyra, aki bármikor örömmel idézi fel élete legszebb 
pillanatát, amikor „megismerte az Urat” . . . ,  de nem hajlandó elismerni, 
hogy egész családja elől eltakarja Isten országát lelki kevélységével. Nő
vérévé^ anyjuk halála óta nem áll szóba, mert elvitte a magának kisze
melt kaposztáshordót. Ha bűnbánatra, megtérésre hívom, finom mosoly-
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lyal közli, hogy rossz helyen házalok ezzel a portékával, menjek inkább 
a „hitetlen” testvérét térítgetni. <3 már (!) nem szorul rá. Vagy felötlik 
előttem egy templomos férfi arca, aki 30 év távlatából is csak sírva tud 
beszámolni élete nagy élményéről s ugyanakkor süketté válik, amikor 
sorolom eléje dolgait piszkos pénzügyektől piszkos szoknyaügyekig. Rit
kán, de találkoztam olyannal is, aki szemembe kijelentette: ő már nem 
vétkezhet, nem is vétkezik. Elviselhetetlen ez a szektás öntudat. Azoknak 
pedig se szere, se száma, akik bagatellizálják vétkeiket, mondván: „ez is 
elfér Jézus vére alatt” . . .  biztosan elfér, de így bajosan. Hiszen a keresz
tyén élet növekedésének jelét éppen abban látom, hogy nemcsak felis
merem, hanem egyre égetőbb szégyennel viszem „apró” vétkeimet Uram 
elé. S ez már a mindennapi gyónás-feloldozás nélkülözhetetlenségét iga
zolja akár belső szobám csendjében, akár az átélt, templomi liturgiában, 
akár testvéri beszélgetésben, akár a kölcsönös, testvéri vigasztalásban él
jük át. S ehhez kapcsolódik az egyre nagyobb létszámú csoport véleke
dése: el tudom ezt intézni Istennel Jézus nevében gyülekezet-közösség 
nélkül is ? f Ha valaki magát Isten előtt igazán megalázza bűnbánatában, 
meg kell alázkodnia az emberek előtt is, hiszen ez a könnyebb János 
apostol szerint, (olv. 4,20!) Enélkül hogyan lehetne keresztyén módon 
gyermeket nevelni? Hogyan állhatna fenn házasságunk? Hogyan marad
hatna még közösségünk egymással? hiszen a bűn mindig nyilvánvaló, 
ezért a bűnvallásnak és bocsánatnyerésnek is nyilvávalónak kell lennie. 
Ez pedig a kölcsönös gyónás-feloldozás! Ezzel áll vagy esik mind az egy
ház, mind a gyülekezet, mind a egyéni tanítványi élet fennmaradása. Kü
lönben visszajön a hatalom szeretete és igénye és a szolgáló egyházból 
uralkodó egyház lesz. Pártoskodás üti fel a fejét a gyülekezetben s ennek 
nyomán eltűnik az életszentség. Hetedmagával jön vissza a régi démon 
és rosszabb lesz az állapotunk mint valaha. Aki komolyan küzd saját 
óembere ellen, kívánságai és szenvedélyei ellen, nem nélkülözheti a gyó
nás-feloldozás praxisát. Csak a felismert vétket bánjuk meg a szívünk
ből. Csak a szívünkből megbánt vétket valljuk meg őszintén. Csak a meg
vallott bűnre hull a kegyelem és fürdet meg újra szép napsugaraiban. 
Csak a frissen vett kegyelem tölt el örömmel és békességgel. Csak az ör
vendező és békés szívű emberek tudják együttartani a közösséget. Csak 
a működő közösség vonz naponta új és új résztvevőket. Csak így lesz az 
áradó szeretetből vidám szolgálat, világnak gyógyulása, Istennek dicső
sége . . .

Szolgatársam, hogyan állsz a gyónás-feloldozás gyakorlatával egyéni 
életedben, családod körében, gyülekezeti munkádban?!

Balikó Zoltán

VlZKERESZT UTÁN 1. VASÁRNAP

Km 1, 18—25

Textusunknál különösein is szükség van a diakóniai teológia alap
állására. Csábító lehetőség lehetne enélkül a „dörgedelmes prédikáció” 
— én még hallottam ilyet magam is régebben. „Odadörgés” a hitetlen
ségnek! Elmondani fennsőségesen: lám, hová vezet a hitetlen ember útja? 
Esetleg az ilyen prédikáció arra is kitérne, hogy az ember Isten nélkül 
„erkölcsi fertőbe” jut. Egy másik csábítás a vitatkozás lenne. Mintha 
ez a textus teret engedne az „ideológiai vitának” a szószéken. Kétségte
len, hogy textusunk tartalmaz ilyen filozófiai megalapozású vitaelemeket,
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a theodicea lehetőségét. Én már hallottam olyan idehii'detést is, amelyik 
megkísérelte a lehetetlent ezen a vonalon és igyekezett bebizonyítani 
Isten létét. .. Nem arról van szó, hogy ezekkel a kérdésekkel nem kell 
szembenézni, azokat tisztázni elsősorban a magunk számára, vagy olyan
kor, amikor megkérdezettek leszünk. De ez nem a szószékre való. El ne 
feledjük, hogy Pál személyes hitének tapasztalatait írja itt le, azt, ahogyan 
ő látja, korának világát. És méginkább tartsuk szem előtt, hogy textusunk 
csak önmagában tűnhet „dörgedelemnek”, vagy „filozófiai vitának” . Az 
is igaz, hogy érinti hitünk alapkérdéseit is. De ez a néhány vers, amit fel
olvasunk egy nagy evangéliumhirdetésnek egy része, hiszen Pál egész le
velében arról tesz bizonyságot, méginkább a minket mindenáron, a min
den embert mindenáron megmenteni akaró Jézus Krisztusról. Innen in
dulva, ezen az alapon állva nem engedhetünk egyik csábító lehetőségnek 
sem. A másik, amit feltétlenül szem előtt kell tartanunk, hogy kikről 
beszél Itt Pál? Nem a mai kor ateista meggyőződésű embereiről, semmi
képpen sem. Pröhle Károly hangsúlyozza a Római levél magyarázatában, 
hogy abban a korban a zsidó népet nevezték ateistának, mert nekik nem 
volt látható istenük, mint a pogányokinak. Ez az ige a vallásos világban 
élő emberekről szól, mégha pogányok is azok. Olyanokról, kik „Isten di
csőségét felcserélték” — képekkel, szobrokkal, a természet imádásával. 
Ezért írja joggal H. W. Schmidt kommentárjában, hogy itt a hamis is
tentiszteletről van alapvetően, szó. Istentiszteletről tehát, amely, hitetlen
séget és igazságtalanságot takart. Olyan istentiszteletről, amely Isten ha
ragját lobbantotita lángra Pál meggyőződése szerint.

Istentisztelet és hitetlenség a bűn egyik nyomon követhető vonala. 
Ha az „istentisztelő” ember nem veszi Istent igazán komolyan, szívében, 
gondolkozásában, életében űr támad, ezt az űrt be kell tölteni, ilyenkor 
bármi istenné lehet. (1. parancsolat!) Pröhle hívja fel a figyelmet arra is, 
hogy az „asebeia” ellentéte a „sabeia” ’ eredeti jelentése becsületes, derék. 
Az „asebeia” ennek ellenkezője: olyan ember, aki nem becsüli az élet 
rendjét, semmit nem becsül. Idejuthat a hamis istentisztelet.
, Istentisztelet és igazságtalaság a bűn másik vonala. ,Aktív igazság
talanságról van szó, az igazság elnyomásáról, elfedéséről, gátolásáről. 
Schmidt szerint itt az ember elleni bűnről van szó. Minden igazságta
lanság, illetve annak mindenfajta elnyomása — s közben „istentisztelet” ! 
—• Isten haragját vonja maga után.

Ezért és ezekről az emberekről írja Pál: „Ennélfogva nincs mentsé
günk. Innen, erről a pontról javaslom az igehirdetés elindítását.

Nincs mentség!
Isten haragja!?

„Kegyelem néktek és békesség. . . ” így kezdődik voltaképpen minden 
evangélikus istentisztelet nálunk. Igaz és helyek Csak vissza ne éljünk 
vele. Megszokjuk. Elengedjük fülünk mellett. Vagy mi is odajutunk, hogy 
„az az Isten dolga, hogy megbocsásson”. Ezért aztán megütheti fülünket 
az igénkben: Isten haragja. Nem tévedés? Jól hallottuk? Tud Isten ha
ragudni is? Pedig nincs semmi tévedés. De akkor bizonyára „nekünk ke
gyelem”, a „hitetlen világnak pedig harag” — gondoljuk. Itt azonban 
arról beszól igénk, hogy a hamis istentiszteletre zúdul Isten haragja. S 
ez a harag nem csak „majd, az ítéletnapján” lesz nyilvánvaló. Isten el
söprő haragja sokszor megnyilvánult már az egyház történetében, s a 
hamis istentisztelőket elsöpörheti a jelenben is. Haragjának jele az. is, 
hogy „átad” . Átad szívünk indulatainak, vágyainak, bűneinknek. Ahogy 
„kiadta” az atya a példázatban a fiút, aki eltékozolta a kiadott részt. Nem
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veszi komolyan Isten kegyelmét, aki nem számolt haragjával is. „Lásd 
meg tehát Isten jóságát és keménységét is” — olvassuk másutt, éppen 
ebben a levélben. S ha Isten haragja nyilvánvaló, akkor, valóban nincs
mentség,

Nincs mentség a hitetlenségre.
Igénk a maga korának „istentisztelő pogányáiról” beszél. Volt al

kalmuk megismerni Istent nekik is, aki a tettek nyelvén beszél. Mint 
ahogy mindnyájunk lehetősége megismerni őt „alkotásainak értelmes 
vizsgálata révén” . így is fogalmazhatunk: valamit mindenki megláthat 
a láthaitalanból. De mivel nem ez történt, istentiszteletük bálványimá
dássá lett. Amiről Pál itt szól, azt úgy szoktuk nevezni „egyetemes ki
nyilatkoztatás” . Isten nyomait felismerhetjük a világban, s ha ez nem tör
ténik meg, vakokká lehetünk. De Pál teljes bizonyságtételében nem több
ről van szó? Arról, hogy Isten haragjától megmenteni eljött Jézus és 
mindent megtett üdvünkért. Ezt felismerni — ez a hit. Istent így áldani, 
ez az igazi istentisztelet. Felismertük a Teremtőt? Felismertük-e az 
Atyát, aki Fiát küldte értünk? Nem mutatta-e meg magát sokszor éle
tünkben is a „tettek nyelvén”, nem hallottuk-e sokszor az igéjét? Ha 
mégsem hiszünk, nincs mentség!

Nincs mentség az igazságtalanságra.
Aki Istent nem veszi komolyan közülünk, az embertársát sem. Ami

kor igénk „gonoszságról” beszél, az tulajdonképpen „igazságtalanság” . 
Egyrészt arról van szó, hogy a megismert igazság teljes, emberségünket 
birtokba akarja venni. Gondolkozásunkat, de akaratunkat és tetteinket is. 
S mi sokszor „elnyomjuk”, gátoljuk. Leszorítjuk magunkban valahová a 
tudat mélyére, hogy tenni ne kelljen. Vagy csupán „tudjuk” , de életünk 
nem határozza meg. Szívünk, életünk valamelyik „sarkába” szorítottuk, 
rejtettük. Az elrejtett igazság nem érvényesül. Mert az igazság nemcsak 
felismerés, hanem magatartás is. Másrészt: idetartozik - minden igazság
talanság, amelyet engedünk, nem gátolunk, vagy éppen egymás ellen 
el is követünk. Az igazi istentisztelethez hozzátartozik az igazság szolgá
lata is, mert különben az istentisztelet hamis és csakugyan nincs mentség. 
Az olyan „keresztyének”, akik „vallásosak” , van sok és szép istentisztele
tük, de nem tesznek meg mindent embertársaik érdekében, az igazság ter
jedéséért, minden ember egyformán igaz életéért, valóban menthetet
lenek.

Nincs mentség?
Ha megrekedünk textusunk határánál, vagy ha hsak hamis isten

tiszteletünk tárul fel előttünk, akkor nincs. Pedig mégis van. mentség. 
Isten haragja elől nem elmenekülni kell, hanem éppen Hozzá menekülni. 
Haragja elől csak kegyelméhez menekülhetünk. S csakugyan nincs más 
mentség, csak és egyedül Isten kegyelme. Csak a kereszt és üres sír, más 
szóval Jézus értünk tett szolgálata. Ügyis mondhatjuk: Jézus magára 
vállalta és vette Isten haragját. A kereszt Isten haragjának villámhárító
jává lett, levezette. Így lett miénk a kegyelem, a bocsánat. Isten szeretete 
és itt lett a mienk! így tekinthetünk Jézus Krisztusra, igy hihetünk, ezt 
jelenti, hogy „az igaz ember hitből fog élni” .

Itt azonban nincs megállás. A kegyelem ingyenes, de nem olcsó! En
nek folytatása kell legyen. Ez pedig Isten előtti őszinte hódolat, magasz
talába, Isten szívből való tisztelete. Ezzel együtt pedig az igazság szol-
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gálata, egyik sem hagyható el, játszható ki a másikkal szemben. Az igazi 
istentisztelet: Istenünk imádása és embertársaink szolgálata együtt.

Ha ez nem valósul meg az egyház életében, az a gyülekezet, egyház 
elsüllyed, mindenféle mai bálványimádása lesz rajta úrrá, sőt élete is 
eltorzulhat — akkor menthetetlenek vagyunk! De ha megvalósul, akkor 
Teremtőnket és Atyánkat mindenkor vallva és álldva, embertársaink igaz 
életét szolgálva istentiszteletünk is igazzá, életünk pedig „okos istentisz
teletté” lehet. Akkor igénkkel együtt mondhatjuk, ahogy befejeződik — 
istentiszteleti szövegként — Istenről, „aki áldott mindörökké. Ámen.”

Keveházi László

VlZKERESZT UTÁN 2. VASÁRNAP

1 Tim 2, 4—7 

Isten akarata

Ha egy kicsit ismerjük a levél probléma rendszerét, már az első ol
vasás után helyére tudjuk tenni alapigénket. A tapasztalt, sokat átélt 
apostol mindent át akar adni, ami az induló pályakezdő fiatal számára 
nélkülözhetetlen. A két személyre vonatkozó bizonyságtétel után kitá
gítja a horizontot a teljes képre. Arra a területre, ahol a szolgálatot vé
gezni kell majd. Mindezt nem személyes tervként, jó mesteri fogásként 
végzi el Pál apostol, hanem egy nagy esemény páratlan, lenyűgöző való
ságán keresztül. Amivel indul, arról kell végig beszélni. A felolvasást sem 
szabad másképpen indítanunk, mint így: Isten azt akarja-... Annyira vi
lágosan a fő téma szólal meg, hogy csak az képes másról beszélni, aki 
egyáltalán nem figyel oda. Az a nyílt vallomás, ami végig jellemzője 
ezeknek a verseknek, nemcsak formai sajátosság, hanem tartalmi tényező 
is. Nincs a szolgálatnak más útja és lehetősége, csak a világos, egyértelmű 
és nyílt jelenlét. Ebben össze kell forrnia a személyes életútnak és a szé
lesebb réteget érintő közösségi 'magatartásnak, egyszerűen a keresztyén 
többlet alapján.

Amit elmond itt Pál apostol, az az imádság összefüggésében hangzik 
el. A világért végzett egyházi szolgálathoz első renden hozzátartozik az 
imádság. Természetesein nem olyan formában, hogy keresztyén emberek 
imádkoznak a világ ellen, hanem úgy, hogy igazán és őszintén a világért 
imádkoznak. Ahogyan Krisztus is a világért öltötf testet és halt meg. Aki 
a világért imádkozik, azt vallja ezzel a tevékenységgel, hogy nem idegen 
helyen való kényszerű tartózkodás földi élete, hanem hosszú távú és tág 
horizontú reménység tölti el. Felelősséget érez. Nem adja fel a küzdelmet 
reménytelenül, beletörődve, keserű szájízzel, esetleg hamis önsajnálattal. 
Hanem a tőle telhető maximumot igyekszik nyújtani a reménység alap
állásában.

Vízkereszt után határozott hangon kell megszólaltatnunk azt, hogy 
az inkarnáció Isten alig kifejezhetően, nagy, a világért való tette. Vele 
igent mond világra és emberre a bűnbocsánat jegyében.

Az igehirdetéshez
Valószínű, minden lelkész átélte már azt a pillanatot, hogy amikor 

az igehirdetés előtti pillanatokban végigtekint a gyülekezeten, ritkán lát
ható arcokat pillant meg. Talán olyan embereket, akiket látogatott, hí
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vott, de hosszú hónapokig nem jutottak el az istentiszteletre. Felbukkan 
bennünk ilyenkor a kérdés, az ő számukra tudok-e adni valamit. Fiata
lok között végzett szolgálatainak során is érezhetjük a kereső tekintetek 
feszültségteremtő erejét. Ebben a szituációban könnyebben futunk ha
mis vágányra, mint gondolnánk. Az arcukról leolvasható kérdésekre min- 
denképpepn válaszolni szeretnénk, sajnos sokszor mesterkélten. Becsem
pészünk megható, személyhez címzett történeteket, amelyekről máskor 
hallgatnánk. Érdekes és izgalmas, olvasott anyagokat idézünk, s bizunk 
a hatásukban, mint valami csodafegyverében. Isten különleges kegyelme, 
ha ilyenkor visszahalljuk valahonnan: érdekes dolgok ezek, de messze el
kerülték a lényeget. Azt szerettük volna megtalálni, mit akar, tud-e még 
valamit kezdeni Isten az életünkkel. A mai vasárnap meg kell tanulnunk 
csak Isten akaratáról beszélni.

Mai igénk alaphangja és legfontosabb mondanivalója szerint a vi
lágban végzett minden szolgálatunkat Isten akaratának hirdetése hatá
rozza meg. Valóban minden szolgálatunkra érvényes ez. De sokszor elő
fordul, hogy lelkészek képesek órákat beszélgetni vagy könyvtárra való 
bölcsességeiket leírni temetési szolgálatunkról azzal a céllal, hogy az 
szép és minden igényt kielégítő legyen. Bárcsak érzékelnénk, hogy 
az egyetlen valódi igény itt is Isten akaratának megszólaltatása! Nem 
az élettörténet ismertetése, a nagypapa méltatása vagy emberi teljesít
mények magasztalása. A legnehezebbnek vélt szolgálati területen is csak 
akkor teszünk megközelítően eleget feladatunknak, ha a megértés és 
együttérzés hangján ugyan, de Isten akaratát hirdetjük meg.

Pál apostol felkészíti a szolgálatba induló Timótheust az egyik leg
fontosabb dologra: Krisztusról tanúskodni, őt az emberekhez vinni nem 
lehet mellébeszéléssel, csak a lényeg megszólaltatásával. Sok fölösleges 
szavunkról le kellene mondanunk ennek értelmében! Nem időre készül 
a prédikációnk, vagy ha igen, akkor épp az időhiány miatt kell lényég
re törőnek lennie.

Körülöttünk forog, bennünk is megfogalmazódik a kérdés: mi az 
Isten akarata. A negatív megközelítést kitűnően ismerjük. „Ilyen nyomo
rúság vagy tragédia is származhat tőle, történhet az ő akaratából?” Ezen 
a vasárnapon ne soroljunk fel ilyen történeteket. Mert amit itt Pál apos
tol elmond, az csupa pozitívum. Nem sírás és lemondás, nem is újabb 
megkötöttség az üzenet.' A cél fogalmazódik itt meg: mit akar velünk 
Isten. Fiatalok keresik sokszor nagyon szkeptikusan a célt, de a kérdés
nél -vagy lemondó legyintésnél nem jutnak tovább. Gyülekezeten belül 
is túl sokat időzünk a problémázó és keresgélő perceknél és nagyon rit
kán jutunk el Pál apostol kijelentéséig. Templomba nem járó emberek
kel képtelenek vagyunk éreztetni Isten akarata követésének pozitívu
mát. Keresztyénnek mondott családokban hányszor nyoma sincs ennek a 
felszabadult hangvételnek, uralkodik viszont a törvényeskedés és dúl az 
emberi akaratok harca.

Isten akaratának a képviselete nem azt jelenti, hogy különböző kö
rökben megvitatjuk, akarhatja-e ezt az Isten vagy a másik eset beletar- 
tozik-e akaratának a körébe. Nem latolgatás és töprengés a dolgunk, ha
nem, hogy megtaláljuk a módját és minden elérhető embernek meghir
dessük azt a jó célt, ami Isten szándéka minden emberrel. Ha azt vallom, 
hogy. akaratának képviselője vagyok, akkor ez nagyon sok energiát köve
tel tőlem. Mindent. Ezt az ügyet nem lehet másodálláshoz is kevés erőbe
dobással képviselni. Ha az az akarata, hogy minden ember üdvözüljön és 
eljusson az igazság megismerésére, akkor a mi munkánk felmérhetetle
nül nagy horderejű. Nincs többé lehetőségünk a kicsinyes, bezárt, önma
ga védelmét kereső életformára? Fel kell számolnunk a beteges bizony
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talankodást és tanácstalanságot. Hiszen a legtágabb értelmű küldetést 
kapjuk most. Az örömhír nem pusztán a -mienk, nem is egy viszonylag 
szűk köré, hanem minden emberé. Aki pedig ennek meghirdetésében Is
ten munkatársa, annak minden elérhető ember felé képviselnie kell Is
ten megmentő akaratát. Abszurd helyzetnek tűnik, már eleve megvaló
síthatatlan feladatnak. Sokszor ennél a megállapításnál tovább nem is 
jutunk. Túl nagynak érezzük a feladatot és nagyon kevésnek az erőt meg 
a lehetőségeket. Erről a holtpontról akar továbblendíteni minket ez a 
vasárnap. De meg akarja mutatni azt az egyetlen módot is, ahogyan ezt 
a hírt tovább vihetjük, ahogyan valóban képviselhetjük Isten mentő aka
ratát, ahogyan ténylegesen szolgálhatunk a legnagyobb szolgálattal min
den ránkbízott embernek.

De sokszor gyakorolta az egyház és egyes területen teszi ma is, a 
hitre és igazságra nevelés egészen elhibázott módszerét. Hány és hány 
család nem tudja átadni, megszólaltatni Isten minket szolgáló akaratát, 
mert hiányzik az; átadás egyetlen módszere, a megértő, felelősségteljes 
szeretet. Iszonyatos tévedés, ha megpróbálunk bárkit is, bármiféle mód
szerrel rákényszeríteni Isten akaratának tudomásul vételére vagy köve
tésére. Borzasztó sok van mindannyiunk számláján, ha végignézzük azok 
sorát, akik csalódtak egyházban, Istenben, mert, rossz módszerrel köze
ledett hozzájuk az, aki Isten akaratát megszólaltatta. Meg kell tanulnunk 
úgy élni hírnökként és apostolként, hogy érződjék pályánk öröme, szépsé
ge és vonzó volta. Ennek kulcsa nem a jól megfogalmazott beszéd,,a he
lyes sorrendben elmondott érvek, hanem első renden a személyes bizo- 
dalom Isten akaratában. Akit egész személyiségében érint Isten mentő 
szaretete, az nem lehet többé agresszív és követelőző. Annak külde
tése, tán maga sem tudja, hogyan, de vonzó és magával ragadó lesz.

Ez volt Pál apostol célja, amikor nagyon alaposan igyekezett felké
szíteni tanítványát s ez minden mai istentiszteleti igehirdetés célja is. 
Megerősödni és egymást erősíteni abban, hogy Isten akarata minden em
berre vonatkozó mentő szeretet, amit rajtunk keresztül akar környeze
tünk tudomására hozni.

Reménytelennek látszó látogatásokat és beszélgetéseket halogatunk 
sokszor a végteleneségi-g, mert úgy érezzük, csak a felkészültségünk vagy 
képességeink vannak birtokunkban. Enervált a hozzáállásunk, kicsinyes, 
eredménytelen munkát végzünk, mert hiányzik a személyes bizalmunk. 
Nem számolunk reálisan Isten jelenlétével és azzal, hogy ő maga akarja 
érvényre juttatni mentő szándékát. Pedig valamennyiünk számára aján
dékoz jeleket, embereket, akiket számunkra érthetetlen módon győzött 
meg szeretetéről, talán épp a mi szolgálatunk segítségével. Nem kell eh
hez nagy gyülekezet ás óriási számok. A legkisebb közösség is elég hoz
zá. Mert az minden gyülekezetnek és minden keresztyén embernek fel
adata, hogy Isten, akaratának hírnöke és képviselője legyen a maga kör
nyezetében.

A Vízkeresztkor meghirdetett világ világosságának győzelmét kísér
jük figyelemmel ezeken a vasárnapokon. A mai napon minden ember 
a címzettje. Bárcsak ott állnánk mi magunk és gyülekezetünk a munka
társak körében, akik hirdetik, képviselik minden egyes ember felé Isten 
jó, üdvözítő akaratát.

Ifj. Szabó Lajos
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VÍZKERESZT UTÁN UTOLSÓ VASÁRNAP 
1 Kor 2, 7—10 

Az alapigéről

Pál élesen különböztet Isten bölcsessége és az emberi bölcsesség kö
zött. Szektás félreértés volna, ha úgy értenénk ezt, mint az utóbbi le
becsülését, semmibevételét. Csupán ahhoz képest emeli igazi rangjára 
Isten üdvösségszerző bölcsességét. Az istenit az emberivel szemben. Az 
öröktől fogva mindörökké valót a végessel az időlegessel, a múlandó- 
val szemben. A tökéleteset a fogyatékossal szemben.

Isten már a világ teremtése előtt határozott a veszni térő világ az 
ember üdvéről. Krisztusra tekintettel. Üdvtervét megvalósította, és majd 
teljességre viszi ugyancsak Krisztus által. Istennek ezt a cselekvését még 
azok a szellemi hatalmak sem ismerhették fel, amelyek Pál világszemlé
lete szerint mindig, mindenütt jelen vannak. Általában istenellenes ha
talmakként. Részesek Krisztus kereszthalálában — persze a számukra 
alkalmas embereszközök közbejöttével. Krisztust a gonoszság szögezte ke- _ 
resztre. Isten irgalma azonban éppen ezt az eseményt tette a világ jele
névé, holnapjává, üdvévé. A jelen világgal együtt eltűnnek ezek a ha
talmak. A beteljesedés csodájába nem pillanthatnak bele és nem tesz
nek annak részesei.

Ehhez képest látja Pál még nagyobb, még páratlanabb szenzációnak, 
hogy Isten kinyilatkoztatta embereknek hajdani és végső üdvakaratát, 
minden azzal kapcsolatos tettét. Krisztus keresztjével, feltámasztásával 
már kész, megvan a megváltás. Valóság az üdvösség. Emberi érzékszer
veink számára rejtetten, a szív, az értelem sejtését messze meghaladó 
módon. A hit számára mégis úgy, hogy egész földi létünket, cselekvésün
ket, reménységünket és szeretetünket meghatározza.

Óriási dolog a Lélek ajándéka! Általa nyilvánvaló nemcsak az, hogy 
mit tett értünk a dicsőség Ura. Az az örökség is, -amelyik az Öt szere
tőkre vár. Általa mindenütt szívek, szemek nyílnak, ahol szól az evan
gélium. Hit, reménység, szeretet támad. Isten Lelke számára nincs titok, 
nincs lehetetlen. Az Istent csak Isten ismeri. Ö igazán ismeri és megis
mertté teszi.

Mivel vagyunk adósok az igehirdetésben?

Pál apostol igen nagy ügynek tartotta az igehirdetést. Mindennél 
fontosabbnak, nélkülözhetetlennek. Fontosnak tartotta Istenért, a Krisz
tusért. Semmi mással nem pótolbatónak tartotta az embertársak, a világ 
érdekében. De még maga miatt is! Józanul számolt azzal, hogy elve
szett emberré válik, ha nem azt teszi, amit tennie kell. Jaj neki, ha nem 
hirdeti az evangéliumot, vagy ha nem az evangéliumot, hanem mást hir
det. Azért mindaddig, amíg Ura azt nem mondotta: Szolgám, elég! — 
izgatta, sarkallta, hajtotta — különben is — az igehirdetése tartalma. 
Alapigénk szerint is ezzel az üggyel van dolgunk, örök papi ügy, köz
egyházi ügy, keresztyén ügy. Igénk alapján tegyen most az a mi ügyünk 
is: Mivel vagyunk adósok az igehirdetésben? Persze ehhez hozzátarto
zik: Mit keressenek az igehallgatók az igehirdetésben. Nem mindig azt 
keresik, amivel adósok vagyunk.

1. Mivel vagyunk adósok? A kereszt titkával. Az Isten bölcsességével. 
A  dicsőség Urát megfeszítették. Mivél a dicsőség Urát feszítették meg,
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nem egy olyan régi-régi kivégzésről esik szó, amilyen előtte is, utána is 
igen gyakran történt. Elnyelte legnagyobb részüket a történelem. Az a 
halál a kereszten kivételes volt és maradt. Azért, mert a dicsőség Ura 
szenvedte. Azért, mert azt Isten az egész emberiség, a mindenkori em
beriség mentségére, megmentésére fordította. Krisztus engedelmes válla
lása, szenvedése, halála Isten akaratából, irgalmából nem kerülhetett és 
nem kerülhet a feledés süllyesztőjébe. Nem lehet semmiféle igyekezet
tel, jó vagy rossz szándékkal kitörölni a történelemből Isten ősi elhatá
rozása, világmegmentő terve öltött testet benne, a végső beteljesedés 
megmásíthatatlan bizonyosságával. Ezért magasztalta fel a Fiát mindenek 
fölé. Minden névnél nagyobb nevet adott Neki. Feltámaszotta, jobbjára 
ültette. A dicsőség Urává magasztalta. Közismert események ezek ke
resztyének 'között? Talán igen. Legyenek még sokkal közismertebbek! 
Ebből élünk. Ebből él a világ. Ez a hitünk alapja és reménységünk jót
állója. — Zátonyra fut a szeretetünk, :crokkan, ‘megfeneklik a diakó- 
niánk, ha ennek a bizonyosságnak a talaja kicsúszik a lábunk alól. Á 
vigasztaló, széles látóhatár, amelyet Isten megnyitott számunkra a ke
reszttel, az Ő üdvszerző bölcsességét, jóságát hirdeti. Nem hirdetünk 
mást! Ne akarjunk nagyobbat, újabbat hallani.

2. Mivel vagyunk adósok? Azzal, amit Isten valóban kinyilatkozta
tott. Miért olyan szükséges ennek a hangsúlyozása? Azért, mert bőven 
és gyakran ismétlődik az a kísértésünk, hogy valami többet, valami érde
kesebbet, valami újabbat kell hirdetnünk. Az igazi nagy gondunk éppen 
az marad, hogy valami módon el ne sikkadjon, be ne ámyékolódjék, 
fal miögé ne kerüljön az, amit Isten napvilágra, hozott. Amit érthetően, 
egyszerűen odatett a világ, az emberiség asztalára. Félreértés ne essék! 
Nem egy-egy kiszemelt iige, egy-egy hitvallási cikkely, egy-egy hittani 
tétel unos-untalan való felreppentésére van szükség. El egészen az elcsé
peltségig. Sokkalta többre!

Isten a Lélek által nyilatkoztatta ki mindazt, amivel rátért, rálépett 
a világ, üdvének megszerzése útjára. A Lélek által teszi nyilvánvalóvá, 
hogy azon az úton jár tovább, következetesen. A kereszt tény, a húsvét 
eseménye tény. Alapok, amelyekkel nemcsak elkezdette, de a Krisztus 
napjára be is fejezi az üdvösséget. Közben azonban nem, áll meg az élet. 
Zajlik, változik és ezt nem téveszthetjük szem elől. Nemzedékek váltják 
egymást. Hihetetlenül változik az életszemlélet, az életforma. A társa
dalmi, gazdasági élet, a technika. Üj remények, új kísértések, új vesze
delmek tornyosulnak a látóhatáron. Szaporodik az emberiség, nőnek az 
igények, csökkennek a készletek, szennyeződik a környezet. A lehetősé
gek és veszélyek aránya néha közelíti egymást. Világgondok erdejébe ér
tünk. A nélkül, hogy a hazaiakat, egyháziakat, családiakat, egyénieket 
felejthetnénk. Minden gondunk mögött meg ott lapul az örök emberi 
gond: a halál. Ne köntörfalazzunk, ne ködösítsünk, ne szépítsünk. Az 
semmire sem jó. A pánik szintén indokolatlan.

Emlékezzünk inkább a Lélek ajándékára és az ige ajándékára. A Lé
lek nem csupán a régi igét ismételgeti. Nemcsak felidézi azt, ami régen 
történt. Ma is feltárja Isten mélységeit. Szeretettnek gazdagságából azt 
emeli ki, ami most kell nagyon, most jelent megold,ást, most támaszt re
ménységet, vigaszt, most forrósítja szeretetre szíveinket. Amikor a Lélek 
új vigasztalást, új látást teremt és ad, a feladatokkal együtt láttatja a 
megoldás útját-módját is.-

Mivel vagyunk adósok? Mindazzal, amit Isten valóban régen kinyi
latkoztatott. Mindazzal szintén, amit Leikével, igéjével ma mutat meg na
gyon világosan. Isten Lelke nem a tegnap Lelke. Igéje sem. a tegnap igé
je. A ma Lelke és a holwapé. Igéje is a ma és a holnap igéje. Az leszel
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egészen a beteljesedésig. A célig. így válik ügyünkké, szívügyünkké min
den, ami fontos, halaszthatatlan a cél előtt.

3. Mivel vagyunk adósok? Azzal, amit a hitünk megragadhat. Tud
juk, milyen jelentősége van mindennapi életünkben az érzékszerveink
nek. Különösen a látásunknak, hallásunknak. Velük észleljük, tudatosít
juk mindazt, amivel közvetlenül nem érintkezhetünk. — A hallásunk
nak azonban a hitünk szempontjából is nélkülözhetetlen feladata van. 
A hit hallásból van. Ezt a józanságot sohasem mellőzhetjük, amíg a vi
lágban élünk. A személyes hitünk születése érdekében. A látásunknak 
ebben viszonylag kicsi a szerepe. Annál inkább feladata van a hitünk 
mindennapi megélése folyamán. Mi mindenre kötelez, mozgósít az, amit 
körülöttünk látunk. Bárcsak nagyobb súlya lenne elhatározásainkban, 
terveinkben, tetteinkben annak, ami látásunk alapján tudatosul bennünk.

Idézzük most fel értelmi, érzelmi és akarati világunkat is. Igénk — 
a Biblia általában is — egyetlen szóba sűríti ezeket: szív. Ne tagadjuk, 
hanem vegyük észre szerepét mind a hitünk születésében, mind pedig 
a hitünk mindennapi élésében. Mindezek egyenként és együtt Isten nagy
szerű ajándékai földi életünkre, de még az üdvösségünk érdekében is.

Együttvéve sem pótolják azonban magát a hitet. Isten a Krisztusban 
történt kinyilatkoztatásával, a Krisztus keresztjével olyan örökséget szer
zett nekünk, amelyikhez elégtelen, csekély dolog a látásunk, hallásunk 
és a szívünk valamennyi tevékenységével. Amikor emberek üdvével va
gyunk adósok, amikor ezt az adósságot törlesztjük az igehirdetésben, ak
kor nélkülözhetetlen a hit. Az üdvösséget, az örök életet, a beteljesedést 
a szemünk nem láthatja, a fülünk nem észleli, a szívünk nem sejti. A 
hitünk megragadja.

Hatalmasan megnöveli felelősségünket az igehirdetésre és az igehir
detésben. De legalább annyira megnöveli a meghallása fontosságát, Igen 
nagy a tót, mert igen nagy Isten ajándéka a Krisztusban. Ébresszen azért 
hitet az igehirdetés, hogy valóban megragadja Isten ajándékát. Ha az 
egész Krisztust hirdetjük, örömmel kezd munkába a Szentlélek.

Szabó Gyula

HETVENED VASÁRNAP 

1 Móz 22, 1—14 

Eredményes hitpróba

Ábrahám próbája próbára teszi a mai igehirdetőt is. Ha hű a Szent
íráshoz, úgy fel kell adnia sablonos gondolatait, népszerű, simulékony 
igehirdetői modorát, s az élő Isten elé kell állnia és híveit is odaállí
tania.

Az Űr és Szolga együtt mondott dialektikus igazságából itt az Úrra 
nagyobb hangsúly kerül az átlagosnál, bár elválaszthatatlan a kettő itt 
is: hiszen a valóban Úr Isten szolgál a megoldást jelentő áldozattal.

Az Úristen szava és igénye valóban szétfeszíti, repeszti megszokott 
kategóriánkat. Szakaszunkat felolvasva már nem lehet érzelgős, szenti
mentális módon beszélni Istenről, de úgy sem, mintha őt bármikor ter
mészetesen saját kívánságaink szekerébe foghatnánk, mintha eszköz 
lenne csupán céljaink elérésében. Valódi elementáris kérdések törnek fel 
belőlünk textusunkat olvasva: Miért engedi Isten? Hogyan tűri el? Sőt
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miért kezdeményez ilyet? Csupa olyan kérdés, amit híveink is kérdeznek 
egyik-másik kritikus helyzetben.

Textusunk valóban nagyon élesen exponál: Izsák több, mint egy 
gyermek a sok közül: ő az egyetlen fiú. Sőt Izsák több, mint az egyetlen 
-  ő az ígéret gyermeke, a várva várt, az ajándékba kapott. Sőt több, 
mint az ígéret gyermeke: ő a jövő záloga, az áldás hordozója, akiben az 
egész nép, sőt minden nép áldást nyer. Most ő, s vele együtt minden el
veszhet. De hogy mégsem így történik, az nem a népmesék happy and- 
je, mely szükségszerűen oldja fel a teremtett feszültséget, hanem a végső 
szót kimondó Isten mentő, üdvözítő szeretetén múlik.

Kikerülhetetlen párhuzamok
Vallástörténeti, filozófiád, szociológiai, irodalmi ismereteink párhu

zamos anyagot sugallnak, de nem takarítják meg saját állásfoglalásun
kat, s legfőképpen ném Isten elé borulásunkat.

Ismerjük a vallástörténeti párhuzamokat pl. a Mólók kultuszt (Mal- 
kám, Milkóm), vagy az aimmoniták tűzisten kultuszát, a moabiták Ká- 
mosát. E?ek az istenségek gyermekeket követeltek. Haragjuk kiengesz- 
télésére emberáldozatot hoztak híveik. A későbbi mózesi törvények til
tották a volt Kánaánban, a fidiszteusok földjén azt, hogy gyermekeket 
„tűzön vigyenek át”, de még Ézsaiás könyvében is olvasunk sajnálatosan 
meglevő praxisról. Ezek körébe sorolandó Ábrahám próbája? — A bu
dapesti Operaházban 1979 októberében mutatták be Mozart nálunk ed
dig ismeretlen művét az Idomeneot, amelyben ugyanez a vallástörténeti 
motívum a cselekmény tárgya. A kegyetlen végzet és Neptun tenger is
ten (Pozeidon) arra kényszerítik a krétai királyt, hogy áldozza fel fiát 
a trónörököst.

Ismerjük milyen botrányt jelentett gondolkodó embereknél ez a tör
ténet pl. Dosztojevszkij Karamazov Ivánja azért nem tud hinni Isten
ben, mert Ábrahám Istene ilyen.. .  Tudjuk, hogy Nietzsche őrjöngő Jé- 
zus-ellentessége szintén valahol itt gyökerezik. Hogyan is bírná ki az em
ber, hogy kegyetlen istenség játékszere legyen, inkább váljék emberhat
vánnyá (Übermenjsch), aki erős, sőt istenien kegyetlen emberekkel. Tud
juk viszont, hogy Pascal nem irtózott Ábrahám, Izsák és Jákob Istené
től, sőt Őbenne hitt és nem a filozófusok istenében. A dán óriást Kier- 
kegaard-t nagyon foglalkoztatta ez a történet. (A Vagy-vagyban is ír ró
la, a Rémületben is hivatkozik rá.) A félelem és rettegés kategóriái között 
emlegeti a mondanivalót. „A  hívő ember kénytelen megmutatni istenhi
tét abban, hogy kész odaadni mindenét, azt is amit, akit legjobban sze
ret.” Abszurd, lehetetlen a helyzet, amibe az ember kerül, hogy mégis 
lehet megállni ilyenkor, az nem theoretikusan magyarázható, az csak 
átélhető, mert a hit nem problématizál, hanem egzisztál” — ,.Ne kezdj pert 
a Mindenhatóval! Istennek mindig igaza van. Istennel szemben az em
bernek soha sincsen igaza.” A hit egzisztenciális döntést jelent, nem ma
radhat langyos, 'kispolgári, kiegyensúlyozott professzorosan tudálékos — 
így értette a provokálni szerető Kierkegaard történetünket.

A mai irodalomban többféle feldolgozása ismeretes fejezetünknek. 
Német nyelvterületen a lengyel származású Zofia Kossak írt közvetlenül 
a második világhávorú után megrázó kisregényt Die Opferung címen. 
Nálunk ismerős Szabó Magda másfél évtizeddel ezelőtt írt könyve a Mó
zes egy huszonkettő, amiben az írónő szimbolikus értelemben használja 
a cselekményt: az ábrahámok idősebb nemzedéke hajlandó feláldozni a 
fiatalabb nemzedéket. . .  Valóban irodalmi témára is adhat indítást e sza
kasz. Tömör leírás. Fölösleges szó egy se. A szereplők szűkszavúak. Bal
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ladaszerű leírás. Végsőkig feszül a húr, pattanásig. A magyarázattal adós 
marad a főszereplő: Isten. Cselekedetének rugója titok. Ábrahám is hall
gat a 'titokról. A szolgának is, fiának is, amíg lehet, kitérő választ ad, fe
leségének talán soha nem mondja el md történt. De a csendben ott izza
nak a kérdések. Külső hang híjján szinte érzékeljük, mi megy végbe be
lül, miként feszíti a keserűség az édesapai szívet.

Mégsem irodalmárként érdekel most ez a szakasz, bármennyire is 
bővelkedik novelliszrtikus finomságokban, érdeklődést ébren tartó feszült
ségekben, nem is vagyok vallástörténész, aki keleti népek istenhitének 
primitív fázisával foglalkozik, szociológus sem vagyok, aki kimutatná, 
hogy a korabeli társadalomban íme a gyermek még az állattal és tulaj
donnal egyenértékű, nincs személyi értéke. Engem mint teológust érdekel 
a Deus absconditus és revelatus „rejtélye” . Az Újszövetség népéhez tar
tozom, s vallom, hogy az utolsó szót nem a Marija hegyén mondta el 
az Isten. Jézus tanítványa vagyok, akit arra tanított a Mester, hogy a 
mindenható Istent Atyámnak, Atyánknak szólíthatom. Hitemtől idegen 
párhuzamok ugyan elkerülhetetlenek, de még nem segítenek.

Segítő párhuzamok
A Szentírásból is, az egyháztörténetéből is segíthetnek párhuzamos 

jelenetek. A kivonulás történeténél már-már úgy látszik, hogy a Vörös- 
tenger előtt el kell pusztulnia a népnek. Vége. Nincs tovább. Hiábavaló 
volt a sikeres menekülés. A fáraó elpusztíthatja a népet, nincs segítség. 
Az utolsó pillanatban mégis fordul a helyzet. Amikor minden remény 
kihunyt: út adatott. Folytatódhat a vándorlás.

A tenger leosendesítése előtt az éjszaka negyedik szakában, amikor 
legsötétebb az éj s a hullámok között kimerültek a tanítványok, a kol
lapszus előtti pillanatban jelenik meg Jézus és segít. Deus ex machina? 
Nem! Az irgalmas Isten jelenléte: Én vagyok! — Az Actaban Péter bör
tönben sínylődik, az utolsó éjszakán nyílik meg a börtönajtó s az apostol 
újra együtt lehet övéivel, szolgálhat tovább. — Jób történetében, mikor 
már minden a „bőrére megy” s barátok teoretikus jó tanácsa csak nyomo
rult vigasztalás, semimdtérő, akkor érkezik Isten segítsége és Jób „túléli” , 
hitben éli túl a katasztrófát. — A Gecsemáné kérj ében egyedül tusakodó 
Jézus alvó, értetlen tanítványai közelében mondja ki az engedelmesség 
szavát: Igen Atyám! Legyen ímeg a Te akaratod! Később a már imád
ságában halálverítékű Jézus keresztre kerül s az „utolsó pillanat után” 
is folytatja az engedelmességet. Megkísértetett hozzánk hasonlóan, de 
szabad maradt a bűntől. Engedelmes maradj haláláig, a keresztfán el
szenvedett haláláig. S ahogy a Mórija hegyéből, a nagy hitpróba helyéből 
a gondoskodó áldás helye lett, úgy a Golgota helyéből is az áldásé. 
Lutherban gyakran a diadalrnas hőst hirdettük, manapság az ellenkezője 
divatos, a deheroizált reformátort, emlegetik, de köziben egykor is, ma is 
feledésbe merül a küzdő, viaskodó, nem mások ellen, hanem magával 
harcoló és Istennel birkózó ember. Milyen tapasztalatok vannak ilyen 
mondata mögött (?); .és ha Isten engem a poklon át akar vinni, vele 
megyek, mert ákkor a pokol számomra mennyé válik, hiszen ott van Ö” . 
Hamis győzelmi mámor helyett, becstelenségig intrikus deheroizálás he
lyett ezt a küzdő Luthert bemutatni segítség lehetne ma i s . . .  „Aki dúdás 
akar lenni, pokolra kell annak menni” népi bölcsességét József Attila 
is megéli, mi keresztyének is jól értjük szavát. Madách Ádámja, a Tra
gédia végére porbahulló. . .  az ószövetség nagy szenvedője Jób, aki már 
nem vitázik, hanem szájára teszi kezét és hallgat az Úristen előtt, Luther,

759



aki mindenét akarta adni, de állva tisztán kegyelemből maradt. . .  a fa
natikus Saulusból apostollá lett Pál, aki előtt élete mély pontján ragyo
gott fel a megtartó kegyelem, a kiút, az igazi szolgálat útja. . .  számomra 
most mind együtt vannak. Mind átélték, hogy Isten mindent kér, de végül 
mégis Ö ad mindent. Az érthetetlen Örökkévaló legnagyobb titka: mégis 
szeret. Áldozatával Ö helyettesít minden emberi áldozatot. ígéretét és 
az embert megtartja, minden áron. Ezek a párhuzamok talán segítenek 
igehal,lg,atóinknak is, akik kereső, kérdező emberek, segítséget várnak 
tőlünk, s akik előtt bátran feltárhatjuk tusakodásunkat, legyőzött kéte
lyeinket is. Csak személytelenek ne legyünk! Csak fölényesek ne le
gyünk! Csak azt ne higgyük, hogy a hit titkait lehet objektíven tanítgatni 
s ezt a drámai történetet szabad megfosztani drámaiságától. Együtt kell 
kérdezni, kiáltani, keresni és a megoldásnál örülni híveinkkel!

1 Móz 22 igehirdetés, sem krónikának szenvtelenül, sem példázatnak 
b öl cselkedve elő nem adhatjuk. Textusunkban nincs semmi etikum sőt 
még maga Isten is úgy cselekszik, hogy azt etikai kategóriákba nem fe
jezhetjük ki. Itt a Szenttel van dolgunk, -aki előtt megremeg, a szív, meg
rendül az ember, menekülni szeretne, talán könnyebb lenne nem hinni, 
kikapcsolni, kiiktatni a hitet. De éppen ebben a hitetlenség peremén szü
letett hitből támadhat valami új élet, aminek etikai következményei is 
vannak.

Négy párhuzamos vágány
Négy párhuzamos vágány fut egymás mellett egy irányban textu

sunkban. Ezek mindegyike jelentős, ki nem hagyható igehirdetésünkben.
1. Az élő Isten ad megoldást. Az is nagyszerű, ha valaki őszintén tud

ja énekelni a 431. éneket: Isten szívem Néked adom .. .  de még több, ha 
valaki azt is tudja, hogy a végső megoldás: Isten tette, a helyettes bá
rány odaáldozása s az Agnus Délről tud énekeim. Őbenne látjuk, a ke
resztre feszítettben, hogy az Űr mindenáron tartja ígéretét. „Gyermekes 
elvont rajz csupán s véres megváltás jele is, önátadás szolgálat képe, 
hitben elvállalt szenvedés, mankóm meg sátram is nekem. Homokba 
karcolt kusza kép, egymásra vert két fadarab, milyen beszédes, értem is
— a titka mégis megmarad! S én ezt a titkot hi-rtedem porig hajolva 
győztesen!” (Fejes Ádám: Áldjad én lelkem az Urat.)

2. Az élő Isten más, mint magunkformálta hamis „istenképek” . Szu
verén Űr. Kiszámíthatatlan, nem befolyásolhatjuk. Semmi köze ahhoz a 
„jóisitenkéhez”, akivé zsugorítjuk, mimifikáljuk, akiből kép vagy szoba
dísz lehet. Talán nem tört volna össze sok ember szűkreméretezett isten
hite korunkban, h,a az élő Istent hirdették volna neki . . .

3. Az élő Istenbe vetett hit vagy totális hit, vagy nem i-s hit. Az egész 
embert igénybeveszi, nehéz próbáikon aoélosodiik, egészen addig, amíg az 
öreg Pállal vallható: „a hitet megtartottam” . Hinni nehéz, ebből nincs 
olcsó kiadás, csak a klasszikus, a drága áron nyert hit. Az ingyen, kegye
lem végtelenül sokba kerül. Nagy pillanatokban ez megvilágosodik, de 
máskor is fgaz. Lőhe ezt írja: „Hűnek lenni mindennapok vászontagságai
ban, helytállni a hivatásban gyakran nehezebb, mint a vértanúság. Az 
is tanúskodás, ha, valaki az egyhangúban,, a megszokottban hű és tünete 
mes. Feltűnés nélkül hozza apró áldozatait, amije van Isten dicsőségére.”
— A humanista író Stefan Zweig úgy vall: „Az életet csak az ismeri 
igazán, aki tud annak mélységeiről is. Az alkotó szellemnek meg külö
nösen is szüksége van olykor az elhagyatottságra, hogy a kétségbeesés 
mélyéről, a kivetettség távlatából vegye számba igazi feladatának magas
latát.” — Ez történt Ábrahámmal is, meg velünk is a hit próbáiban. —
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Aki könnyűnek, élvezetesnek hirdeti a keresztyén életet az nem mond 
igazat. Jézus kereszthordozást ígért övéinek, önmaguk legyőzését kívánta, 
de lehetségesnek tartotta a keskeny út járását. Pál Antioehiába vissza
térve őszintén tanította, hogy sok próbán (viszontagságon) át kell menni 
az Isten országába (ApCsel 14,22—23).

4. Az élő Isten nem alkuszik. Az első parancsból nem enged. Luther 
zseniálisain érzett rá arra, hogy keresztyének számára is ez marad az első 
és fő parancsolat. Semmi és senki nem kerülhet az Ür helyébe. Még a 
legdrágább is ajándék — mint Izsák volt Ábrahámnak — amit, akit vissza
kérhet az Ür, de elismert Ür voltának szabadságában mindig akadozó- 
nak mutatkozik. Az első parancsolat köti életünket. Jézus tanítványai er
re a páratlan Ürra mondják: Miatyánk.

Háromszor hangzik a megkérdezett Ábrahám válasza: Itt vagyok. 
Tömör szó, szinte katonai jelentkezés. Hely és jelenlét meghatározás. Itt 
vagyok — kész vagyok szólni, cselékdni. Itt vagyok. Itt Magyarországon 
1980 hetvened vasárnapján. Jelentkezem: amit akarsz, azt teszem — bí
zom abban, hogy akaratod jóságos. Legyen meg a Te akaratod rajtam 
keresztül is.

Ez az előkészítő ma sem ment fel senkit a hit harca alól.
Imádkozzunk: „Uram nem tudom hová akarsz vezetni, merre visz az 

utad, de mindenhogyan egyet akarók érteni Veled. Azt akarom, amit Te 
akarsz. így biztosan nem veszítlek el. Ha akaratodnak alávetem magam, 
még ha földi poklok gyötrelmeit kellene is elszenvednem, akkor is kezed
ben van kezem.. .  a Te irgalmas gyermeked vagyok és maradok. Ámen” 
(Jörg Zink).

Dr. Hafenscher Károly

HATVANAD VASÁRNAP

1 Móz 3, 1—13

Az igehirdetésre készülve magunkban is megülepedett sémákkal és 
hiedelmekkel kell megbirkóznunk. Attól se riadjunk vissza, ha ebbe a 
küzdelembe, — nélkülözhetetlen tapintattal —, de bevonjuk a gyülekeze
tei is. Mese-nívón nem nevelődhet felnőtt gyülekezet. A biblicitás meg 
éppen airra kötelez bennünket, hogy újra pontosan elolvassuk a textust 
és ne „emlékezetből” prédikáljunk róla. Közben bátran nyúljunk mai 
kommentárokhoz. Nem lesz szegényesebb, hanem gazdagodik a monda
nivaló !

1. Nyugodjunk bele, vagy nyugtalankodjunk miatta, de vegyük tudo
másul, hogy a bűn és a Gonosz eredetét, nemzetségtáblázatát nem tudjuk 
kideríteni ezzel a textussal!

A kígyó nem azonos a Sátánnal! Maga a szöveg fosztja meg attól 
a tekintélytől, amit évezredek ajándékoztak neki.  ̂ Mezei állat. Egy a 
„minden mezei élőlény” közül, amelyeket 2,20 említ. Ravaszabb, mint a 
többi, de még ez a fokozás is tulajdoniképpen lefokozás: nem „a” ravasz! 
A vallástörténetben lehet a kígyó a titokzatosnak és az iszonyatosnak a 
megtestesítője. Ma is kevés ember akad, aki szívesen megsimogatná. Van
nak ma is sokan., akik még a neve hallatán, is megborzonganak. Könnyen 
elképzelhető, hogy valahol, kikutathat-atlan messzeségből élt egy mítosz 
emléke, amely a kígyó említésébe itt belejátszott, de textusunkban egy
szerűen „mezei állat” . Ebből az is következik, hogy nem főszereplő! Áz
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elbeszélés menete nyilvánvalóan mutatja, hogy az volt a szándék a bűn
eset elmondásánál, hogy az emberen kívül akarták az esemény súlypont
ját elhelyezni. Arra törekedtek, hogy a gonoszt ne egyszerűen kívülről 
támadó, csak objektivizált hatalomnak mutassák be. Az emberről akar
tak beszélni és az ember bűnéről. Ez elől a tény elől nincs hova mene
külni, még a gonosz eredetének a keresgélésébe se! Az elbeszélés termé
szetéből következik, hogy a textus mégis az emberen kívül látja a bűnre 
vivőt, de ezzel nem titkot fejt, hanem csak szemléletessé teszi, ami ki
nyomozhatatlan titok. Talán meditációs segítséget jelent az esztergomi 
„Biblia Pauperum” borítója, amelyen a kígyónak majom, („Isten majma”) 
vagy talán emberarca van. Ez sem magyaráz, csak aláhúzza, hogy a go
nosz van, de becsapódunk, ha kívül keressük.

2 . Óvakodjunk attól, hogy a bukást az asszony „nő” voltában keres
sük. Itt nem érvényes a „keresd az asszonyt” szólama. Fordítva pontosan 
ugyanolyan esély lett volna a bukásra. Jézus Krisztusban a férfit környé
kezi és kísérti a gonosz. Nem férfi-volta, hanem az Atyához, az Atya 
szavához való hűséges kötődése tartja meg. Érdekes, ahogyan a reformá
tornál ezen a ponton is megtörik a tradicionális értelmezés varázsa. Vi- 
szolygunk ugyan, amikor tudni véli, hogy Ádám reggel, Éva pedig este 
teremtetett, és Éva így csak Ádám szájából, másodlagos forrásból hallott 
volna Isten akaratáról, parancsáról. De elgondolkoztató, hogy itt már a 
jól vagy rosszul értett üzenetről és az annak való engedelmességről, vagy 
a vele való szembeszegülésről van szó, és és nem pusztán Éva nő vol
táról !

Itt van az a pont, ahol a szerintem szükségesen átgondolt negatívu
mok után az igehirdetés pozitívumára kell sort keríteni, ha nem akarunk 
megelégedni annyival, amit a fáma szerint egy „természetesen” másik 
felékezetbeli ember mondott a feleségének, amikor a prédikáció felől ér
deklődött. „A bűnről beszélt a pap.” — „Na, és mit mondott róla?” — 
„nehezményezte!”

Rosszallás helyett a témát is fogalmazzuk pozitívan:

Az Isten szavára hallgassunk!
a) Az Isten olvasható és hallható, Jézus Krisztusban pedig emberré 

lett szavára hallgassunk elképzelt isten-eszme helyett!
Mi magunktól mindig a nagyság és kicsiség, a hatalmas és a kiszol

gáltatott, az emberre irigy magatartás kategóriáiban gondolkodnának Is
teniről. Ez bennünk van! A gonosztól van, de bennünk! Nincsen olyan 
pillanata az életünknek, amelyben ezt az isten-ideát valami szebb, ma- 
gasztosabb, tisztább megelőzné. Fantom ez, de mi ezt a fantomot tartjuk 
az igazinak és ezzel küzdünk! Ki is ne akarna ilyen istent lerázni a nya
káról, vagy egyenesen fölébe kerekedni? „Ott, ahol az ember egy princí
pium, egy isten-eszme fegyverével indul rohamra az Isten valóságos igéje 
ellen, ott ő akar Isten ura lenni!” (Bonhoeffer: Schöpfung und Fali. 61.1.)

A kísértés mélye és a bűn igazi valója ott rémlik fel, ahol az ember 
a maga tapasztalata vagy mások elmondása alapján azt gondolja, hogy 
ezekből jobban és igazabban ismeri az Istent, mint ahogyan igéjében 
maga van magáról. Féltő Istenből féltékenyt, önmaga pozíciójára félté
kenyt faragni: ez a bűn. Szavára hallgatás helyett önmagunk körül fo
rogni: ez a bűn. A saját érdeketekben törődjetek magatokkal. Csak ma
gatokkal! Az ÚT kísértés-történetében, Jézuséban pontosan megújul ez 
a gonosz kísérlet: Jézus az Atya igazi szavával és az igazi szó kiváltotta 
magatartással felel: „Csak Neki szolgálj!” Jézus Krisztusra nézve válik
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nyilvánvalóvá, hogy a „jó” és a „rossz” tudása nem egyszerűen erkölcsi 
ítélőképesség, aminek a segítségével ura leszünk az életnek. Az tudja a 
jót és a rosszat, aki beveti magát testestül-lelkestül a jó szolgálatába. 
Divat lett „önmegvalósítás”-ról beszélni. Talán még keresztyén értelme is, 
méltó jelentése is ennek az igénynek. Talán még keresztyén értelme is, 
ha a „talentumok” jutnak az ember eszébe. Általában azonban olyan 
igény címkéje legtöbbször, amely önmagával fontosabbat, saját maga ér
vényesítésénél hasznosabbat nem akar ismerni.

Ezt az igényt végig lehet kísérni egyéni, személyes vonalon. Ahol ér
vényesítik, mintha jégeső vert volna végig a mezőn: emberségükben sér
tett, elhagyott, mások nyakába varrt, második gyerekség eleset tségében 
támasz nélkül hagyott emberek nyögik ennek az „önmegvalósítás” -nak 
a következményeit és fizetik az árát.

Megmosolyogtam, amikor valahol a „fa”, a „bűneset” fája lombkoro
náját és az atombomba felhőgombáját hallottam vagy olvastam párhu
zamba állítani. Aztán elgondolkoztam és lefagyott a mosoly az arcomról. 
A „mindenen” — hiszen a „jó és rossz” az OT nyelvén, illetve gondolko
dásában ezt jelenti — való istenkedésnek az eddig tapasztalt szélső esete 
ez. Erre kellene felszabadulnunk? Ennek örvendezett volna Schiller, aki 
a bűnesetben a szabad személyiség születésnapját ünnepelte?! (NTD, 
v. Rád) Jézus Krisztus a szabad személyiséget a szolgálatra és nem a ti- 
tanizmusra szabad személyiségben és közösségben látta. így is gyakorolta 
mindene való uraiságát és tanítványait is újra és újra kiemelte az ártó 
„szabadságból” a használó szolgálatra.

Talán lesznek, akik emlékeznek a televízió egy riportjára, amelyben 
egy jehovista asszony is szót kapott. Dohogott családja fiataljaira, hogy 
építkezésbe verik magukat, pedig úgyis itt az ítélet: a nem jehovisták ki
pusztulnak, elvesznek, a házak megmaradnak és akkor költség és fáradt
ság nélkül beköltözhetnek. Észbontó gondolat: valaki a Bibliára hivat
kozva a neutronbomba embert ölő, tárgyakat kímélő őrületét keveri — 
ha nem is tudatosan — „hitében” . Persze, van ennek „enyhébb” változata 
is, amelyért még a jehovistákhoz sem kell menni! De ez lenne a szabad
ság, sőt az „Isten fiai tökéletes szabadsága” ? Nem, ez a „csak magával 
törődés”, a bűn, már emberiség-gyilkos távlatában!

b) Az Isten olvasható és hallgató, Jézus Krisztusban emberré lett 
szavára hallgassunk, hogy vád és felelősségáthárítás helyett felelősség- 
vállalás szülessék. Ha kell, bűnbánat! Minden rászorulunk. Ha kell segítő 
emberségben. Mindünknek szüksége van rá! Jó lenne, ha nem annyira 
a „csak magunkkal törődés” okozta baj utáni bűnrészesség miatt furdalna 
a lelkiismeret, hanem a baj előtt az emberségre erősítene a már sokszor 
ajándékba kapott bocsánat!

c) Az Isten olvasható, hallgató és Jézus Krisztusban emberré lett 
szavára hallgassunk, hogy a másik véglettel, a „magunkra maradtunk” 
ijesztő hiedelmével se essünk tőrbe! Ez a kísértés másik alaptípusa: sen
kid sincs, félj! Ez a bűn másik alapformája: bizalom nélkül élni. Isten 
és emberek iránti bizalom nélkül. Jézust is előveszi a kísértésnek ez a 
formája is. Abban is testvérünk, hogy ezt is megkóstolta. De abban is 
Megváltónk, hogy ennek is ellene mondott: „Atyám, a Te kezedbe . . . ” 
Nem egyszerűen elesettek vagyunk, hanem Jézus Krisztusért életünkben 
és halálunkban, minden aktuális bűnünk közepette is: kézben tartottak. 
„Megváltottalak, enyém vagy!” Ezt sem a kísértő, semmiféle gonosz, sem
miféle bűn és nyomorúság, se a lelkiismeret nyugtalansága nem érvény
telenítheti.
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A szegény gyerm ekek orvosa
Schöpf Merei Ágost, az első magyar gyermekorvos

1979. a Nemzetközi Gyermekév. Világszerte megemlékeznek azokról, 
akik életüket „szemünk fényének”, a gyermeknek szentelték. Ezek között 
nagyon előkelő hely illeti meg Schöpf Merei Ágostont, az első magyar 
gyermekorvost. Győrben született 1804. szeptember 26-án evangélikus 
szülők gyermekeként. Édesatyja tekintélyes kereskedő, a^t szeretné, ha 
fia követné a kereskedői pályán. Ágost azonban orvos szeretne lenni, de 
erre csak atyja halála után kerülhet sor. Egyetemi tanulmányait Páviá- 
vegzi, ahol orvos-doktori képesítést is nyer.

1834-ben már mint neves orvos tűnik fel Pesten. Bár orvosi tevé
kenysége sokágú, hiszen sebészettel, szemészettel, ortopédiával is foglal
kozik, mégis mivel számára legkedvesebb a gyermek, legfőbb tevékeny
sége a gyermekgyógyászatra irányul. Ezt bizonyítja az a .tény is, hogy 
1839-ben megalapítja Magyarországon az első gyermekkórhazat, mint 
Ö maga mondja: „Szegénysorsú gyermekek számára.” Üttörő és példa
mutató cselekedetét húzza alá az a körülmény, hogy az általa létrehozott 
gyermekkórház létesítéséinek időpontját tekintve, világviszonylatban a 
negyedik. Nem szabad azonban elfeledkeznünk arról sem, hogy jól lehet 
az új létesítmény mindössze 14 ággyal indul, mégis annak idején óriási 
volt a jelentősége, mert a kórházalapítónak az volt a célkitűzése, hogy 
olyanoknak nyújthasson kezelést akiknek erre nem volt anyagi lehető
ségük. Ez a kórház lett az alapja a mai kitűnő Heirn Pál gyermekkórház
nak. Schöpfnek messzemenő tervei voltak intézményének továbbfejlesz
tésére. Ez irányú fáradozását mély humanizmusa mellett feltehetőleg 
erősítette a „segítségre szoruló felebarát, jelen esetben a szenvedő gyer
mek felé forduló, segítséget nyújtó szeretető, mely a lutheri kegyesség 
elválaszthatatlan sajátossága” !

Nem kisebb jelentőségű az a munkássága sem, melyet a magyar 
nyelv elsősorban a magyar orvosi nyelv művelése terén fejtett ki.

A szabadságharc kitörésékor otthagyja főorvosi állását, illetőleg át
adja Bókái Jánosnak, azzal az elgondolással, hogy a harcok befejeztével 
ismét átveszi szeretett és dédelgetett gyermekkórházát, hogy azt később 
ketten, de egy szándékkal és egy szívvel fejlesztik tovább. Hazafiságáról, 
magyarságáról kíván azzal is vallani, hogy felveszi a Merei nevet. A hon
védseregben vállal .tábori sebészorvosi állást. A szabadságharc bukása 
után Kossuthtal együtt Törökországba emigrál, mert mint a honvédsereg 
vezetőbeosztású tábori főorvosának idehaza csak megaláztatás és üldöz
tetés lett volna osztályrésze. A kényszerű emigráció olyan fényes és ki
váló orvosi, oktatói és tudományos munka képviselőjét sújtotta, aki a 
hazai és külföldi akadémiák, tudományos egyesületek dísze, tevékeny tag
ja volt. Azonban akinek kora gyermekségétől életeleme a munka volt, 
újra régi önmagát találja meg, amikor angol barátainak meghívására, az 
emigrációt Manchesterben folytatott orvosi praxissal cserélheti fel. Pesti 
kórházának mintájára itt is gyermekkórházat alapít. Mint a fenti intéz
mény nagyon tevékeny főorvosa hunyt el fiatalon 1858. március 12-én 
54 éves korában.

Görög Zoltán Homokbödögc



Telik-e ebből a csak Jézus Krisztus emberszere telével és áldozatával 
magyarázható védettségből védő, jóra magyarázó szó, intő figyelmeztetés, 
óvó szeretet és közbenjáró imádság azokért, akiknek a nyomorúságát 
talán semmiféle bűnkatalógus nem említheti, csak éppen az kísérti, hogy 
„még az Isten is” elhagyta őket és ezért féiniök kell.

A reformátor így felelt a bűn és kísértés két alapformájából és meg
számlálhatatlan változatából kimenteni kész Jézus Krisztus szavára: 
„Uraim, én vagyok a bűnöd, Te vagy az igazságom. Ezért örülök és ujjon
gok rettenthetetlenül. Mert az én bűnöm a Te igazságodat le nem gyűr
heti és a Te igazságod nem is hagy bűnben maradnom. Áldott légy örök
ké Uram, hűséges Istenem. Ámen.”

Fehér Károly


