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Csendben Isten előtt
.1

Tisztakezű papi életek
(7. parancsolat)

Vannak ilyenek. Mivel lehetnek ilyenek, ilyenné kell lennie minden 
papi életnek. Természetes és magától értetődő dolog ez? Igen is, meg 
nem is. Ez az ügy is dialektikus. A közgondolkodásban — mind a ke
resztyének, mind a kívülvalók részéről, kétféleképpen látják a papi kezek 
tisztaságát. Vannak ideálisan érző és gondolkodó emberek. Ők eleve ki
zártnak tartják a papi kezek beszennyezihetőségét. Viszont vannak örök 
gyanakvók. Azok meg eleve megbízhatatlannak tartanak mindenkit. 
Egyesek jó példák alapján általánosítanak és azt mondják: aki egyszer 
pappá lett, az csak tisztakezű ember lelhet. Némelyek azonban egyetlen 
vagy több rossz tapasztalat, csalódás alapján indokolatlanul is bizalmat- 
lankonlak. Szerintük, csak alkalom kell hozzá, és kivétel nélkül belees
nek az alkalom nyújtotta csapdába.

Gondoljunk egy pillanatra a „telhetetlen papzsák” szólás-mondás
ra! Nyilván ijesztően rossz tapasztalatok szülték. Aligha mondhatnánk, 
hogy ez teljesen időszerűtlen igazságot takar ma már. Néha bizony fé
lelmetesen fején találja a szöget. Nevén nevezi a gyereket. Mégis tegyük 
hozzá az igazság kedvéért, késedelem nélkül, hogy a lelkészi kar több
sége esetében csak hamis és nagyon elkopott lemezként emlegetheti bár
ki is ezt a szólás-mondást. Amikor azonban csak kivételként is igaznak 
bizonyul, egy egész papi közösség valamennyi tagjára odavet valamit az 
árnyékából. Ezzel éri el a csúcsát, rontását a tisztátalan papi kezek bűne. 
Előfordul ilyen? Sajnos, igen.

De gondolhatunk egy másik kétes értékű nyilatkozatra is. „A papok 
is emberek.” Isten előtt pehelysúlyú mentség, ha tisztátalan papi kezeket 
kíván vele valaki menteni, eltakarni. Ne felejtsük azonban, hogy ez a 
mondás is lehet papokkal szemben általános bizalmatlanság alapja. Mit 
várjunk tőlük, hiszen azok is emberek? Indokolatlanul is könnyű tehát 
ilyesmivel is elhinteni a gyanakvás gazmagvait.

Három dolgot mindenképpen kimondhatunk tapasztalat alapján: a) A 
papi elmarasztalíhatóság és megbízhatatlanság anyagi dolgokban tönkre
teszi a hirdetett ige hitelét és általában a lelkészi szavahihetőséget. b) Mi
vel valóban a papok is csak emberek, azok is megkísérthetők, esendők 
és néha bizony nemcsak megbotlanak, de el is esnek. A testület tagjai
nak azért jobban kell őrizniök egymást, mint ahogyan az általában tör
ténik. Magára is, az egyházra is vigyáz, aki idejében gyakorolja szolga- 
tarsaval szemben a szeretetbő^ fakadó mentés nemes diakóniáját. A fra- 
ternitásnak messze kell űznie a cinikus kaini kérdést: Őrizője vagyok-e 
a testvéremnek? Elsőként azonban mindenki magára vigyázzon ilyen cél
ból is. c) A tisztakezűség tehát nemcsak a lelkész saját személyére, szol
galatára nézve lealkudhatatlan követelmény. Ezzel védi a paptársak be
csületét és jó hírét is. Továbbá az egész egyház minden szolgálatának hi
telet és sikerét is.

Azt is gondoljuk meg, mert igaz, hogy a mindennapi életben szű
kebb értelme érvényesül a „ne lopj!” parancsolatának, a vele kapcsola
tos tisztakezűségnek, mint ahogyan nekünk kell értenünk azt. Aki nem



tolvajkodik, aki nem nyúl hozzá a máséhoz vagy a rábízott anyagiak
hoz, nem csen el semmit, ami előnyt jelenthetne számára, az már a 
tisztakezűek közé sorolt a mindennapi életben. Akkor is, ha az élete 
egyéb területén nem finnyás előnyök, többletjövedelmek megszerzése 
tekintetében, a nem rábízott közös javak őrzésében, az azokkal való ta
karékosságban, bizonyos kötelezettségek elől és alól való menekülésben. 
Vagy éppen a segítés sok alkalmának elmulasztásában. Sok tisztakezű 
ember bizonyul a másokén, a mindenkién lazának, lezsernek. Nem elég 
általános a mindenki felelőssége mindenért. Izgatóbb mértékben dívik 
a „nem az én asztalom”, mintsem igazán fölmérhető volna. Nem elég a 
tisztakezűség és sok a bocsánatos bűn a munkamorál területén, a munka
idő kihasználásában, a takarékosságban, a termelékenységben, a minő
ségben.

Miért tértem ki erre a papi kezek tisztaságának összefüggésében? 
Azért, mert többi embertársunkkal együtt mi is hajlamosak vagyunk a 
tisztakezűség leszűkített értelmével és gyakorlatával megelégedni. Köny- 
nyen szolgálhatnák rossz példák önigazolásra és lazításra. Örizkedünk-e 
ettől eléggé a mi síaját viszonyaink között? Eleget tettünk-e azért, hogy a 
rán k bízottakkal együtt sok gyógyító példává! szolgáljanak á, keresztyé
nek közéletünkben, a munkahelyeken és a különböző hivatalokban? Ha 
a hetedik parancsolat nagyon tág értelmében vesszük komolyan a saját 
tisztakezűségünket, papi életünket és szolgálatunkat, van jóvátenniva- 
lónk. Indokolt az önvizsgálatunk és a megtérésünk. Vigyázzunk jobban a 
magunk becsületére, lelkiismeretére, a munkatársainkéra is. Az egész 
egyházra és az egész társadalomra kiterjedő felelősséggel.

Mind az Ótestámentom, mind pedig az új beszél a tiszta kezekből. 
Az Ót. azt tekinti tisztakezűnek —  egyúttal tisztaszívűnek is — , aki nem 
sóvárog hiábavalóság után. Megélhetésének pedig egyetlen igazolt forrá
sa a munka. Ezzel jár együtt á boldogság és jólét ígérete. Isten szolgá
latának is feltétele az így megőrzött tisztakezűség. Az oltár körüli szol
gálat nem vállalható másként. Papi szolgálatunk szemszögéből szó sze
rint is időszerű komolyan vennünk ezt az utóbbit. (Zsolt 24,4; 128,2; 
26,6).

Krisztus Urunk az üdvösség eljátszásának minősítette a kezek bot
rányát (Mt 18,8). Szeretet-etikája, radikális szemlélete szerint tehát csak 
a tiszta kéz felel meg és fér össze az örök élet ajándékával és bizonyos
ságával. Az újtestámentomi levelek tiszta kéz sürgetésének, munkaetiká
jának pedig határozott diakóniai verete van. Nagyjából három tételben 
foglalhatjuk össze ide vonatkozó tanítását, a) A megélhetéshez szükséges 
javak csak munka révén igaz javak. Ez egyúttal kizárja a lopás minden 
fajtáját. Az anyagi javak csak akkor mentesek a lopás bűnétől, ha nem
csak az önfenntartást szolgálják, hanem egyúttal eszközök a mások meg
segítésére, mások javára is. (Csel 20,34; Ef 4,28). b) A  szolgálat — nemcsak 
a kifejezetten egyházi szolgálat —  mindig feltételezi a tiszta kezeket 
(lTim 2,8). c) Az akarva nem akarva beszennyezett kezek tisztaságát nem 
a múló idő vagy a halál adja vissza, hanem a bűnbocsánatban válnak 
tisztává. (Ef 4,28a; Jak. 4,8). A  „tisztítsátok meg kezeteket” parancsa csak 
a bűnbocsánat igénylésével és elfogadásával válik lehetségessé és az ál
tal igaz.

Külön is gondoljuk végig azért a papi kezek tisztaságának széles ho
rizontját. Személyre szólóan, magunkba nézve sem szabad engednünk a 
tisztakezűségből. Hiszen egyik feltétele, alapja annak a jó lelkiismeret
nek, amelyik nélkül kínossá, riasztó nyűggé, eredménytelenné válik a 
szolgálatunk. Valamennyi papi szolgálatunkra érvényes ez. Rettenetes 
dolog úgy elfáradni ismételten, hogy az eredmény, az áldás öröme osz-



tályrészünk, vigasztalásunk lehetne. A csőd, a sorozatos és folyamatos 
kudarc idő előtt aggá gyötri az erős lelket és a jó fizikumot is. Hát még 
ha komolyan, vesszük a számadást, az ítéletet is. Pedig ezt mi végképpen 
nem takaríthatjuk meg.

Nézzünk szembe azonban a tisztakezűség családi vonatkozásával is. 
Ma már a papnék többségükben polgári állásban dolgozó asszonyok. Igen 
sok esetben a családi-házi tennivalók java része is vállukon marad. Mind
emellett nem kevés közülük a gyülekezetben is besegít. Két okból em
lítem most ezt. Egyrészt a lelkészek rajtuk keresztül figyelmeztető ab- 

. lakot, rálátást kapnak arra az igazságra, hogy a pénzért, a fizetésért ala
posan meg kell dolgozni. A második és egyszer-egyszer bizony a harma
dik műszakot is azért vállalják, hogy lelkész-férjük minél többet elvé
gezhessen a hivatásában. Nem azért, hogy kényelmesen űzhessék a kedv
teléseiket. Másrészt azért említettem meg a papnékat, hogy lássuk: csak 
akkor maradunk tisztakezűek családi vonatkozásban, ha nem a mini
mumot, nem is csak a szűk 8 órát dolgozzuk le, hanem annál jóval töb
bet. Hogyan készülünk a szolgálatainkra?... Rendben van e időben a 
hivatali munka, a gyülekezeti háztartás?... Nemcsak szavak szerényked
nek-e a sohasem mutatós diakónia helyén? . . .  Megkapják-e a papgyere
kek az apjuktól is azt, amit mástól nem kaphatnák meg! A tisztakezű
ség ugyanis nem mindig forintügy.

Leginkább mégis a gyülekezetben kell nyilvánvalóvá válnia a papi 
tisztakezűségnek. A tisztátalan kezek nemcsak megrövidítik Krisztus 
egyházát, hanem igen erősen korlátozzák szolgálata betöltésében. Papi 
vonatkozásban különösen megszívlelendő Luther tanítása: „Ha a szolga 
a házban nem szolgál híven, kárt tesz vagy azt enged tenni” (Nagy Ká
té). Ebben a szolgálatban igen könnyű elveszíteni a kezek tisztaságát. Ak
kor is, ha nem nyúlunk hozzá a gyülekezet javaihoz és hamissággal, lát
szat indokkal, ürüggyel nem szerezzük meg azt. Lehet gondatlan keze
léssel, tunyaságból eredő hanyagsággal is annyi kárt okozni, hogy a tisz
ta kezek már nem is olyan tiszták. Ez a bűnnek azonban csak egyik ol
dala. Legalább akkora kárt jelent, ha a rendelkezésre álló eszközök nem 
töltik be a rendeltetésüket, nerft használunk, nem segítünk azokkal. Nem
csak a hamisan szerzett javak hívják ki Isten ítéletét, hanem a felelőt
lenségből, mulasztásból származó károk is. „Ha egy fillérnyit tulajdoní
tottál el vagy egy fillérnyi kárt tettél, harmincszorosán fogod megfizet
ni” — tanítja a reformátor. Ugyanez a helyzet akkor is, ha nem élünk 
a segítés Isten által elénk adott alkalmaival. Ha közönyösen, fölényesen 
vagy kényelemből nem segítünk azokon, akiken pedig segítenünk kelle
ne. Mindez naponkénti tükörbe nézésre, naponkénti megtérésre a bűn
bocsánatban való megújulásra sürget bennünket. Szolgálatunkat így tudjuk 
folyamatosan, töretlenül és valóban tiszta kézzel betölteni. A tisztakezű- 
ség nem öncélu dolog a papi szolgálatban, hanem elengedhetetlen felté
tel. Tehát nem is lehetetlen feltétel.

Nem felejthetjük el végül a papi tisztakezűség társadalmi kivetítő- 
deset sem. Ha baj van vele, nemcsak a gyülekezetben válik az ige, a papi 
szó hitelének gátjává. Átszivárog, vagy néha egyenesen átrepül botrán- 
koztato rontása a közéletbe, a társadalomba is. Biztos persze az is, hogy 
a tisztakezűségnek nincs ilyen szárnyakon szálló híre! A  rossz hír gyor
san kap szárnyakat, a jó lassan kullog vagy elakad. Mégis áldása indul 
útra több csatornán át is. A saját személyünkön keresztül, a papi csa
ládtagokon keresztül és mindenképpen a híveken keresztül. A gyüle
kezetek is, a társadalom is nagyon várják a tisztakezű papokat és számí
tanak a tisztakezű papi életekre. Ne számítsanak rájuk hiába és ne csa
lódjanak bennük! Bennünk! Szabó Gyula



Egyházunk útján
 

Dr. Káldy Zoltán:

Gyümölcsök és új virágok
(Püspök-elnöki jelentés az Országos Presbitériumban)

Megáldott esztendő

Vannak évek, amelyekről különösen is nagy örömmel és hálaadás
sal beszélünk. Magyarországi Evangélikus Egyházunk számára ilyen az 
1979. esztendő, annak mögöttünk levő hónapjai. Ügy látom, hogy ezek
ben a hónapokban Isten sokszorosan mutatta meg irántunk szeretetét és 
áldotta meg azt a munkát, amelybe Ő maga állította egyházunkat. K ézzel - 
foghatólag tapasztaltuk meg ennek az igének igazságát: „Ezért szeretett 
testvéreim, legyetek szilárdak, mozdíthatatlanok, buzgólkodjatok min
denkor az Úr munkájában, tudván, hogy fáradozástok nem hiábavaló az 
Ürban” (1 Kor 15,58). Nyilvánvaló, hogy ebben az igében az „Űr munká
ja” kifejezés az egyházra, az egyházban végzett munkára vonatkozik. Ma
ga az egyház is az „Űr munkájá” -nak a gyümölcse és a benne folyó mun
ka is végső soron magának, Jézus Krisztusnak munkája. Mégis, az 
Egyház Ura munkatársakat használ fel ebben a szolgálatban. Munkatár
sak azok, akik hirdetik az evangéliumot, végzik a szeretetszolgálatot és 
élik az Ő evangéliumát. Ebben a munkában bátorítást és bizonyosságot 
ad az az ígéret, hogy „fáradozásuk nem hiábavaló az Úrban”. Tudnunk 
kell, hogy az első Korinthusi levél 15. fejezete a feltámadásról szól és ez
zel összefüggésben úgy áll előttünk az igehirdetés, mint a feltámadás 
evangéliumának prédikálása. Ez azt jelenti, hogy Jézus Krisztusnak a 
halálból való feltámadása a legfőbb biztosítéka annak, hogy az a munka, 
amit az egyházban és az egyházon kívül is végzünk nem „hiábavaló” . 
A görög kifejezés (kenosz) arra utal, hogy ez a munka nem „üres, ha
szontalan, semmi” . Van értelme az evangélium hirdetésének, a szentsé
gek kiszolgáltatásának, a diákónja végzésének, a pásztori szónak. Hiszen 
mindezeken keresztül maga az Úr dolgozik és biztosítja a gyümölcsöket. 
A feltámadás evangéliuma egyben erőforrás is azok számára, akik a 
munka terhét hordozzák. Ez az evangélium űzi el a fáradtságot és újra 
megajándékoz azzal az erővel, amely szükséges ahhoz, hogy Krisztus 
munkatársaként elvégezzük azt a szolgálatot, amely „nem hiábavaló az 
Űrban”.

Amikor jelentésemben számot adok az elvégzett munkáról és annak 
gyümölcseiről, süsse át szavainkat és gondolatainkat. ez az Ige:  "Buzgól- 
kodjatok mindenkor az Űr munkájában, tudván, hogy fáradozástök nem 
hiábavaló az Úrban”.

Kitekintés a világba

Eddig azt hangsúlyoztam, hogy az „Űr munkája” a Korinthusi levél 
bizonysága szerint az egyház és az egyházban folyó munka. Ez azonban



semmiképpen nem jelenti azt, hogy az „Úr munkája” leszűkíthető az egy
ház területére és neki semmi köze nincs az egyházon kívüli világhoz és 
az ott folyó eseményekhez. Nagyon is közel van hozzá, hiszen Általa te
remtetett a világ és „őbenne áll fenn”. Krisztus az ő munkatársait arra 
is felhasználja, hogy fáradozzanak ennek a világnak a megmaradásáért, 
boldogulásáért és célba érkezéséért. Emiatt Krisztusnak az egyházban 
dolgozó munkatársai sem szűkíthetik le szolgálatukat az egyház terüle
tére, hanem munkájuknak ki kell szélesednie és hullámoznia a társa
dalomba, a politikai és gazdasági élet területére és ennek a munkának 
segítenie kell azoknak a szekuláris célkitűzéseknek a megvalósítását,
amelyek a társadalom és az egész emberiség javát és előrehaladását
szolgálják. Mi örülünk annak, hogy ezzel a látással ajándékozott meg
bennünket az Egyház Ura. Abban a bizonyosságban dolgozhatunk né
pünkért, társadalmi rendünkért, hazánk jelenéért és jövőjéért, hogy 
mindezt Krisztus munkatársaként tesszük és az Ö megbízásából végezzük.

Éppen azért, mert diakóniai teológiánk alapján az egész világot úgy 
látjuk, mint amely Jézus Krisztus számára teremtetett, aggodalommal és 
felelősséggel nézzük azokat az eseményeket, amelyek veszélyeztetik vilá
gunkat. Itt most nem általánosságban gondolunk a béke megtámadá
sára, hanem konkrétan arra az amerikai tervre, amely középhatósugarú 
nukleáris rakéták Nyugat-Európába való telepítését célozza. Ez a terv 
aláássa azt az enyhülést, amelyre olyan nagy szüksége van Európa né
peinek és az egész emberiségnek. A  fegyverkezési hajsza újabb fokozását 
jelenti. Kárt okoz minden európai országnak, hiszen a rakéták Nyugat- 
Európába telepítésének célja, hogy az Egyesült Államok területéről az 
európai országok területére terelje át az esetleges nukleáris visszacsa- 
pást. Bonyolultabbá teszi a helyzetet és akadályozza a békéért való erő
feszítések elérését. Ezzel szemben jó tudnunk, hogy a Szovjetunió, a szo
cialista országok és több jóakaratú kormány és tömegmozgalom erőfe
szítést tesz az enyhülésért, a leszerelésért és a világ nagy problémáit tár
gyalások útján kívánja megoldani.

Magyarországi Evangélikus Egyházunk egyértelműen elítéli a közép
hatósugarú nukleáris rakéták nyugat-európai telepítésének amerikai ter
vét. Sürgeti a fegyverkezési hajsza megállítását, a leszerelést és a né
pek minden problémájának tárgyalások útján való megoldását. Sürgeti 
a SALT II. egyezmény mielőbbi ratifikálását. Támogatja a helsinki záró
okmányban lefektetett elvek gyakorlati megvalósítását Európában és 
Európán kívül.

Ugyanakkor azzal a kéréssel és felhívással fordulunk Nyugat-Euró- 
pában és az Észak-amerikai Egyesült Államokban élő egyházakhoz, kö
zelebbről az evangélikus egyházakhoz, hogy emeljék fel szavukat a kö- 
zép-hatósugarú nukleáris rakéták nyugat-európai telepítésének terve el- 
en, mint, amely veszélyezteti saját országuk népét is és ezen belül az 

egyhazak szolgalatét.

Számadás a harmincegy pontról

A múlt év november 4-én tartott Országos Presbiteri ülésen 31 
pontban jelöltem meg azokat a feladatokat, melyek Magyarországi Evan- 
gélikus Egyházunk előtt állnak. Ezek között vannak rövid és hosszú távú 
e adatok. Állandó feladatunknak jelöltem meg az állam és egyház vi

szonyában az együttműködés területeinek bővítését. Ugyancsak hosszú 
avu feladat a Hazafias Népfront és a Béketanács munkájában való nö-



vekvő részvételünk. A folyamatos munkák közé soroltam a diakóniai 
teológia továbbfejlesztését a Teológiai Akadémián, a lelkészi munkakö
zösségekben és sajtónkban. Ebben az esztendőben ezekre a célkitűzések
re nagy figyelmet fordítottunk és tudatosan fáradoztunk és a jövőben is 
fáradoznunk kell azok megvalósításáért.

A 31 pontban megjelölt célkitűzések közül ebben az esztendőben mint 
az egyház Urának munkatársai igen sokat megvalósítottunk. Éppen ezért 
tudom ezt az esztendőt az Egyház Urától nagyon gazdagon megáldott 
esztendőnek minősíteni.

A terveknek megfelelően Gyenesdiáson megtartottuk az Országos 
Lelkészkonferenciát 7 csoportban. Alig volt lelkész, aki ne vett volna 
részt ezeken a lelki elmélyülést és teológiai továbbképzést nyújtó alkal
makon. Diakóniai teológiánk továbbfejlesztését tűztük ki a konferenciák 
céljául és ennek megfelelően szóltunk a diakóniai teológiáról Pál apos
tol leveleiben, elemeztük Luther kátéit a diakóniai teológia szemszögé
ből és szemügyre vettük, hogy a népegyházi keretek lazulása milyen fel
adatokat ró ránk éppen diakóniai teológiánk alapállásából. Ugyancsak 
szóltunk a személyes diakónia és a gyermekek között végzett diakónia 
jelentőségéről. Tárgyaltuk Krisztus engesztelő szolgálatának és béke
munkánknak az összefüggéseit. Az előadásokat igehirdetések egészítették 
ki. A konferenciák igen elevenek voltak, mintegy 1000 felszólalás hang
zott el, melyek tanúskodtak a diakóniai teológia vállalásáról és egyben 
gazdagították és kibővítették az előadásokat. Abban a reményben va
gyunk, hogy lelkészeink megfrissülve, új lendülettel végzik szolgálatu
kat a gyülekezetekben. Az is tapasztalatunk volt, hogy a fraternitást is 
növelték ezek a konferenciák.

Elindult a Levelező Teológiai Tanfolyam is. Meglepetésünkre és örö
münkre gyülekezeti tagjaink a vártnál nagyobb számban jelentkeztek a 
tanfolyamra, összesen 61-en jelentkeztek, akik közül az előírt felvételi 
feltételeknek 53-an feleltek meg. Elkészítettük a 3 éves tanfolyam tan
rendjét és az előadásokat ennek megfelelően a Teológiai Akadémia taná
rai meg is kezdték. Az a célunk, hogy olyan gyülekezeti munkásokat ne
veljünk, akik a tanfolyam elvégzése után levitaként szolgálnak a gyüle
kezetekben a lelkész irányítása mellett. Különösen is a szórványokban és 
a társított gyülekezetekben van nagy szükség arra, hogy a leviták segít
senek a lelkésznek az igehirdetés, a diakónia és a személyes pásztori 
munkában. Azok a végzős hallgatók, akik a tanfolyam idején kiemelkedő 
eredményt mutatnak, lehetőséget kapnak arra, hogy rendes hallgatóként 
beiratkozzanak a Teológiai Akadémiára és szigorlati bizonyítványt sze
rezzenek, majd ezt követően kérésükre lelkésszé avattassanak. Ennek a 
Levelező Teológiai Tanfolyamnak az elindítását egyháztörténeti esemény
nek tartom.

Ugyancsak nagy eseménye egyházunknak, hogy elindult útjára a 
Diakónia Című időszaki folyóiratunk. Ez a folyóirat evangélikus szemle, 
amely evangélikus alapállásból fejti ki egyházunk álláspontját teológiai, 
egyházpolitikai, politikai, társadalmi, kulturális, művészeti, ökumenikus 
kérdésekben, valamint az emberiség égető problémáira nézve. Államunk 
jóvoltából a folyóirat az eredetileg tervezett 1000 példány helyett rend
szeresen 1400 példányban jelenik meg. A megjelent 2 szám jól szolgálja 
célkitűzéseinket és realizálja a lappal kapcsolatos elképzeléseinket. Gaz
dag tartalmú, jól illusztrált és egyházunk teológiáját, egyházpolitikáját 
és politikáját jól szolgáló szám mind a kettő. Azt reméljük, hogy olyan 
cikkekkel tudunk jelentkezni a jövőben is, amelyek hasznosak lesznek 
nemcsak egyházunk, hanem egész társadalmunk számára is.



Júliusban megnyílhatott az Evangélikus Országos Múzeum és meg
rendezhettük az első állandó kiállítást. Ez is egyháztörténeti esemény. 
Ma már tudjuk, hogy ez az evangélikus egyházi múzeum világviszony
latban is első a maga nemében, mert országos egyházi jellegű. Az első 
kiállítás kitűnően tanúskodik arról a gazdag egyházi hagyományról, 
amellyel Magyarországi Evangélikus Egyházunk rendelkezik. Olyan gaz
dag kincsekkel rendelkezünk, amelyek lehetővé teszik, hogy időnként a 
kiállítási tárgyakat cseréljük. A kiállítás inspirál egyházi múltunk meg
becsülésére és bátorít a jelenben nemcsak az egyházban, hanem a társa
dalomban végzendő szolgálatokra. Nevel a hazafiságra, a hazaszeretetre. 
A kitűnően megrendezett első állandó kiállítást az első 3 hónapban 
7500 látogató kereste fel, akik 35 000 Ft-ot adtak belépődíj és önkéntes 
adomány címén a Múzeum céljaira. Az volna a kívánatos, hogy a buda
pesti és vidéki gyülekezetek csoportosan keressék fel a Múzeumot és gaz
dagodjanak annak megtekintése által. Csak elismerés illetheti azokat, 
akik a Múzeum felállításáért évek óta fáradoztak és az első állandó ki
állítást olyan kiválóan megrendezték.

Elkészült a piliscsabai Nővér-otthon is. Ez az otthon 20 olyan nő
vérnek tud szállást adni, akik elsősorban Piliscsabán dolgoznak a szelle
mileg visszamaradt gyermekek között. A nővérotthon felállítása nyomán 
jobban remélhetjük, hogy munkaerőt tudunk kapni a gyermekek gondo
zására. Hálás szívvel gondolunk a svájci interlakeni gyülekezetre, amely 
az építési költségek túlnyomó részét fedezte. Ebben a gyülekezetben szol
gált Sztehló Gábor lelkész, Aki a szeretetszolgálat szerelmese volt.

Az is igen nagy öröm, hogy elvi döntés született ebben az esztendő
ben két országos ifjúsági konferencia évenkénti megrendezésére. A két 
konferencián évente 100— 120 ifjú vehet részt. A konferenciákat Gyenes- 
diáson tartjuk. Ezek a konferenciák az ifjúsági munka mederbentartá- 
sát is célozzák a diakóniai teológia jegyében. De segíthetik a lelkész
utánpótlást is.

Nagy lépésekkel jutottunk előre az év folyamán az Országos Evan
gélikus Énekeskönyv szerkesztésében is. A Szerkesztő Bizottság daliami 
és szövegi albizottsága igen alapos és gyümölcsöző munkát végzett, mely
nek eredményeképpen a tervezett új Énekeskönyv dallamai teljes egé
szében, szövegei pedig majdnem egészen együtt vannak. Hiányzik még az 
Énekeskönyv liturgikus és imádságos része. Megvan a jó reményünk 
arra, hogy az Énekeskönyv kézirata 1980 végére az Országos Presbité
rium elé kerülhet, annak jóváhagyására.

Bár nem szerepelt a 31 pontban, mégis ide kívánkozik annak meg
említése, hogy a Gyülekezeti Segély gyűjtése ebben az esztendőben igen 
szép eredménnyel végződött, amennyiben összesen 1 003 839 Ft gyűlt 
össze a gyülekezetekben, ami 120 000 Ft-tal több mint az előző évi gyűj- 
tes. De azt is jelenti, hogy telkenként 3,15 Ft volt az átlag. Ebben az 
eredményben a diakóniai teológia gyakorlati megvalósulását látjuk. 
Ugyanakkor ez az összeg lehetőséget adott arra, hogy több gyülekeze- 

tünket, elsősorban a szórványgyülekezeteket anyagi támogatásban része-

A  31 pontból néhány feladat megvalósítása folyamatban van. Ezek
ről jelentesem egy másik részében fogok szólni. Itt azonban meg kell 
említenem, hogy a megjelölt feladatok közül még nem tudtunk hozzá
kezdeni konkréten a lelkészi fizetések arányosításához, a műemlék- és 
műemlék jellegű templomok renoválási terveinek elkészítéséhez, és je- 
entős hiányok mutatkoznak a sajtószolgálat kiterjesztésében.
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Külügyi szolgálatunk

A többször emlegetett 31 pont utolsó, tehát 31. pontja előirányozta 
erre az esztendőre külügyi szolgáltunk folytatását a diakóniai teológia 
alapján. Ennek megfelelően végeztük egyházunk külügyi szolgálatát. Ez 
a munka még az előző évek munkájánál is bővebb volt. Számokkal je
lezve ezt a szolgálatot, meg kell említenem, hogy egyházunk püspökei, 
teológiai professzorai és ezt a szolgálatot végző lelkészei a mögöttünk le
vő hónapokban kereken 50 alkalommal utaztak külföldre, vettek részt 
egyházi világszervezetek gyűlésein és látogattak meg egy-egy testvér
egyházat. Ezzel párhuzamos az a másik adat, hogy egyházunkat 30 al
kalommal látogatták meg külföldi testvéregyházak képviselői meghívott 
vendégként vagy turistaként. Ez azt is jelenti, hogy az év minden hetére 
esett egy-egy külföldi szolgálat és minden második héten foglalkoztunk 
külföldről érkezett vendégekkel. Külföldi szolgálatainkat igyekeztünk fel
használni az ökumené szellemében az egyházak közötti kapcsolatok erő
sítésére, külföldi testvéregyházaktól való tanulásra, diakóniai teológiánk 
megismertetésére, de ezeken túlmenően a népek közötti barátság és 
együttműködés ápolására és segítésére. Meg vagyunk róla győződve, hogy 
ez a munkánk sem volt „hiábavaló az Úrban”, hanem az gyümölcsöd ter
mett mind a mi egyházunk, mind a testvéregyházak életében és a népek 
közötti barátság erősítésében. Az volt a tapasztalatunk, hogy egyházunk 
és egyházunk teológiájának, egyházpolitikájának és politikájának meg
becsülése az egyházi világszervezetekben és a testvéregyházakban egyre 
inkább növekszik. Ennek a legszebb példáját a Lutheránus Világszövet
ség Egyházi Együttműködési Bizottságában és a Végrehajtó Bizottságban 
elhangzott egyik jelentésben, éspedig Risto Lehtonen igazgató előadásá
ban hallhattuk. Ö jelentette ki, hogy a szocialista országokban élő evan
gélikus egyházak az utóbbi időben egyenlő társként vesznek részt az 
LVSZ életében, a többi egyházzal való kapcsolatuk kiszélesedett, a szo
cialista társadalomban betöltött szolgálatuk megújulásra inspirálja a 
többi egyházat; a béke kérdésében való elkötelezettségük emlékeztető a 
többieknek, hogy a szociális felelősség az egyház missziójának szerves 
része; tapasztalatuk nagyon értékes azon egyházak számára, melyek most 
élik át a radikális társadalmi változás időszakát.

Egyházunk szolgálata és szolgálatának megbecsülése jut kifejezésre 
abban is, hogy egyre több előadást, tapasztalat továbbadást kérnek egy
házunktól külföldi konferenciákon. Véget ért az az időszak, amelyben 
egyes külföldi konzervatív egyházi körök elsősorban egyházpolitikai és 
politikai okokból igyekeztek egyházunk szolgálatát mellőzni és egyházun
kat elszigetelni. Mi mindig tudtuk, hogy eljön az ideje annak, amikor 
a jobb tájékozódás és megismerés után a testvér-egyházak nemcsak ér
tékelik egyházunk munkáját, hanem igénylik is a maguk számára annak 
szolgálatát.

Az ebben az évben végzett külügyi munkából néhányat külön is 
ki kell emelnem. Első helyre szeretném tenni a svéd evangélikus egy
házzal való kapcsolatunk elmélyülését és kiszélesedését. Két évvel ezelőtt 
egy delegáció élén Svédországban tett látogatásomat ez évben viszonozta 
Olof Sundby érsek ugyancsak egy delegáció élén. Az érseknek és a dele
gáció tagjainak egyházunkban való szolgálata gyümölcsöző volt és sok
oldalúan mutatta meg azokat a kapcsolópontokat, amelyeknek erősítése 
lehetséges és szükséges a két egyház között. A svéd egyház lapja a VAR 
KYRKA négy számában mintegy 10 oldalon keresztül igen részletes ri
portot hozott egyházunk életéről. Ezek az írások őszinték, igazak és segí-



tik a két egyház kapcsolatát. Lehetőségünk van arra is, hogy ösztöndíja
sokat küldjünk Lundba, vagy Uppsalába és vendégprofesszorokat is hív
junk, illetőleg küldjünk Svédországba.

A finn—magyar egyházi kapcsolatok továbbépítésében is előrelép
tünk. Juva érsek meghívására 10 napot töltöttem Finnországban, ahol 
minden eddiginél nagyobb szeretettel fogadtak és igényelték szolgálatai
mat. Juva érsek egyértelműen jelentette ki, hogy nincs semmiféle felhő 
a finn— magyar egyházi kapcsolatok felett. Elfogadta jövő évre szóló 
meghívásomat. Kortekangas püspök pedig 1981-re finn—magyar—észt 
evangélikus egyházi, illetőleg lelkészi konferenciát szervez Finnország
ban. Megállapodtunk az ösztöndíjasok és professzorok további cseréjé
ben, a kölcsönös üdültetések folytatásában. Üj kapcsolatot jelent az ún. 
„testvérgyülekezetek” akciójának elindítása. Ebben az esztendőben 9 al
kalommal jöttek Finnországból énekkarok és más csoportok a turizmus 
keretében, de úgy, hogy mindig igényeltek egyházi programot is. Ez is 
széles körben gazdagította egyházaink kapcsolatát.

Űj kapcsolat létesítéseként kell tekintenünk az etiópiai evangélikus 
egyházzal való kapcsolat felvételét. Négytagú delegációt hívtunk meg 
egyházunk meglátogatására. Célunk az volt, hogy a forradalmi helyzet
ben élő etiópiai evangélikus egyházat bátorítsuk szolgálatában és abban 
a látásban, hogy a szocialista társadalmi rend kialakítása nem akadályoz
za meg az egyház szolgálatát. Az itt nyert tapasztalatokat, mint a dele
gáció tagjai mondották, jól tudják hasznosítani Etiópiában. Itt is felve
tődött az a terv, hogy a Teológiai Akadémiánk hallgatói folytassanak le
velezést az etióp egyház Teológiai Akadémiájának növendékeivel és ez
zel is erősítsék a két egyház kapcsolatát.

Ugyancsak új kapcsolat felvételéhez vezetett brazíliai utam a Luthe
ránus Világszövetség Végrehajtó Bizottságának Joinvillében tartott ülé
se kapcsán. A közel 1 millió lelket számláló brazíliai evangélikus egy
házzal korábban nem voltak kapcsolataink. Ennek kiépítése most meg
indult. Olyan tapasztalatokat szereztem a brazil testvéregyház közössé
gében, amelyek segíthetik a mi hazai szolgálatunkat is és mi is adhatunk 
elsősorban teológiai támogatást nekik.

Nem tudom értékelni valamennyi külföldi szolgálatunkat, mégis né
hányat ki kell emelnem. Az Egyházak Világtanácsa Kingstonban tartott 
központi bizottsági ülésén, továbbá a Bostonban lefolyt „Hit—tudomány—  
jövő világkonferencián”, valamint a „Hit és egyházszervezet” bizottság 
Taizeben tartott bizottsági ülésén és a Prágában tartott „Kelet-európai 
Missziói és Evangélizációs Konzultáció”-n dr. Prőhle Károly professzor 
képviselte egyházunkat és minden esetben jelentős hozzájárulást adott 
a konferenciák munkájához.

Többször vettünk részt a Lutheránus Világszövetség különböző bi- 
zottsagainak ülésein. Az Egyházi Együttműködési Bizottság Singaporéban 

r ott ülésén, valamint az ázsiai egyházak missziói konferenciáján Ma- 
niaban Reuss András szolgált és mondotta egyházunk álláspontját. 
A kommunikációs Osztály ülésein dr. Vámos József, az evangélikus egv- 
házi újságírók tanácskozásán Bécsben dr. Vámos József és Szirmai Zol
tán, az összeurópai női konzultáción Bécsben Takácsné Kovácsházi Zel- 

ma, a lelkészek és laikusmunkásoknak tartott pozsonyi konzultáción dr. 
Cserhati Sándor és Baranyai Tamás, a Világszolgálat Bizottság ülésén 
Géncs Peter, az istentisztelettel foglalkozó bizottság ülésén dr. Groó Gyu- 
la, a Tanulmányi Osztály munkacsoportjában, pedig Harmati Béla kép

viselt bennünket. Újra aláhúzom, hogy az LVSZ egyre inkább igényli 
szolgalatunkat és gyakran küld meghívót különböző munkaülésekre.



A Keresztyén Békekonferencia Munkabizottsága két ülésén Helsinki
ben és Szófiában dr. Ottlyk Ernő végzett szolgálatot. Hangsúlyozom, hogy 
a KBK az az egyházi világszervezet, amely mindig elsőként és mindig 
konkréten juttatja kifejezésre világunk szinte valamennyi problémájá
val kapcsolatban a világos keresztyén álláspontot.

Az Európai Egyházak Konferenciája siófoki konzultációján egyhá
zunk is képviseltette magát. A  krétai nagygyűlésen dr. Prőhle Károly, 
dr. Muntag Andor és Fabiny Tamás végzett jó szolgálatot.

Kiemelem még a következő külügyi munkánkat: Jelentős volt dr. 
Fabiny Tibor vendégelőadásá áz uppsalai egyetemen, dr. Ottlyk Ernő 
püspök és Blázy Lajos szolgálata az NSZK-beli diakóniai szervezeteknél, 
Muhcz Frigyes látogatása Dániában a szociális intézményeknél, Balikó 
Zoltán előadása az NDK-ban iá Güsfcrow-i missziói konferencián, Groó 
Gyula istentiszteleti szolgálatai a rajnai egyház Zsinatán, teológiai hall
gatóink nyári diakóniai gyakorlata az NDK-ban, Muntag Andor előadása 
a Luther Akadémián Görlitzfbeh, dr. Selmeczi János szolgálata a Leuen- 
bergi Kankordiával foglalkozó ausztriai ülésen, dr. Karner Ágoston szol
gálata a Gustav Adolf Egyesület meghívására az NSZK-ba, Sárkány 
Tiborné szolgálata az egyik EVT női konferencián Velencében. Végül 
említést érdemel Coggan Canterbury érsek látogatása hazánkban és szol
gálata a Deák-téri templomban.

Ezek a külügyi szolgálatok igen sok energiát, felkészültséget, időt és 
anyagi áldozatot igényelnek, de ma, amikor az ökumenizmus és a népek 
barátságának kérdése előtérben van, a Magyarországi Evangélikus Egy
háznak Istentől kapott karizmáival el kell végeznie ezen a területen is 
szolgálatát.

Kapcsolatain külföndön élő magyar evangélikusokkal

Jelenleg a hat világrészben 15 magyar evangélikus gyülekezet van, 
melyekben magyar nyelven prédikálják az evangéliumot a helyi nyel
ven kívül. A  magyar evangélikus lelkészek nem könnyű szolgálatot vé
geznek az egyre morzsolódó magyar evangélikus gyülekezetekben. Ma
gunk részéről velük közösségben tudjuk magunkat és gyülekezeteiket a 
Magyarországi Evangélikus Egyház teste tagjaiként nézzük. Örülünk, 
hogy ebben az esztendőben vendégünk lehetett Brachna Gábor főespe
res, az Észak-amerikai Egyesült Államokból és Markovits Pál lelkész. 
Mindkettőjük szolgálata gyümölcsöző volt a Deák-téri gyülekezetben. 
Észak-Amerikában élő magyar evangélikus testvéreink megrendeltek tő
lünk 250 db újfordítású teljes Szentírást. Ezt a küldeményt október első 
napjaiban postára adtuk. Örülünk, hogy a küldött Bibliák is összekap
csolnak bennünket, hiszen a közös evangélium üzenete mindannyiunknak 
közös ajándéka. Annak is örülünk, hogy az utóbbi időben egyre több kül
földi magyar evangélikus lelkész veszi fel velünk a kapcsolatot.

Szolgálatunk szekuláris világszervezetekben

Diakóniai teológiánk alakján, elkötelezve éreztük magunkat arra, 
hogy az emberiség nagy családja problémáinak megoldásához hozzájá
rulást adjunk. Ennek jegyében vettem részt a magyar Béketanács dele
gációja tagjaként a Béke-világtanács által rendezett berlini világgyűlé
sen, amely az enyhülésért, a leszerelésért és a felszabadult mozgalmakkal



való szolidaritás kifejezésre juttatásáért jött össze. Ugyancsak ezért vet
tem részt a magyar delegációban azon a világkonferencián, amely Basel
ban a palesztin néppel való együttérzés és érte való cselekvés kifejezés
re juttatásáért hívatott egybe. Végül ott voltam az Ostende melletti De 
Haanban, az ún. Brüsszeli Fórumon, amely a leszerelés sürgetéséért 
jött össze. Meg vagyok róla győződve, hogy az itt említett nagy problé
mák megoldásáért hivő és nem hivő, különböző vallású és világnézetű 
embereknek együtt kell dolgozniuk. Számomra megtiszteltetés volt a ma
gyar delegációk tagjaként szolgálni.

Viszonyunk államunkhoz és a társadalmi szervekhez

Magyarországi Evangélikus Egyházunk az állammal kötött Egyez
mény alapján és szellemében végzi szolgálatát a Magyar Népköztársaság
ban. Biztosított számunkra a lelkiismeret szabadság és a vallás szabad 
gyakorlata. Semmiféle korlátozás nincs az igehirdetés és a diakónia, va
lamint sajtószolgálatunkban. Mindezt örömmel és megelégedéssel álla
pítjuk meg. Ezzel együtt azt is kijelentjük, hogy egyházunk és annak tag
jai nem külső okokból, hanem belső meggyőződésből állnak a szocialista 
társadalmi rendünk mellett és segítik ennek a társadalmi rendnek to
vábbépítését és erősítését. Meg vagyunk róla győződve, hogy elsősorban 
azzal segíthetünk ma, hogy az evangélikus gyülekezeti tagok is a maguk 
helyén becsületes, minőségi munkát végeznek, kihasználják a munka
időt és mindent elkövetnek a termelékenység fokozásáért. Ugyancsak 
társadalmunkat erősíti a családi életek rendezettsége, ifjúságunk szor
galmas önképzése, a közösségi szellem ápolása és a nemzeti egység erő
sítése.

Megtiszteltetés volt számunkra, hogy Aczél György, a Miniszter- 
tanács elnökhelyettese fogadta egyházunk vendégét, Olof Sundby svéd ér
seket. Öröm volt számomra, hogy hivatalomban meglátogatott az elmúlt 
napokban Sarlós István, az MSZMP Politikái Bizottságának tagja, a HNF 
Országos Tanácsának főtitkára és Miklós Imre államtitkár, az Állami 
Egyházügyi Hivatal elnöke. Gyümölcsöző beszélgetés folyt közöttünk az 
evangélikus lelkészek és gyülekezeti tagok részvételéről a Hazafias Nép
front munkájában.

Öröm számunkra az is, hogy lelkészeink és gyülekezeti tagjaink ak
tív munkát végeznek a Hazafias Népfrontban és az Országos Béketanács 
szerveiben, községekben, városokban és a fővárosban. Csak biztatni tud
juk lelkészeinket, hogy a maguk helyén ne csak felszólalásaikkal, hanem 
munkájukkal is fáradozzanak népünkért, társadalmi rendünk tovább
építésért, a békéért.

Magam részéről hálás vagyok, hogy kormányunk lapjában, a Magyar 
hirlapban elmondhattam társadalmi rendünkkel kapcsolatos álláspon

tomat és megfigyeléseimet.
a n n a k  i s örülünk, hogy a Magyar Rádióban évente 13 alkalommal
igehirdetéssel szolgálhatunk.

Jubileumok és kitüntetések

A Deák-téri gyülekezet énekkara ebben az esztendőben ünnepelte 
megalakulásának 75. évfordulóját. A  Lutheránia több, mint egyetlen gyü
lekezet énekkara, az az egész Magyarországi Evangélikus Egyház repre-



zentánsa és szolgálata egész egyházunk számára gyümölcsöző és előre
mutató. Szívből köszöntjük a jubiláns Lutherániát és annak jubiláns kar
mesterét, a 70 éves Weltler Jenőt. Köszönjük szolgálatukat, a passiókat, 
a H-moll misét, a karácsonyi oratóriumot és Szokolay Sándor műveinek 
előadásait. Azt is köszönjük, hogy ebben az esztendőben a Lutheránia 
külügyi szolgálatunkat is segítette NSZK-beli hangverseny-körútjával, 
melyen olyan szép sikereket értek el. Kívánjuk, hogy a Lutheránia Welt
ler Jenő és Trajtler Gábor vezetésével tovább végezze áldott szolgálatát. 
Dr. Vető Lajos ny. püspök 75. évét töltötte be.

Több munkatársunk különböző hazai, állami és társadalmi szervek
től, valamint külföldi egyházi és állami szervektől kitüntetéseket kaptak. 
Dr. Nagy Gyula professzor a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsától 
a Munka Érdemrend arany fokozatát, Lehet Ferenc szombathelyi lelkész 
ugyancsak a Munka Érdemrend arany fokozatát kapta. Dr. Ottlyk Ernő 
püspök a bulgáriai Ortodox Egyháztól kapott kitüntetést a Nemzetközi 
Gyermekév kapcsán. Dr. Korén Emil esperest Urho Kekkonen, a Finn 
Köztársaság elnöke tüntette ki a Finn Fehér Rózsa Rend I. osztályú ke
resztjével'. Dr. Nagy Gyula professzor, a szovjetunióbeid Ortodox Egyház
tól a Szent Szergej-Rend III. fokozatát kapta. Baranyai Tamás domonyi 
lelkészt a Magyar Béketanács kitüntető jelvényével tüntették ki. Többen 
kapták a Magyar Béketanács Emléklapját. Kívánjuk, hogy a kitüntetet
tek örömmel és egészséggel viseljék kitüntetéseiket.

Előre nézünk

Évi munkánk ismertetése és értékelése után szükséges, hogy felraj
zoljuk az előttünk álló feladatokat a következő évre. Mint már említet
tem, vannak permanens feladataink, amelyeknek megvalósításáért ál
landóan fáradoznunk kell, de vannak olyanok is, amelyek közvetlenül 
előttünk állnak. Most elsősorban ezekre nézzünk.

1. Az 1980. esztendő az evangélikus egyházakban szerte a világon az 
Ágostai Hitvallás 450 éves jubileuma megünneplésének esztendeje lesz. 
Ezekhez a jubileumi ünnepségekhez csatlakozik a Magyarországi Evan
gélikus Egyház is. Még akkor is, ha egyértelműen hangsúlyozzuk, hogy 
hitünk és életünk dolgában egyetlen zsinórmértékünk, a Szentírás, nem 
felejthetjük el, hogy az evangélikus egyház hitvallásos közösség. Ez azt 
jelenti, hogy vannak olyan hitvallásaink, amelyek összefoglalják hitünk 
tartalmát. Nem olyan közösség vagyunk, amely hit és erkölcs dolgában 
part nélküli, hanem olyan közösség, amelynek vannak hitvallásai. Ezek 
a hitvallások annyiban érvényesek, amennyiben azok mondanivalója 
megegyezik a Szentírással. Az sem vitás, hogy ezek a hitvallások úgy 
születtek, hogy atyáink a saját korukban különböző helyzetekben meg
kérdeztelek hitük dolgában és ők a kérdésekre feleltek. Világos, hogy a 
mai evangélikus egyházak nem élhetnek meg atyáik múltban adott fele
leteiből, hanem nekik is felelniük kell azokra a kérdésekre, amelyekben 
ma kérdeztetnek meg, mégis, ezek a régi hitvallások segítenek a kérdé
sek megközelítésében és azok megfogalmazásában. Ezeket a hitvallásokat, 
ma is érvényeseknek és magunkra nézve kötelezőeknek tartjuk.

Javaslom, hogy 1980 júniusában a Magyarországi Evangélikus Egy
ház a Deák téri templomban tartson egy országos jubileumi ünnepet az 
Ágostai Hitvallás megünneplésére. Ezzel, együtt legyen megemlékezés az 
Ágostai Hitvallásról a Teológiai Akadémián, a Lelkészi Munkaközössé
gekben, valamennyi gyülekezetünkben, egyházi lapjainkban.



A megemlékezések alkalmával méltassák az Ágostai Hitvallás jelentő
ségét általánosságban és Magyarországi Evangélikus Egyházunk történe
tében. Vizsgálják meg az Ágostai Hitvallást a bibliai értelmezés világos
ságában, továbbá időszerű kérdéseink összefüggésében és ökumenikus 
aspektusban.

Jó volna, ha az Országos Evangélikus Múzeum kiállítást rendezne a 
tulajdonunkban levő különböző kiadású Ágostai Hitvallások bemutatá
sából.

Jelenjék meg egy Ünnepi Kiadvány az Ágostai Hitvallásról, annak 
egyházunkban való történetéről és mai értelmezéséről.

2. Az Ágostai Hitvallásról való jubileumi megemlékezés mellett, 
legyen az 1980. esztendő egyházunkban a Szórványok Esztendeje. Lehet, 
hogy az első pillanatban egymástól távol esőnek tűnik az Ágostai Hit
vallás és a szórványok problémája, mégis szorosan összetartozik. Egy
felől azért, mert nem elég az Ágostai Hitvallást önmagában nézni, hanem 
mindig a gyakorlatban is kell, másfelől azért, mert erősítenünk és báto
rítanunk kell azokat a kisebb-nagyobb gyülekezeteket, amelyek evangé
likus egyházunkhoz tartoznak. Szükséges a jó értelemben vett evangéli
kus önitudat erősítése is. Köztudott, hogy a több mint 300 evangélikus 
anyagyülekezeten kívül, mintegy 2000 faluban és tanyán élnek Magyar- 
országon evangélikusok. A  szórványokban élő evangélikusokat nem ad
hatjuk fel és nem tékozolhatjuk el. Arra kérjük és egyben kötelezzük 
lelkészeinket, hogy ők maguk és munkatársaik keressék meg a szórvány
híveket a maguk helyén, éspedig fejtől-fejig, írják azokat újra össze és 
végezzék el közöttük az igehirdetés és diakónia szolgálatát. Lássák el őket 
sajtókiadványokkal. Kajcsoljuk őket újra be az anyagyülekezet közös
ségébe és a jövőben az eddiginél nagyobb gondot fordítsanak a velük 
való állandó közösség fenntartására. Az egyházmegyékben az egyházme
gyei elnökségnek kell ezt a munkát irányítania és ellenőriznie.

3. A Teológiai Akadémián újra végig kell gondolni egész tanítási 
rendszerünket, a tananyagot, a tantervet. Űjra kell tisztázni az elérendő 
célokat és módszereket. Az az igazság, hogy az idők változnak és időnként 
fel kell frissíteni azt, amit tanítunk és ahogyan tanítjuk. A tantárgyakat 
az eddiginél jobban kell összefüggésben látni az egyházak mai égető kér
déseivel. Törekednünk kell arra, hogy ne csupán ismereteket közöljünk, 
hanem ezeket a régi ismereteket is a mai kérdések kontextusában ta
nítsuk. Lehet, hogy néhány tantárgyat el kell ejtenünk, másokat rövidí
tenünk kell, vagy új tantárgyakat kell bevezetnünk. A fő cél olyan ige- 
hiidetői és diakoniai munkára való neveles, amely eléri a mai evangé
likus embert azok között a kérdések között, amelyek benne és körülötte 
vannak.

4 . Ú jr a  e lő  k e l l  v e n n i  sajtószolgálatunk kiterjesztését. Nemcsak Dar-
va Józsefltal kezdeményezett Olvasó Nép mozgalomra van szükség, 

 hanem egyhazunkon belül egy másik mozgalomra is, melynek ezt a nevet 
adhatjuk. „Olvasó evangélikus nép.” Tapasztalatom szerint keveset olvas- 

nak az evangélikus gyülekezeti tagok. Ezért talál nehezen gazdára az 
lEvangélikus Élet 10000 példányon felül és ezért nem kel el Sajtóosztá- 

yunk számos kiadványa. Egyházmegyénként és gyülekezetenként terve- 
ket kell készíteni sajtószolgálatunk megbecsültetése. kiadványaink ter
jesztése érdekében.
5 .  M i n d e n t  el kell követnünk a lelkészi etika erősítése érdekében. 
Nem tudjuk vállalni több lelkészünk egyéni és házassági etikáját, de 
munkaerkölcsét sem. Túl sok lelkészünk hangsúlyozza azt, hogy ő éppen 
olyan állampolgár, mint mindenki más ebben az országban és elfelejti,



hogy ő olyan magyar állampolgár, akit Isten lelkészi szolgálatba állí
tott, annak minden szabadságával és kötöttségével együtt. Ezekről a kö
töttségekről többen elfelejtkeznek. Ezen túlmenően, a Teológiai Akadé
mia hallgatóit, a fiatal lelkészeket, de több idősebb lelkészt is áldozatos 
életre1, önimegtagadásna, lemondásra és az anyagiasság szempontjainak hát
térbe állítására kell nevelnünk. Űjra hangsúlyozom az önmegtagadást és 
a lemondást, amely nélkül szolgálatunkat nem tudjuk betölteni. Úgy lá
tom, elsősorban fiataljaink nem látják ezt világosan. Inkább a „személyi
ség kiteljesedésének” ideáját kergetik és elfelejtik, hogy a lelkész szemé
lyisége csak úgy teljesedik ki, ha az áldozat és a lemondás útját járja. 
Számos keresztyén személyiséget lehet említeni a múltból is, akiknek a 
személyisége éppen ezen az úton teljesedett ki.

6. Az 1980. esztendőbein meg kell rendezni Gyenesdiáson a két ifjúsá
gi országos -konferenciát. A  konferenciák programját el kell készíteni és 
a konferenciák vezetőségét ki kell jelölni.

7. Az Országos Evangélikus Énekeskönyv szerkesztését 1980. vé
géig be kell fejezni.

8. Az új Konfirmációi Káté pályázatát 1980 márciusáig közzé kell 
tenni és a kéziratokat 1981. március 15-ig be kell kérni. így lehetővé 
válik, hogy az új Konfirmációi Káté 1981. Ádvenjére megjelenjék.

9. A gyenesdiási üdülő épületének megújítását 1980 júniusáig lehe
tőség szerint be kell fejezni. Ez az épület szolgálja nemcsak a lelkész
konferenciákat, hanem az ifjúsági és presbiteri konferenciákat is.

10. Mátrában, Bagolyirtáson, a telkek eladásából nyert összeget fel 
kell használni a megmaradt telkek kerítéssel való ellátásával, hogy majd 
később ezen a területen épülhessen fel az új bagolyirtási üdülő.

11. A nyugdíjakkal összefüggésbe meg kell vizsgálnunk, hogy mi
képpen lehetne segíteni azokon a lelkészeken, akiknek a nyugdíjalapja 
olyan kevés, hogy csak 2200— 2500 Ft körül alakulhat a nyugdíjuk. Bár 
tudatosan vagyunk a differenciált nyugdijak mellett, mégis szükséges 
figyelni arra, hogy szórványhelyzetből adódó alacsonyabb lelkészi fize
tések nyomán ne történjék igazságtalanság a szórvány-lelkészekkel.

12. Az eddiginél jobban kell vigyázni arra, hogy a lelkészek és a 
gyülekezeti presbitáriumok betartsák a törvényességet. Tapasztalataink 
szerint több presbitérium nincs tisztában azzal, hogy egyházi törvényeink 
szerint mihez van joguk és mi a kötelességük. Egyházi törvényeinket az 
eddiginél jobban kell tudatosítani a presbitériumokban.

13. Az esperesek ellenőrzési jogát —  akik az utóbbi időben a püspöki 
canonica visitatio szolgálatát is végzik — a gyülekezetekben meg kell 
erősítenünk mind anyagi, mind lelki, mind adminisztrációs területeken. 
Az ellenőrzést gyakoribbá és mélyrehatóbbá kell tenni.

14. Egyházunk külügyi szolgálatát teológiánkhoz és egyházpolitikánk
hoz való kötöttségben tovább kell folytatnunk és abba egyre több fiatal 
lelkészt is bele kell vonnunk. Az 1980. esztendőben be kell kapcsolódnunk 
az Ágostai Hitvallás jubileumi ünnepeibe mindkét Németországban. Fon
tos volna a finn kapcsolatok továbbépítése Mikko Juva finn evangélikus 
érsek meghívása révén. A Lutheránus Világszövetséghez fűződő kapcsola
tainkat erősíthetjük Josiah Kibira, az LVSZ tanzániai elnökének meg
hívásával. ú j kapcsolatokat létesíthetünk Wonne Bleij elnöknek, a Hol
land Evangélikus Egyház vezetőjének meghívásával. Részt kell vennünk 
azokon a bizottsági üléseken, amelyeknek tagjai vagyunk.



A magyar evangélikusság története 
és teológiája Őriszigeten 

című doktori disszertációból részletek
Amikor a „Magyar evangélikusság története és teológiája Őriszige- 

ten” című munkámat a Magyarországi Evangélikus Egyház Budapesti 
Teológiai Akadémiája Tanári Karához a teológiai doktori fokozat elnye
rése céljából benyújtottam, akkor két kérdés vetődik fel mind az olva
sóban, mind a hallgatóban egyaránt

a) Miért éppen a Magyarországi Evangélikus Egyházhoz adtam be 
munkámat?

b) Mi a célja ennek az értekezésnek?
Bevezetésképpen ezt a két kérdést szeretném megválaszolni. Amikor 

püspökömhöz, Sakrausky Oszkárhoz fordultam, hogy engedélyezze teoló
giai munkámat Budapesten, akkor a legnagyobb örömének adott kifeje
zést és természetesnek tartotta annak a reményében, hogy a két egyház 
közötti kapcsolat és a személyes kapcsolatok gyümölcsözők lesznek mind
két egyház javára.

De szeretnék visszatérni az említett két kérdéshez:

a) Miért éppen a Magyarországi Evangélikus Egyházhoz adtam be 
munkámat?

Az első válaszom. így hangzik: A hála szava. A  teológiai műveltsé
gem alapjait a Magyarországi Evangélikus Egyházban kaptam. Hálával 
emlékszem volt tanítóimra, akik még a soproni teológiai fakultáson ta
nítottak, és akiket hallgathattam. Nemcsak teológiai műveltséget kap
tam, hanem hitemben is erősítettek. Hálával gondolok vissza volt taná
raimra, akik a tudást is és a hitet is továbbadták előadásukban, és 
akiknek az életük is prédikált. Ez a munka nem akar más lenni, mint 
visszaemlékezés azokra az ajándékokra, melyeket Isten általuk adott 
nékem is. Nem akar más lenni, mint a köszönet szavai: legven emlékük 
áldott!

A második válaszom az első kérdésre így hangzik: Elődeimre való 
emlekezes Halaval gondolok evangélikus elődeimre, mint Tresztyenszky 

Gyula vo t nagygeresdi esperes-lelkészre, Haubner Máté superinten- 
densre. Mindezektől az elődöktől az emberszeretet, szolgálatot és a másik
javára való élést örököltem.  Népünk javára éltek, egyházuknak szol- 
gáltak. Szeretnék méltó lenni őseimhez.

A harmadik válaszom így hangzik: Sziget község az egyetlen magyar 
nyelvű evangélikus gyülekezet egész Ausztriában. Azért maradtam csalá- 

dommal együtt Szigeten, hogy a nyelvet, a kultúrát támogassuk és az 
evangéliumot az anyanyelvűnkön hirdethessük. Magyarok és evangéliku
sok. Az anyanyelv is és a hitünk is összeköt egymással. Szabad ezt mon- 

dani. Nem lehetünk meg egymás nélkül. így találkozik a kis magyar 
evangélikus gyülekezet Szigeten a Magyarországi Evangélikus Egyházzal. 
Eegyen ez a találkozás áldott és gyümölcstermő!

A második kérdés: Mi a célja ennek az értekezésnek?



a) Ez a munka: elkötelezés.
Elkötelezés az anyanyelv iránt. Ebből következik az anyanyelv sze- 

retete, megbecsülése és ápolása. Az anyanyelv teremtettségi adottság. 
Senki sem tehet arról, hogy minek született, milyen az anyanyelve; de 
ha egy közösségbe beleplántáltatott, azt a közösséget nem tagadhatja meg, 
mert akkor megtagadja a teremtettség rendjét és a harmóniát diszhar
móniára, a kozmoszt káoszra fordítja. A teremtettség eme belső rendje 
kényszerít minket is külföldön arra, hogy elhivatásunkhoz méltóan jár
junk és ne szégyelljük az anyanyelvűnket. Sokan mondják: Mit nyerek 
a magyar nyelvvel? Itt vannak a nagy világnyelvek! Ezek a fontosak! 
Az anyanyelv —  bármely legyen is az — nem hasonlítható a nagy világ
nyelvekhez. Az anyanyelv a legdrágább és legszentebb, minden világ
nyelvnél fontosabb!

b) Ez a munka: feladat.
Ami az országban természetes, az anyanyelv használata, a missziói 

feladat a szétszóródottságban élő magyar evangélikusság körében. Sziget
— melynek múltját és jelenét elevenítem meg munkámban — az egyetlen 
evangélikus magyarul beszélő gyülekezet Ausztriában. Ennek az egyet
len magyarul beszélő evangélikus gyülekezetnek a fennmaradása, meg
ismertetése, fejlesztése missziói feladat. Munkatársak kerestetnek, akik 
ezt a feladatot vállalják.

c) Ez a munka teológiai eszmélkedés.
Egy megváltozott világban kell továbbadni Krisztus Urunk missziói 

parancsát. Eddig az emberek az Istent fenn keresték, valahol a felhők 
felett, mint egy trónján ülő öregurat, vagy kényurat, akinek a kegyét 
el kell nyerni, hogy meg ne büntessen. Ettől a képtől szeretnénk meg
szabadulni. Keressük az Istent nem a magasságban, nem a dicsőségben, 
hanem a mélységben. Szeretném Bonhoeffert idézni: „Istent a világból 
kitaszították a keresztre. Isten gyenge és tehetetlen a világban és éppen 
ez által van velünk és segít nekünk. Ő vette el a mi erőtlenségünket és 
ő  hordozta a mi betegségünket; nem a mindenhatóságának az erejével 
segít, hanem az Ő szenvedésének és gyengeségének az erejével! A biblia 
megmutatja az embernek az Isten szenvedését és tehetetlenségét; csak 
a szenvedő Isten tud segíteni.” (Dietrich Bonhoeffer: Widerstand und Er- 
gebung. Briefe und Aufzeichnungen aus dér Haft. Kaiser Verlag, Mün
chen, 1951., 247. o.)

Isten sohasem csak a múlt. Bárhová is megyünk láthatjuk ő t. Ő 
elénk jön. Életünkben jelen akar lenni, úgy amint ezt Ö akarja, és nem 
úgy, ahogy ezt mi szeretnénk. Minden Istent meghatározás megbukik! 
Istent sohasem tudjuk birtokolni. Nem arra kényszerít bennünket a mo
dern világ, hogy az embereknek egy új találkozási lehetőséget mutassunk 
a Biblia Istenével? Blumhardt szerint a Krisztushoz való megtérést kö
veti a világhoz való megtérés.

Őgy gondoljuk, hogy Isten nem a világ felett, de nem is a világ nél
kül, hanem a világért van és ezt kifejezésre juttatja elsősorban az ember
rel való cselekvésében: az együttlétben, az együttmunkálkodásban, az 
együttszenvedésben. Istennel lépést tartani, egyetérteni azzal, amit tesz
— ez a hit. Ez az Istennel való út, mely már nem nevezhető tanításnak.

A mi korunk kegyessége már nem nevezhető vertikálisnak, hanem 
horizontálisnak. A  hit ma oly néma, oly gyenge és hatástalan, azzal ma
gyarázható, hogy az emberek még önmagukkal szemben sem szolidári-



sak. A megszervezett keresztyénségükben nem tudják a keresztyén cse
lekvő hitet gyakorolni és elidegenednek egymástól és a külvilágtól. Az 
elszigeteltség abban mutatkozik meg, hogy határt húznak maguk és az 
embertársak között. Ezzel magyarázható hogy a keresztyének a nem ke
resztyéneknek oly idegenek lettek, mint ahogy a nem keresztyének a ke
resztyéneknek. Az egyház bent gyökeredzett a „nem szolidárisnak lenni" 
állapotban.

A jövendőben az egyház fontos szerepet fog kapni a charismáival és 
szolgálataival. Krisztus szolidaritása az emberekkel új kapcsolatot te
remt Isten és a világ, szent és a közönséges között. Az eddigi ellentétek 
így megszűnnek. Az egyház jövője azon múlik, hogy Krisztus szolidari
tását a világgal közölni tudja-e vagy sem. Az egyház, mely a világot 
elvesztette, ne csodálkozzon azon, hogy a világ is megtesz mindent annak 
érdekében, hogy egyház nélkül éljen. Az egyház nem egy befejezett, tö
kéletes intézmény, hanem a megvalósulás felé haladó, nem a nyugalmi 
párnán pihenő, hanem állandó gyakorlatban és cselekvésben élő testvéri 
közösség.

Ez után a bevezető után, melyben a két kérdésre választ adtam: hadd 
térjek rá Sziget történetére.

Ez a terület a 10. századiban teljesen ismeretlen volt. Valószínű a 
háborúk és a honfoglalás viharai teljesen elpusztították. Magyar telepü
léseket a 11. században már találunk, éspedig közvetlenül a honfoglalás 
idején, ill. az utána következő századokban. Ilyen nevek, mint ŐR. ŐRI. 
LÖVŐ, LŐSZEM, SZEMES arra engednek következtetni, hogy itt a ha
tárőrök települései voltak, azonkívül az árpádkori gyepűalakulat volt ki
építve. Sziget védelme a Szék patak mentén elhúzódó völgyre irányult.

Sziget lakossága először 1482-ben! kapott nemességet, mely okmányi- 
lag nem bizonyítható. A lelkészlakban gondos őrizet alatt álló második 
nemességi okmány 1611-ből származik.

Sziget község történetét és egyháztörténetét ez a különleges helyzet 
szabja meg. Mint kisnemesek előjogokban, kiváltságokban részesültek. 
Ellenálltak a főnemesek önkényének és megvédték a törvény előtt is jo
gaikat. Később ennek a kiváltságos nemesi előjogaiknak és a magyar 
anyanyelvűknek köszönhették önálló egyházközséggé való megalakulá
sukat.

Hogyan került éppen a lutheri reformáció Szigetre?
Egymás mellett él három magyar község három felekezettel. Sziget 

ag. h. ev.; Felsőőr (Oberwart) református; Alsóőr (Unterwart) r. k.
A reformáció elterjedését Szigeten az 1560— 70. évekre lehet tenni. 

Szigetre igényt tartott a r. k. egyház, Nem volt állandó lelkészi szolgá- 
lat így csak időnként j ö t ki a plébános Felsőőrről, vagy annak megbí-

zottaként valaki nagy ritkán misét olvasni. Az egyházi adót pontosan 
beszedték.  Sziget semmi lelki gondozásban nem részesült.
I g é n y t  t a r t o t t  e r r e  a  községre, mint magyar községre és a vérségi
kapcsolatok, származás alapján, a nemesi előjogokra való tekintettel a
a felsőőri református gyülekezet is. Mindent megtett a r. k. egyház és a re- 
formátus eggyház is, hogy a kis falut Szigetet, vagy az egyik, vagy a raá-
sik oldalara állítsák. Sziget oly sokat harcolt jogaiért, hogy nem akart 
sem az egyik, sem a másik oldalára állni. Önálló akart lenni. Egyedül a 
községnek akart lelkeszi szolgálatot biztosítani. Ezt az óhajt az iskola- 
.mesterek később a prédikátorok próbálták megvalósítani. A tanítómes- 
terek Luther szellemében tanítottak. A prédikátorok Luther szellemében

hirdették az igét. Nem ismerjük a határt az iskolamesterek és a prédiká
torok között. Egybefolyt feladatuk és egy volt a céljuk is.



Az ellenreformáció idején, a 17. században Musy szuperintendens 
1661-ben megemlíti Szigetet, mint létező önálló gyülekezetei. A szigeti 
nemeseknek 5 évtizeden át kellett élniök íelkészi és tanítói szolgálat 
nélkül, egészen II. József Türelmi Rendeletéig. Ebben az időben a házi 
áhítatok, a házi tanítás, az elűzött lelkészeknek és tanítóknak a titokban 
végzett szolgálatai építették lelkileg a gyülekezetei. A nemescsói artiku- 
láris gyülekezet istentiszteleteit látogatták nagy örömmel, mely evangé
likus öntudatukat és hitüket erősítette. Egynéhány történész megemlíti 
Felsőlövőt (Oberschützen) és Szalonok (Stadt Schlaining) gyülekezeteit, 
mint az istentiszteleti élet központjait. Ezt teljesen kizártnak tartom az 
anyanyelv miatt. Az említett gyülekezetekben az istentiszteleti élet német 
nyelven folyt, melyet a szigetiek nem értettek, és ők az anyanyelvükön 
akarták Isten mentő igéjét hallgatni. Ezért mentek Nemescsóra, hogy 
ott magyarul és evangélikus módon dicsérhessék az Urat. így lett a 
nemescsói templom a szigetiek lelki otthona.

A gyülekezet megalakulása

II. József Türelmi rendeletében, mely 1781. október 25-én kelt, a nem 
katolikusoknak a jogát nagymértékben kiszélesítették. A Türelmi Rende
letben az evangélikusoknak meg lett engedve, hogy a gyülekezetekben, 
ahol legalább 100 evang. család, vagy 500 lélek él, imaházat, iskolát épít
hetnek, lelkészt és tanítót alkalmazhatnak, ha a szükséges anyagi eszkö
zök rendelkezésre állanak. Szigetre a törvény nem volt alkalmazható, 
mert környékével együtt kb. 300 lélek volt evangélikus. Ez a lélekszám 
csekély volt ahhoz, hogy önállóan szervezkedhessenek; de az egész kör
nyéken nem volt evangélikus magyar gyülekezet, melyhez csatlakozhat
tak volna. Három éven át harcoltak népiségük megtartása és az önálló 
gyülekezet megalapítása érdekében.

1784. augusztus 14-én kelt királyi leirat úgy rendelkezett, hogy a szi
getiek, mint nemesek, egy udvari káplánt tarthatnak, vagy pedig, ha ezt 
a kegyet nem óhajtják igénybe venni, akkor a szalonoki gyülekezethez 
kell csatlakozniok. Egyik javaslatot sem tudták a szigetiek elfogadni; 
egyrészt senki sem volt abban a helyzetben, hogy udvari káplánt tartson, 
másrészt a németül nem értő szigetieknek nem tud a német nyelvű sza
lonoki gyülekezet a hit vigasztalásával és erősítésével szolgálni.

A szigetiek ismét kérelemmel fordultak a királyhoz önállóságuk és 
nyelvük érdekében. A királyi leiratban, feleiképpen meg lett engedve 
a szigetieknek, hogy egy magyar lelkipásztort tartsanak Szalonokon.

A szigetiek nem elégedtek meg ezzel a válasszal. Ismét új kérelmet 
nyújtottak be, melyben kifejtették nézetüket, megújították kérelmüket: 
Szigetiek, mint nemesek, idegen urasági területen nem építhetnek lelkész
lakot. Ha a lelkész Szalonokon lakik, a szigeti gyülekezet öregeinek, be
tegeinek lelki gondozása a nagy távolság miatt szinte lehetetlen.

Ügy látszik, hogy a vármegye urai a nagy kitartást és a folyamatos 
kérvényezési megunták, így nem adtak elutasító választ. Megtörtént a 
csoda! A szigetiek 1785-ben megkapták az engedélyt az önálló lelkészség 
megszervezésére. Az első lelkész Orbán György még abban az évben, dec. 
18-án megtartotta az első nyilvános istentiszteletet. A sok fájdalom, gond 
és utánajárás megteremte a maga jó gyümölcsét. Sziget, mint önálló ma
gyar evangélikus gyülekezet megalakult!

1814-ben az anyanyelv és az istentiszteleti nyelv is magyar volt és 
mindmáig meg is maradt. Az istentiszteletekről, az egyházi életről, az 
egyházi rendről, a gyülekezeti énekről nagyon kevés ismeretes. 1813 -ból



ismerünk egy iratot, melyből kitűnik, hogy hétköznapon reggeli könyör
gések, vasárnapon istentiszteletek rendszeresen voltak tartva, de az Űr 
szent vacsoráját csak a nagy ünnepeken szolgáltatták ki.

1792. április 24-én tartotta a gyülekezet ünnepélyes keretek között a 
templom alapkőletételét. A  jelenlegi templomunknak keleti oldalát építet
ték meg három boltozattal. 1798-ban építették meg a szigetiek nem csu
pán az iskolát, hanem a tanítólakást is.

Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azokat a névtelen kis szolgálóleá
nyokat, akik csekély évi járandóságaikból és keresetükből rendszeresen 
küldtek haza pénzt a templom szépítésére és az egyházközség javára.

A kor jellemzésére: Az iskolában kezdettől fogva „normális” tanítás 
folyt, mint egy ellenőrzési jegyzőkönyv bizonyítja. Az egyosztályos is
kolában a tanítás nyelve magyar volt. Mint egyházi iskola szoros kapcso
latot tartott fenn a gyülekezeti-, ill. az istentiszteleti élettel. A tanítóknak 
az anyagi nyomora felülmúlta a lelkészek szegénységét. Az 1809. évből 
olvashatjuk Rehling János tanító panaszát. A nevezett tanító arról ír, 
hogy miután a gyülekezetben 3 éven és 4 hónapon át mint tanító szol
gált, kéri a szuperintendenst, helyezze el őt egy másik gyülekezetbe, lehe
tőleg német gyülekezetbe, mert a fizetése oly csekély, hogy nem tud ma
gának egy új ruhadarabot venni, amely már feltétlenül szükséges volna.

Az évi tanítási idő nyolc hónapig tartott. Nagyon sok volt az igazo
latlan hiányzás. Ezt az állapotot nagymértékben a szegénységgel lehet 
megmagyarázni. Nem volt a gyermekeknek cipőjük, ruhájuk. Azonkívül 
a szülőknek otthon munkaerőre volt szükségük. A gyermekeik kora tavasz
tól késő őszig legeltették az állatokat, azonkívül a gazdaságban és a földe
ken is kellett dolgozniok.

Magyarosítás

A 19. szd. végén az erőszakos magyarosítás miatt a politikai helyzet 
a Magyar Birodalomban válságossá vált. Ennek a kornak az áldatlan 
gyümölcsét még ma is lehet érezni és tapasztalni. Sokan a német ajkúak 
közül — ennek a politikának a reakciójára — nem engedték meg, hogy 
a második generáció a magyar nyelvet megtanulja és gyakorolja. Sokak
ban ellenszenv alakult ki a magyarság iránt — éppen ennek a politikának 
a hatására. Az erőszakos magyarosítás miatt a magyar nyelv és az egész 
magyarság csődöt mondott és nem fejlődhetett, hanem kezdett lassan 
visszafejlődni. A nemzetiségek kényszerzubbonyban érezték magukat és
várták azt a pillanatot, hogy ez a nem kívánt nemzetiségi politikát m a-

g u k r ó l  l e v e t h e s s é kEnnek a nemzetiségi politikának a szellemében lett megtartva 1896-
ban a Milleniumi ünnepség. Hatalm as felhívás volt ez az alkalom az

ezeréves magyar királyság megünneplésére. Természetesen Szigeten — a 
német nyelvű tengerben a magyarságot képviselő kis magyar nyelvszige
ten — nagy visszhangra talált.

A gyülekezet élete a második világháborúig

A világháború befejezésével megsemmisült az Osztrák— Magyar M o- 
narchia. Az Ausztriához való csatlakozás gondolatával meg kellett b a - 
ratkozmok. Eddig a szigetiek voltak a magyar kultúrának a fáklya- 
nordozoi es a magyar kormánytól nagy támogatást kaptak — és most ők 
lettek kisebbség !



Így megalakult Ausztria legifjabb tartománya, mely Burgenland né
ven magába foglalta a volt nyugat-magyarországi területeket. Ezzel egy- 
időben az egyházi újjászervezés is megkezdődött. Ebben az újjáalakítás
ban Sziget nem vette ki részét oly aktívan, mint a többi gyülekezetek. 
Sziget, mint önálló egyházközség beosztást nyert az 1922-ben létesült 
Burgenlandi Déli Esperességbe, ezzel hivatalosan is beletartozott az 1924- 
ben megalakult egyházi főhatóságba, a Burgenlandi Evangélikus Super- 
intendenciába. A  gyülekezet átvette — bizonyos törléssel és fenntartás
sal — az Evangélikus Egyház A. u. HB törvényeit. Ezek a törvények bizo
nyos változásokat hoztak a gyülekezet képviseletének az életében. A tör
vényekben megkövetelt változásokat sem Sziget sem Jábing nem hajtotta 
végre. A kapcsolatok Magyarország és a kis Sziget között továbbra is 
fennmaradtak. így megemlítem 1925. nov. 10-én a soproni lelkész Zier- 
mann Lajos ajándékozott a gyülekezetnek 70 db Dunántúli Énekesköny
vet. Nagy volt az öröm. Az énekeskönyveket azonnal elkapkodták. A gyü
lekezet még 131 db énekeskönyvet kért. Ádventben az első vasárnapon 
vették az énekeskönyveket először használatba.

Az egyházi munka folytatódott az új egyházkerületben is, de a szige
tiek élték a maguk önálló egyházi életét, függetlenül az egyházi tör
vényektől és a megváltozott viszonyokra nem voltak tekintettel. Ezt a 
tényt mutatja az új lelkésznek, Szeberényi Lajosnak a gyülekezetbe való 
hozatala, a püspöki látogatás lefolytatása, a gyűlések tartása. A Nőegylet 
folytatta továbbra is munkáját, éppen úgy, mint a háború előtt. A gyüle
kezeti élet központi területe a templom volt, az istentiszteleti élet. Az 
istentiszteletek látogatása és az iskola jelentette a gyülekezeti életet.

A gazdasági helyzet tragikus volt. Nem szabad elfelejteni, hogy Szi
geten szegény kisgazdák éltek, akiket külön is sújtott a nehéz gazdasági 
helyzet. Ettől kezdődött a nagy kivándorlási láz Amerikába, mert egye
dül itt látták biztosítva a kilátástalan gazdasági helyzetüket.

A  legújabb események 1958— 1977.

A tragikus második világháború befejezése után a templom és a lel
készlak elhanyagolt állapotban volt. D. Gerhard May püspök az egyik 
körlevelében megemlítette, hogy milyen elhanyagolt, primitív lelkészla
kok találhatók még ma is a 20. szd.-ban, és a lelkészeket megelégedésre 
intette. A gyülekezet belső élete sem volt más mint a külső.

A templom alapos renoválása 1960—61-ben történt, a lelkészlakot 
1961-ben renováltuk. A templom bejáratánál 2 márvány tábla hirdeti a 
gyülekezet történetét, és a gyülekezet lelkészeinek a neveit. Meg kell em
lítenem a hősi emlékműnek az elkészítését az 1965. évből. Ezt az emlék
művet az én tervem szerint készítettük el. Célja nem az emberi hősiesség 
dicsérete volt. A  békesség eszméjének akartunk egy dicső emléket emel
ni, mely összetartja a népeket, megmutatja a háború céltalan és ember
telen áldozatait. A  gyásznak, a fájdalomnak, a háború céltalanságának 
kifejezéseképpen egy fejkendős asszony alakja lett szoborba öntve, aki 
a földre mutat és ez a felírás olvasható a szobor alatti részen: „Ez a föld 
melyen annyiszor apáid vére folyt.” 'Három tábla hirdeti a békességre 
vágyás örökszép gondolatát. Az első táblán a hősök nevei után ez az ige 
áll: Az igazság felmagasztalja a nemzetet, a bűn pedig gyalázatára van a 
népeknek. —  A (második táblán a nevek felsorolása után pedig ez az ige 
olvasható: Boldogok a békességre igyekezők, mert ők Isten fiainak mon
datnak. — A harmadik tábla hirdeti a község békességre való vágyako
zását. „A világháború hőseire megemlékezésül emelte a békére vágyó



szigeti község az Úrnak 1965. évében. Községi Elöljáróság.” Ennél az em
lékműnél tartjuk ünnepélyeinket és minden év nov. 1-én megemlékezünk 
a háború borzalmairól és a békesség ápolásáról és munkálásáról. Meg
változott a gyülekezet összetételének az arculata is. A község lakossága 
a második világháború befejezésekor 95%-ban mezőgazdasággal foglal
kozott kis gazdaságokban és az állattenyésztésből volt a legfőbb bevételi 
forrásuk. 1958-ban 70% és 1977-ben már csak 15% a mezőgazdasággal 
foglalkozók száma. A férfiak Bécsben és a környéken dolgoznak mint 
szak- és segédmunkások. A hét végén hazajönnek és itthon a kis gazda
ságukban a legszükségesebb munkálatokat elvégzik, hogy ezáltal is az 
asszonyok válláról levegyék a nehéz mezőgazdasági munka gondját.

Mindig jobban és jobban előtérbe kerül a főkérdés, melyet a jelen
legi helyzet adott fel számunkra: Hogyan lehet a gyülekezetét, a községet 
megtartani magyarnak? Mit lehet tenni, hogy az anyanyelvet támogathas
suk és az anyanyelv iránt öntudatot, a magyarság tudatát fejleszthessük? 
A szórványban élő magyarságnak látni kell az itteni magyarságot és meg 
kell hallani beszédjüket. Ebben a törekvésben nagymértékben segítség
re van a rádió és a televízió műsorszámai. Szombathelyen magyar köny
vek és újságok vásárlásával erősíthetjük a szórványban élő magyarság 
életében a helyes magyar kultúrát. Megalakult Burgenlandban a Magyar 
Kultúregyesület. Az Egyesület fő feladata volt a magyar kultúra fejlesz
tése és támogatása. Ezt a törekvést magyar szakemberek vezetésével és 
támogatásával lehetett megvalósítani. Tánccsoportok, énekesek, művészek 
jöttek hozzánk, hogy segítségünkre legyenek. Évenként kirándulásokat 
tervezünk Magyarországra, mindig az ország különböző részeit ismertük 
meg.

Nagy segítséget adott számunkra a Magyarok Világszövetsége által 
létrehozott Anyanyelvi Konferenciák rendezése. Erről tesznek bizonysá
got Debrecen, Szombathely, Budapest eredményei és a pedagógusok kon
ferenciái.

A gyülekezet énekkara magyar vallásos énekeket ad elő. Népi éneke
ket tanítunk a gyermekeknek és megkezdtük a magyar nyelvtanfolya
mok megindítását a német nyelvű lakosság részére. Ilyen tanfolyamokat 
tartottam Rechnizen, Szigeten, Felsőlövőn a diákoknak és külön a ta
nároknak, Felsőőrben a pedagógusoknak, Felvettük a Magyarországi 
Evangélikus Egyházzal is a kapcsolatot. Az volt a célunk, hogy a másik 
munkáját megkönnyítsük. Gyülekezetünkben járt és prédikált magyar és 
német nyelven D. Dr. Ottlyk Ernő püspök úr, gyülekezetünket ismeri 
meg Bárány Gyula esperes úr, dr. Karner Ágoston főtitkár úr La- 
b o ssa  L a jo s  le lk ész  ú r  stb . Nem egymás ellen, hanem egymásért,
egy cél érdekében dolgozunk. Határon innen és határon túl is emberek 
 élnek, akiknek szükségük van az evangéliumra, akik hisznek az igében
és örömmel hallgatják Isten mentő beszédét. Célunk, hogy személyes 
kapcsolatos fejlesztésével az egybetartozódás, a nyelvi közösség, a misz- 

sziói  parancs megvalositasa népeink és gyülekezeteink javát szolgálja. Ezt 
a célt szolgálta ennek a dolgozatnak a megírása is.

A kétnyelvűségből eredő problémák

Mikor kezdődött el az a folyamat, amikor a kisebbség feladta a 
nyelvet és kultúráját. Erőszakkal nem lehet a nyelvet elvenni, mint 
ahogy erőszakkal nem lehet az anyanyelvet sem ápolni és terjeszteni. 
Az izgató és izgalmas kérdés így hangzik: Mikor kezdődik el — jelen 
helyzetünkben — az elnémetesedés?



Az elnémetesedés elkezdődésének jelei:

1. A kisebbség átveszi a környező népeknek, tehát a németül beszé
lőknek a gondolkodását, kifejezéseit, viseletét.

2. Megszakad a kapcsolat a régi hazával és néppel. Bizonyos kifeje
zéseket a kisebbség csak azon a nyelven ismeri, ahol lakik, tehát csak 
németül. Ez a jelenség mindig gyakoribb lesz. Űj kifejezések szavak 
alakulnak Magyarországon és a kultúra, civilizáció folyamán Ausztriában 
is.

3. Az anyanyelv szégyenlése, mert ez a szegényeknek, a tudatlanok
nak a nyelve. Ha valaki el akar valamit érni, tovább akar jutni, vagy a 
„műveltségét” akarja mutatni, kell tudni németül beszélnie.

4. Amikor az „intelligencia”, tehát a magyar kultúrán felnőtt egyé
nek elfelejtik kötelezettségüket a magyarság iránt, sőt ezt a beolvadási 
folyamatot még meg is gyorsítják. Tanúja voltam annak, hogy két mü
veit képzett, magyarul jól tudó egyén egymással is németül beszélt. Ezt 
a jelenetet mások is látták és hallották. Ilyen példaadás is az anya
nyelv leértékeléséhez vezethet.

5. A hamisan felfogott udvariasság. Ez azt jelenti, hogy vegyes há
zasságok esetén egy személy kedvéért az egész ház németül beszél. Elő
fordult már az is, hogy a gyermekeknek nem volt szabad magyarul meg- 
tanulniok. Ezt az idegen, természetellenes állapotot helyben hagyták a 
nagyszülők is. Az lenne az egészséges és természetes helyzet, ha a behá
zasodott, idegen nyelvű egyének, megmutatnák jóindulatukat azáltal, 
hogy a kisebbség nyelvét megtanulnák és kultúráját támogatnák. Ezt az 
eredményt csak az utóbbi években sikerült — úgy-ahogy — elérni.

6. Amikor a szülők attól félnek, hogy a gyermekeiknek az iskolá
ban a német nyelvvel nehézségük lesz, ha magyarul is megtanulnak. A 
tapasztalat azt mutatja, hogy azok a gyermekek, akik magyarul nem 
tanultak meg, azoknak sokkal több nehézségük volt a német nyelvvel, 
mint azoknak, akik a magyar nyelvet már kiskorukban megtanulták.

7. Amikor a német szavakat, mint magyar szavakat használják és az 
elkövetkezendő nemzedék erre a se magyar sem német beszédre, már 
csak németül válaszol. Pl. „Gyün a Rettung és viszik Jóskát a Spitálba.” 
Ezt a mondatot megértik a németek, de az a kérdés, hogy a magyarok 
megértik-e? (Jön a mentő és Jóskát elviszik a kórházba.)

8. Vannak német szavak, melyeknek lefordítása magyar nyelvre hiá
nyos és nem használatos. Pl. unterstützung, Bezirkshauptmannschaft, 
Landesregierung, Schwiegereltern, Fernsehen, Moped, Urlaub, belei- 
digen, besuchen, Leistung. Ezeket a példákat, sajnos, még nagyon sokáig 
folytathatnám.

Mit tehetünk az elnémetesedés veszélye ellen és hogy óvhatjuk meg 
az anyanyelvet, hogy őrizhetjük meg a tiszta magyar beszédet?

Itt az elkötelezés és a felelősség súlya azokra nehezedik, akik magyar 
kultúrán nőttek fel, akiknek szívügyük a magyar nyelv. Ezeknek az egyé
neknek kell, hogy legyen merészségük magyarul beszélni. Ha a hallott 
német szavakat lefordítják magyarra és a szavak értelmét meg is ma
gyarázzák. Ha példát adnak arra, hogy az anyanyelv megtartása a termé
szeti törvények közé tartozik. A nyelv tanulása és fejlesztése hallásból 
van.

Megtanulják-e az utódok a magyar nyelv szépséges muzsikáját?
Ausztriában az egyetlen magyar nyelvű evangélikus gyülekezet tör

ténete áll előttünk röviden. A jelenből építjük a jövendőt. Ez a kicsiny 
magyar nyáj akkor életképes, ha az Űr Jézus parancsát hűségesen telje
síti. Az irányvonal és a jövendő útja: a szolgálat teológiája. Szolgálat az



embereknek, szolgálat a világnak. Aki megtanulta a szolgálatot, az ér
tette meg, miért is van egyház ebben a világban. Az egyház nem öncél, 
nem is egyéni kegyességnek az ápolása, hanem a szolgálat alapjának, a 
szeretetnek gazdagon való kisugárzása a szeretetre éhes emberek felé.

A szolgálat teológiája mellett valljuk a reménység teológiáját is. 
Reménység nélkül nem tudunk szolgálni. Reménykedünk, hogy Isten 
nekünk ajándékozott nagy szolgálata megtermi a gyümölcsét a mi éle
tünkben is. Reménykedünk, hogy szolgálatunk ebben a világban és a mi 
kis községünkben, a mi kis közösségünkben, sem hiábavaló. Ez a remény
ség adja az erőt a jövendőre.

Ezért íratott meg ez a könyv is, hogy legyen köszönet és hála mind
azoknak, akik hajlandók voltak a missziói küldetést meghallani. Legyen 
dicséret Istennek, aki minden korban támasztott egyéneket az egyház
ban és az egyházon kívül is, akik népüknek és gyülekezetüknek dolgoztak 
és szolgáltak. Legyen dicsőség annak az Istennek, aki megbékéltette a vi
lágot önmagával.

„Az Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, 
es az Isten is őbenne” (I Ján 4,16/b).

Dr. Teleky Béla



Tanulmányok

A magyar ökumené:
\  református egyház kapcsolatai 
a hazai protestáns egyházakkal 

a két világháború között — az evangélikus egyházzal

Előzetesként

Amikor a megtisztelő felkérésnek eleget teszek, és megkísérlem a 
rendekezésemre álló időtartamban egyházainknak a két világháború kö
zötti időszakban megvolt kapcsolatait áttekinteni, tisztában vagyok azzal, 
hogy ezt csak vázlatosan, nagy vonásokban tehetem meg; hiszen több 
olyan vonatkozása is van kapcsolatainknak, a jelzett időszakban, amelyek 
kapcsolataink általános vonásai, másokat pedig csak érinteni tudunk; 
néhányra azonban mégis kissé részletesebben ki kell térnünk, mert ezek 
kifejezetten ezen időszak jellemzői voltak.

Általános áttekintés

A két világháború közötti időszakot — minden összefüggésében — 
jogosan nevezzük „keresztény kurzusnak”. Létrejöttek azok a pártok, 
amelyek — bár különböző társadalmi rétegek programjával léptek fel —  
alapjaiban egységes ideológiát képviseltek.

A keresztény kurzusnak az egyházi sajtó egyértelműen, messzemenő 
helyesléssel adott hangot: , , . . .  a keresztény kurzusnak a társadalmi és 
közéletet, a kultúrát és a politikát, az irodalmat és a művészetet minden 
vonatkozásában át kell hatnia, keresztül kell szőnie a jézusi életfelfogás 
eszméivel és szellemével..  ,”1. De Németh Károly már egyházunk aggo
dalmát is kifejezte: „ ...a t tó l  kell félnünk, hogy a keresztyénségből nem 
a magas eszmények vétetnek át a politikába, nem a keresztyénség irányít
ja majd politikánkat, hanem a politika neveli el a keresztyénséget s a 
politika irányítja a keresztyének viselkedést. Ebből nem származhatna 
más, mint a keresztyénség lejáratása, amivel elkerülhetetlenül együtt
járna szellemi életünknek eltespedése, üressé válása.............Jelenleg is
mintha azt kellene látnunk, hogy a keresztyénségnek inkább azon oldala 
felkapott, amelyen ellenállást fejt ki, bizonyos törekvésekkel és esemé
nyekkel szemben; s kevésbé helyeztetik előtérbe a keresztyénségnek val
lási és erkölcsi tartalom gazdagsága és magasztossága . . . ”2

Az egyszerű, lébényi lelkész aggodalma nem volt alaptalan. Ezután 
már határozottabban és egyre erőteljesebben bontakozott ki a Horthy- 
rendszer és egyházunk érdekszövetsége. „ . . .  A keresztyén kurzus fel
adata, célja és hitvallása: öntudatosan lerakni a keresztyénség eszméivel 
szervezkedett, de összetört magyar nemzet új- jövendőjének fundamen-



tumát. E fundamentumnak két pillére van: a keresztyén életideál és a 
nemzeti öntudat. A cél azonban egy és egyetlen: a keresztyén nemzeti 
élet megújítása, a keresztyén Magyarország megépítése. A cél tehát a 
Regnum Christianum!..  .”3

Mindenesetre egyházi vezetőinknek illett volna tudniuk, hogy „ke
resztény” vagy „keresztyén” társadalmi rendet építeni vagy megvalósí
tani a történelem tanúsága szerint sohasem és sehol sem lehetett. Az er
ről szóló programok nem is lehettek egyebek jámbor utópiánál, vagy 
naiv défibábkeregetésnél. E szemelvényrészletek tanúsága szerint a hazai 
protestáns közvéleményt is igyekeztek egyházi vezetőink a rendszer 
bázisául megnyerni, különösképpen a parasztságot. Eleinte különösebben 
az a tény sem zavarta őket, hogy a róm. kat. egyház vezetői és papsága 
sem láttak semmi okot a református Horthy támogatásánál a fenntartá- 
sokra. Az újra felmelegített „szentkorona-tan”, a „Regnum Marianum” 
erősen megkérdőjelezhető elmélete, és feudális kiváltságaik, előjogaik, be
folyásuk, hatalmas földbirtokaik további megóvása érdekében hajlandók 
voltak a terrornak és a népelnyomásnak a róm. kát. egyház általi „szen
tesítésére”, fenntartások nélküli támogatására. Egyházaink felelős vezetői 
— részben azonos, részben pedig más okokból — némi fenntartásokkal, 
de átvették a római katolicizmus példáját. Sajnos, nem fordítottak elég 
figyelmet követendő magatartásuk megfelelő bibliai alapjainak világos 
kimunkálására, és ennek helyes összegzése, a helyes következtetésekkel 
szintén elmaradt.

Egyházaink vezetőségét az in medias rés cselekvés jellemezte: hir
telen fellángolással, a valós helyzet teljes figyelmen kívül hagyásával, 
nem akartak lemaradni abban a folyamatban, amellyel a Horthy-rezsim 
a „nemzet összes erőit”, közöttük az egyházakat is igyekezett beépíteni 
hatalmi rendszerébe.

Azon nem kell nagyon csodálkoznunk, hogy a „földbirtokreform
nak”4 nevezett próbálkozásnak — legalábbis bizonyos mértékben — a ha
talmas róm. kat. földbirtokok is ki voltak téve, másrészt pedig azon sem, 
hogy a keresztény kurzus másik, kisebb résztvevőjétől mennyire félt, 
miután megcsillant a földszerzés lehetősége és kísértése! A „számarány
nak megfelelő közéleti szereplés” csábító kísértése ekkor szintén erős 
hangot kapott a róm. kat. egyház berkeiben, hogy mindig erősödve, egész 
vizsgált korszakunk egyik lényeges jellemzője legyen!

A  római katolikus egyház vezetői féltek attól, hogy a protestáns 
gyülekezetek — és rajtuk keresztül az egyházak — a tervezett földhöz- 
juttatásokkal megerősödve, számottevő ellenpólust jelenthetnek a római 
katolikus egyházzal szemben, ha nem is politikailag, de legalább teoló
giailag! Ezért szerepelt állandóan új plébániák létesítésének a gondo
lata, földbirtokokkal, államsegélyekkel, dotációkkal!

Amikor a két világháború közötti, „fogyó faluról” beszélünk, akkor 
komplex tényre gondolunk: a falu földművelő lakossága a jelentéktelen 
„földreform”, majd: a bénítólag hátó világgazdasági válság következmé
nyeinek, a növekvő adóterheknek, a nehéz megélhetési viszonyoknak a 
hatására népességében természetesen nem növekedett, hanem inkább 
csökkent. Ennek a csökkenésnek többféle formája volt, és mindegyiket 
erősen megérezték a falu lakosságán belül egyházaink is. Gondoljunk 
pl.: az elköltözésekre5, a kivándorlásra6, az egykézésre7 stb.

A  szociális kérdésekkel szinte egyforma mértékben találták szemben 
magukat egyházaink8. Sajnos, az ezekre adott feleletet is — mutatis mu- 
tandis — egyformán negatív volt.



Az általános egyházi helyzet

Scholz Oszkár már korán arra biztatta a protestantizmust, hogy ne
kövesse a politikai katolicizmus útját: ...... ha a keresztény kurzusnak a
katholikus őrállói nem mérséklik a katholizálásnak azt a lendületét, 
mely az ő jól felfogott érdekeik szempontjából sem kívánatos, de sőt a 
nemzeti kereszténység erőkifejtését, s a külföldi protestáns államok jó
indulatához fűződő érdekeiket tekintve egyenesen káros, akkor a jelen
legi kurzus a hazai protestantizmust valóban külön utakra fogja kény
szeríteni . .  ,”9.

Sajnos, a józan figyelmeztetés sem a róm. kát. illetékeseknek, sem 
egyházaink illetékeseinek nem használt; nem fogadták meg, hanem ese
tenkénti fenntartásokkal a róm. kát. vonal mellett meneteltünk tovább. 
Egyszerű híveink a róm. kát. főpapi földbirtokosban csak a „jószívű p"us- 
pököt” (?) látták.

„Kolduló barátok” nemcsak meglátogatták a protestáns családi ott
honokat, hanem „alamizsnagyűjtés” címén valóságos „házi apostolko
dást” (magyarán: róm. kát. hitterjesztést) is végeztek, ott, ahol semmi 
keresnivalójuk sem volt. Gyakran éppen az ilyen „kolduló barátok” a 
KSV kiadványáit is magukkal vitték, és mindjárt „lelki táplálékkal” is 
ellátták a gyanútlan családokat.10

A KÁLÓT mellett különösen a Szívgárdának volt fanatikusan kle
rikális, és harcos protestáns-ellenes jellege!

Ebben a folyamatban keserűen kellett megtapasztalniuk egyházaink
nak a kormányzat részéről kimutatott „másodosztályú” jelleget. Ravasz 
püspök már 1923-ban így írt: „ . . .  Anyaszentegyházunk aggódva látja egy 
nag'y társadalmi ellenreformáció jelenségeit...” Majd 3 év múlva: 
„...k érem  és követelem a magyar protestantizmus megbecsülését...”11. 
Hiába emelte fel szavát Kapi püspök 1927. június 23-án, az országgyűlés 
felsőházában: „ . . .  kérjük a kormányt, hogy az egyenjogúságra vonat
kozó alaptörvényt vigye bele az állami élet minden megnyilatkozásába, 
hogy sem a nemzeti hadsereg, sem más állami intézmény életmegnyil
vánulásában ne érje a protestáns egyházat mellőzés, amely jogos egy
házi méltóságát sebezhetné, s mely az egyenjogúságot biztosító alaptör
vény szavával és szellemével ellentétben ál l .. .”12

Ha közvetlen kapcsolatban nem is álltak egyházaink’ a róm. kát. szo
ciális tevékenységgel, annak demagóg, valójában nagyon is egyértelmű, 
végsősorban politikai hatása alól —  legtöbbször úgy, mint annak ál
dozatai! — nem tudták kivonni magukat. Egyházainknak együttesen kel
lett „tartaniuk magukat” a katolikus-klerikális vonal erősödő támadá
saival szemben, védekező jelleggel, mert egyházaink a nevezett vonal
nak ebben az időszakban is, állandó céltáblái voltak, a kárunkra folya
matosan elkövetett sérelmekkel.

Kapcsolataink

A  református egyház ebben az időszakban is jó kapcsolatban volt 
az evangélikus egyházzal. Közös múltjuk és közös sorsuk lényegében 
azonos magatartást eredményezett a legfontosabb kérdésekben. Nemze
ti és társadalmi kérdésekben a — két — történelmi protestáns egyház ál
talában azonosan cselekedett.

A gyülekezetek között előforduló helyi súrlódásokat, és a kormány
zat félé teendő együttes lépéseket az ún. közös bizottságban13 beszélték 
meg, amelyekből a kisebb protestáns felekezetek hiányoztak.



Mélyebb lelki közösség a két nagyobb egyház között sem volt. A  
kollegális, baráti és testvéri kapcsolatok részlegesen ugyan „alsóbb szin
ten” is megvoltak, de általában gyakorlati következmények nélkül. Lel
készeink a „középosztályhoz” számították magukat.

Néhány területen mégis megvolt a rendszeresített kapcsolattartás:
a) közéleti vonalon: mindkét egyház magasrangú vezetői helyet kap

tak az országgyűlés felsőházában, és ott lényegében azonosan foglaltak 
állást a különféle ügyekkel kapcsolatban;

b) rendezvények vonalán: főleg a közösen megrendezett reformációi 
emlékünnepélyekre, és a protestáns irodalmi estékre gondoljunk; ezekre 
a kultúrprotestáns jelleg volt a jellemző;

c) egyházkulturális és egyháztársadalmi vonalon: a Magyar Protes
táns Irodalmi Társaság;

d) ifjúsági vonalon: a Pro Christo Diákszövetség;
e) sajtóvonalon: közös sajtótermékünk volt a Magyar Protestáns 

Egyháztörténeti Adattár, a Magyar Protestánsok Lapja, a Protestáns 
Szemle, és a Protestáns Tanügyi Szemle; közös félhivatalos kőnyomato
sunk pedig a Magyar Értesítő;

f) egyházpolitikai vonalon: pl. a keresztény kurzussal, és az „eucha
risztikus kongresszussal” kapcsolatban;

g) katonai vonalon: a m. kir. honvédség egyházi szervezete volt a 
Protestáns Tábori Püspökség;

h) gazdasági vonalon: a Baldácsy-alapítvány.
Az abaújkéri és a nagygeresdd egyezmények már 1900-ban megszűn

tek ugyan, egy általános jellegű egyezmény miatt, de hatásuk időszakunk
ban is érezhető volt.

Az 1934/37-es budapesti zsinat egyik csomópontja a reverzális ügye 
volt. Kimondta a zsinat, hogy az az egyhóztag, aki az evangélikus egy
ház karara reverzálist adott, „semmiféle egyházi tisztséget nem viselhet” . 
Fizetett tisztviselő csak az lehetett, akinek házastársa evangélikus vagy 
református, és gyermekeit az evangélikus egyházban neveli. Reformá
tus tanar alkalmazását megengedte a közép- és felsőfokú iskolákban, de 

, azastarsa evangélikus volt, akkor gyermekeinek nevelését az evan- 
gelikus egyházban kellett biztosítania. Fegyelmi vizsgálat megindítását 
íendelte el azzal a tisztviselővel szemben, aki ezeknek a rendelkezések
nek ellenére, az evangélikus egyház kárára kötött házasságot, vagy há- 

egyházilag nem áldatta meg. Egyes zsinati tagok e törvény
cikkben a lelkiismereti szabadság megsértését látták, mások viszont 
Helyeseltek az egyházhűség szigorú megkövetelését.

„Áttételes” kapcsolatok

sovinizmus, a nacionalizmus és az irredentizmus mindkét egy
hazat egyformán megkísértette.
kutató kialakuló, majd fellendülő szociográfiai irodalom az ún. népi írók 
zptét - 1 _nyom®n ábrázolta a valós helyzetet, benne egyházaink hely- 
hmv, „ls; , Természetes, hogy az adott, bonyolult, rohamlépésekkel a há- 
r - ,e tart0’ megújulásért kiáltó, megítélt, de mégis a „régihez” gór
ták en r?Saszkodó társadalmi rendszerben ők sem láttak mindenben tisz
tán, egyértelműén.

A népi írókkal kapcsolatban két tényre figyeljünk:
. ,*'1 ^  népi írók — közülük csak a legismertebbeket, legtekintélye- 

Deket említjük — általában valamelyik haladó párt vezető személyi-



ségei voltak. így pl. Darvas József, Erdei Ferenc, Illyés Gyula, Veres 
Péter, Szabó Pál a Parasztpárt kiemelkedő egyénisége volt.

Megemlítjük még Féja Gézát, Szabó Dezsőt, és — közéleti szereplé
se kapcsán — Mihályfi Ernőt.

2. Az említett népi írók — talán nem is „véletlenül” — kizárólag 
protestánsok, Darvas József, Féja Géza és Mihályfi Ernő evangélikusok, 
a többiek reformátusok voltak, Illyés Gyula pedig anyai ágon reformá
tus. Nem eshetünk abba a tévedésbe, hogy vallásfelekezetek szerint 
minősítsük akár — csak a fentieket is, de elgondolkoztató, hogy a hazai 
protestantizmus legjobbjai sem maradtak tétlenek, hanem maradandó, 
nagyon értékes műveket alkotott, politikai-közéleti szereplésük mellett, 
szinte mindegyikük.

Egy kicsit divatos lett „népinek” lenni. Már egyes egyházi közép
iskolákban, de különösen a teológiai hallgatók, egyes lelkészek és ta
nítók, akik a népi írók műveit olvasgatták, öltözködésükkel, beszédük
kel, magatartásukkal is a „népiséget” árasztották.

A  népi írók általános, alapvető tévedése volt — minden, valóban ér
tékes és tárgyilagos programrészletük mellett — az, hogy az új, magyar 
életformának szükségszerűen a magyar népi, paraszti életből kell kinő
nie, az új magyar művelődésnek is a népi hagyományok és az ősi pa
rasztkultúra alapjaira kell felépülnie.

Lelkészeink, egyházi munkásaink, presbitereink jórésze — mind az 
evangélikus, mind pedig a református egyházban — hasznos, eszméltető 
indítékokat kapott a népi írók műveinek, cikkeinek tanulmányozásával. 
Áttételesen hozzájárultak egyházaink kapcsolatának erősíféséhez, a tár- 
gyilagosabb, alaposabb, részletesebb tájékozódáshoz.

Nagyon találó, és megdöbbentő Somogyi Imre megállapítása, amely 
1943-ban, a balatonszárszói konferencián hangzott el: „ . . . ne m az Is
tentől szakadt el a magyar falvak népe, csak az egyházak olyan képvi
selőitől, akik az életükkel nem tudják, nem akarják igazolni azt, amit 
a templomban elmondanak . .  .”14.

Ez a kemény, de tárgyszerű bírálat egyformán érte mindkét egyhá
zat, és az elmulasztott önkontrollra figyelmeztetett.

Sajnos, nem sok eredménnyel.

Néhány következtetés a jelenre

1. Egyházaink egymásrautaltsága — a bibliai alapokat, az egyháztör
ténelmi és történelmi tanulságokat, valamint jelen helyzetünket és az 
ökumenikus feladatokat figyelembe véve — jelenünkben is, és jöven
dőnkben is: nyilvánvaló valóság. Erről sohase feledkezzünk el.

2. Kölcsönösen van tanulnivalónk egymástól, nemcsak a Magyaror
szági Egyházak Ökumenikus Tanácsában, hanem egyházi életünk min
den területén, és vonatkozásában. A jelenben is sok értékkel gazdagít
hatjuk egymást, miközben saját magunk is gazdagodunk, és új felis
merésekre jutunk el.

3. A diakóniai teológia, ill. a szolgálat teológiájának jegyében dina
mikus együttmunkálkodásunkkal világméretekben is hasznosak lehetünk, 
a reformációban nyert értékekkel.

4. Közös múltunkat is állandóan vizsgálnunk kell, és folyamatosan 
feltárni a még kevésbé ismert részeket; így egymásnak, és a történet- 
tudománynak is segíteni tudunk.

Dr. Barcza Béla
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Húsvéti döntés
(Néhány vers a vagy-vagy-ról. . . )

Bán cselekedetét az én kezem írja,
Melyet Isten lölke elmémbe béfuja.

(Zrínyi Miklós)

Valami vallomásfélére kerekedett ki az a „tanulmány”, aminek ere
deti címe is más lett volna. Húsvét a magyar irodalomban . . .  Ettől azon
ban megfutamodtam. Megfutamodtam, mert egyszerűen gyáva vagyok 
hinni azt, hogy egyszer valaki valaha felmérheti azt, hogy hogyan je
lenik meg a feltámadás a magyar irodalomban, az Ómagyar Mária Si
ralomtól Juhász Ferencig, s ha hangyaszorgalommal össze is sikerülne 
hordani a gyémánthegyet, akkor is hol van még a Feltámadott a magyar 
irodalomban?

Maradt tehát a másik lehetőség, hogy elkerüljem az amúgy is di
vatos ál-tudományosság kelepcéjét, s ez az lenne, hogy néhány verset 
hozok, ideteszem a folyóirat hasábjaira, hogy húsvéti igehirdetéseinkhez 
illusztrációkkal szolgáljanak. Megvallom ezt a megoldást sem szeretem, 
mert sohasem lehet tudni, hogy a „textushoz” kellenek-e a vers illuszt
rációk, vagy a versekhez a „textus” . S mivel mind az Isten igéje, mind 
a költészet ennél sokkal értékesebb számomra, az előbbi lévén a „ke
nyér”, az utóbbi pedig a „haboskávé”, azért nem választhattam ezt az 
utat sem. Mert az éhes emberek kenyeret kérnek . . .

Tehát sem tanulmány, sem illusztrációk, s így egy nagyon kes
keny, kristályéles út maradt még. Kíséreljük meg ezt végigjárni.

1. A  költő és az olvasó alázata

A  költő alázatos. Olyan alázatos, mint a mottóként kiragadott két 
sor mutatja Zrínyi Miklóst. Prófétai alázat feszül benne, „az én kezem 
írja”, de ez semmi, holt eszköz, „Isten lölke elmémbe béfuja”, azt írja a 
kezem. Egy pillanatra még ne gondoljunk a Szentlélek által megvilágo
sított józan ész teológiai tételére, hanem maradjunk Zrínyinél: egy fúj
tató képét használja, s aki járt egyszerű falusi kovácsműhelyekben, az 
érez valamit a kép feszültségéből és igazságából. És a Szentlélek is Szél, 
szél, amely fú ahová akar. . .  itt a költő elméjét tüzesíti fel, s ebben az 
izzásban születik a Szigeti Veszedelem. És most még ne gondoljunk az 
akkori politikai helyzetre, a két ellenség, a török és a német közé szo
rult „árva magyar népre”, s ne a „kulturális” hadsereg jelentőségű éposz- 
ra, hanem a mellékesre, a két kézre, az „én kezem írja” alázatára. Ebben 
a fújtatóban, a kikovácsolódó csodához mérten mi is ez a két kéz, az 
írószerszámot fogó k é z . . .? Mi az én . . . ?  Írni ilyen alázatosan lehet. Né
hány század múlva József Attila így beszél erről a mozdulatról: „Hör- 
pintek való világot, habzó éggel a tetején” (Innen az elején furamód 
használt hab-, kávé hasonlatom a versre.) Itt most a hörpintés gyö
nyörűsége fontos, a szó íze, mely ínyünket csiklandozza. És a mozdulat 
alázata, a hörpintő lehajlása, mert a való világ — gondoljunk József 
Attila iszonyú való világára — habzó éggel alázatba görnyedve iható.



S ha már bevallottam, hogy honnan oroztam a hab-, kávé hasonlatot, 
akkor megmaradva nála, a kávé úgy hörpinthető, hogy lehajlik az em
ber — úgy olvasható, úgy élhető meg belülről, ha az olvasó alázatos. 
Modern magyar költészetünket fitymáló magatartások ott vannak, ahol 
képtelenek az emberek lehajolni. . .  S itt most ki kell mondani azt is, 
hogy az ún. nem vallásos vers is. Milyen iszonyú alázatra volt Pál apos
tolnak szüksége ahhoz, hogy Athénben pogány költőket idézzen az areo- 
págoszi igehirdetésében. Még akikor is, ha már nem Saul a rabbi, ha
nem Pál. Ott állt egy sereg márványakt között és görög költőket idéz. 
De hát a görögnek göröggé nem valami mimikri. . .  Alázat!

2. Húsvéti alázat

Húsvét csodájához azután valóban alázat „szükségeltetik.” És nem 
maniros, (Uram bocsá’ klerikusán maniros) alázatoskodás, hanem: porba- 
esés. S minden porbaesés könyörgés. A könyörgés végigkövethető arany
szál a magyar költészetben, a népköltészet mély rétegeitől, Balassin át 
egészen — mondjuk — Pilinszky Jánosig. Egy irodalomtörténész (Németh 
G. Béla) a „Könyörgés artikulációja a reménység jegyében”-ről beszél, 
amikor erről ír tanulmányt.

% Balassi Bálint: Adj már csendességet

Nem kicsiny munkával,
Fiad halálával 
Váltottál meg.
Kinek érdeméért 
Most is szükségemet 
Teljesíts meg.

Úgy hiszem, hiszem, hogy a feltámadás, Jézus halálon aratott győ
zelme azért követel a költőtől különösen igaz porbaesést, mert az iro
dalom az — a többi művészetekhez hasonlóan — tovább él a tudat ar
ról a világról, ahol nem volt halál. Az ősi mítoszok világa berobbant a 
modern művészetbe, s a művész, esetünkben a költő keresi a halhatat- 
lansag varázsszerét, italát, igéző szavait. (Juhász Ferenc: Harc a bárány- 
nyal.) A tiszta forrás, az ősi gyökerek keresése közben — tele viliódzó 
feszültségekkel — eljut gyökértelensége felismeréséig, vagy Jézusig.

3. Vagy-vagy

M i n d két esetben halott a költő, a „halhatatlan” is. És a vagy azt 
jelenti, hogy valami komor daccal vállalja ezt, vagy Krisztusban halott.

Pilinszky János: S. W.-hez

Megkaptad végül a kegyelmet?
Vagy olyan egyedül maradtál, 
mint az a férfi, aki tegnap — 
vagy az a fiú, aki ma —  
egyszóval, mint azok a lények 
akik számára a világ 
semmi más, mint tárgyi bizonyíték?



Pilinszky János a X X . század nagy költő „szentjéhez”, a francia
zsidó és Angliában éhenhalt Simone Weilhez ír verset, vagy „megkapta” 
a kegyelmet, vagy egyedül maradt a semmiben, ahol a világ — s a ver
sek, az írások is — tárgyi bizonyítékok csak. És akkor sarkítsuk így a 
kérdést: vagy én vagyok halhatatlan, vagy Ő támadott fel.

A  hit misztériumához érkeztünk. „Miben hisztek ti, makacs égi
testek, hogy föllobogva lángokkal egymásnak nem estek. . . ” vacogta 
József Attila, amikor a vagy-vagy előtt állt. A miben hisztek kérdése 
mögött ott a felismerés, hogy a hit tart össze, még kozmikusan is, kü
lönben lángokkal egymásnak esnek bolygók, naprendszerek.

És ha tényleg a hit misztériumához érkeztünk, akkor álljunk meg 
egy alázatba görnyedt költő óriás válaszánál. A Balázsolás, a Jónás köl
tője gótikus életművéből csak néhány oszlopfőtöredék.

Ájtatos párbeszéd húsvétra

Ember mondja
Hogyan támadjak föl Jézus, hogyha nem éltem soha?
Föltámadni csak az tud, ki élt és meghalt valaha.
Én csak sírok és nem égek, mint hitvány tüzifa.

Lélek mondja
Sírj hát! és ne hajts a szóra, hogy sirni se szabad már.
Sírj, de sírj úgy, hogy sirásod messzebb sirjon magadnál!
Ez is éltet! Ó bár minden ember helyett sirhatnál!

Jézus mondja
Hallod, hallod Jézus mondja: „én ontottam véremet
minden emberért, hogy jusson véremből mindenkinek:
te meg adj könnyeidből, akinek még nincsenek!”

Csodálatos a vers, s az antifona emelkedettsége végtelenül egyszerű 
tartalmat hordoz. Az ember kérdése, a „hogyan támadjak fel Jézus?” 
az a kérdés, amiről eddig beszéltünk. Én hogyan. . .  S a Lélek válasza, s 
Jézus vála&zá az a két válasz, ami erre a rettenetes kérdésre az egyedül 
adható. A Lélek közvetlenül szól: sírj! Lelkészeknek nem kell itt a bűn
bánatról beszélni, a gyónásról, ami a közösség „fennmaradásának a fel
tétele” (Balikó) Szabad sírni, nemcsak Péternek a kakasszó után, hanem 
a mindenkori Pétereknek. Egy feltétel van: „sirásod messzebb sirjon 
magadnál” Nem az önsajnálat kancsal könnyei, magamnál „messzebb” 
kell sírnom.

Jézus szava az antifonában nem bibliai idézet. „Valaki mondja, nyil
ván a költő, nyilván az igehirdető. Mindig mondja valaki, esetleg a kövek. 
Ahogy a „bizony, bizony” hangzik, úgy a hallod, hallod felszólítás is itt.” 
Én ontottam véremet minden emberért, hogy jusson a vérből minden
kinek!”

Itt van hitem szerint a hitnek olyan magassága, vagy ha úgy tet
szik mélysége, ahol megszűnik az én, az én halhatatlanságom, nekem csak 
könnyeim maradtak, amiből másoknak is adok, s ott szemben velem 
az Ó vére. A vagy-vagy kérdésének az egyik válasza, a lehetséges egyik. 
S a másik válasz? Valami ijesztő becsülettel adja meg a másik választ 
József Attila. Ha dramatizálni akarnék, azt kellene mondanom, hogy 
keresztyéneket megszégyenítő gyónással.



Pap a templomban

Fejem forró, de büszke templom, 
nagy orgonája búgva zeng, 
sötét vér hull a kőre lent 
sötét oltárról, régi tempón.

Tömjének kába füstje leng 
és nyöszörögve és sóhajtón, 
egy lélek sir a templomajtón 
bús éneket, istentelent.

Egy őrült festő rég-időbe 
arcképet festett — haja szőke —  
oltárképül a csonttemplomnak.

Előtte ott áll a Halál.
Nagy csönd lesz. És a vén komor pap 
halkan, csudásan prédikál.

A  csonttemplom —  az én — , a démoni istentelen ének kísértése, egy 
szőke hajú oltárkép, s az öntömjén kába füstje. S a komor pap, valami 
lelkiismeretféle, halkan, de csudásan . . .

4. A  feltámadás józansága

Talán az eddig elmondottak szubjektívnek tűnnek, de hát a feltá
madás objektív tényét csak én élhetem át —  úgy, hogy megszűnik az 
én — , valahogy úgy, hogy a József Attilái csonttemplom oltárképe ki
cserélődik a Feltámadott diadalmas arcára. És egyszerre akkor a „kába 
tömjénfüstök” eloszlanak, és valami józan egyszerűség tör az ember 
életébe. És itt megint Babitshoz fordulunk:

Őszi pincézés

1-ső vers

mely a Bor szellemének ébredését a Szőllő 
roncsaiból a Feltámadáshoz hasonlítja.

A nap ocsuja most csorog; 
piros levél a venyigén; 
a présház felé megyek én; 
a nagy kulcs zajjal megforog.

Csöndes a tanya, nincs dolog.
Szunnyad a must a csömögén, 
s a pince tikkadt melegén 
pihennek boldog óborok.

A sárga murci bugyborog; 
ébred a must a csömögén, 
mint Lélek a holt váz felett.



Ó pinceszáj, illatos kripta!
Így leng e bús présház felett 
a Feltámadás drága titka.

A vers mintha idillel indulna, őszi naplementével. Két kép zavarja 
ezt az idillt. Az egyik a „nap ocsúja”. S ebben a képben az elmúlás riasz
tó képe. A  napsuganakl is ocsú. . .  Azután egy zeneileg komponált sor- 
„a nagy kulcs zajjal megforog.” Olyan mint a Bartók-i disszonancia. Az 
elmúlás látszólagos harmóniájába csikordul meg a kulcs. A  Jelenések 
könyvének a képe, hiszen Nála vannak a halál és a pokol kulcsai. Egy
szerűvé válik a feltámadás drága titka. Józan bizonyságtétel a vers. 
Gyökere van, Jézusban gyökerezik. Hiszen Jézus is tudott volna teoló- 
gusabb, filozofikusabb, netán blick fangosabb választ adni görögöknek, 
szadduceusoknak, farizeusoknak a feltámadásról. Ö azonban egy gabo
naszemet tartott a tenyerén. És kimondta a választ: Én Vagyok a fel
támadás és az élet. . .

A vagy-vagyra Krisztus a válasz: Vagyok!

Ruttkay Levente



Pályázat
külföldi tanulmányi ösztöndíjra

A Magyarországi Evangélikus Egyház Ösztöndíjtanácsa az Országos 
Elnökség megbízásából pályázatot hirdet svédországi, valamint finnor
szági tanulmányi ösztöndíjra evangélikus lelkészek, segédlelkészek és 
lelkészi munkatársak részére az 1981— 1982-es tanévre.

A  pályázati kérvényeket 1980. augusztus 31-ig kell benyújtani a 
Teológiai Akadémia dékáni hivatalában.

Az ösztöndíj elnyeréséhez szükséges: a) legalább középfokú állami 
nyelvvizsga svéd vagy finn nyelvből; b) rövid tudományos dolgozat a 
választott teológiai szakból.

A  kérvényben meg kell jelölni a választott teológiai szakot és azt a 
témát, amellyel a jelölt külföldi tanulmányi évében foglalkozni kíván. 
A nyelvvizsga letételét a bizonyítvánnyal kell igazolni.

Az ösztöndíj odaítélésére az Ösztöndíj Tanács tesz javaslatot a Kül
ügyi Bizottságnak. Az Ösztöndíj Tanács ülésén a jelölteket is meghall
gatja eddigi munkájuk és tanulmányi tervük felől.



Halottunk

A Tolna megyei Tamásiban született. A gimnáziumot Bonyhádon 
végezte, a teológiát Sopronban. Ideiglenesen Vesén, Pápán, Ózdon, Urai- 
újfaluban, Körmenden, Szombathelyen szolgált mint segédlelkész, illet
ve hitoktató. Gércén volt gyülekezeti lelkész 1932. október 1— 1973. ok
tóber 17-ig. Rajta kívül a családból Sándor és Erzsébet testvére is elhí
vást kapott az Űr szőlőjében való munkára.

Őt is hivatástudata vitte a lelkészi. pályára. Ez meglátszott szolgá
latán. Szombathelyen a maga sajátos módján és adottságaival egyszerű 
családok fiait telepítette a Biblia mellé. Megtalálta őket, ha másutt nem, 
a sportpályán. Vásárosmiskén, Gérce filiájában 1939-ben árvaházat léte
sített. Itt 20 intézeti kisleányt gondoztak és a kisebbségi iskola evangé
likus növendékeivel együtt tanítottak. Ezt a nem könnyű vállalkozását 
1947. november 20-ig tudta finanszírozni, utóbb a környék gyülekezetei
nek az adakozásából.

Köztudottan vertikális irányban érezte magát elkötelezettnek. Ezt 
szinte minden megnyilatkozása aláhúzta, mégis észrevette a földön járó 
embert, gondolkodott és gondoskodott mások helyett is.

A falu lakosságának összetétele elütött a szomszéd gyülekezetekétől. 
Sommásmunkásokként dolgoztak sokan. A  helybeli kis, rosszminőségű 
föld nagy családnak szűkös kenyeret adott. A  sárvári gyár leállta után 
a Sági Bazalt kínált munklaalkalmat. Ámde, hogy ott lehessenek gyalog, 
kettőkor kellett kelniük hajnalban. Összeköttetéseit jobb módú körök
nél felhasználta arra, hogy kerékpárokat vásárolt részükre társadalmi 
adakozásból.

Nem kis leleményről tett tanúságot, ahogy a szép templomát res- 
tauráltatta, amikor még alig múltak el a háborús ínség évei, a nélkül, 
hogy népét megterhelte volna. Így készülhetett bizonnyal Gércére kerü
lése idejében új szép parókia a régi duga-dőlt helyébe.

Szíveügyének, az evangélium hirdetését tartotta, pedig kemény 
ostrom alá vette a szíveket —  ahogy megvallotta —  törvény meg
hirdetésével is. Legszívesebben persze Krisztus szeretetét prédikálta. Ez 
a szolgálata tágabb mezőt nyitott meg számára mint a gércei szószék. 
Évtizedeken mint virrasztó a nagy magyar éjszakában, figyelte az éb
redés jeleit. Általában nem mondanám, de kimondottan a magyar falu 
népére kegyessége stílusa idegenül hatott.

Gércén-tartózkodásának utolsó évtizedében a méhészet iránt jelent
kezett érdeklődés benne. Ebben is új utakon próbálta az ügyet köz
hasznúén képviselni és előbbrevinni. Virágportermelés, új fa-félék meg
honosítása. Méhlegelő-javítás terén végzett munkájára felfigyelt a Ma
gyar Tudományos Akadémia  és dicséretében részesítette.

Turmezei János 
1902-1979



Jó volt Őt a szomszédban tudni. A legnehezebb esztendők súlyos 
óráiban is helyén volt a szíve és talált a szava. Ha netalán nyugtalan
kodott az ember, a Krisztusban elrejtett élet nyugodtsága sugárzott lé
nyéből megpróbáltatásai ellenére és közepette. Ez hatott.

„Meleg szeretettel vette körül” őt és családját, ahogy írják — a nagy- 
kanizsai gyülekezet, valamint lelkésze. Őt is, feleségét is több ízben fel
kérték helyettesítésre, már Gércén is a felesége végezte mellette a kán
tori szolgálatot. Mondani sem kell: szolgálni az igével ez volt mindenütt 
és mindenkor a legnagyobb öröme.

Temetésén annyian vettek részt volt gyülekezetéből, ahány évig szol
gált ott. Fónyad Pál nagykanizsai lelkész hirdette az igét Lukács 2,29—  
30 alapján.

Jó felekezetközi kapcsolatot épített ki munkahelyén, aminek a je
leképpen két katolikus pályatárs is eljött végtisatességtételre. Ott vol
tunk mi is páran lelkészek vasi, többen a somogy— zalai egyházmegyé
ből, valamint mind a két esperesünk.

Szabó Lajos



Kazuális igehirdetések

ESKETÉSI IGEHIRDETÉS
Mind a vőlegény, mind a menyasszony egyháziasak, mindkettőt is

merem az iskolai hitoktatás, a konfirmáció idejétől, és azóta is majdnem 
rendszeresen résztvettek istentiszteleteinken.

Alapige: „Minden dolgotok szeretetben történjék!” (1. Kor 16, 14.)
Testvéreim!
Ki tudná megmondani, hány alkalmon vettetek részt, amikor Isten 

igéje hangzott, hányszor voltatok ebben a templomban? Mégis azt mon
dom: lényegében mindketten harmadszor vagytok itt az oltár előtti

Először akkor voltotok itt, amikor megkereszteltek benneteket 1943- 
ban, illetve 1947-ben. Szüleitek és keresztszüleitek hoztak el, akik most 
is itt vannak veletek. Tudjátok: Isten hajolt le hozzátok akkor, s mind
kettőtöket Ö fogadott gyermekévé. Ha talán nem is szóról szóra, de lé
nyegében ez az ige hangozhatott: „Ne félj, mert megváltottalak, neveden 
hívtalak téged, enyém vagy.” Isten akkor arra biztatta szüléiteket és ke- 
resztszüleiteket, hogy segítsenek el benneteket a hitre, mert az az aka
rata, hogy az ö  gyermekeiként hitben éljetek!

Másodszor akkor voltotok itt az oltár előtt, amikor megkonfirmáltok 
benneteket, 1956-ban, illetve 1960-ban. Eőször vettétek Jézus Krisztus tes
tét és vérét, Isten meg akart erősíteni titeket keresztyénségtekben. Annak 
az eseménynek üzenetét ebben az igében lehetne összefoglalni: „Légy hű 
mindhalálig és neked adom az életnek koronáját.” Isten azt akarta elvé
gezni, hogy hűséges gyermekei legyetek, s az élet minden vonatkozásá
ban hűségben éljetek.

Amikor először voltotok itt, magatokról is alig-, amikor másodszor, 
egymásról alig tudtatok valamit. S most harmadszor: együtt álltok az ol
tár előtt. Nagyon lehet, hogy életetekben más kiemelkedő események is 
voltok: örvendetesek, vagy szomorúak. Isten szemszögéből azonban az 
említettek a legdöntőbbek, amikor az oltár előtt voltatok, s vagytok. 
Egész életeteket eldöntő, meghatározó ez a mostani esemény is; követ
kezhet egy egész élétre szóló boldogság, de boldogtalanság is !

Ezért jó, ha meghallgatjátok, megszívlelitek a felolvasott ige üzene
tét, mely röviden így hangzik: szeretetben éljetek!

Elsősorban arra biztat Isten szava, hogy mindenben a szeretet vezé
reljen benneteket. Kié legyen a döntő, az utolsó szó? A  szereteté. Mi 
legyen a legfontosabb kérdés? Hogy társamnak hogy lenne jobb. Szinte 
azt lehetne mondani: le kell szokni egyes szám első személyben gondol
kozni — „én” — , s meg kell tanulni többes szám első személyben gondol
kozni — „mi”. A  Biblia szavával mától kezdve egymás segítőtársai vagy
tok. Legyen csakugyan így: mindig, mindenben segítsetek egymásnak és 
egymáson. Ez persze sokszor lemondást, áldozatot és harcot jelent. A há
zasságba nem szabad önző szívet belopni! Mindenben a szeretet vezérel
jen benneteket!

Ez az ige úgy is értendő, hogy mindenkor a szeretet vezéreljen ben
neteket! A szeretet ne kopjon el, vagy ne legyen divatjamúlt, mint a szép 
esküvői ruha idővel. Ne engedjétek lazulni  soha a köteléket, ne engedje-



tek éket soha magatok közé. Arra igyekezzetek, hogy igazán megértsétek, 
megismerjétek egymást. S ha majd valóban megismeritek, „kiismeritek’ 
egymást, tanuljátok meg elhordozni is egymást, tanuljatok meg újra_meg 
újra megbocsátani is. Ezeken a pontokon futhat zátonyra egy-egy házas
ság. A  tiétekkel ne így legyen, hanem legyen boldog és boldogító való
ság nálatok: „a szeretet soha el nem fogy.” _ _

De éppen ezért vegyétek komolyan, amire ez az ige végső soron int: 
maradjatok Istennél és Istenben, aki a Szeretet! Mondhatnám: maradja
tok a forrásnál, vagy vándoroljatok mindig a patak mellett. Más szavak
kal: merítsetek mindig Isten szeretetéből. Annak az Istennek a szereteté- 
ből, aki mindkettőtöket eddig segített és hordozott, aki szüléitekkel meg
áldott, aki titeket egymásnak ajándékozott, aki mindkettőtökért Fiát, Jé
zus Krisztust adta, mert annyira szeretett. Jöjjetek együtt az oltár elé 
rendszeresen, járjatok együtt hallgatni szavát. Maradjatok, éljetek mindig 
színe előtt, nemcsak ünnepkor, hanem hétköznap is. Hívjátok együtt se
gítségül nevét.

Vigyétek el magatokkal Isten szavát, ö  áldjon és segítsen bennete
ket, hogy valóság legyen: „Minden dolgotok szeretetben történjék.”

Még egyszer — már nem egyszerűen templomunk oltára, hanem —  
Isten elé álltok. Számot fogtok adni: hitben, hűségben, szeretetben élte- 
tek-e? Most az legyen kéréstek és mindnyájunk kérése:: Isten ajándékoz
zon meg benneteket a földi és házasélet boldogságával a sírig, vagy addig, 
s akkor az örök élet boldogságával. Ámen.

Keveházi László

Esketési igehirdetés
Fiatal pár állt az oltár előtt. A férfi ipari üzemben művezető, vallá

sos evangélikus családból származott. Az asszony ugyanabban az üzem
ben adminisztrátor, teljesen szekularizált környezetben nőtt fel. Amikor 
a fiú hivő édesanyja felvetette leendő menye előtt az egyházi esküvő gon
dolatát, az félénken vallotta meg teljes tájékozatlanságát, de örömmel 
fogadta a lehetőséget, majd később ő maga szorgalmazta a templomi es
küvő megtartását. Az esketésre házasságkötésük után 2 héttel került sor 
falusi gyülekezet nyilvánossága előtt.

Zsolt 61, 2
Kedves Testvéreim!
Ti a boldogságot kerestétek, amikor életeteket összekapcsoltátok. Azt 

az örömöt, mely a kölcsönös szeretet, bizalom és egymáshoz tartozás ér
zéséből fakad és betölti egész szíveteket.

S most azért állotok itt, e templomi oltár előtt, hogy egymásban 
megtalált örömötök megőrzéséhez Isten segítségét kérjétek. Kapcsolato- 
totokra úgy akartok vigyázni, hogy az rendeltetését mindkettőtök számá
ra sok örömet adóan, a legjobban betöltse.

Úgy érzem, a felolvasott zsoltárvers olyan imádság, amelyben a ti 
vágyatok és kéréstek is megfogalmazódik: „Könyörüljön az Isten raj
tunk és áldjon meg minket! Világoltassa arcát közöttünk!”

Azóta, hogy vagy 3000 évvel ezelőtt ez a zsoltár megszületett, sokan 
vették ajkukra ezeket a könyörgő mondatokat, mert Isten segítségét ke-



resték. Köztük talán a ti szüléitek, nagyszüleitek vagy őseitek is. Sokan 
lehettek, kik egy-egy örömet, boldogságot adó emberi kapcsolat megtar
tásához kérték Isten segítségét. Érezték, hogy Isten oltalmában, az ő se
gítségével még szorosabb és tartósabb közösség alakulhat ki emberi szí
vek között és Istentől kapott erővel le lehet győzni az összetartozást ve
szélyeztető -kísértéseket is.

Azt is mondhatom, kitaposott úton jártok, amikor magatokévá teszi
tek ezt az imádságot.

A) Minden emberi élet és minden emberi közösség rászorul Isten kö- 
nyörületére, bűnbocsátó kegyelmére és szeretetére. A  házastársi közös
ség is.

1. Nektek is szükségetek van erre a könyörülő és bűnbocsátó kegye
lemre. Megtapasztaljátok majd, hogy a legjobb szándékkal elmondott sza
vak is okozhatnak fájdalmat annak, akit szerettek. Rájöttök majd saját 
erőtlenségeitekre és hibáitokra is. Azt is meg kell tanulnotok, hogy a -má
sikban ne elképzeléseitek tökéletes megtestesítőjét keressétek, hanem 
élettársatokat felfedezett hibái ellenére szeressétek és Isten drága ajándé
kának tekintsétek. Isten megtarthat benneteket egymásnak, fogyatékos
ságaitok és erőitlenségtek ellenére megőrizheti boldogságtokat.

2. Ha örülni tudtok Isten könyörülő, bűnbocsátó szeretetének, akkor 
készségesekké váltok arra, hogy számlálatlanul meg tudjatok bocsátani 
egymásnak is. Sőt arra is, hogy egymásért, közös boldogságtokért ezzel a 
bűnbocsátó szeretettel tudjatok küzdeni.

3. Isten könyörülő szeretetére van szükség ahhoz is, hogy amit csalá
di életetekben jól akartok csinálni, szépnek és örömet adónak álmodta
tok meg, azt el ne rontsátok, s az szomorúság és fájdalom forrása ne le
gyen számotokra. A  családtervezésnél ennek különösen sok veszélye van. 
Pl. visszájára fordulhat a szülői szeretet ott, ahol a szülő annyira meg 
akarja mutatni gyermeke iránti szeretetét. hogy mindennel elhalmozza 
és minden kívánságát teljesíti, s maga sem veszi észre, hog mikor lesz 
gyermekének kiszolgáltatott rabszolgává. De ugyanez a veszély jelentkez
het a házastársak közötti kapcsolatban is. S ezek mellé még nagyo-n sok 
példát lehetne felsorolni.

B) Közös életuntatok kezdetén nagyon sok szerencsekívánat hangzik 
felétek. Kétségtelen,nagy dolog az, amikor valakinek az életét szerencsés 
életnek lehet nevezni. De a -szerencse fogalmához ilyen jelzők tartoznak: 
véletlen, vak, forgandó. Ezek nagyon jól kifejezik azt a bizonytalansá
got, amelyben a szerencséjüket váró emberek élnek.

1. Ti most nem szerencséért, hanem áldásért könyörögtök Istenhez. 
Az áldás: Istentől kapott siker, Istentől kapott ajándék és erő, életünk 
Istentől nyert jutalma és -dicsérete. Nem véletlen és nem vak, hanem Is
ten kezéből jövő. A  szerencsével ellentétben még a megpróbáltatás és 
szenvedés idején is megtapasztalt valóság lehet.

2. Is-en áldásának elnyeréséért magunk is tehetünk -annyit, hogy kér
jük. Imádkozhatunk érte. Kereshetjük azt a forrást, akitől ránk árad. 
Bizhatunk imádságunk meghallgatásában. Ha életünk nem saját elkép
zeléseink szerint alakul, kétségbeesés és félelem helyett akkor is az a 
biztonságot adó érzés -tölthet el bennünket, hogy életünk a szerető Isten 
kezében v-an, aki áldását más úton akarja velünk megismertetni.

3. Aki Isten áldásáért könyörög, annak imádsága kifejezi azt is, 
hogy ő Istennel viszonyban, kapcsolatban akar maradni. Mégpedig olyan 
szoros kapcsolatban, amelyben Istennek életünket gazdagító ajándékait 
felismerheti, megtapasztalhatja. Ilyen kapcsolat csak akkor alakulhat ki, 

-a figyelünk Isten szavára, hittel fogadjuk és engedelmeskedünk annak.



A Példabeszédek könyvében olvassuk ezt a mondatot: „A hivő ember 
bővölködik áldásokkal.” (Péld. 28,20).

C) Harmadik mondata is van a felolvasott imádságnak: Isten vilá- 
goltassa arcát közöttünk! . ,

1. Kifejezésre juthat ebben a kérésben a ti engedelmessegre való 
készségtek. Az, hogy Isten tekintete előtt akarjátok közös életutatokat 
járni. Tisztaságban és hűségben, szeretetben és megbocsátásban, segítő
készségben és egymás megbecsülésében, türelemben és áldozatvállalás
ban, ahogy arra Isten akarata és szeretete kötelez.

2. De lehet ez a kérés Isten vezetéséért való könyörgés is, melyben 
azért imádkoztok, hogy Isten ne távozzon el tőletek. Maradjon veletek, 
hogy családi körötökben is érezzétek az ő közelségét. Ne csak figyelő te
kintetét, hanem életetekre kiáradó meleg szeretetét is. Hogy ez a szere
tet legyen az, ami útmutatást jelent számotokra egymáshoz és embertár
saitokhoz való viszonyotokban, hogy ennek a szeretetnek a fénye vissza
tükröződjék a ti életeteken is.

3. Ha ennek a szeretetnek a mélységét meg akarjátok ismerni, első
sorban arra a Jézus Krisztusra kell figyelnetek, akiben egészen kézzel
foghatóvá, megismerhetővé lett számunkra Isten szeretete. O áldozatul 
adta magát értünk, hogy nekünk bűnbocsánatunk és életünk legyen.

Ennek a szeretetnek a fénye és ereje áradhat ki a ti életetekre. A 
ti házastársi kapcsolatotok is akkor lesz Isten akarata szerinti, ha ez, 
a másikért áldozatot vállaló szeretet hatja át. Pál apostol így figyelmeztet 
erre: „Ti férfiak szeressétek feleségeteket, miképpen a Krisztus is sze
rette az egyházat és önmagát adta érte.”

Közös életutatok kezdetén vagytok. Sok mindent meg kell még tanul
notok egymásról egymásért, a családi életről közös boldogságtokért. Min
den tanulásnak vannak nehézségei és vannak eredményei. De minden ta
nuláshoz erő kell. A családi élethez a szeretet nagyon is teherbíró ereje. 
Ezért nem elég, ha csak most az indulásnál keresitek Istennél boldogság
tok biztosítékát. Ennek az imádságnak egész életeteket végig kell kísér
ni: „Könyörüljön az Isten rajtunk és áldjon meg minket! Világoltassa 
arcát közöttünk!

Magyar László

Lépteink itt és odaát
1 Sám 20, 3/b

Ha halálos baleset érte volna, akkor sem okozhatott volna nagyobb 
megdöbbenést halálhíre, mint így. Erre senki nem volt felkészülve, erre 
senki nem gondolt komolyan. Még azok sem, akik tudtak valamit árról, 
hogy nem tökéletesen egészséges a szíve, hogy nagyon vigyáznia kellett 
volna magára.

Akiket legközelebbről érintett eltávozása: szülei, felesége, két felnőtt 
gyermek, kis unokája, egyéb hozzátartozói, még most sem tudtak egészen 
felocsúdni a megdöbbenésből. Még most is azon töprengenek: valóban 
megtörtént ez? Hiszen ma már ritkaság számba megy az 50 év körüli 
haláleset. Tépelődnek, gyötrődnek, könnyeznek, fájdalom telepszik a szí
vükre.



Együttérzünk szüleivel és megértjük fájdalmukat. Egyetlen gyerme
küket temetik el. Szülői szív számára ez a legnagyobb megpróbáltatás: 
odaállni a gyermek koporsója mellé. És itt egészen mindegy, hogy az a 
gyermek kétéves, vagy húszéves, vagy 49 éves. Gyermekeiket túlélő szü
lők mondják: ez a kínok kínja. — Együtt érzünk hitvesével, gyermekei
vel és megértjük az ő fájdalmukat is. Nagy veszteség érte őket és idő 
előtt jött ez a veszteség. Ezt a veszteséget nem lehet többé pótolni. —  
Együtt érzünk a család többi tagjaival is, a közeli és távolabbi rokon
sággal, hiszen olyan szív szűnt meg dobogni, mely szeretetre méltó volt, 
mindenki iránt figyelmes volt. — Mit mondhatnánk vigasztalásukra? Ta
lán csak annyit: nem ment el nyomtalanul, vannak vérszerinti leszár
mazottai. A könny és a gyász hozza még közelebb őket egymáshoz, sze
ressék még jobban egymást, éljenek még jobban egymás segítségére. Aki 
véleményt formált az elhunytról, így mondta: jó gyermek volt, jó hitves 
volt, jó apa volt.

Fájdalom, hogy így kell mondanunk múlt időben, hogy volt. De ami 
megtörtént megváltozhatatlan. Azért ne csak arra gondoljunk, ki volt 
ő és milyen volt és mit jelentett hozzátartozóinak, de arra is, amit ko
porsója mellett meg kell 'hallanunk és tanulnunk.

Bármilyen keserű és megalázó lecke is az ember számára, mégis így 
igaz. . .  „alig egy lépés van köztem és a halál között” . . .  Azt jelenti ez. 
hogy teljesen bizonytalan a holnapunk. Nincs bebiztosítva az életünk. 
Elég egy vigyázatlan lépés és kész a tragédia. Elég egy gombostűnyi vér
rög a szívben és ellobban pillanatok alatt az élet. Bizony alig egy lépés 
van köztem és a halál között. Nem is egy teljes lépés, egy hosszúra nyúj
tott lépés, hanem egy .szűkre szabott, rövidke, lépésnek is alig nevezhető 
mozdulat elég, hogy kilobbanjon az élet, mint a gyertyaláng.

Ilyen hajszálon függ az életünk. Isten ezért figyelmeztet sokszor és 
sokféléképpen, hogy bizonyos lépéseket ne tegyünk meg, bizonyos dolgo
kat, ártalmas dolgokat ne csináljunk. Néha egy orvos által figyelmez
tet: ezt ne tedd, amazt megtedd, néha egy prédikáció által mondja ugyan
ezt. Vannak ártalmas lépések, melyek kárunkat, sőt vesztünket okozzák 
és vannak értékes lépések, melyek javunkra vannak. Ha tudjuk, hogy..  
alig egy lé p é s ... akkor ezt a válogatást meg kell tennünk: kerülöm az 
ártalmas lépéseket és keresem az értelmes lépéseket.

Nemcsak földi sorsunk dőlhet el azon, hogy milyen lépéseket tettünk 
életünk során, hanem örök sorsunk is. Mert a halál után is meg kell még 
tennie mindenkinek egy lépést. Oda kell lépnie az ítélő Isten trónja elé, 
ahol elhangzik a döntő szó örök sorsunk felől. Ez a lépés lesz talán a leg- 
néhezebb, mert bűneink minden terhe vállunkon lesz akkor.

Áldott az Isten, hogy ezt az utolsó lépést is megkönnyíti számunkra. 
Engedi, hogy mellénk lépjen az a Jézus Krisztus, „aki meghalt bűnein
kért és feltámadt megigazulásunfcra”, aki szószólónk, közbenjárónk, aki 
az Isten előtt szerzett saját érdemét átadja nekünk. Ezt az utolsó lépést 
így könnyíti meg népe számára a Feltámadott.

Amikor búcsúzunk M. A. testvérünktől, abban a reménységben bú
csúzunk, hogy annál az ő utolsó lépésénél, melléje lép a Feltámadott és 
szót emel érette Isten előtt. Ezzel a reménységgel búcsúzzatok tőle ti is, 
szerettei. Van reménységünk a halál utánra is, mert Krisztus már meg
törte a halál hatalmát. Ezért nemcsak a reménység él még itt is a szí
vünkben, hanem az az imádság is, hogy a Feltámadott tegye meg azt a 
lépést az elhunyt testvérünk felé is, álljon melléje Isten trónusa előtt és 
fogadja be örök országába.

Szakáts László



A z igehirdető műhelye

Ismerjük mi Jézust?
Böjti igehirdetéssorozat

Voltak idők, amikor talán természetesnek tűnt keresztyénnek lenni. 
Ma hamarabb rákérdeznek az emberek. Talán a gyermekünk vagy uno
kánk teszi fel nekünk a kérdést: miért jársz templomba? Szomszéd vagy 
munkatárs kérdez: mit jelent nekünk, hogy hiszünk Jézusban? S nekik 
vagy legalább önmagunknak válaszolnunk kell: kicsoda számunkra Jé
zus? Ismerjük-e Öt igazán?

Sokunkat megijesztenek a kérdések, mert nem —  vagy csak igen 
nehezen — tudunk rájuk válaszolni. A  kérdések nyomán kiderül, milyen 
felszínes, szegényes, bizonytalan a hitünk, Jézus Krisztusról való isme
retünk. Pedig embereken keresztül maga Jézus kérdez minket: „ti ki
nek mondotok engem?” Számára nem mások véleménye fontos. Azt 
akarja hallani, tudni: az övéi mit gondolnak Róla, ismerik-e Öt?

Nem alaptalan Jézus kérdése. Egykor így kérdezte tanítványait is, 
akiknek volt alkalmuk megismerni, kicsoda Ö. Azokat, akiket éveken 
át tanított türelmes szeretettel, akik látták csodáit, hatalmát tapasztal
ták. Ma is övéit kérdezi. Azokat, akiknek számtalan lehetőséget adott, 
hogy megismerjék Öt. Kezünkbe adja igéjét, megnyitja ma is temp
lomunk ajtaját és a gyülekezet közösségében megajándékoz önmagával. 
S mindezek után kérdez minket: Ki vagyok én számotokra?

Nem puszta kíváncsiságból kérdezi Jézus tanítványait, hanem segíte
ni akar vele. Segíteni, hogy tisztázzuk a magunk számára: kihez tar
tozunk, kiben hiszünk, kicsoda számunkra Jézus. A legfontosabbra hív
ja fel figyelmünket: tudjuk-e kihez tartozunk? Ismerjük-e Őt? El tud
juk-e mondani Pál apostollal együtt: tudom, kiben hiszek? Ha vallást 
kell Róla tennünk, meg tudjuk-e mondani: kicsoda számunkra Jézus?

Jézus kérdezésével mindig meg akarja újítani egyházát. Mert az 
egyház, s benne a mi életünk, mindig azzal újul meg, ha Jézus Krisztus 
kerül a középpontba. Akin tájékozódva megismerhetjük Isten irántunk 
való szeretetét, s akitől mi is szeretetet tanulhatunk. Ezért ezeken a böjti 
alkalmakon tegyük fel őszintén önmagunknak a kérdést: kicsoda szá
munkra Jézus? Ismerjük-e Öt a megkísértett Embert, a bűnből Szaba- 
dítót, sokak gyógyítóját, a hitre segítő és a hitben segítő, szolgálatba 
küldő Urat? Ismeretében gazdagodva újuljon meg életünk, gyülekeze
teink és egyházunk élete.

A MEGKÍSÉRTETT EMBER

Zsid 2,18 és 4,15— 16

Ismerjük-e Jézust, a megkísértett embert? Jézus emberré léteiével 
vállalta emberi sorsunkat mindazokkal a megkötöttségekkel, kiszolgál
tatottságokkal és kísértésekkel együtt, amelyek emberi életünk vele
járói. Amikor a Zsidókhoz írott levél szerzője Jézus emberré léteiének a



titkát és értelmét fejtegeti, nyomatékosan hangsúlyozza, hogy „hozzánk 
hasonlóan kísértést szenvedett mindenben”. Hányszor állunk értetlenül 
egy-egy embertársunk magatartásával szemben, mert mi magunk nem 
voltunk még hasonló helyzetben, mint ő. Hogy mi a fogfájós, azt csak 
az az ember érti meg igazán, aki maga is szenvedett már miatta. Hogy 
milyen csábító ereje lehet egy-egy kísértésnek, azt az tudja igazán, aki 
maga is szembenézett már különféle kísértésekkel. Egy iszákos ember 
vallotta meg őszintén, ő tudja, milyen helytelen dolog, hogy olyan gyak
ran lerészegedik, s józanul szégyenli és elítéli önmagát miatta, de ha 
elmegy egy italbolt előtt, nem tudja legyőzni az alkohol csábító kísér
tését. Az tud igazán együttérezni a másikkal, aki maga is megtapasztalta 
a nyomorúság mélységeit.

Jézus szenvedésének egy különleges része volt megkísértett ember
sége. Annyira emberré lett, hogy végigjárta a kísértések útját és pok
lát is. 'Nemcsak hallomásból ismerte a kísértés hatalmát és erejét, ha
nem maga is szembe került vele. Ez is része volt valóságos emberségé
nek. És ezért együtt tud érezni erőtlenségeinkkel. Mindenben hasonlóvá 
lett hozzánk. Egy dologban különbözött csak tőlünk. Abban, hogy Ő 
mindig eredményesen szállt szembe a kísértésekkel. Ö győzött mindig 
a kísértések fölött. És ennek a győzelemnek nemcsak Jézus életében 
volt jelentősége. Kísértést legyőző hatalmával tud segíteni azokon, akik 
kísértésbe esnek. Jézus főpapi szolgálata éppen abban mutatkozik meg, 
hogy Tőle segítséget kaphatunk kísértéseink legyőzésére.

1. Jézus segítő hatalmára mindnyájunknak szükségünk van, mert 
egyikünk sem kerülheti el a kísértéseket. Emberségünk velejárója, hogy 
mindnyájan megkísértett emberek vagyunk. Gyakran vissza is szoktunk 
élni ennek a tudatával. Amikor elbukunk egy-egy kísértésben, hány
szor mentegetjük magunkat így: „Én is csak ember vagyok”. Ebben az 
érvelésben nem ott van a hiba, hogy emberségünkre hivatkozunk, ha
nem hogy a bűneinket és felelőtlenségünket akarjuk igazolni vele. A 
bűnös asszonyt Jézus nem dicséri meg és nem menti fel azért, amit tett, 
hogy tudott ellenállni a kísértéseknek. De segítséget ad neki, hogy a jó 
útra térjen és ellenfeleinek a szeretetlen ítélkezését utasítja vissza. Mi
vel jól ismeri Jézus kísértéseinket, akar és tud is segíteni rajtunk. Luther 
ismert mondása ma is mélységesen igaz: Azt senki el nem kerülheti, 
hogy a madarak elszánjanak a feje fölött, de azt megakadályozhatja, 
hogy fészket rakjanak rajta. Azt egyikünk sem kerülheti el, hogy kí
sértései legyenek, de Jézus segítő hatalmával és irgalmas szeretetével 
legyőzheti őket. Sok embernek jelentett már döntő megoldást ennek 
az igének ismerete és komolyan vétele: Mivel Jézus maga is kísértést 
szenvedett, tud segíteni azokon, akik kísértésbe esnek!

2. Jézus minden testi-lelki kísértésben tud segíteni. Hajlamosak va
gyunk arra, hogy Jézus megkísértésének az evangéliumokból ismert tör
ténete alapján leszűkítsük a kísértéseket a kenyér-kérdés, az ige fenn
tartó hatalmában való kételkedés és az engedetlenség, illetve a hata
lom vagy szolgálat területére. Azonban Lk 4,13 külön hangsúlyozza, hogy 
az ördög „eltávozott tőle egy időre”, tehát Jézus valóságos emberségé
nek jele az, hogy kísértésnek ki van téve haláláig (Prőhle). Igénk pe
dig nyomatékosan aláhúzza, hogy Jézus „hozzánk hasonlóan kísértést 
szenvedett mindenben”. Tehát nincs életünknek olyan kísértése, amely
ben Ö ne tudna nekünk segíteni.

Modern életünknek talán mások a kísértései, mint régebben vol
tak, vagy talán csak más formában jelentkeznek. De mindennapi úti- 
társaink. Legláthatóbb köntösben jelentkeznek az alkoholizmus, széthulló



családi kötelékekben a hűtlenség és szeretetlenség, a felelőtlenség a mun
kában, az önzés legkirívóbb példáiban. De ott lappanganak az emberi 
szívekben gyakran láthatatlanul vagy csak későn észrevehetően az ön- 
gyilkosság, a magányosság kísértései. S civilizált életünknek nagy kí
sértése a mértéktelenség az evésben, ivásban, dohányzásban, szórakozás
ban, az indokolatlanul túlzott' gyógyszerfogyasztás, az egyéni érdekek
ből túlhajtott munkában stb. Életünknek azonban nincsen olyan kísér
tése ma sem, amelyben ne járulhatnánk Jézushoz irgalomért és segít
ségért.

3. Jézus a kellő időben tud segíteni. Gyakran nemcsak az fontos, 
hogy segítséget kapjunk, hanem hogy időben jöjjön a segítés. Jézushoz 
éppen akkor fordulhatunk nagy bizalommal, amikor segítségre van 
szükségünk. A kellő időben, a régi Károli fordítás szerint: alkalmas idő
ben. Ez a kellő idő, amikor segítségre van szükségünk, minden kísér
tésben és mindnyájunk életében más lehet. Olykor értetlenül állunk 
egy-egy öngyilkos testvérünk cselekedete mellett. Nem tudjuk megér
teni, nem látunk rá okot, mert nem látunk bele egymás szívébe. Azon
ban „minden ember átélhet a maga sorsában egy külön világvégét. Ezt 
nevezzük kétségbeesésnek” (Victor Hugó). Ilyenkor az ember valóban 
úgy láthatja, hogy rajtam már nem lehet segíteni, nincs tovább. Éppen 
ezért kell előbb tudni és előbb találkozni a megkísértett Emberrel, Jé
zussal, hogy amikor utolér bennünket a magunk „külön világvége”, 
eszünkbe juthasson: van Valaki, aki éppen most tud segíteni, mert most 
van szükségem segítségre! És mivel Jézus ismeri az embert, mindig kész 
nekünk megfelelő időben segítséget adni kísértéseink legyőzésére. Mert 
a megkísértett Ember — kísértést legyőző Úr!

BŰNBŐL SZABADÍTÓ

Mt 9,9—13

El lehet mondani egy ember élettörténetét három rövid mondat
ban? Valószínű, hogy legtöbbünk nemmel felelne erre a kérdésre. Hi
szen minél több időt érünk meg, minél több embert ismerünk meg, 
tapasztaljuk: minden emberi élet százféle titkot rejt magában. Máté 
evangéliuma mégis csupán három rövid mondatot szán arra, hogy le
írja Máté apostol élettörténetét. Ezekben a veretes, rövid mondatokban 
mégis benne van egy emberi élet döntő eseménye, s belőle nemcsak az 
első keresztyén gyülekezeteknek, de máig hangzik az apostoli bizony
ságtétel: Jézus hívó szava ki tud emelni bűneink megkötözöttségéből.

Hogyan végzi ezt el rajtunk Jézus?
1. Van szava hozzánk. Az első, amit Máté evangéliumának írója 

elmond nekünk: Jézusnak van szava hozzánk. Nem tudunk szinte sem
mit Máté életéről ezt megelőzően. Bántotta-e honfitársai néma megve
tése? Szívesen szabadult volna-e eddigi életéből vagy teljesen a pénz 
megszállottja volt? Hallott-e Jézusról? Kereste-e a vele való találko
zást, mint kortársa, Zákeus? Egyre teszi a hangsúlyt. Jézus meglátta Má
tét és szólt hozzá: kövess engem.

Naponta bizonyára sokan mentek el Máté mellett. Mondatok hang
zottak el körülötte, mikor az emberek hivatalos ügyeiket intézték. Ta
lán voltak, akik félhangosan kifejezésre juttatták megvetésüket vagy 
gyűlöletüket. Minderről azonban sehol nem beszél az evangélium. De 
ami most történt, az más volt. Valaki megállt Máté mellett, észrevette,



megszólította őt, a vámszedőt. Hallatlan dolog volt ez nemcsak Máté, 
hanem az első keresztyén gyülekezetek számára. Az evangélium 10. fe
jezetében olvasható apostoli névsorban is visszatér rá a szerző: „Máté, a 
vámszedő” . De még 150 után is megjegyzi Celsus: „Jézus egy gazember 
vámszedőt tett tanítványává”.

Jézusnak ma is van szava hozzánk. Emberek közt élünk — család
ban, munkahelyen, gyülekezetben — egymás mellett és sokszor mégis 
kimondhatatlan belső magányban. Beszélünk egymással hivatalos dol
gokról, TV műsorokról vagy másokról pletykálkodva, pedig belül ré
gen arra várunk: valaki megálljon mellettünk, megszólítson minket, ész
revegye bennünk a kérdéséivel, belső gubancaival küszködő embert.

Máté evangéliumának vallomásán átsüt az a keresztyén bizonyság- 
tétel, hogy Jézus komolyan vesz minden embert. Még az annyira prob
lematikus embert is, mint egy vámszedő. És másokat is! Hiszen a maga 
módján mindegyikünk „problematikus” ember. Nem hibátlan, büntetlen 
embereket szólít meg Jézus, hanem akikről tudja, szükségük van őrá,, 
mert maguktól nincs erejük mássá lenni.

2. Szava kiemel eddigi életünkből. „Az felkelt. . . ” Ki tudja, hány
szor megismétlődött ez már Máté életében. Felkelt a vámszedő asztal
tól, valamit elintézni vagy napi munkája végeztével, de aztán újra visz- 
szaült. Kezdődött vagy folytatódott minden újra: a tisztességtelen nye
részkedés, az önzés, a hatalommal való önkényeskedés, a gyors meg
gazdagodás reménységének csábító, egész embert fogvatartó varázsa. 
Mert nem egyszerűen egy foglalkozást jelöl az Újszövetség ezzel a szó
val „vámszedő” , hanem egy olyan emberi magatartást, melyet ezek az 
indulatok jellemeznek. Lehet-e ezektől szabadulni? Ez nemcsak a Jézus 
korabeli vámszedő kérdése.

,Az felkelt és követte őt.” Ezzel a mondatával az evangélista vilá
gosan kifejezésre juttatja, hogy itt valami más történt, mint eddig. Máté 
felállt a vámszedő asztaltól és soha nem ült vissza többé. Ez a felállás 
végleges szakítás volt eddigi életformájával. Olyan döntő változás történt 
az életében, amit eddig talán maga sem tudott volna elképzelni. Jézus 
hívása számára olyan ellenállhatatlan erőt jelentett, mely kiemelte ed
digi természetesnek vett életformájából és annak kötöttségeiből.

Jézus szava ma is ilyen ellenállhatatlan erővel tud belenyúlni egy- 
egy emberi életbe. Nyerészkedő, önző, egymáson hatalmaskodó, az anya
gi javaktól megszállott embereket ki tud emelni eddigi életükből.

3. Szolgálatába állít. Máté felállt és követte Jézust. Többet hagyott 
ott a vámszedő asztalnál, mint a genezáreti halászok. Biztos egziszten
ciát adott fel egy látszólag bizonytalanért, mikor elindult Jézus után. 
Hogyan tudta ezt megtenni? Mert úgy érezte, amivel Jézus megaján
dékozta őt, több annál, mint amit ő otthagyott. Üj neve Máté (amit 
minden valószínűség szerint Jézus adott neki) is azt jelenti: Istentől 
megajándékozott. Ez az ajándék, Jézus bűnbocsátó szeretetének aján
déka késztette arra, hogy kövesse Jézust. Afelett való öröm, hogy Jé
zus őt, a vámszedőt munkatársává fogadta. Ezért hívja Jézust a. házába 
és hívja meg régi barátait is, azok is tapasztalják meg Jézus bűnbo
csátó szeretetét.

Jézust ma is csak ilyen megajándékozott, örömteli szívvel lehet kö
vetni. Amelyik nem számolgatja, mit hagytam el Jézusért, hanem ame
lyet betölt az öröm: én, az arra érdemtelen és alkalmatlan, járhatok 
Jézus nyomában, követhetem Őt.

De éppen az, hogy nem felejtem el, honnan jöttem, mit ajándéko
zott nekem Jézus, tesz megértővé, türelmessé mások felé, akik közt Jé
zus szeretetével szolgálhatok. Az egyház ma élő népének magatartása



nem hasonlít-e inkább sokszor a farizeusok kegyes, de hideg magatartá
sához, ahelyett, hogy átsütne rajta a jézusi szeretet melege?

Egy lelkész így fogalmazta meg a ma egyházának feladatát: a Jé
zustól kapott szeretet melegével és nyitottságával tudjon elébe sietni 
azoknak, akik igénylik és várják szolgálatát.

Ezt csak az az egyház tudja gyakorolni, amelyik soha nem feledke
zik meg arról, hogy legnagyobb kincse: Jézus Krisztus bűnbocsátó sze- 
retetének evangéliuma.

SOKAK GYÓGYÍTÓJA

Mk 1,32— 34 

Szemléletes és megragadó ez a kép, amit Márk evangéliuma ebben 
a néhány versben elénk rajzol. A lassan rájuk boruló Palesztinái éjsza
kában nagy embertömeg veszi körül a házat, melyben Jézus tartózko
dik. A korabeli betegek nagy „seregszemléje” ez: vakok és süketek, bé
nák és nyomorékok, s talán a legszánandóbbak, a lelkileg-szellemileg 
fogyatékosok gyűlnek össze Jézus köré, segítséget várva. „ . . .  az egész 
város odagyűlt. . . ” Bizonyára egy kicsit szenzációt is jelentett ott lenni. 
De kifejezésre jutott benne az a természetes emberi törekvés is, hogy 
megragadják az alkalmat, hátha valaki segíteni tudna rajtuk. Jézus pe
dig segít.

Mai gyülekezetnek mégis idegen ez a Jézus-kép. A  mai ember meg
szokta: a betegségek ellen az orvostudomány eszközeivel harcol. Évről 
évre eredményesebben. Még lelki panaszaival is hamarabb keresi fel az 
idegorvost vagy a pszichológust, mint a lelkészt. Még gyülekezeti tag
jaink nagy része is kételkedve vagy kérdéseket állítva fogadja az evan
géliumoknak ilyen tudósításait. Tapasztalataik és tudásuk ellene mond 
ennek a Jézus-képnek. Így lenne, ha az evangéliumok egyszerű tudósí
tásai lennének a régi eseményeknek, ha csupán információforrásul szol
gálnának a történeti Jézusról, ha kíváncsiságunkat elégítenék ki, mi 
történt akkor. De az evangéliumok tudósításai —  köztük ez is —  többek 
ennél: a mindenkori igehallgatókhoz szólnak, a ma is jelenlevő, élő 
Jézusról tesznek bizonyságot.

Mi az üzenete hát számunkra ennek az igének?
1. Jézus mindig közel van azokhoz, akik rászorulnak a segítségére. 

Mi emberek rendszerint fordítva gondoljuk. Betegség tör ránk, meg
oldhatatlannak látszó kérdések, döntések gyűrűjébe kerül életünk, ma
gunkra maradunk, reménytelenség vesz erőt rajtunk, öregség vagy ha
lál rémít és akkor azt mondjuk: hol van az Isten? Ő sem segít? Sok
szor legvallásosabb, legtemplomosabb híveinket is elfogja a csüggedés, 
kétségbeesés és reménytelenség, s vele együtt a hitetlenség. Ügy gon
dolják és úgy érzik: kiestek Isten kezéből, messzire kerültek Isten kö
zeléből. Pedig csak nem ismerték meg jól az evangéliumok bizonyság- 
tételét, s belőle Jézust. Jézus olyan Istent ismertet meg velünk, aki nem 
veszi ki övéit a világ sokféle bajából, de azt Ígéri nekik, hogy azok
hoz különösen is közel van és marad, akik segítségére szorulnak. Ezt a 
bizalmat, ezt a hitet akarja bennünk az evangéliumnak ez a bizonyság- 
tétele erősíteni.

Helyesen értelmezi Rembrandt híres rézkarcán, a Hundertgulden- 
blátt-on az evangéliumoknak ezt a Jézusát. A  különböző betegségekben 
szenvedők tömege veszi körül a közöttük álló, fehér ruhás, fényességet 
sugárzó Jézust. A  kép jobb oldalán egy nagy nyitott ajtó van, melyen



újabb betegek és betegékét hozók jönnek Jézushoz. Igen, az út mindig 
nyitva van Jézushoz!

2. Jézus segíteni akar. Jézus csodáit legkritikusabban fogadó biblia- 
kritikusok—  köztük Bultmann is —  egyet elismernek: tagadhatatlan, 
hogy Jézus tett csodákat. Hiszen még ellenségei is azzal vádolják, hogy 
Belzebub segítségével űzi ki az ördögöket (Lk kk, 18). Igaz, ezek a tör-  
ténetek sok vonásukban magukon viselik a kor gondolkodását, szem
léletmódját, ezért a felületes olvasó arra gondolhat, hogy ezek a törté
netek a korabeli csodatörténeteknek valamiféle „keresztyén” változatai. 
Pedig az evangéliumokból — a felolvasott rövid tudósításból is — vilá
gosan kiderül, hogy több ponton döntő a különbség. Márk evangéliu
mának fenti szakasza sem színezi ki, hogyan segít Jézus a hozzájövő 
betegeken. Mert bizonyságtételének döntő vonása nem is az — amit még 
Jézus ellenségei is elismernek — , hogy tud segíteni, hanem hogy akar 
segíteni.

Mi is azt a Jézust hirdetjük, aki nemcsak tud, de akar segíteni az 
emberen, mert együttérez vele. Aki megszánta a naini özvegyet (Lk 
7,13), a pásztor nélküli sokaságot (Mt 9,36), könnyekre fakadt Lázár sír
jánál (Jn 11,35), aki még a kemény szívű várost, Jeruzsálemet is meg
siratta (Lk 19,41). Akinek segítőkészsége, szolidaritása minden kor em
bere számára megtapasztalható valósággá válhat: elviselhetőbbé lesz a 
szenvedés, a magány, erejét veheti a félelem bénító szorítása.

* Ebbe a segítő szolgálatába Jézus minket is be akar kapcsolni. Nem
csak olyanok voltak Jézus körül, akik a maguk lábán mentek hozzá se
gítségért, hanem olyanok is, akiket mások vittek Jézus közelébe. Vé
gezzük-e mi, végzik-e gyülekezeteink ezt a szolgálatot? Oda visszük-e, 
oda szeretjük-e, oda imádkozzuk-e azokat Jézushoz, akik rászorulnak 
segítségére?

3. Jézus segítőkész szeretete halála és feltámadása után lett övéi 
számára teljes egészében nyilvánvalóvá. Amit itt Márk evangéliuma 
megsejtet Jézus segíteni, gyógyítani tudó és akaró szeretetéből, az teljes 
nagyságában Jézus halála és feltámadása után vált a keresztyén gyü
lekezetek számára érthetővé. Itt azzal fejeződik be a rövid történet, 
hogy Jézus á kiűzött ördögöket —  akik felismerték őt —  nem engedte 
beszélni. „Márk a messiási-titok képzetével tehát már innen, Kapernaum- 
ból a keresztre irányítja az olvasó tekintetét: húsvét után is a Meg
feszített az, akire mindenkinek szüksége van, aki gyógyító, szabadító 
hatalmával segíteni tud rajtunk az emberi élet minden nyomorúságá
ban.” (Dóka: Márk ev. 56. lp) Segítségével tehát olyan messzire megy, 
hogy azonosítja magát a segítségre szorulókkal, nyomorúságukon úgy 
segít, hogy  ̂azt végső konzekvenciáiban magára veszi. „Számára a saját 
egzisztenciájában ismert mindkettő, a segítő gazdagsága és a segítség
re szoruló kiszolgáltatottsága.” (H. Gollwitzer)

4. Jézus segíteni akaró szeretetét ismerve reménységben élhetünk. 
Akiket odavittek Jézus közelébe, valamiben mind korlátozva voltak: 
egyik nem tudott járni, másik nem látott, harmadik nem hallott, mások 
révedt tekintete elárulta, nem tudnak gondolkozni. Rembrandt említett 
képe úgy ábrázolja a Jézus köré gyűlt betegeket, hogy tekintetük min
den irányból Jézusra szegeződik, s benne már ott csillog a jövendő sza
badulási reménye: a béna tud járni, a vak lát, a süket hall. a megszál
lott tekintete kitisztul. Jézus közelében a kétségbeesés reménytelensége 
bizakodó reménységre fordul. Előbb mint a változás bekövetkezik. A 
bizakodó hitnek előrenéző nyugalmát és derűjét fejezi ki készülő éne
keskönyvünk egyik szép éneke: „Áldó hatalmak oltalmába rejtve Csak 
várjuk, békén mindazt ami jő Mert Isten őriz híven reggel-este, Ő vé-



lünk, bármit hozzon a jövő.” (Ezt D. Bonhoeffer 1944 decemberében ná
ci börtönben írta.)

A hitnek ezzel a reménységével és derűjével élhet Isten népe a vi
lágban, míg Ura egészen meg nem szabadítja a bűntől és annak követ
kezményeitől, nemcsak népét, hanem ígérete szerint az egész ember
világot.

HITRE SEGÍTŐ ÉS HITBEN SEGÍTŐ

Mk 9,24

Egy beteg gyermekéért aggódó, kétségbeesett édesapa felkiáltása: 
„Hiszek, segíts hitetlenségemen!” — adta az alkalmat Márk evangélis
tának, hogy a hit titkára rávilágítson. Maga a mondat abból a gyógyí
tási történetből való, amelyben Jézus meggyógyít egy epilepsziás gyer
meket. Az esemény puszta leírásán túl azonban alkalom arra is, hogy 
az evangélista elmondja, hogyan születik a hit. Az apa szeretne hinni 
(„hiszek”), de tudja, hogy az csak Jézus ajándékaként lehet az övé, ezért 
kéri: „segíts hitetlenségemen”. (A régi Károli fordítás félreérthető és 
nem világos: „légy segítségül az én hitetlenségemnek” .) „Minden lehet
séges annak, aki hisz” — mondja Jézus a tanítványok hitetlenségére is 
rámutatva. Majd mintegy a hitetlen ember helyére lépve „helyette hisz 
és cselekszik, s így bátorítja fel az Isten hatalmával feltétlenül számoló 
hitre” (vö. Dóka Zoltán: Márk ev. 231 kk. lpk.).

1. A hit forrása ma is Jézus. A  hit nem valamiféle vallásos produk
tum, hanem Isten ajándéka. Akit Jézusban ismerhetünk meg és Jézus 
által támad iránta bizalom, vagyis hit a szívünkben. Nem egyszerűen 
valamilyen vallásos hit. Jakab apostol szerint az még nem igazi hit, ha 
csupán annyit hiszünk, hogy egy az Isten. Ez még csupán „ördögi” hit 
és a rettegésre elég (vö. Jak 2,19). Az igazi „istenhit” számol Isten ha
talmával, belőle él, reá támaszkodik és ezért részesül Isten szeretetéből. 
Jézus a kereszten azért lett erőtlenné, hogy a hitben erőteleneken se
gítsen. A Feltámadott pedig azt ígérte, hogy ahol keresztelnek és az 
evangéliumot hirdetik, az övéivel lesz minden napon. És ahol ezt a 
Krisztust prédikálják, ott maga Isten gyújt világosságot a szívekben, 
hogy Isten dicsőségének az ismerete felragyogjon a Krisztus arcán.

2. A  hit személyes kapcsolat Jézusban az Istennel. A  hitre jutásnak 
sokféle útja van. Jézus maga segíti hitre a Vele találkozó embereket. 
Az evangéliumokban szinte nincsen két egészen egyforma hitrejutási 
történet. A  beteg gyermekéért aggódó édesapát kétségbeesésében se
gítette hitre. A  vérfolyásos asszony félénk kézmozdulatát a hit bizo
dalmának beteljesítésével jutalmazza. A tanult Nikodémust az ismere
tein és értelmén keresztül szólította meg. Jézusnál nem volt reménytelen 
eset sem a gyűlöltté és nevetségessé lett Zákeus, sem a másaknak kiszol
gáltatott házasságtörő asszony. Sikár városának közelében a forrásból 
vizet merítő samáriai asszony pedig sokak számára lett a hitrejuttatás 
eszközévé. Mégis Jézus hozzájuk szóló szava adta ajkukra a vallomást: 
„már nem a te beszédednek (t. t. az asszonyénak) hiszünk, hanem mert 
magunk hallottuk és tudjuk, hogy ő a világ üdvözítője” (Jn 4,42). A hit
nek ezt a személyes jellegét Luther így fogalmazta meg: „Egészen más, 
ha Isten itt van, és az, hogy neked van itt”. Erre a személyes hitre segít 
el bennünket is Jézus.

3. Jézus nemcsak hitre segít bennünket, hanem a hitben is segít 
minket. A  Biblia nem terjeszt „hős-kultuszt” a hitre jutott emberek



életéről. Mivel most még hitben járunk és nem látásban, ezért hitünket 
megkörnyékezhetik a kétségek, a kételkedés is. Az igazság és a valóság 
megismerése utáni vággyal mindig együtt jár a kételkedés lehetősége 
is. Csak a kisgyermek és a naiv ember hisz el mindent minden további 
nélkül. A  szkeptikus ember pedig éppen ellentéte a naivnak, mert ő meg 
semmit sem hajlandó elhinni és elfogadni. Az igazi hit nem hiszékeny
ség, de nem is szkepticizmus. A  tanítványok sem akarták hinni, hogy 
Jézus feltámadt. Közülük a sokat emlegetett Tamás nem volt sem naiv, 
sem szkeptikus. Sokkal inkább elővigyázatos, óvatos ember volt. Csak 
a hihetetlent nem akarta elhinni. Saját maga akart meggyőződni a hal
lottakról. Bizonyosságot akart. Csak kérdező és nem mindent megkér
dőjelező ember volt. Neki azonban nem Jézus testének a megérintésére 
volt szüksége, hanem kételkedésének a legyőzésére. S ezt megcseleked- 
te vele Jézus. Tamás útját azonban más nem járhatja mégegyszer vé
gig. Ezért mondja neki Jézus: „Mivel látsz engem, hiszel: boldogok, akik 
nem látnak és hisznek” (Jn 20,29). És ezzel Jézus reád és reám gondolt. 
Mert mi vagyunk azok, akik Jézus testi látása nélkül is hihetünk Őben
ne. Maga Jézus cselekszi ezt meg velünk. Ö nemcsak elindít bennünket 
a hit útján, de meg is tart bennünket kétségeink között és elvezet a hit 
bizonyosságára.

4. Engedelmes hitre segít eljutni bennünket Jézus. Az emberré lett 
Jézusról így vall a Filippi levél Krisztus-himnusza: magatartásában is 
embernek bizonyult, megalázta magát, és engedelmes lett mindhalálig, 
mégpedig a kereszthalálig. Ahogyan Jézus a megkísértésben egészen 
hasonló lett hozzánk, kivéve azt, hogy nem bukott el a kísértések között, 
hanem legyőzte azokat — így az engedelmességben is betöltötte (teljesí
tette) Isten akaratát, hogy bennünket engedelmességre segítsen. Mert a 
hit az engedelmességben valósul és teljesedik ki. „Csak a hivő ember 
engedelmeskedik Istennek és csak az engedelmeskedő hisz” (Dietrich 
Bonhoeffer).

5. Az engedelmes hit vállalja a Jézus követésének rizikóját. A  hitre 
jutás által az ember élete nem lesz problémamentessé. Sőt lehet, hogy 
meglátja életének, s a közösségeknek azokat a gyengeségeit is, amelye
ket eddig nem látott és amelyekre eddig nem is gondolt. De közben 
megtalálja az értelmes életet. S éppen ezért nem tud közömbös marad
ni a tényleg meglevő problémák és azok megoldásai iránt. A  hitben való 
élet nem csak önmagával törődő, nem kényelmes és nem puhány élet, 
hanem tartalmas és hasznos élet. Ha hiszek, nem tudom többé közöm
bösen nézni a világon levő bajokat és nyomorúságokat, mert Jézus sze- 
retete szorongat engem és serkent a másoknak szolgáló életre. Mert 
az igazi hit nem vallásos, metafizikai ismeretek intellektuális igenlése 
vagy önmagába begubózó vallásosság melengetése, hanem a Jézus Krisz
tus szeretete általi megragadottság.

Jézus most is azért szólított meg minket, mert hitetlenségünkből 
hitre akar segíteni és az igaz hitben megtartani, segíteni.

SZOLGALATBA k ü l d ő  Úr

Mt 9,35— 38

Ez az ige Jézus új arcát mutatja -felénk: a szolgálatba indító, szol
gálatba küldő Jézusét. „ . . .  így szólt tanítványaihoz: Az aratnivaló sok, 
de a munkás kevés.” Az egész világ felé való határtalan szeretetének



kifejezője a mondat első fele: „Az aratnivaló sok.” De számonkérő és 
felelősségre indító, tanítványai és egyháza felé, a mondat második fele: 
„de a munkás kevés.”

Jézus bizonyára már akkor sem csak a szűk tanítványi körre gon
dolt — a tizenkettőre, a hetvenre — , hanem mindazokra, akik Őt akar
ták követni, Őt tekintették megváltó, szabadító Uruknak.

Jézus ma is egész népéhez, egész egyházához szól. Mindnyájunkat 
szolgálatba akar indítani. Egyikünk sem mondhatja: nem vagyok lel
kész, sem kántor, sem presbiter, milyen szolgálatom lehet nekem? Jé
zus mindenkit tud és akar szolgálatában használni.

1. Ha megtanulunk Jézus szemével látni. Jézus körüljárja a váro
sokat és falvakat és észreveszi a sok bajt és nyomorúságot, amit má
sok, még az árgus szemmel figyelő farizeusok sem vettek észre. Látja 
a betegeket és éhezőket, az elnyomottakat és kiszolgáltatottakat, a testi 
szükségben szenvedőket és a lelkileg meggyötrötteket, elesetteket. Meg
hallja a jerikói vak kiáltását „könyörülj rajtam”, nem tud elmenni a 
fiát vesztett anya fájdalma mellett és észreveszi a négyezer éhségét.

Jézus szolgálatába hív mindnyájunkat, hogy megtanuljunk az ő 
szemével látni. Hányszor halljuk ma emberek szájából mentegetőzésként 
vagy önigazolásként: elég nekem a magam baja! Esetleg még a csalá
domra jut időm. De másokra nem!

Jézus meg akar tanítani minket messzebbre látni. Észrevenni a ma
gam baján, gondjain túl a másokét. Észrevenni a másik embert, aki
nek az én segítségemre, figyelmemre, jó szavamra, imádságomra van 
szüksége, de megtanít látni, magaménak tudni az egész világ félelmét, 
békétlenségét, feszültségeit.

2. Jézus mindenkit tud szolgálatában használni, ha megtanulunk 
Jézussal együtt gondolkodni. Jézus az aratás képét használja a felolvasott 
igében. Falusi gyülekezeteinkben még jól emlékeznek a régi aratásokra. 
Nemcsak a nehéz, napestig tartó fizikai munkát jelentette, de a gondos, 
örömteli begyűjtést is. Amikor a gazda tapasztalt és figyelő szeme für
készte: itt-e már az aratás ideje? Amikor gonddal és örömmel gyűjtöt
te be a termést: ne vesszen kárba semmi belőle. Mert a gabona, a ke
nyér — milyen szépen fejezi ki a magyar nyelv — az életet jelentette. 
Sokak számára az egész évi kenyeret, megélhetést.

Jézus az aratás képét használva meg akar tanítani bennünket ez
zel a gonddal, figyelemmel és örömmel gondolkozni mások felől. így 
akar szolgálatába állítani. Jézust másutt is úgy állítják elénk az evan
géliumok, mint Aki nem tömegben, százalékban gondolkodik. Neki min
den egyes ember drága. Nem gondolja: vesszen az az egy, fontos, hogy 
megmarad még kilencvenkilenc. Minket, szolgálatába állókat meg akar 
tanítani- hűségesnek, gondosnak lenni a kevesen, örülni az egy megmen- 
tettnek.

Ebben az évben evangélikus egyházunk különösen is azok felé for
dítja figyelmét, akik a szórványokban élnek. Törődünk-e velük? Me
gyünk-e utánuk? Gondolunk-e imádságban szórványokban élő testvé
reinkre?

Az imádságra felolvasott igénkben különös hangsúly esik. „Kérjétek 
tehát az aratás Urát. . . ” Hiszen minket is és másokat is egyedül Ő te
het alkalmassá szolgálatára.

3. Jézus mindenkit szolgálatába tud állítani, ha megtanulunk Jézus
sal együtt szeretni. Jézus nemcsak észreveszi a körülötte levő betegsé
geket és erőtlenségeket, figyelme kiterjed minden elgyötörtre és elesett
re, hanem segíteni is akar rajtuk, mert szereti őket. Ezért hirdeti közöt-



tűk Isten országának evangéliumát, s gyógyít mindenféle betegséget és 
erőtlenséget. Jézus szeretetének kétféle megnyilvánulása ez: az evan
gélium hirdetésével és szeretetének kézzelfogható segítségével végzi 
mentő, gyógyító szolgálatát.

A szolgálatra indító, szolgálatba küldő Jézus ma is ezt bízza egyházá
ra, gyülekezeteinkre, minden egyes keresztyénre.

Végezze a misszió szolgálatát. Tegyen bizonyságot Uráról, Akinek 
szeretete ma is hordozó erő lehet megfáradt, elkeseredett, magukra ma
radt emberek életében, Akinek bűnbocsátó evangéliuma békességet és 
megértést teremthet, ahol békétlenség uralkodik, Aki az élet reménysé
gét tudja ébreszteni, ahol reménytelenség és kilátástalanság (öngyilko
sok!) lesz úrrá az emberen.

De Jézus elvárja egyházától és benne tőlünk mindnyájunktól, hogy 
mindennapi életünkkel és cselekedeteinkkel is Urunk szeretetéről te
gyünk bizonyságot. Nincs keresztyén ember, akit Jézus valamilyen mó
don ne küldene erre a szolgálatra. „Aki nem áll szolgálatban, az rabol” — 
mondja Luther szokatlan keménységgel a szolgálni nem akarókra. 
Adunk-e másoknak időt, figyelmet, türelmet, segítséget, szeretetet vagy 
elvesszük, elraboljuk tőlük azt, amit Jézus, a szolgálatba küldő Űr éppen 
rajtunk keresztül akar adni?

„Én nem akartam, nekem kell szolgálnom” — ezzel a rövid magya
rázattal jelentkezett egy fiatal az egyház diakóniai munkájába.

A szolgáló szeretetnek ezt a belső kényszerítő erejét adja Jézus 
nekünk, amikor igéjén keresztül megragadja szívünket!

Sárkányné Horváth Erzsébet 
és Sárkány Tibor

BÖJT 2. VASÁRNAPJA

Mt 12,15/b— 21 

íme, az én szolgám!

Az evangélista Deutenoezsaiás egyik E'bed-Jahve énekére (Ézs. 42, 
1—4) gondol amikor az üldözés gyűrűje szorul Jézus körül. Máté bizo
nyos abban, hogy Isten szenvedő szolgája, nem Izrael, nem egy király 
vagy próféta, hanem a názáreti Jézus. Látja, hogy a farizeusok és papi
fejedelmek elhatározták, hogy végeznek Jézussal. (14 v) Látja Jézust, 
amint szelíden és alázatosan kitért az összeütközés elől, de visszavonul- 
tában is hatalmasan cselekszik, sokakat meggyógyít és nagy sokaság 
követte őt. Benne teljesedett be az amit Ezsaiás prófétáit. Mert Jézus
ban együtt van a szolga alázata, engedelmes szelídsége és a győztes ki
rály hatalma. Jézus körül lett nagy csendesség és ugyancsak tőle zendült 
ki az evangélium jó híre a világra. Máté, aki Jézus szolgálatónak kezde
téről megírja, hogy a Jordán mellett mennyei hang hallatszott: „Ez az 
én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm”, a szenvedés útjára induló 
Jézus láttán megírja: „íme, az én szolgám!” Az ezsaiási szakasz kétség
telenül egy ősi, keleti király uralkodásának kikiáltási aktusa. Isten hírül 
adja, hogy választott szolgáját szereti és azt, hogy rábízza a „MISPAT” 
győzelemre vitelét. Az igazságos ítéletet arról, hogy az ÚR az Isten! 
Rendkívüli küldetés, melyet Isten szolgája is rendkívüli módon hajt 
végre.



A keleti népek királyainak proklamálása különösen hangos, ünnepé
lyes alkalom volt, Isten választotta azonban lárma és hírverés nélkül 
csendesen és szelíden áll szolgálatba.

Természetes volt az is, hogy az új király előtt volt ellenfelei olya
nok voltak mint a halálraváltak, hisz ők és családtagjaik egyaránt ki 
voltak szolgáltatva az új uralkodó önkényének. Az Isten szolgája nem 
így uralkodik, ö  a megrepedt nádszálat nem töri el, a füstölgő mé
csest nem oltja ki!

Máté nem mindent idéz az Ebed-Jahve énekből. Például azt sem, 
hogy Ezs. 42,4-ben az ÚR szolgáját magát is nádszálnak és mécsesnek 
mondja az ige, és kijelenti, hogy nem törik össze és nem alszik ki míg 
küldetésének érvényt nem szerez a földön. Mi, akik kétezer évvel ké
sőbb egy lélegzetvétellel olvassuk együtt Ezsaiást és Mátét, tudjuk, hogy 
Jézusnak, Isten szolgájának szenvedése és keresztfán való „széttörése” 
és „kioltása” éppen nem rövidíti meg Isten dicsőségét a világban, hanem 
ellenkezőleg abban visszhangzik a világra kizendült jóhír, hogy Ö meg- 
rontatott a mi bűneinkért.

*

Böjti vasárnapon az igehirdetés jó summája ez: íme, az én szol
gám! Mindenekelőtt mert felhívás ez arra, hogy úgy tekintsünk Jézusra 
mint Isten szenvedő szolgájára. Magunkra pedig úgy mint Jézus szol
gatársaira. Jóllehet, a „szolga”, „szolgálat”, „szolgatárs” kifejezések nél
kül egyházi és gyülekezeti élet el sem képzelhető, mégis nagyon rászo
rulunk arra, hogy újra meg újra halljuk: íme, Jézus Isten szolgája és 
mindaz ami Vele összefügg a keresztyénségben és gyülekezetben, az 
szolgálat!

1. Jézussal szolgálva nem magunkért hanem másokért élünk! Már 
Izraelnek meg kellett tanulnia a babiloni fogságból való kiszabadulása 
idején, hogy Isten nem azért szabadítja ki, hogy csupán önmagát szol
gálja, hanem azért, hogy Isten szabadítása eljusson a föld határáig. 
(Ézs 49,6)

Figyeljük meg igénkben is Jézus „menekülését” . Az üldözők elől ki 
kell térnie, vissza kell vonulnia, mert még nem jött el a rendelt idő. 
Az embernek fia nem veszhet el úton-útfélen, hanem csak Dávid vá
rosának dombján, a Golgotán.

A szolga menekülve is szolga; neki az úton is másokra van gondja. 
Ilyen Jézus visszavonulása is. Sokan követték és ő meggyógyította mind
nyájukat.

A keresztyén életútja sem abban különbözik másokétól, hogy tőle 
talán elmaradnak az élet terhei, fájdalmai, hanem abban, hogy a ke
resztyén útközben is szolgál; felveszi és gyógyítja azokat, akik erőtle
nek, örömtelenek, embertelenek, lélektelenek és nincstelenek és vele 
együtt haladnak az úton.

2. Jézussal szolgálva valamit másképpen kell tennünk! A szolga 
nem saját esze szerint jár el, hanem gazdájának akaratához igazodik. 
Amikor viszály és ellenségeskedés tört ki Jézus körül, könnyű lett vol
na az indulatokat hangos szóval felkorbácsolni. Jézus valami mást tesz: 
..nem szít viszályt és nem kiáltoz, senki sem hallja hangját az utcán.”

Ezzel a csenddel szolgált Jézus nekünk is, amikor bevont minket 
igéje gazdagságába, az imádság erejébe, bűnbocsánatának örömébe, a hit 
titkaiba és az örökélet távlataiba. „Mert Isten a csendben, csendben, 
csendben van!”



Ragad-e reánk Jézus csendje? Ápolja-e a gyülekezet ezt a csendet 
istentiszteleten, egymás között, otthonában és az utcán? Termékeny-e ez 
a csend, amikor keresztyének saját belső ügyeikről vagy a nagy ember
világ ügyeiről tárgyalnak?

Jézussal szolgálva másképpen kell tekintenünk az értéktelenekre 
és haszontalanokra is. Mert a megrepedt nádszálat Jézus nem tapossa 
el és a füstölgő mécsest nem oltja ki. Ez az egyszerű evangélium! Senki 
se állíthatja, hogy nem bírja megérteni. Mert megrepedt nádszál és füs
tölgő gyertyacsonk volt már mindnyájunk kezében. De eldobtuk, mert 
nem tudtuk, mit kezdjünk velük. Jézus éppen az ilyen haszontalanokért 
jött és az ilyen értékteleneket akarja megragadni. Azért jött, hogy az 
ilyeneket megkeresse és megtartsa. Mert Jézus a bűnösök megváltója.

Ha ezt felismertük, vegye komolyan minden igehirdető és igehall
gató, hogy ő is csak megtört nád és pislogó mécses. Ne vessük meg em
bertársunkat és ne ítéljük el, ha sok haszontalanságot és értéktelent lá
tunk meg benne. Ajánljuk örömmel magunkat és másokat Jézus kezé
be, tudván, hogy csak Ő az aki a semmiből valamivé tud formálni.

3. Jézussal szolgálva, a holnapra tekintünk! Minden szolga reménye, 
hogy „letelik” a szolgálat ideje és eljön a szabadság napja. Jézus szol
gálatát is felváltja Krisztus országlása. Mert: „győzelemre viszi az igaz
ságot” (20. v.) Amikor már nem félénk és sunyi Pilátusok firtatják, hogy 
mi is az igazság, mert az igazság fényleni fog és Krisztusban nyilván
való lesz. Ebből a fényből már most sokat láthatunk. így a böjti gyü
lekezet is amikor már most nagyhét felé néz. Látja Jézust, a véresre 
vertét, vállán a bíborköpennyel, fején a töviskoszorúval amint kezébe 
nádszálat nyomnak, azután köpdösvén őt, a nádszálat megragadják és 
fejéhez csapkodják és ezt mondják: „üdvöz légy zsidók királya” Az em
beriség története bővölködik az ilyen és ehhez hasonló gúnyjelenetek
ben. De ez az egy, ott Pilátus előtt visszájára fordult! A  nádszál, az a 
csapkodástól megrepedt csúfság igazán királyi jogarrá változott. A gúny
király valóban uralkodik. Országa tényleg létezik.

Vannak lármás, mámoros győzelmek talpalatnyi és óriási frontokon, 
melyek nyomán ott hevernek az eltaposott nádszálak és kioltott életek. 
Iszonyatos, hogy még 1980-ban is sokan vágynak ilyen győzelemre. Jé
zus győzelme egészen más! Jézus irgalmas szeretetével győzött és győ
zelme nyomán csend van és megkímélt, megmentett nádszálak és mé
csesek.

Mivel talán mindnyájan tudjuk már „kívülről” Jézus irgalmas sze- 
retetének dicséretét a megrepedt nádszálról és pislogó mécsesről, most 
még az következhetne, hogy „belülről” is egészen a miénk legyen ez 
az öröm.

Józsa Márton

BÖJT 3. VASÁRNAPJA

Jn 1,35— 40

Jöjjetek és meglátjátok!

Böjti vasárnapjaink egybehangzóan hirdetik: Krisztus meghalt bű
neinkért. Ez a Krisztus — Oculi vasárnapja szerint — az Isten Báránya.

Az óegyházi epistola (Ef 5,1— 9, ez az oltári igénk) elmondja Krisz
tusról, hogy „szeretetből önmagát adta értünk áldozati ajándékul”, ezért 
hangzik a „négy élőlény és a 24 vén” új éneke (B sorozat epistolája: Jel
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5 ,1 -9) róla így: „megölettél és véreddel vásároltad meg őket az Isten
számára minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből” !

Ebben az összhangban szól Keresztelő János igehirdetése is Jézusról: 
„Íme, ,az Isten Báránya!” Miután az ember sokféle módon csődbejutott, 
a bűn kérdését sem letagadással, sem átkereszteléssel, sem ostorozással, 
sem annak bagatelizálásával, sem a bűnök ranglistájának felállításával 
megoldani nem tudta, jelenti Jézus a bűn egyetlen megoldását. Az Isten 
Báránya elvette, magára vette, hordozta — s ezzel eltörli mindnyájunk 
vétkét.

Mégsem erről kell most prédikálnunk. Az A sorozat evangéliuma: 
Jn 1,29— 30, ebben Keresztelő János igehirdetése részletesebben szerepel. 
Jelen esetben textusunk egyéb mondanivalóját kell megkeresnünk.

A textusról

35— 36. v. Jézus másnap is arra jár. Bizonyára oka volt rá. (Mt 9,35 —  
„bejárta a városokat és a falvakat mind”) „Bejárta” —  szemmeltartot- 
ta, ellenőrizte a rábízott területet. Missziói bejárás ez. Az övéit keresi, 
a századik juhot kutatja, tanítványokat akar gyűjteni. Mentő szándékai 
vannak. Milyen jó, hogy ő is „körbejár”, nemcsak ellenségünk (1 Pt 5,8)!

Keresztelő János felismeri, rátekint és felmutat rá. (Magunknak is 
szól ez: rátekintés nélkül nem tudunk Róla bizonyságot tenni!) Keresz
telő áldott eszköz, tanítványai figyelmét Jézusra hívja fel, s ezt nem elő
ször teszi, megismétli az előző napon már elmondottakat, nem restelli 
az ismétlést. Nem mondja: „én már megtettem a magamét, rajtam nem 
múlt az eredménytelenség!” Ismétli bizonyságtételét, pedig ezzel veszíti 
el tanítványait. Jézusnak kell növekednie!

37. v. A  megismételt bizonyságtétel eredménye: a két tanítvány el
indul Jézus után. Az „akoulouthein” kettős értelmű: valaki után men
ni, valakit követni, sőt: engedelmeskedni. András —  s valószínűleg Já
nos, az evangélista — elindulnak Jézus után, s közben Jézus követőivé 
válnak. Megteszik azt, amit egy írástudó csak ígér: „Mester, követlek Té
ged, akárhová mégy!” (Mt 8,19). Jézus sokat beszélt követéséről („a ju
hok követik —  a pásztort — , mert ismerik a hangját” Jn 10,4. És: „én 
ismerem őket, ők pedig követnek engem” —  Jn 10,27), nem titkolta el, 
hogy követése terhet is jelent („aki nem veszi fel keresztjét és nem kö
vet engem, nem méltó hozzám” — Mt 10,38) s annak ütemét nem is min
dig a tanítvány diktálja (Péternek: „ahova én megyek, oda most nem 
követhetsz, de követni fogsz később . . . ” — Jn 13,36).

38. v. Jézus megfordul, ő szólítja meg a két tanítványt. Mennyi ke
gyelem van hozzánk,fordulásában! Így fordul vissza Jézus, amikor ruhája 
érintésétől meggyógyul a vérfolyásos asszony (Mt 9,22), amikor a soka
ságnak „megdicséri” a százados hitét (Lk 7,9). Szeretettel fordul az őt si
rató asszonyokhoz is (Lk 22,38) s így tekint a tagadó Péterre (Lk 22,61). 
Ezt a félénk-fordulást hirdetjük-közvetítjük az ároni áldásban, s könyö
rögjük Oculi zsoltárában is („Szemeim az Űrra néznek szüntelen: for
dulj felém és könyörülj rajtam!” — Zs 25,15— 16).

Másképpen is tud visszafordulni Jézus, a szándékától eltéríteni aka
ró Pétert így dorgálja: „Távozz tőlem, Sátán!” (Mt 16,23), s haraggal 
fordul a tüzet kérő tanítványaihoz is: „nem tudjátok, minémű lélek van 
bennetek!” (Lk 9,55).

Követésünkkel késztethetjük arra, hogy arcát kegyelmesen fordít
sa felénk, elutasításunkkal tőlünk való elfordulását siettethetjük. Így



prédikált erről Pál és Barnabás: „Először nektek kellett hirdetnünk az 
Isten igéjét, mivel azonban ti elutasítjátok, és nem tartjátok magatokat 
méltónak az örök életre, íme a pogányokhoz fordulunk” (Csel 13,46).

39— 40. v. A két tanítvány Jézus követése közben eléri célját, nem
csak hallanak róla, de meg is ismerkednek Vele. Jézus egyszerű szavak
kal hívja be őket, nincs takargatnivalója. A tanítványoknak hosszabb, 
nyugodtabb együttlétre, időre és csendre volt szükségük, s ezt meg is 
kapták Jézustól. . .  Ez a beszélgetés erőforrás további követéséhez, a róla 
szóló bizonyságtételhez (41— 42. v).

A szószék felé

Előttünk áll — János szerint — az első tanítványok elhívása. Tör
ténetüket nem tehetjük „kötelezővé”, egyetlen lehetséges metódussá, de 
belőle a tanítványi élet bizonyos ütemei, lépései kiolvashatók.

1. Aki hallott valamit Róla, el kell kezdenie követni is Őt. Csak az 
igehirdetésből nem lehet Jézust megismerni, nem lehet leélni egy életet 
a templompadban.

2. Jézus — követése közben —  felénkfordul. Követése közben tárul 
fel szeretete, személyes kegyelme. Követése közben — amely kereszthor
dozás is, szolgálat is — lehet Őt egyre jobban megismerni. „Ha valaki 
nekem szolgál, engem kövessen . . . ,  és ha valaki nekem szolgál, azt meg
becsüli az Atya!” (Jn 12,26).

3. Követése közben szükség van személyes kontaktusra, Vele való 
zavartalan együttlétre, csendre, meghatározható időben, meghatározható 
ideig. Ez az együttlét a feltöltekezés alkalma, de „előképe” a megbont
hatatlan, örökkétartó együttlétnek is: „ahol én vagyok, ott lesz az én 
szolgám is” (Jn 12,26).

Ezek az „ütemek” egymásbafolynak, felcserélődhetnek, de állandóan 
ismétlődnek, végig a tanítványi életen át.

Zászkaliczky Pál

BÖJT 4. VASÁRNAPJA

Jn 6,48—59

A  vasárnap homiletikuma

Laetare vasárnapja örvendezésre hívó introitusával (Ézs 6,10) üde 
színfolt a böjti vasárnapok sorában. S bár manapság már aligha lehet 
feltételezni gyülekezeteinkben a hagyományos értelembe vett böjti elő
készületet és „hangulatot”, mégis magyarázatra szorul, hogy miképpen 
kaphat helyet böjt közepén egy örömre hívó vasárnap.

Agendánk témamegjelölése erre a vasárnapra nagyjából már kör
vonalazza a kérdésre adható válasz lényegét: „Az élet kenyere” szá
munkra Jézus Krisztus, s ez böjti örömünk forrása. Döntő módon meg
határozza a vasárnap homiletikumát János evangéliumának hatodik fe
jezete. Ennek első 15 verse adja az óegyházi evangéliumot, és még két 
szakasz a fejezetből, köztük ez évi textusunk, kijelölt igehirdetési alapige.

A vasárnap témája valamint Jn 6. fejezete fölveti azt az ősi teoló
giai dilemmát, hogy vajon szabad-e Jézus szavait az úrvacsora össze-
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függésében értelmeznünk, és örömünk forrásául éppen az eucharisztiát 
meghirdetni Laetare vasárnapján. Számos egzegézist, kommentárt néztem 
át ezzel a kérdéssel kapcsolatban, de őszintén megvallom, nem kaptam 
egyértelmű eligazítást belőlük, és úgy hiszem ennek a kérdésnek eldön- 
tése semmiképpen sem feladatunk ezen a vasárnapon, és mégkevésbé 
tartozik az igehirdetést váró gyülekezetre teológusok többévszázados 
hiábavaló vitatkozása János evangéliumának úrvacsoraértelmezéséről. 
Textusunk fényében az egymást cáfoló teológusok érveit olvasva ön
kéntelenül is az bizarr párhuzam jutott eszembe, hogy vajon sokszor nem 
mi vagyunk-e azok az egymással vitatkozó „zsidók” (52 vers), akik év
századok óta tépelődünk: „Hogyan adhatná ez nekünk a testét eledelül?” 
S Jézus válaszra se méltatja okoskodó, a lényeget megkerülő és szabo
táló kérdésünket, amikor így vágja el a további meddő vitát: „Bizony, 
bizony mondom néktek: ha nem eszitek az Emberfia testét, és nem isszá
tok a vérét, nincsen élet tibennetek.” (53 vers)

Mindenesetre alig tudom elképzelni ezen a vasárnapon az istentisz
teletet anélkül, hogy konkrétan föl ne kínálnánk az úrvacsorában az 
élet kenyerét!

Néhány egzegetikai megjegyzés

Textusunk kulcskifejezése kétségtelenül az a tömör jézusi önkinyi- 
laktoztatás, hogy ő maga az „élet kenyere”. A görög kifejezés (artosz tész 
dzóész) fordítása egyszerűnek tűnik, mégis éppen tömörsége miatt kí
ván bizonyos kiegészítő körülírást. Erre tesz kísérletet az új német for
dítás (Die Gute Nachricht), amely így értelmezi Jézus szavait: „Ich bin 
das Brot, das Leben schenkt.” — tehát a kenyér, amely életet ajándékoz.

Figyelmet érdemel, hogy János tudatosan használja Jézus testével 
kapcsolatban a „szarksz” szót (és nem a „szóma” megjelölést), mely köz
tudottan nem a lélek nélküli testet, hanem az élő „húst” jelöli. Való
színű ezzel is el akarta magát határolni az olyan tévtanításoktól, me
lyek elválasztották a testet és a lelket, és nem akarták elfogadni azt a 
tényt, hogy Jézus egészen, testét, lelkét, teljes önmagát odaáldozta a 
világért.

Minden bizonnyal hasonló szándék vezette Jánost akkor, amikor az 
54. verstől kezdve a finomabb „phagein” kifejezést a naturalisztikusabb 
és realisztikusabb „trógein” igével váltja föl, ezzel jelölve az evést, ame
lyet nem enged elspiritualizálni (úrvacsoraértelmezés!).

Ezekről a kérdésekről bővebben olvashatunk még Karner Károly 
kommentárjában. („A testté lett Ige” 105—106. lpk.)

A szószék felé

Az élet kenyere — hétköznapok tápláléka
Jézus „bemutatkozásai”, az „Én vagyok. . " mondások határtalanul 

gazdag képeket tartalmaznak. Ezek közül is kiemelkedik azonban az 
„élet kenyere” kifejezés. Jézus nem ünnepi ékszerként, felesleges luxus
cikként kínálja föl magát, hanem mint a léghétköznapibb, legnélkülöz
hetetlenebb alapvető táplálék, a mindennapi kenyér, úgy akar a miénk 
lenni, belénk épülni, átjárni és éltetni minket.

Vajon nem éppen ez' az egészséges „hétköznapiság” hiányzik oly 
sokszor személyesen hitéletünkből éppúgy, mint gyülekezeteink életé-
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ből ? Ünnepelni még tudunk, ünnepi viseletként öltjük magunkra a ke
resztyén formákat, ünnepi „csemegeként” fogadjuk az élő igét, ritka 
ünnepi szokásként élünk az úrvacsorával. De hiszen Jézus valami egé
szen mást akar adni: kenyeret, élő kenyeret, az élet kenyerét, amelyet 
nem elég hetente, havonta, nagy ünnepenként magunkhoz venni. Luther 
olyan egyszerűen fogalmaz, amikor így vall úrvacsorai énekünkben: 
Ö maga táplál minket” ! (762 ének). Igéje, szentségei, szeretete, békes
sége hétköznapok tápláléka, mindennapi kenyér lehet és azzá is kell, 
hogy váljék!

Az élet kenyere — örömünk forrása
De vajon a fentiek megvalósulása nem teszi majd szürkén hétköz

napivá mindazt, ami eddig ünnepi örömöt jelentett? Ennél a kérdésnél, 
kell komolyan meghirdetnünk, hogy itt nem arról van szó, hogy Jézus 
olyan lesz mint a hétköznapi kenyér, nem ilyen értelembe vett hason
latról van szó, hiszen ő világosan megkülönbözteti magát: ő az „élet ke
nyere”, akit nem profanizálunk, ha mindennapos létszükségletünkké, 
táplálékunkká lesz, hanem éppen ő teszi szentté a profánt, a hétköznapot 
is. Az öröm nem csupán ünnepi dísz életünkben ezek után, hanem hét
köznapok éltető fénye és mozgató rugója.

Azt a döntő minőségi többletet, amit az „Élet Kenyere” jelent Karner 
így foglalja össze: Jézus „az egyetlen igaz kenyér, aki mellett minden 
földi kenyér csak képpé és hasonlattá, sőt csak látszattá, végeredmény
ben pedig hazugsággá lesz, mert csalárdul olyan reményt kelt bennünk, 
melyet nem teljesít. . .  nem ad életet, mert nem ment meg a halál ha
talmából . . . ” (i. m. 305 1.) Ezzel szemben: „Aki eszi az én testemet és 
issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom azt az 
utolsó napon.” (54. vers)

Ez a jézusi ígéret lehet örömünk legmélyebb forrása.

Az élet kenyere — a világ életéért
Félreértenénk az előző szakaszt, ha kijátszanánk egymással szembe 

a földi kenyeret és az élet kenyerét, hiszen éppen János az, aki ebben 
a fejezetben szétbonthatatlan egységbe foglalja az ötezer éhes ember meg - 
elégítését és az élet kenyerének felkínálását.

Jézus világosan szól arról, hogy nem egyes kegyes hívekért áldozza 
oda magát, hanem „a világ életéért” . (51. vers) Ezért magával a textus
sal, illetve a textus Urával, Jézussal kerülünk szembe, ha a kenyér kér
dést csak belső körön mozogva, lelki síkon vsszük elő ezen a vasárnapon 
(böjti kísértés!). Jézus az egész világ számára az élet kenyere, és az 
egész világ kenyerének ügye nem közömbös Jézus számára, de mai ta
nítványai számára sem lehet az. Laetare vasárnapi örömünket kell, hogy 
éppúgy zavarják azok a milliárdok, akik még nem hallottak az élet ke
nyeréről, mint azok az ugyancsak milliárdok, akiknek ezen a vasárnapon 
se jut betevő kenyér.

Nem a kenyérkérdés megoldását várja az emberiség Jézus mai kö
vetőitől (Jézus se akarta „megoldani” az éhezést az ötezer megvendégelé- 
sével), de legalábbis azt, hogy ne csak lelki és elvi síkon legyen szoli
dáris az éhező tömegekkel, hanem ha kell saját életnívójának föláldo
zása árán tegyen meg mindent egy igazságos gazdasági világrend kiala
kításáért. Amíg mindez csak „jámbor óhaj”, papíron meglevő szép terv, 
addig Laetare vasárnapi örömünk se lehet maradéktalan és zavartalan.



Igehirdetésünk „esélyei”

Végül az egész hatodik fejezet összefüggésében érdemes felfigyel
nünk arra a megdöbbentő tényre, melyre Walther Lüthi emlékeztet. A 
fejezet elején még ötezren nyüzsögnek Jézus körül. Hallgatják, ünnep
ük, királlyá akarják tenni. A fejezet végén már a 12 tanítvány hűsége 
is kérdéses. Jézus nem esik pánikba, nyugodtan teszi föl a kérdést: 
„Ti is el akartok menni?” (67. vers) Mert az élet kenyeréről szóló beszéd 
"nehéz eledel”, tanítványai mondják: „Kemény beszéd ez: ki hallgathat
ja őt?” (60. vers) Csak az, aki nemcsak hallgatni hajlandó Jézust, de be
fogadni, „megrágni”, „megemészteni” is kész az élet kenyerét.

Nem kell prófétáknak lennünk ahhoz, hogy tudjuk, ezen a vasár
napon se csupa ilyen nyitott, az élő kenyérre éhes ember fog ülni szó
székeink alatt. De hihetünk abban, hogy ma is akadnak Simon Péterek, 
akik felismerik: „Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad. 
És mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.” 
(68—69 vers) Ezért hát: Laetare — örvendj, Isten népe!

Gáncs Péter

BÖJT 5. VASÁRNAPJA

János 11,46—53

Két megjegyzés a készüléshez:
1. A közös készülésünkhöz: textusunkban a főpapi nagytanács dönté

sén keresztül is átragyog Jézus személyének titka és szolgálatának tar
talma. Böjt 5. vasárnapján ez nagyszerűen összecseng az Agenda témá
jával: Jézus az igazi Főpap. — Még csak annyit, hogy szerintem vitatható, 
hol kezdjük a textus felolvasását. Ügy látom, hogy semmiképpen sem a 
46. versnél. Vagy a 45. verset is hozzáolvassuk — de akkor bejön Lázár 
feltámasztása is — vagy csak a 47. versnél kezdjük a felolvasást. Én az 
utóbbi mellett döntöttem.

2. Az én élőkészülésemhez: nem azért nem hozok külön egzegézist, 
mert megkerültem ezt a munkát. Részint úgy látom, hogy textusunkban 
nincs nehezen érthető rész, ami külön magyarázatra szorulna, részint 
Pedig az egzegézis eredményeit belevontam az igehirdetésbe. Az általam 
elérhető kommentárok elolvasása után azt írom ide: hogyan prédikálok 
ezen a vasárnapon. így szeretnék segíteni lelkésztársaimnak.

Az igazi főpap

Igénk főpapi körbe visz. A „nagytanács” Izrael legmagasabb veze- 
tőtestülete volt. Kijelölt szakaszunk tudósítás, szinte „jegyzőkönyv” a 
nagytanács egyik, fontos üléséről. Jelentős, tekintélyes, vezető emberek 
jöttek össze. Jelentős ügyben kellett dönteni is. A tagok sorából is ki
emelkedik Kajafás, „aki főpap volt abban az esztendőben”. Ö még 
ezekhez a tekintélyes emberekhez is így mer szólni: „ti nem tudtok 
semmit.” Szava után már nincs vita, megszűnik a tanácstalanság, meg
születik a határozat. Még János evangélista is tisztelettel ír róla: ő a fő
pap. — De nem az igazi! Az igazi Főpap nincs jelen. Nem is tartozik a



nagytanács tagjai közé, őt a főpapok lenézik, istenkáromlónak, lázító- 
nak tartják. Most is vele foglalkoznak, az ő munkája izgatja őket, nyug
talanok, attól félnek, hogy „mindenki hinni fog benne” . A , nagytanács 
döntése, határozata pedig így szól:” attól a naptól fogva egyetértettek 
abban, hogy megölik” őt, az igazit. Később, egyszer „megjelenik” a fő
papi nagytanács előtt, de megkötözve, megpofozva, kihallgatásra és íté
lethirdetésre. Mégis ő, Jézus az egyetlen, az igazi Főpapunk. És ha azt 
mondtuk, hogy igénk a nagytanács döntéséről szól, ezzel nem mondtuk 
ki a teljes igazságot. Mert ez az igaz végső fokon és alapvetően róla, 
Jézusról, az igazi, páratlan Főpapunkról szól és főpapi szolgálatáról.

Főpap, aki szolgálni jött, s nem a tekintélyével törődött. A nagy
tanács döntést hozott. Bizonyára meg voltak győződve arról, hogy dön
tésük a nép érdekében hozott, felelős döntés volt. A  mélyben azonban 
a főpapok egzisztenciájukat, hatalmukat féltették. Ebben a fogalmazás
ban: „elveszik tőlünk a helyet is, a népet is” — ez is, az is benne van. 
Jól érezték ők, hogy Jézus messiási igénnyel lépett fel. Azt is tudták, 
hogy benne hinni egyenlő a messiási tekintély elismerésével. Csak ott 
tévedtek, amikor ők is, a nép is, sőt még a tanítványok is úgy képzelték, 
hogy Jézus valóban a messiási „tekintélyért, hatalomért” harcol, poli
tikai uralomért is. S úgy gondolták, hogy egy újabb messiási mozgalom 
— volt már ilyen! — lázadást támaszt, S a vége a rómaiak megtorlása, 
esetleg Izrael népének pusztulása is. Nem vették észre, hogy Jézus nem 
egy az ilyen „messiások” sorában, ő a Messiás, Isten egyetlen Küldötte 
üdvösségünkre. S nem látták meg, hogy ő nem uralomra tör. Talán sen
ki nem figyelt fel arra, hogy amikor nem sokkal előbb a nép királlyá 
akarta tenni, ő kitért ez elől. Csak később értették meg szavát: „Az em
berfia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgál
jon . . . ” Letette örökkévalóságát, hatalmát, dicsőségét, s szolgált értünk. 
Ezért igazi Főpapunk.

Hatalmukat, pozíciójukat, „státuszukat” féltő főpapok az egyik ol
dalon — egy kigúnyolt, halálra ítélt „istenkáromló” a másik oldalon. 
Mindenáron „fennmaradni” igyekvő ügyes, tekintélyes emberek az egyik 
oldalon, s a kínhalál mélységét megjárt szolga a másik oldalon. Csak 
hatalmi kategóriákban gondolkodó főpapi tanács az egyik oldalon, Is
ten akaratát híven szolgáló Főpap a másik oldalon. Az egyház azóta, a 
történelem folyamán hol az egyik, hol a másik oldalon volt, nekünk ma 
azt kell megtanulnunk, hogy helyünk kizárólag a Szolga— Főpap mellett 
van. S áldjuk az igazi Főpapot, aki szolgálni jött és szolgálni tanít min
ket is.

Főpap, aki önmagát áldozta fel. A  papok és főpap dolga Izraelben 
az áldozatok bemutatása volt. Ök is és a nép is világosan látták: áldo
zat nélkül nincs bocsánat. A mi Főpapunk ebben a vonatkozásban is 
újat hozott: „Nem is bakok és bikák vérével, hanem a tulajdon vérével 
ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe és örök váltságot szer
zett . . .  önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek. . . ” Olyan Főpapunk 
van, aki nem valami mást áldozott, nem mást dobott az oltárra, hanem 
magát adta, „égette” el, nem más vérét ontotta, hanem saját vérét és 
életét adta, hogy bocsánatunk legyen. Ilyen Főpapunk van és a mai va
sárnap így emlékeztet szolgálatára.

De „áldozatról” van szó igénkben is, ha más értelemben is. A nagy
tanács véleménye szerint itt olyan ügyről van szó, amin csak áldozat 
segít. Vagy a népet, vagy Jézust kell feláldozni. De valakinek bűnhődnie 
kell. Ebben a helyzetben hangzik a főpapi szó: „jobb nektek, ha egy 
ember hal meg a népért és nem az egész nép pusztul el.” Bölcs taktika.
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De többről van szó. János azonnal hozzáteszi: „mindezt nem magától 
mondta.” Kajafás prófétáit. A főpap itt csakugyan Isten akaratát hir
dette meg. A hatalmas Isten még ezt a főpapi tanácsot is felhasználja 
akarata végrehajtásában, üdvözítő kegyelmében. így olvassuk: „megjö
vendölte, hogy Jézus meg fog halni a népért.” Jézus főpapi szolgálatá
nak legmélyebb értelme rejlik ebben a mondatban. Evangélium ez a leg
javából. Csakugyan arról volt szó: ki „pusztuljon” ? Isten nem akarta, 
hogy a nép, az ember jusson örök halálra. Fiát áldozta fel. „Egyetértet
tek abban, hogy megölik” Ebben az „egyetértésben” nemcsak a nagy
tanács van benne, hanem maga Isten is. S Főpapunk engedelmesen vál
lalta ezt a szolgálatot, feláldozta magát, hogy életet szerezzen. Mert 
halála lett életünk, megöletése bocsánatunk és feltámadása reménysé
günk. Felolvasott igénk előtt olvassuk: „sokan hittek benne” —  a főpa
pok aggódva tanácskoznak: „mindenki hinni fog benne” . Hogy valóban 
mi volt a helyzet, nem tudjuk. Minket azonban Jézus áldozata, értünk 
odaadott élete, kereszthalála valóban hitre indít, s vallhatjuk a Zsidók
hoz írt levél szerzőjével: „nagy Főpapunk van” !

Főpap, aki mindenkiért van. Jézus főpapi szolgálatának még egy 
vonására kell felfigyelnünk. Szakaszunkban öt alkalommal kerül elő 
egyetlen szó: „nép”. Jézus szolgálata a népért történt. Kiderült, hogy 
Jézus nem „népellenes”, ahogy a főpapok gondolták. Jézus akkor és min
dig a .nép szolgálatában állt és áll. Amikor ezt a szót olvassuk, akkor itt 
alapvetően a népről, Isten népéről van szó. Kétségtelenül igaz, Jézus 
Isten népének megmentője, Főpapja és üdvözítője. Mi pedig hittel és há
lával mondhatjuk így is: a miénk. De ha itt megállunk, akkor Jézus szol
gálatát erőszakosan leszűkítenénk. Há már a nép szót említettem, el kell 
mondani, hogy az eredetiben egy másik „nép” szó is áll, amelyik nem 
Isten népét, hanem egy földrajzi közösségben élő népet jelent. Már ez 
is tágítja szemléletünket.. De az evangélista még tovább akar vezetni, ami
kor kimondja: „nem is csak a népért, hanem azért is, hogy Isten szét
szóródott gyermekeit egybegyűjtse.” Jézus szolgálata nem egy szűk körre 
érvényes, amit tett az az egész világé, áldozatos szeretete „világraszóló” . 
Jaj lenne nekünk, ha áldozatát és szolgálatát csak magunknak tulajdoní
tanánk. Főpapunk szeretetében minden földrajzi, néprajzi közösség, min
den nemzet, minden ember benne van kivétel nélkül. S ha ezt igazán 
látjuk, akkor ez minket is szolgálatra, áldozatos szeretetre indít család
ban és munkahelyen egyaránt. Nem kell életünket áldoznunk, ezt meg
tette Főpapunk. Csak jobban kell szeretnünk egymást. Kevesebb csalá
di kötelék lazulna, ha ezt komolyan vennénk. Kevesebb selejt lenne gyá
rainkban, ha munkánkat nemcsak magunkra nézve, hanem másokra néz
ve is végeznénk. Több felelősség lenne bennünk népünk és a népek iránt, 
ha Jézus főpapi szolgálatából élnénk. Többet imádkoznánk és tennénk a 
magunk helyén Európánkért, hogy ne lángoljon fel újra a hideg, vagy 
valóságos háború lángja, mert mostanában újra szítják a rakéták lete
lepítésével. Többet gondolnánk felelős szeretettel a többi kontinens, 
„földrajzi közösség” népeire is súlyos megoldásra váró kérdéseikben. A  
mindenkiért áldozatot hozó Főpap minket is ilyen szolgálatra akar indí
tani.

Nem vitás: Jézus az egyetlen, az igazi főpapunk. Hihetünk benne mi 
is igazán, lehetünk mi is igazi követői, igazán szolgáló emberek vilá
gunkban.

Keveházi László



BÖJT 6. VASÁRNAPJA

Jn 10,17— 18 (19—21)

A perikópa elhatárolása

Bár Ágendánk lehetőséget ad, hogy csupán a 17— 18. verset vegyük 
figyelembe, s a kritika sem tartja eredetileg összetartozónak a 17— 18. és 
a 19—21. verset (utóbbit 9,41-hez csatlakoztatva), a két rész mégis ér
telmesen kapcsolódik egymáshoz: Jézus éles és botránkoztató szavaira 
ilyen volt a reagálás. 19— 21 tehát hozzátartozik a reális és teljes képhez. 
A Lelkipásztor 1969-es (61kk) homiletikai előkészítőjéhez hasonlóan ezért 
helyeslem a hosszabb variáció alkalmazását. Javasolom, azonban, for
dítsunk nagy gondot arra, hogy ne vesszünk bele a Jézus-korabeli ellen
kezés és meghasonlás részleteibe. Az a meghasonlás csak háttér és nem 
üzenet.

Az ige tartalma

„Azért szeret engem az Atya” (17a): ez a kép utalás arra, hogy Isten 
a fiúban öltött testet, vált láthatóvá és általa munkálkodik. Jézus éle
tének odaáldozása ezért része a megváltás művének. Félreértés lenne a 
mondatot úgy érteni, hogy Jézusnak áldozatával kellett kiharcolnia vagy 
kiérdemelnie az Atya szeretetét. Ez már Jn 17,24 miatt sem volna lehet
séges. Éppen megfordítva is lehetne mondani: odaadja életét, mert sze
reti őt az Atya.

„ . . .odaadom az életemet, hogy aztán újra visszavegyem” (17b): az 
életnek ez az odaadása nem végleges tehát. Jézus kereszthalála nem a 
véget, hanem megdicsőülését jelenti: őt, éppen őt, és éppen így nem en
gedi ki szeretetéből az Atya.

„ . . .  én magamtól adom oda” (18a): ami vele történik, azt nem a kö
rülmények vagy ellenségek kényszerítik rá, nem kikerülhetetlen végzet 
vagy sors, hanem Jézus döntése, az Atyával való közösségében végrehaj
tott szabad cselekedete, engedelmessége. Az evangéliumok szenvedés
történetei úgy állítják elénk Jézust, mint aki saját elhatározásából, a be- 
következendők ismeretében járja az utat, — mégis — úgy vélem, túl mesz- 
szire visz és túlságosan determinisztikus olyat mondani, hogy tulajdon
képpen Jézus szabja meg az események menetét és ellenségei végső soron 
azt kénytelenek cselekedni, almit ő akár. Az Isten szeretetét elutasító bű
nös embernek megvan a szabadsága és képessége, hogy szembenállása 
módszereit kifundálja. ‘

„Hatalmam van, hogy odaadjam. . .  hogy ismét visszavegyem” (18b). 
Figyelemre méltó, hogy ezek a mondatok jelen időben állnak, tehát nem 
egyszerűen bekövetkező, jövőbeli eseményeket adnak hírül: nem csupán 
a kereszthalálról van szó, hiszen az csupán szükségszerű vége az élet oda
adásának, mely Jn 1,14-gyel kezdődött. Jézusnak a kereszten való meg
dicsőülése szoros egységben van az életben való megdicsőülésével: „szeret 
engem az Atya” . Halálával azt pecsételte meg, amit életével nyilatkozta
tott ki: Isten szeretetét. Ez volt a küldetése (18c).

A zsidók közötti meghasonlás (19) arról tanúskodik, hogy Jézus sze
mélye és szavai mellett nem tudnak közömbösen elmenni. Az elutasítók
(20) a hagyományos ember- és istenkép szétzúzását látják, az elfogadók
(21) viszont Jézus szavainak megerősítését látják életében.



Amiről nem szól ez az ige

A felolvasott versek nem tesznek említést arról, kiért és miért adja 
oda életét Jézus. A 10. fejezet összefüggésében nincs szó sem az engeszte
lő halál, sem a helyettesítő elégtétel képéről. Jézus a jó pásztor, aki éle
tét adja a juhokért (10,11): ő védi meg a nyájat tolvajok és farkasok el
len. Mások is megbízást kaptak, hogy őrizzék a nyájat, ők azonban el
futnak a veszedelem idején. Ez az ige tehát nem Isten kiengeszteléséről 
szól, hanem arról, hogy Isten tesz meg mindent Jézusban az övéi meg
mentésére. (Túlmegy a vasárnapi igehirde'tési előkészület keretén, de a 
böjti-nagyheti készülés szempontjából feltétlenül tanulságos Gottfried 
Fitzer két tanulmánya (Jézus halála Pál apostol teológiájában, Lp 1969, 
12kk; Jézus áldozati halála a Zsidókhoz írt levélben, Lp 1969, 217kk) és 
Benkő Béla hozzászólása (Lp 1969, 605kk).

Virágvasárnap

Az ágendabeli címnek — „Az alázatos király” — tulajdonképpen 
mindkét szavával bajban vagyunk. Lehet ugyan vitatkozni, de az aláza
tosság — úgy érzem — inkább csak Jézus útjának az utolsó szakaszára 
vonatkozik, nagyjából az utolsó vacsorától kezdődően, amikor alázatosán 
átadja magát az események menetének. Nem cselekvő szereplő, de nem 
is passzív: aláziatos. De egészen addig szinte keresi az éles helyzeteket, 
a sokszor már botránkoztató konfrontációkat. Igehirdetési alapigénknek 
— némi túlzással —  legjobb exegézise Fii. 2,5— 10. az oltári ige, melyet 
az aktív igék jellemeznek. Itt is szó van az alázatról: engedelmes volt 
Istennek. Jézussal kapcsolatban ez az alázat jogosult használata, de 
erre szoktunk legkevésbé gondolni. A  királyok egyre fogynak, ezért a 
kép is egyre távolibb. Akár alázatos királynak mondjuk Jézust, akár 
olyannak, akinek hatalma van, hogy odaadja életét és ismét visszavegye: 
nem indulhatunk ki földi uralkodók képéből. Jézus olyan valaki, aki 
nem függ emberek tetszésétől, véleményétől, egyáltalán nem mi va
gyunk azok, akik mérlegelhetjük, értékelhetjük az ő „teljesítményét”. 
Járja az útját, nincs a kezünkben. Áldozatát megrendültén el lehet fo
gadni, hálával szívünkbe lehet zárni, és el lehet indulni követésének 
útján. Az érti meg őt, az él át valamit ajándékából, aki követi.

Az igehirdetés felé

Határozzuk el, hogy nem prédikálunk az Atya és a Fiú bensőséges 
viszonyáról, egymás iránti szeretetéről. De úgy beszélünk, hogy tudjuk, 
és tudják hallgatóink is, hogy amit a Fiú tett, az az Atyától kapott külde
tés volt.

Határozzuk el, hogy nem prédikálunk a zsidók között támadt meg- 
hasonlásról. De úgy beszélünk, hogy tudjuk: ennek a meghasonlásnak 
azóta sincs vége. Hiszen szívünk mélyén nekünk is ott motoszkál a kér
dés, nem „őrjöngött-e” Jézus, azaz, amit tett és mondott értelmes és 
követhető-e?
 Igehirdetésünk feladata, hogy felragyogtassa a gyülekezet előtt Jé- 
zust, aki odaadja életét, és vissza is veszi, s így teljesíti küldetését: ki- 
nyilatkoztatja Isten szeretetét. Jézust felragyogtatni csak úgy lehet, ha 
az ő odaadását mai életünk — egyéni és közösségi életünk — valóságá-



val konfrontáljuk. (Ehhez számos indítást az 1969-es előkészítő is ad
hat.)

Farkasok, tolvajok és béresek ma is vannak. Nem mindenki az. 
Elhagyottan, gazdátlanul, céltalanul, úttalanul, magányosan és közösségre 
képtelenül hányódók között aligha lehet nagyobb ajándék, mint Jézus, 
aki az életét adja. Széles tudásunk, nagy anyagi lehetőségeink birtoká
ban nem kisebbede t, hanem egyenesen nőtt annak a veszélye, hogy egy
más számára farkasok, tolvajok és béresek legyünk. Jézus életét adta és 
él, Istené vagyok: ez az üzenet személyiségem olyan tisztulását, józan és 
radikális irányváltoztatását eredményezheti, melyre nekem is, környe
zetemnek is szüksége van.

Jézus áldozatának és életünk valóságának kontrasztja, ellentéte sok
szor megszégyenítő. A  szembeállítást mi lelkészek kezdjük csak saját 
magunkkal. Az életét áldozó Jézust kell hirdetnünk, de nem vagyunk 
a valóságban sokszor mi magunk a nyáj farkasa, tolvaja, bérese? Förtel
mes, ha ezt kegyeskedve, képmutatóan palástolni próbáljuk, őszintébb, 
de nem kevésbé gyalázatos, ha valaki pásztor létére gyengeségre hivat
kozva farkasnak, tolvajnak, vagy béresnek mondja magát és úgy is él. 
Jó lenne, ha az idősek nem a fiatalokra lesnének, a fiatalok pedig nem 
az idősekre, hanem mindenki magára — Jézus előtt. S ebből a szembe
nézésből valamit a gyülekezetnek is elmondani, ez építő lehet gyüleke
zetnek és lelkészének egyaránt.

Életét adta Jézus: emellett nem tulajdonítunk túlságosan nagy jelen
tőséget rangoknak, címeknek, megszólításoknak? Ezek egy része feudá
lis időkből maradt ránk, és az egész mentalitás azokból az időkből való! 
(De aki tiszteletlen embertársával vagy feljebbvalójával szemben, még 
egyáltalán nem biztos, hogy megértette Jézus áldozatát!)

Életét adta Jézus: nem kicsinyes, nevetségesen kicsinyes emellett, 
ahogyan mi filléreket és perceket tudunk egymástól és jó ügyektől, de 
saját magunktól soha, sajnálni? Ne csak egyénekre gondoljunk, hanem 
közösségekre is: gyülekezet, egyház, keresztyénség. Ilyen szűkmarkúan, 
ilyen szűkkeblűén hogyan is lehetnénk Jézus áldozatának hírvivői?

Életét is odaadta Jézus. Vele szemben ott az igehallgató, aki mindig 
csak keresi a „jó igehirdetést”, hogy épüljön (és eddig rendjén is van), 
de nem vállal részt az építésből. Ellentéte Jézusnak az a gyülekezet, az 
az egyház, amely csak kapni akar, de adni nem tud, mert az önfenntar
tás az élete.

Életét adta Jézus: a megbocsátó szavakig még csak eljutunk, de hogy 
áldozatra is készek legyünk azért, aki megbántott, megharagított, ártott?

Életét adta Jézus: nem elégedünk meg túl hamar azzal, amit mi 
teszünk? S nem azért vagyunk olyan elégedetlenek, nem azért olyan ke
vés az örömünk, mert ezt az ajándékot nem látjuk, nem fogadjuk el? 
Halálára készülve is az tartotta Jézust, hogy szereti őt az Atya és az ő 
küldetésében, az ő útján jár!

Életét adta Jézus. Mennyi mástól várjuk keresztyén életünk, gyüle
kezeti életünk biztonságát? Rátermett lelkésztől, jó presbitériumtól, ki
egyensúlyozott költségvetéstől, emberek halálfélelmétől, kiúttalanságától, 
csalódásaitól? „Az egyház igazi kincse az Isten dicsőségének és kegyel
mének szent evangéliuma. Ez pedig méltán a leggyűlöltebb, mert az első
ket utolsókká teszi.” (Luther: 95 tétel)

Reuss András



Egyháztörténeti évfordulók

Kétszázhetvenöt éve halt meg I. Lipót császár
Papnak szánták — király és császár lett; vakbuzgósága, fanatizmusa 

egész uralkodása alatt végigkísérte.

*

Uralkodásának fontosabb stációi:
I. a) 1663-ban bekövetkezett a töröknek Erdély bukása óta várt tá

madása. Ekkor kitűnt, hogy Lipót nem hajlandó megvédeni a magyar te
rületeket. Bár Zrínyi Miklós sorozatos győzelmekkel bizonyította be al
kalmasságát a török elleni háború vezetésére — az udvar mégis mellőzte. 
A szentgotthárdi csatában a császári csapatok nagy győzelmet arattak, 
ennek ellenére Lipót azonnal megkötötte a szultánnal Vasváron a békét 
(1664) a lehető legkedvezőtlenebb feltételekkel.

b) A  Wesselényi-féle összeesküvés. Zrínyi Miklós halála után a leg
hatalmasabb magyar főurak, Wesselényi Ferenc nádor vezetésével ka
landos terveket szőttek a császár ellen. Ezt az összeesküvést (1671) a csá
szár kegyetlenül megtorolta.

c) A kuruc háborúk. Thököly Imre szabadságharca (1678— 1685) szer
vezett formában kísérelte meg felvenni a küzdelmet Lipót abszolutizmu
sával szemben; részleges eredményekkel.

d) A  török kiűzése (1683— 1687). Lipót külső segítséggel meggátolta 
a török további terjeszkedését, fokozatosan visszaszorította, lényegében a 
Balkánra.

e) Magyarország gyarmatosítása. Lipót az 1687-es országgyűlésen el
ismertette a Habsburgok örökös királyságát; ez hazánknak az örökös 
tartományok közé süllyesztését jelentette, minden velejárójával együtt.

f) Az országos elkeseredés robbantotta ki a hegyeljai és a tiszaháti 
felkelést, majd az ezekből kibontakozó, Rákóczi-szabadságharcot.

II. a) Erőszakos, ellenreformációs eszközökkel, vad terrorral üldözte 
a protestánsokat. (Pozsonyi és eperjesi vértörvényszékek, a protestáns 
nemesek birtokainak sorozatos elkobzása stb.) Lippay György, Szelep- 
csényi György, Kollonics Lipót, Bársony György voltak ebben „legjobb 
munkatársai”.

b) A Leopoldina Explanatio (1691) a protestánsok szabad vallásgya
korlatát megszégyenítő korlátozásokkal, tovább szűkítette. Szerzője hű 
maradt a nevelő által beléoltott „eszményhez” ; azóta a történelemtől 
kapta meg jogos minősítését.

*

Néhány életrajzi adata: született Bécsben, 1640. június 9-én; magyar 
király volt 1657-től, a német— római birodalom császára volt: 1658-tól, 
haláláig: 1705. május 5-ig.

Dr. Barcza Béla



Az Evangélikus Sajtóosztály 
Iratterjesztésében kaphatók

Biblia (új fordítás) —  — —  — —  — — —  180,—  Ft
Énekeskönyv (nagyalakú) —  —  — —  — —  75,— Ft
Anyakönyvi kivonatok — — —  —  — — —  — ,50 Ft
Kis Káté —  — — — — —  —  —  —  — 3,—  Ft
Konfirmációi Káté —  — —  —  —  — —  —  10,— Ft
Anyakönyvi ívek — — —  — —  —  —  —  3,20 Ft
Konfirmációi emléklap — — —  — —  — —  2,—  Ft
Emléklapok — —  —  —  — —  — —  —  3,— Ft
Karner: Isten, világ, felebarát —  —  — — —  4,—  Ft
Hitvallási iratok I. — —  —  —  —  — — —  45,—  Ft
Hitvallási iratok II. — —  —  —  —  — — 45,—  Ft
Groó: Az élet kenyere — —  — —  — — — 5,— Ft
Ürvacsorái ostya — — — — — — —  — 6,59 Ft
Ottlyk: Istenszeretet — emberszeretet — — — 17,59 Ft
Nagy: Egyház a mai világban —  —  — —  —  85,— Ft
A reformáció öröksége és kötelezése —  — —  — 22,— Ft
Káldy: Üj úton —  — —  — —  —  — — — 135,— Ft

Koráliskola II. —  —  —  — — —  —  — —  50,—  Ft
Hitünk-életünk (szórványhittankönyv) — —  —  16,—  Ft
Csizmazia: Igaz emberségért —  — — — —  32,— Ft
Hafenscher— Selmeczi— Vámos: Az ember védel

mében —  — — —  —  —  —  — — — 30,—  Ft
Ottlyk: Az evangélikus egyház útja a szocializ

musban —  —  — —  — —  — — — —  80,— Ft
Korén: Körkép —  — —  —  —  — —  —  — 49,— Ft
Rédey: Az elfelejtett ember — —  —  — — —  33,— Ft
Muntag: Ámósz könyve — —  —  —  —  — — 105,— Ft
Cserháti: A  kolossébéliekhez írt levél — — —  127,—  Ft
Ottlyk: Az egyház története —  —  —  — — —  230,— Ft
Káldy: Hanem hogy Ö szolgáljon —  — — —  140,— F’t
Hafenscher: Ma így imádkozzatok! — — — — 20,—  Ft
Káldy: A diakónia útján — — —  — — — 60,— Ft


