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Aki megtalálja a kozmosz közepét, világosan lát és otthonosan mozog az
élet minden területén!
Tanulságos éppen a gyenesdiási lelkészkonferenciák gazdag előadá
sait figyelve, mekkora örömmel tár fel új és új összefüggéseket textusok
ban és hogyan válik azokból egy lélegzetvétellel „értelmes” tanács, segítő
szó, eligazító szempont a mindennapi élet szövevényében. Néha egyetlen
mondatából hallatlan impulzusok áradnak. Egy-egy „kinyílt” textusnak
magyarázata éveken át csiszolódik, amíg hallatlan egyszerűen — gyerme
kek számára is érthetően! — fogalmazódik meg. S ezek szinte észrevét
lenül közkinccsé váltak egyházunk szószékein, ismétlődnek, belevésődnek
igehirdetők és igehallgatók szívébe. Egyáltalában nem baj ez, sőt! csak
legyen meg mindenkor a személyes feltétel is. Káldy püspök számára
alig lehet valami elszomorítóbb annál, mintha bármelyik szolgatársa csu
pán formálisan idézi egy-egy kincsét. Régi mondás szerint a mestert leg
inkább az epigonok veszélyeztetik. Ezért is kérem lelkésztársaimat, hogy
— ha voltak is annak idején a gyenesi konferenciákon! — vegyék kezük
be ezt a könyvet, szánják rá idejüket, figyelmüket. Nem hiszem, hogy
még a legkérgesebb szívű kollégát is ne ragadná meg az a sugárzó öröm
és meggyőző vallomás, ami a sorokon át oly gazdagon árad. Kiváltkép
pen gondolok itt arra a szép szakaszra, amelyben Káldy püspök két páli
himnuszt bont ki és tár elénk felejthetetlenül. Hiszek abban, hogy a diakónia teológiájának szívét jelentő krisztológiai felfedezés, az úr és szolga
egysége Jézus Krisztusban ilyen vallomás és bizonyságtétel ötvözetében
győztes evangéliumhirdetés papi ébredésre, egyházi megújulásra. Bár mi
nél többen járnánk úgy, mint Káldy püspök, aki már soha többé nem
tudja levenni szemét erről a lenyűgöző, csodálatos Jézus-arcról. Öt látta
baranyai szórványokban, intézményekben ápolt öregek vagy sérült kis
gyermekek ágyánál, templomokban és a parlamentben, a rajongásig sze
retett népének életében, a társadalom sikereiben vagy kríziseiben, kontinenesek útjain és világproblémákban. Mindaz, amit hirdet, amit ír, amit
tett és tesz, csak innen érthető. Ősélmény dinamizmusával vall a feltárult
Krisztus-Titokról akár egyetlen ember pásztorlását végzi, akár az egyház
szolgálatáról szól, akár a kozmosz gyönyörű jövendőjéről vall.
Az első tíz évnyi munkáiból most az alapvető írásokat ismétli (püs
pöki székfoglaló 1958. november 4. — Akadémiai hallgatók részére 1964.
— Pozsonyi díszdoktori székfoglaló) nyilván azért, hogy figyelmeztessen
mindenkit az alapokra s egyúttal bizonyítsa, nemcsak könyveim volt az
„ Új úton” , hanem küldetés és szolgálat, amelynek újabb tíz évéből —
igen gazdag terméséből — meggyőzően árad a folyamatos felfedezés
öröme a közölt anyagon át. Könyve utolsó sora: „ezt a munkát tovább
kell folytatni!” Isten őrizze meg a szerzőt, országos egyházunk első em
berét hosszú időn át testi-lelki-szellemi frissességében, hogy felismert
„adósságát” törleszteni tudja, azt hiszem, hogy egy emberélet kevés eh
hez. Legyenek azért — amint vannak is — egyre többen, akik munka
társként ugyanannak a szolgáló Úrnak megragadottjaiként résztvesznek
ebben a ragyogó kulcsforgatásban. Egyik exegetikai utalásában Káldy
püspök kifejti a „szünecho” értelmét. A gazdag tartalmú páli kifejezés
többek között annyit is jelent: „odaláncolni” . Tudom, hogy még a régi
pécsi évekre nyúlik vissza ennek a textusnak feltárulása számára. Nem
csak megértette — akkor, hanem vállalta is azóta a mai napig. Odaláncolt
férfi vallomása és bizonyságtétele kerül eléd, kedves szolgatársam, ebben
a könyvben. S ez a lánc a szabadságinak és szeretetnek, az örömnek és
szolgálatnak köteléke. . . felmérhetetlenül nagy változás és megújulás fa
kadna abból, ha mi, igehirdetők, valamennyien ilyen „odaláncolt” fér
fiakká válnánk, akik szolgálatukat — bármely eldugott, kis gyülekezet514

ben is — az úr és szolga szeretetében és erejében végeznénk. Valóban
ez számunkra a „kulcs-kérdés” . Dehát mi is tartana vissza bennünket
ennek megvalósulásától, ha ezen a könyvön keresztül is jön, pontosan
hozzánk és érettünk, ellenállhatatlan, „halálos” szeretetével a Szol
gáló Űr?!
Magam részéről szívből köszönöm ennek a könyvnek megjelenteté
sét. Isten irgalmas mindnyájunkhoz, hogy a sokarcú, „anti-diakónia” nyo
morúságaiból felszabadulva mi is örömmel és hiteles szolgálattal járjunk
Jézushoz láncoltán új úton új életre, amelyben „mindenki szolgál min
denkinek és mindenki elfogadja a másik szolgálatát” , hiszen Urunk szeretete átölel bennünket és az egész világot.
Balikó Zoltán

Spiritualitás és közösség
Dékáni jelentés a Teológiai Akadémia 1979— 80. tanulmányi évéről

Minden év végi beszámoló általában visszapilantás a megtett útra:
számadás, eredmények számbavétele, de kudarcoké is. Egy kicsit aratási
hálaadó ünnep is: mi az, amit Isten iránti hálával és örömmel csűrbe
takaríthatunk, mi az ami kihullott a rostán. Hol kell mélyebbre ereszte
nünk az ekét, hol kell egészen új szántást kezdenünk. Ilyen számbavé
telről is lesz szó ebben a jelentésben. Mivel azonban a jó gazda, alig
hogy betakarította a termést, máris új vetés alá fordítja a földet, nem
lesz talán különös, ha elöljáróban két olyan elvi — és persze nemkevésbé gyakorlati — kérdésről szólok, amikre ezévi munkánk során felfigyel
tünk, s amik, úgy tűnik, az előttünk álló feladatok közé sorolnak. Spiri
tualitás az egyik, közösség a másik.
A spiritualitás, pontosabban új spiritualitás követelménye ökumenikus
jelenség. Világszerte találkozunk vele, szinte minden felekezetben. Nincs
itt most helyünk és időnk arra, hogy ezt a jelenséget részletesebben ele
mezzük és ismertessük. Valószínű, hogy ez a jelenség is, legalább rész
ben, beletartozik az új életminőség igényének szélesebb összefüggésébe.
Erich Fromm, a nemrég elhunyt neves filozófus korunk emberének alter
natíváját így fogalmazta meg: „Haben oder sein.” Magyarul: az élet m i
nőségét nem a birtokolt javak mennyisége határozza meg, hanem az, hogy
tudunk e élni a lehetőségeinkkel. Egy kissé mintha a jézusi mondásra em
lékeztetne ez a gondolat: Aki mindenáron meg akarja tartani az életét,
az élet kiélésének erőltetésével, az elvesztíti azt. Aki azonban odaadja az
életét nemes célok szolgálatába, az találja meg az élet értelmét.
Teológiai megfogalmazásban az új spiritualitás követelménye azt je 
lenti: komolyabban kell vennünk a Szentlélek valóságát. Nem a saját
lelkiéletünkkel, lelkivilágunkkal való foglalkozást jelenti, tehát a spiri
tualitás, nem valamiféle befeléfordulást, belső körre való visszahúzódást
jelent, hanem éppen ellenkezőleg: a Szentlélekre való éberebb odafigye
lést. S a Lélek mindig engedelmességet követel, Jézuskövetésre hív. Fel
ráz és ráncbaszed, eligazít és felindít, vezet és tanácsol, megerősít és
szárnyakat ad. A Lélek sohasem tétlen szemlélődésre késztet, hanem in
kább tettekre buzdít s elindít a szolgálat széles mezői felé. A Péter
apostol első püspöki beszéde nyomán szíventalált hallgatóság ezt kér
dezte: mit cselekedjünk atyámfiai, férfiak?
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Tanító-nevelő munkára, hallgatóink életére lebontva ez azt jelenti:
szolgálatunkra készülésünket sokkal mélyebben és komolyabban kell
venni, mint eddig tettük. Szívünk gyökeréig kell lehatni mindannak,
amit tanulunk, amivel foglalkozunk. Csak teljes meggyőződéssel — a
Lélektől meggyőzetve — válhatunk méltókká elhivatásunkhoz. A szolgá
lat egész embereket kíván: teljes odaadást, önfeláldozást, ha kell ön
megtagadást, fegyelmet, minden tekintetben tiszta életet, ne féljünk ki
mondani: életszentséget. A Szentlélek munkája a megszentelés! Az Ágos
tai Hitvallás — hadd idézzük ismét a jubileumi esztendőben — XXI.
cikkében a Szentek tiszteletéről azt tanítja, hogy a szentekről megemlé
kezhetünk azért, hogy kövessük hitünket és jó cselekedeteiket, hivatá
sunk szerint. Tehát voltak s vannak szentek, s kell is hogy legyenék,
bibliai értelemben: Istennek átadott életű emberek. Ilyenekre van szük
sége egyházunknak, de meggyőződésünk szerint ilyenek válhatnak hasz
nos, munkás, építő tagjaivá társadalmunknak is, akik mélységes meg
győződéssel vállalják a diakónia útját ebben a mai magyar hazában,
népünk és az emberiség javára.
A spiritualitás igényét próbáltuk tekintetbe venni ebben a tanévben is
megtartott szemeszterkezdő csendesnapjainkon, közös úrvacsorai isten
tiszteleteinken, a tanárok által vezetett évfolyamórákon s nem utolsó
sorban sok-sok beszélgetésben. Ügy véljük azonban, hogy ezen a téren
még sok a tennivaló.
A közösséggé formálódás szüksége a másik feladat, amire ebben a tan
évben felfigyeltünk. Hallgatóink örvendetesen megnövekedett létszáma
is időszerűvé tette ezt a kérdést. Egy nagy családdá, gyülekezetté kell
kovácsolódnunk; a kettő lényegileg azonos: a gyülekezet Isten családja, fa
mília Dei. Csak jól is értsük ezt a feladatot! Hallgatóink közül többén
jöttek jó gyülekezeti háttérből, meleg, összeszokott ifjúsági csoportokból.
S talán úgy érezték: itt nem találták meg mindennek a folytatását. AZ
évfolyamok s talán kis baráti körök is mintha csak egymás mellett él
tek volna s nem együtt, egymással és egymásért is. Nem figyeltünk elég
gé egymás gondjaira, nehézségeire. Pedig a közösség, ha jól értjük: egy
másra figyelés, egymással törődés, egymás segítése a jóban: diakónia gya
korlása. S mindez a szolgálatra készülés érdekében. Tehát nem valamifé
le zárt közösség, elfordulás és elzárkózás a környezettől, valamiféle dedelgetése önmagunknak és egymásnak, akik között — esetleg — jól érez
zük magunkat. Nem menekülés a külvilágból, valami elképzelt s ezért
valótlan belvilágba. Sokkal inkább hasonlítható a sportolók edzőtáborá
hoz, ahol nagy feladatokra készülnek nemes versengésben. Az igazi kö
zösség mindig munkaközösség, nem öncélú, hanem önmagán kívüli cé
lokért való, teljesen nyitott, szolgálatára készséges. Jöttek s mindig is
jönnek majd keresők, töprengők, közösségre vágyók. Őket s mindnyá
junkat a helyes útra kell irányítani, a szolgálat útján. Csak akkor le
szünk igazi közösség, újtestamentomi értelemben vett kojnónia, ha szer
vesen és egész szívvel beleépülünk magyarországi evangélikus egyházunk
szolgálatközösségébe, azt keresve hogyan válhatunk majd lelkészi szolgá
latunkban drága magyar népünk, szocialista hazánk társadalmának hasz
nára.
Egész évi tanító- nevelő munkánkkal ezt a célt kívántuk előmozdítani
hogy hallgatóink úgy készüljenek jövendő lelkészi szolgálatukra, mint
akik jól értik magyarországi evangélikus egyházunk útját, felismerik
szolgálatának lehetőségeit és alkalmait ebben a mai magyar hazában,
népünk között, a szocializmust építő magyar társadalomban, amelynek
ők is tagjai.
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A közösséggé válást próbálta elősegíteni az ötödévesek jól sikerült bú
csúztató ünnepsége, az önképzőkör lelkes munkája Fabiny Tamás irányí
tásával, az énekkar és zenekar színvonalas működése Lupták György
vezetésével s az Otthonórák, amiknek dr. Selmeczi János igazgató volt
a gazdája s nem utolsó sorban a jól sikerült színelőadás, amely Max
Frisch „Andorra” c. darabját vitte színre, Fabiny Tamás rendezésében.
Május első napjaiban megrendeztük a szokásos kirándulást, ezúttal Pécs
re és környékére. Természetesen itt is sok tennivaló van még.
A továbbiakban Akadémiánk munkájáról és életéről a következők
ben számolok b e :
Az 1979—80. tanulmányi esztendőben az I. félévben 57 beiratkozott
hallgatónk volt, ebből 38 férfi és 19 nő, a II. félévben 53 beiratkozott hall
gatónk volt, ebből 35 férfi és 18 nő. A Teológus Otthonnak az I. félév
ben 38. a II. félévben 36 bentlakó hallgatója volt. Többet sajnos jelenleg
nem tudunk elhelyezni. A nők egyrésze a Karácsony Sándor utcai Szere
tetotthonban lakik, a budapestiek szüleiknél, 111. rokonaiknál. Külföldi
ösztöndíjas hallgatóink ebben a tanévben nem volt. Szigorlatot tett. és
ezzel tanulmányait befejezte 12 hallgatónk, akik közül egy, Szent-Iványi
Ilona az unitárius egyház tagja.
Gyülekezeteinkkel ebben a tanévben is sok és eleven kapcsolatunk
volt, elsősorban a szupplikációk és teológusnapok révén. 170. gyülekezet
ben jártak szupplikánsaink és 41 gyülekezetben tartottunk teológusnapo
kat. A befolyt adományok összege: 863 929.— Ft, 80 000.— Ft-tál több mint
az előző tanulmányi esztendőben. A szolgálatokról és az adományokról
részletes adatokkal az Otthon igazgatói jelentés szolgál.
. . Itt említem meg, hogy két egyházmegyénk, a Győr-Soproni és BácsKiskun megyei jelentősen felemelte a teológusaink számára juttatott
ösztöndíjak összegét. Erről annak idején egyházi sajtónk is hírt adott,
ezúton is szeretném a példamutató áldozatkészséget megköszönni.
Hallgatóinknak a Szentírás ismeretében való elmélyedését szolgálta az
ebben a tanulmányi évben is megtarott szokásos Biblia-verseny. A három
első. helyezett: Koskai Erzsébet, Bence Imre és Verasztó Sándor 350—3S0
Ft jutalomban részesült, a negyedik és ötödik helyezett: Fabiny Tamás
és Smidéliusz Zoltán 300—300,— Ft jutalmat kapott, a többiek könyvju
talomban részesültek.
. A kötelező modern nyelvi oktatást ez évben német nyelvből Gáspárné
d r.. Zauner Éva és Havasi Kálmán végezték. Tragikus hirtelenséggel
hunyt el egyik német lektorunk Siklós Irén, akit mindnyájan nagyon
meggyászoltunk. Az angol nyelvet ifj. Fabiny Tibor és Urbán Eszter ok
tatta.
A XIV. kerület Tanácsával és Népfront bizottságával való hagyomá
nyos jó viszonyt ebben az évben is ápoltuk és elmélyítettük. Jellemzé
sére megemlítem a következő epizódot. Legutóbbi együttlétünkkor, ami
kor a Tanács és Hazafias Népfront a felekezetek képviselőit hívta öszsze a választások előtti megbeszélésre dr. Lukács Lajos elnök ezzel a
mondattal zárta az összejövetelt: vendégeket hívtunk és barátokra ta
láltunk. Ennél jobban nem is lehetne kapcsolatainkat jellemezni.
Ebbe az összefüggésbe tartozik, hogy három szigorló hallgatónk: Laborczi Géza, Szentpétery Péter és Varsányi Ferenc részt vett az Alkot
mány ismeretéből rendezett budapesti versenyben, ahol az előkelő má
sodik helyet szerezték meg. Erről az eseményről annak idején egyházi saj
tónk is hírt adott s a televízió' is megemlékezett róla. Hallgatóink szerep
lése bizonyította, hogy az evangélikus teológia tanulmányozása és a lelkésza szolgálatra készülés nem elzár a közélet és a társadalom kérdé
seitől, hanem inkább indítást ad a részvételre, a szolgálatra.
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Akadémiánkon évtizedes hagyomány, hogy minden kedden délelőtt
az órarend keretében Fórumot, illetőleg Otthonórát tartunk és ezeken
olyan előadásokat, beszámolókat hallgatunk meg, emlékünnepélyeket tar
tunk, amelyek a teológiai képzés kiegészítését, a látókör kitágítását, az
aktuális eseményekre való bekapcsolódást célozza. Így ebben a tanév
ben is megemlékeztünk az októberi szocialista forradalom évfodulójáról
és áprilisban hazánk felszabadulásának 35. évfordulójáról. Egyházunk
életéről és szolgálatáról és a leendő lelkészekre váró feladatokról tartot
tak előadást püspökeink, D. dr. Káldy Zoltán és D. dr. Ottlyk Ernő.
További előadóink voltak: Kovács Etelka, marcalgergelyi lelkész, dr.
Abádné Hauser Henriette testnevelési tanár, dr. Böszörményi Dalma or
vos, dr. Németh György orvos, pszichológus, dr. Frenkl Róbert sportor
vos, dr. Ajkay Klára pszichológus, Zay László újságíró, filmkritikus, dr.
Thomas Edit művészettörténész, Bánffy György színművész, Görgey Gá
bor író és Schöner Alfréd főrabbi.
Könyvtárunk ebben a tanévben is jelentős forgalmat bonyolított le.
A hallgatók kérésére a nyitvatartás idejét a második félévben kiterjesz
tettük. A könyvtári szolgálatot nagy hűséggel Benczurné dr. Kada Judit
ny. tanár és Schreiner Vilmos lelkész látták el. Schreiner Vilmost már
ciusban zuglói lelkésszé választván, a könyvtári munkát nagy sajnála
tunkra már nem vállalhatta el. Eddigi hűséges szolgálatáért ezúttal is
köszönetét mondok, s egyúttal örömömnek adok kifejezést azért, hogy
más összefüggésben továbbra is együtt dolgozhatunk. A könyvtári mun
kába időközben Bakáné Mauer Margit ny. tanár kapcsolódott be, akit
szeretettel köszöntünk.
Akadémiánk tanárai ebben a tanévben a következő előadási-jegyze
teket, kompendiumokat jelentették meg: dr. Groó Gyula: Pojmenika 2.
kiad., Katechetika 2. kiad., Homiletika 2. kiad. — dr. Muntag Andor:
Ószövetségi alapismeretek II. kötet 2. kiadás, Ószövetségi alapismeretek
III. kötet 1. kiad., D. dr. Prőhle Károly: Újszövetségi bevezetés, Beveze
tés a vallások világába. Jegyzeteink kiadásában technikai segítséget kap
tunk a Szabadegyházak Tanácsától. Ezért az ökumenikus együttműkö
désért itt is köszönetet mondok. Több jegyzetünk újabb kiadása azért is
szükségessé vált, mert részben elfogytak, részben az időközben megin
dult Levelező Teológiai Tanfolyam hallgatóit is el kellett látni jegyze
tekkel.
Akadémiánk tanárai ebben a tanévben is részt vállaltak egyházunk
külügyi szolgálatában. Számos nemzetközi konferencián vettek részt, ven
dégelőadásokat tartottak külföldi egyetemeken, illetőleg egyházi rendez
vényeken. Részletes adatokkal erről a szolgálatról a dékáni jelentés mel
léklete szolgál.
A professzorok több ízben szolgáltak igehirdetéssel és előadással hazai
gyülekezeteinkben, és az egyházmegyék lelkészi munkaközösségeiben.
Akadémiánk tanárainak cikkei és tanulmányai hazai és ökumenikus
egyházi sajtóban jelentek meg.
Ebben a tanévben két teológiai doktort avattunk: 1979. november
5-én Teleky Béla őrszigeti (Ausztria) evangélikus lelkészt és 1980. április
8-án Mészáros Kálmánt, a baptista egyház alelnökét, a Baptista Teológiai
Szeminárium tanárát.
Külföldi vendégeink voltak: dr. Olof Sundby uppsalai (Svédország)
evangélikus érsek és felesége. Sundby érsek nagy figyelmet keltett elö
adást is tartott Akadémiánkon. Meglátogatott bennünket egy japán egy
házi csoport. John Bluck az egyházak Világtanácsának genfi központjá
ból, egy pflalzi (NSZK) segédlelkész-csoport. Vendégünk volt dr. Mikko
Juva finnországi evangélikus érsek, aki előadást tartott akadémiánkon.
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Felesége is elkísérte. Ugyancsak előadást tartot dr. Gerhard Klapper
hannoveri (NSZK) egyházfőtanácsos, aki feleségével együtt volt Akadé
miánk vendége.
Ebben a tanévben, októberben indult meg Akadémiánk keretében a
hároméves Teológiai Levelező Tanfolyam. Résztvevői 19 férfi és 32 nő,
akik közül 14-en budapestiek, 38-an vidékiek. Minden hónapban egy
teljes hétvégén, szombat-vasárnapon a tanfolyam hallgatóival konzultá
ciót tartunk, amikor előadások hangzanak el, s megbeszéljük az arra a hó
napra esedékes tananyagot. A tanfolyam előadói Akadémiánk tanárai.
A tananyagot a kiadott jegyzetekkel bocsátjuk a hallgatók rendelkezé
sére.
Amilyen megterhelést jelent egyfelől Akadémiánk számára ennek a
tanfolyamnak a lebonyolítása, annyi örvendetes és felemelő tapasztala
tot szereztünk másfelől ebben az első tanévben. Levelező hallgatóink
odaadása, szorgalma, lelkesedése fáradozásunk legszebb jutalma. A le
velező tanfolyam adminisztrációját Gáncs Péter péceli lelkész látja el,
sok hűséggel és leleménnyel. Szolgálatáért itt is köszönetet mondok.
A köszönet szava. Hálásan megköszönöm püspökeinknek: D. dr. Káldy
Zoltán püspök-elnöknek és D. dr. Ottlyk Ernő püspöknek, aki ebben
a tanévben Akadémiánk felügyelő püspöke is volt, minden megértő tá
mogatását, segítségét, amellyel Akadémiánk munkáját előmozdították,
Ottlyk Ernő püspök úrnak, ennek a mostani évzáró istentiszteletnek a
szolgálatát is.
Hálás köszönetét mondok az Állami Egyházügyi Hivatalnak, elsősor
ban Lóránt Vilmos tanácsos úrnak és személyén keresztül a Hivatal min
den tisztségviselőjének az egész tanév folyamán tapasztalt sok segítsé
gért, támogatásért, amellyel nagy megértéssel biztosították munkánk
folytatását.
Hálásan megköszönöm Kesztler Lászlóné irodavezető nagy segítségét,
amely nélkül a dékáni hivatal nyugodt menete elképzelhetetlen lett
volna. Megköszönöm minden professzortársam segítségét, az évközben
kialakult jó hangulatú konzenzust, de különösen is dr. Muntag Andor
prodékán úr segítőkészségét. Megköszönöm dr. Selmeczi János otthon
igazgató támogatását, az ifjúsági szenior Seben István és a proszeniorok:
Farkas Róbert és Koskai Erzsébet jó munkáját, ének és zenekarunk
szolgálatát. Nem utolsó sorban köszönöm egyházunk lelkészeinek és
gyülekezeteinek szeretetét, imádságát és áldozatkészségét.
Ennek az évnek tavaszán emlékeztünk meg ünnepi módon hazánk
felszabadulásának és egyúttal a második világháború befejezésének 35.
évfordulójáról. Ez alatt a 35 esztendő alatt egy nemzedék nőtt fel, ame
lyik talán nem is tudja felfogni és értékelni: mit jelent 35 év óta béké
ben élni, itt Európában. Az utóbbi hónapokban támadt nemzetközi poli
tikai feszültségek veszélyeztetni látszanak ezt a drága áron megszerzett
és olyan értékes békét. Az egyház feladata mindig is a hídverés, a bé
kéltetés, a népek, nemzetek közötti megértés munkálása volt. Ez a fel
adat most időszerűbb és sürgősebb mint valaha volt. Akik az egyház
szolgálatára készülnek, nem feledhetik: a békeszerzés, a béke megőr
zésén való fáradozás szolgálatára is készülnek. Ebben a szolgálatban
igyekeztünk elöl járni az elmúlt tanévben és jeles feladatunknak tekint
jük ezt a jövőre nézve is.
Az együtt-tanulók, tanitók és tanítványok reménységét és ígéretét be
fejezésül, hadd fejezzem most ki Ézsaiás próféta szavaival: „Én pedig
és a gyermekek, akiket az Űr adott nékem, intő jelek vagyunk Izraelben,
a Sion-hegyen lakó seregek Urának akaratából” .
Dr. Groó Gyula
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Ágostai Hitvallású evangélikusok vagyunk?
Részletek a Pestmegyei Egyházmegye közgyűlésén elhangzott
esperesi jelentésből

Három nan választ el a nagy dátumtól, amelyre egész évben készül
tünk. Három nap múlva, június 25-én lesz pontosan 450 éve az ÁH.
felolvasásának. Ünnepel az egész világon az evangélikus egyház. A na
pokban egyházunk küldöttsége is elindul az augsburgi ünnepélyre, ahol
jelen lesz az egész világ evangélikusságának sok képviselője. Küldött
ségünket D. dr. Káldy Zoltán püspök-elnökünk vezeti, s örömmel tölt
el, hogy a Lutheránia énekkara is szolgálni fog Szokolay Sándor zene
szerző művésznek egy erre az alkalomra írt darabjával, amelynek bemu
tatója 15-én volt a Deák-téri templomban.
Ünnepi évünk van. Az ünnepélyes megemlékezések megtörténtek már
minden gyülekezetben. Ünnepi alkalmak és bibliaórák vannak mögöt
tünk, amelyeken sokat hallottunk legsajátosabb evangélikus hitvallásunk
ról. Az ünneplés folyt megyei szinten is. Egyházmegyénkben eddig négy
presbiteri konferenciát tartottunk, amelyeken az egyik előadás címe ez
volt: 450 éve vagyunk ágostai hitvallású evangélikusok. Az idei egy
házmegyei közgyűlésünkön is erre kell koncentrálnunk, jelentésemet is
ennek jegyében tartom. Országos egyházi szinten pedig, mint már em
lítettem, ma egy hete volt a nagy ünnepély, s remélem, sokan voltunk
jelen. Várjuk a könyvet is, amely megjelenik az ÁH. keletkezéséről
és mai értékeléséről.
Sokan hallottuk tehát az idén: ágostai hitvalású evangélikusok va
gyunk. Ez így igaz. Nevünkben is hordoztuk 450 éven keresztül. A lut
heri egyházak életét ez a hitvallás járta át legjobban. Magyarországi
Evangélikus Egyházunk történetében is jelen volt mindig. Hol mint vi
ta, hol mint a hit újra megvallásának forrása. A Magyarországon ke
letkezett evangélikus hitvallások alapja szinte egyedül az ÁH. volt, Ma
is jelen van egyházunk életében, meghatározza gyülekezeteink magatar
tását, az igehirdetéseket, szolgálatunkat még akkor is, ha nem mindig
idézünk belőle. Mindezt én is vallom.
Ma mégis — az ünneprontás szándéka nélkül — nem ünneplésünket,
hanem a sokat hallott mondatot szeretném megkérdőjelezni: Ágostai
hitvallású evangélikusok vagyunk? Az ÁH. 450 éve a lutheránus egy
házak mögött áll. A kérdés: a lutheri egyházak mennyire állnak az ÁH.
mögött?
Az ünnepi évben így is fogalmazhatnánk a kérdést: hitvallásosak va
gyunk? Mit jelent ma hitvallásosnak lenni? Mit jelent ma az ÁH. alap
ján állni?
Azt hiszem, az első lépés ehhez, hogy ismernünk kell, amit vallunk.
Nem vagyok meggyőződve arról, hogy egyházunk valóban ismeri ezt a
hitvallást. Persze ehhez hozzáteszem, nem hiszem, hogy minden ma
gyar evangélikusnak „tudnia kell” . Sőt azt sem hiszem, hogy hitvallá
sosságunk a hitvallási iratok emlegetése, idézgetése csupán. Ha az ÁH.-t
„tantételek’’ gyűjteményének tekintjük, távolról sem ismerjük. A „ke
gyelemből hit által” mondat sem tan, hanem boldogító, életet felszaba
dító valóság.
Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy olvashattam a LVSZ ki
adott könyvét is ebben a vonatkozásban. Carl Mau, a LVSZ főtitkára
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írja ebben: „A történelmi hitvallásokhoz való ragaszkodás nem egyszerű
en történelmi visszapillantást jelent, hanem azt, hogy ez a hitvallás szá
munkra forrás az egyház hitvallásához a mai szituációban.” Ugyanebben
a kiadványban írja Ishida professzor: „Az egyház soha nem elégedhet
meg a régi hitvallások meglétével, hanem azokat minden korban át kell
gondolja.” A múlt megbecsülésének és a jelen komolyanvételének e tárgy
ban is egészséges egyensúlyban kell lennie. „Kétség nélkül a múlthoz
kötöttség a jelen elfelejtéséhez vezethet. De a helyes jelenhez kötöttség
csak ott valósul meg, ahol a ma történelmi gyökereit is felfogjuk és át
gondoljuk. A múlthoz kötöttség pedig nem rabság, hanem a helyes vi
szony mindig kritikai is az őrzés mellett” — írja ugyanebben a füzet
ben Harding Meyer.
Az ÁH.-t az egész világ keresztyénsége „újraolvasta” , átgondolta a
jubileummal kapcsolatban. Ugyncsak az említett kiadásban olvashatók
ilyen című referátumok: Az ÁH. anglikán, baptista, katolikus, metodista,
ortodox és református szempontból. Számunkra fontos ez a párbeszéd
és bizonyára gyümölcsöző is lesz. Ha az ÁH. más felekezeteket átgondo
lásra indít, döntés elé állít, mennyivel inkább kell, hogy bennünket evan
gélikusokat arra ösztönözzön?
Ilyen értelemben teszem fel a kérdést: Ágostai hitvallású evan
gélikusok vagyunk? Mit jelent a Magyarországi Evangélikus Egyháznak
az ÁH. 1980-ban, történetünk mostani szakaszában, a szocialista társada
lomban élve? Talán most már mindnyájan érezzük, hogy a kérdés nem
ünneprontó, hanem inkább inspiráló, döntésre indító, erősítő akar len
ni.
Szó sincs arról, hogy az ÁH-t most végigelemezzük, arról sem. hogy
állandóan idézgessem. Mindezek helyett azokat a fő szempontokat sze
retném kiemelni, amelyekben az ÁH. véleményem szerint summázha
tó.
1. Az Ágostai Hitvallás a Krisztusba vetett bizodalmas hit és hitvallás
könyve
A hitvallás III. cikkének címe: Az Isten Fia. Az egy Krisztusról tesz
bizonyságot, „aki valóságos Isten és valóságos ember, Szűz Máriától szü
letett, valóságosan szenvedett, keresztre feszíttetett, meghalt és eltemettetett, hogy kiengesztelje irántunk az Atyát és áldozattá legyen az emberek
minden elkövetett bűnéért. . . ugyanő . . . valóban feltámadt, hogy mind
örökké uralkodjék minden teremtményen és megszentelje a benne hí
vőket . . . ” De nemcsak ez a cikk „Krisztus-cikk” . Az egész ÁH. „Krisz
tus-könyv” . Ebben a hitvallásban a szó legmélyebb értelmében igaz a
krisztocentricitás. A hitvallás tengelye, szíve Jézus Krisztus, ha őt ki
vesszük belőle, nem marad semmi lényeges. Ágostai hitvallásúnak lenni
azt jelenti, Krisztus-központúnak lenni, Krisztust vallani, Őt követni
egész életünkkel. Mert ma is áll, ha Krisztust „kivesszük” az egyház éle
téből, semmi nem marad.
Az ÁH-ra bátran mondhatjuk: Krisztus-himnusz. Annak az Úrnak
boldog magasztalása, aki szolgálatunkra jött, akinek szolgálatát elfogad
juk és szolgálatából élünk. Ágostai hitvallásúak vagyunk? Igehirdeté
seink, gyülekezeteink, presbitériumaink ilyen Krisztus-központúak?
Egy további lépés: az ÁH. hangsúlyozottan a Krisztusba vetett hit
megvallása. Figyeljük csak, hogy milyen határozott névelővel használ
ja mindig a hit szót. A IV. cikkben ezt olvassuk: „Ezt a hitet számítja be
Isten” . A következőben ugyanaz a hangsúly olvasható: „Isten azért ren521

delte az evangéliumhirdetésnek és szentségkiosztásnak szolgálatát, hogy
érre a hitre eljussunk” . S a VI. cikkben megint: „ Ennek a hitnek jó gyü
mölcsöket kell teremnie” . Az ÁH. tenát nem akármilyen, hanem egy bi
zonyos hitről beszél, a Krisztusban bízó gyermeki hitről. Ez azt is jelen
ti, hogy üdvösségünk kérdésében Isten előtt nem magunkban bízunk.
A 16. századi kifejezés: „érdemeinkben” , bizonyos tekintetben ma is ért
hető a keresztyénségen belül. Sokszor fgy gondolkozunk. Az ÁH. hitval
lása ebben a tekintetben nem aktivitásunk fékezése, mint később látni
fogjuk. De arról van szó, hogy üdvösségünk ügyében emberi teljesít
mény semmit nem segít, egyedül Jézus Krisztus. Innen érthető a sok
szor hangsúlyozott egyedül szó is. Ha nem így van, „mit ér nekünk Krisz
tus?” Sőt, ez a fajta, kegyesnek tűnhető erőfeszítés egyenesen Krisztus
dicsőségének megrontása, „Krisztus eltemetése” — az ÁH. szavai szerint.
Hitvallási iratunk azonban még ennél, is tovább megy. „A hit nem
csupán történeti tények tudomásulvétele, hanem ráhagyatkozás Isten ígére
teire, amellyel Krisztusért ingyen nyújtja nekünk a bűnbocsánatot.” Rá
hagyatkozás, bizalom. Nemcsak azt jelenti, hogy üdvösségem dolgában
nem magamban bízom, hanem, és ez a döntő: benne, Krisztusban bízom,
ígéretére életemet építem rá.
De még tovább kéll figyelnünk. „Nem elég hinni, hogy Krisztus szü
letett, szenvedett, feltámasztatott, ha hozzá nem tesszük azt, ami ezek
nek a történeti tényeknek a célja: a bűnbocsánatot.” S nem valami új
felfedezésről van szó, hanem az ősi Apostoli Hitvallás hitének újrafel
fedezéséről: „h iszem ... a bűnök bocsánatát” . Amikor Jézust Uramnak
vallom, bűnös voltomat is vallom, de hálásan elfogadom bűneim bocsá
natát, sőt abból élek. Ezt a hitet számítja be Isten, erre segít az egyházi
szolgálat, ennek a hitnek van jó gyümölcse is.
S még valami. Jézus Krisztus vallása nem egyszerű szóbeli hitvallás,
ö t csak életünk odaadásával és egészével vállhatjuk. Tehát nem egysze
rűen egy konfesszionális — hitvallásos — magatartásról van szó. Az ÁH.
aktus, cselekedet volt a maga korában. A hitvallás mindig és minden
időben aktus. Ha Jézus Krisztust Uramnak vallom, nem maradhatok
passzív. Azt a Jézust valljuk Urunknak, aki szolgálni jött a világért, s
ez a hitvallás bennünket, is aktivitásra serkent, különben nem igazi hit,
ami ..szívünkben van. Kiszélesítve: az igazi hitvallás — éppen az ÁH.
szellemében — legitimmé teszi az egyház politikai és szociális tetteit is.
Más szóval a hitvallás mindig missziói és humanizációs aktus együtt, a
kettőt nem lehet egymással szembeállítani és egymástól elválasztani. S ez
ma azt jelenti, hogy hitvallásos magatartásunk aktivizál minket az embe
riség igazságos békéje ügyében. Nem valamiféle politikai kényszerből, ha
nem az evangéliumért, a Krisztusba vetett bizodalmas hitünkért és irán
ta való radikális engedelmességünkért. Aktivitásunk, szolgálatunk tehát
végsőfokon Krisztus-kérdés. Az ÁH. alapállásában ösztönöz ilyen nyitott
ságra, aktivitásra a felebarát, az emberiség kérdéseiben.
1980 júniusában — ezen a hitvallási alapon — szabad-e egyházi gyű
lést, előadást tartani anélkül, hogy legalább meg ne említenénk: fele
lősséggel hordozzuk az emberiség előrehaladásának, a békének az ügyét.
Nem esünk nyugaton mesterségesen szított pánikhangulatba, de látnunk
kell, hogy a nemzetközi helyzet újra feszült és bonyolult lett. Azokkal
tartunk, akik a tárgyalás útját jelölték meg megoldásul, szemben azok
kal, akik a fegyverkezést, a nemzetközi erőviszonyok egyensúlyának meg
bontását hirdetik. Azokkal vagyunk, akik a békét és igazságot együtt
akarják szemben azokkal, akik beszélnek a békéről, de behunyják sze
müket a társadalmi kérdések előtt és szeretnének ragaszkodni ma is
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egyes népek gyarmati elnyomásához. Hitünkhöz hozzátartozik, hogy hig
gadtan, de nyomatékosan szóljunk ezekről a kérdésekről is. Ahogyan
Káldy püspök tette a napokban Helsinkiből hazatérve: „Az egyházak
nak, nem szabad megengedniük, hogy a feszültségek és ellenségeskedé
sek- kiterjedjenek és tovább gyűrűzzenek a vallásos emberek körében.
Mind Nyugaton, mind Keleten az egyházaknak és 'tagjaiknak arra kell
törekedniük, hogy rajtuk a hidegháborús hullámok megtorpanjanak és.
elakadjanak. Itt az ideje, hogy azok a pozitív erők, amelyek az enyhü
lésért, a leszerelésért, a békéért és a társadalmi haladásért dolgoznak, az
eddiginél jobban egymásra találjanak, és együtt fáradozzanak a közös
célokért. Vannak köztük marxisták és keresztyének, különböző ideoló
giát valló emberek és csoportok. Ilyen nézetbeli különbözéseik nem aka
dályozhatják őket abban, hogy összefogjanak, és közös erőfeszítéseket te
gyenek az emberiség megóvásáért, a fegyverkezés megállításáért, a lesze
relésért és békéért.”
Mindezeket hallva és ilyen értelemben ágostai hitvallású evangéli
kusok. vagyunk?
2. Az Ágostai Hitvallás a felelősen szolgáló szeretet könyve
"Mi olyan hitről beszélünk, amely nem tétlen elmélkedés, hanem
megszabadít a haláltól, új életet teremt a szívekben, és ameddig meg
van, jó gyümölcsöket terem.” Márpedig a gyümölcs: a szeretet.
Szeretném felhívni minden mai evangélikus figyelmét arra, hogy az
ÁH. a szeretet könyve. Lehet arról vitázni, hogy Melanchthon „csen
desebben lépegetett” , mint Luther tette volna. Az azonban vitathatat
lan,, hogy a hitvallás nemcsak a hit, hanem a szeretet jegyében is fogant,
és vitathatatlan az is, hogy a reformátori tanítás szerint a hit Isten felé
és a szeretet a felebarát felé a teljes, egész, elválaszthatatlan keresz
tyén élet.
„Semmit sem mondtunk vagy soroltunk fel itt sértő szándékkal. Csak
azokat. a dolgokat adtuk elő, amelyeknek elmondása szükségesnek látszott” :Nem a szeretet szavai ezek a hitviták tüzében és korában? Nem
tanítanak-e ma is ilyen párbeszédre? Nem volt-e 450 év alatt sok olyan
ünneplésünk is, amikor csak „vágtuk egymást” ? Nem kellene-e éppen
reformátor eleinktől tanulni ma, az ökuménikus korban — ökuménikus
magatartást? Mert csak a szeretetben folytatott dialógus útja vezet előre.
Ezen a ponton még tovább kell lépnünk. A legsajátosabb lutheri hit
vallásunk a legökuménikusabb hitvallásunk is, s ennek hálásan örül
hetünk. Az ÁH. ugyanis éppen azért született meg, hogy tanúsítsa: a
lutheri reformáció hívei nem külön és sajátos egyházat alapítottak, ha
nem az egyetemes keresztyénség hitét vallják, kontinuitásukat tanúsít
ják az ősi, apostoli és egyetemes egyházzal. Úgy érzem, hogy az ÁH.-nak
ezt az eredeti célját és jellegét sokszor elfelejtette evangélikus egyhá
zunk is a négy és fél évszázad folyamán. Pedig: „Sem tanításunkban,
sem szertartásainkban nem fogadtunk el semmi olyat, ami ellenkeznék
a Szentírással, vagy az egyetemes (katolikus) egyházzal” . Ez a mondat és
az egész ÁH. azt bizonyítja, hogy amit mi ma „evangélikus sajátosság
nak” (identitásnak) mondunk vagy mondanak, az egyáltalán nem „sajá
tosság”, hanem eredetében és lényegében az egyetemes keresztyén egy
ház tanítása, csak „elhomályosodott” , ahogy a könyvben többször olvas
suk.
De bizonyos, hogy éppen ennek tudatában az ÁH. „irénikus” — bé
kességet kereső — hitvallás. A mai, ökuménikus időben ezért érdemes

ezt a könyvet újra olvasni, de ebből az alapállásból. Ez az „újraolvasás”
hitünk erősítése, de ökumenikus szolgálat is egyben. Nem igaz, hogy a
hitvallásosság az ökumenizmus gátja, ahogy egyesek igyekeznek beállí
tani. Az ÁH. alapjában és célját tekintve ökumenikus karakterű és igé
nyű könyv. A szeretet könyve „az egy keresztyén anyaszentegyház” egy
ségéért küzdve. Ma talán ezt így is ki lehet fejezni; megtanít arra, hogyan
lehet történelmi örökségünkhöz hűnek maradni és ugyanakkor az örö
költ szakadások legyőzésére törekedni. Mai világkonferenciák nyelvén:
a „megbékélt különbözőség egységére” tanít és vezet.
Igazi jelentősége azonban éppen abban rejlik, hogy a szeretet köny
ve az egyház körén túl is. Azt a helyzetet állapítja meg, hogy „az em
berek elhagyva családjukat, lemondva állami hivatalukról, kolostorba
vonultak” — hiszen azt hallották az akkori egyháztól, hogy ez az Isten
nek tetsző élet, „sőt nem átallják hirdetni, hogy az a színtiszta tökéletes
ség állapota, s szédítő magasan áll minden istenrendelte életpálya fe
lett” . A reformáció ezt az irányt fordította meg: nem „befelé” a kolos
torokba, hanem „kifelé” az életbe. Ezért írja: „A törvényes világi intéz
mények Isten jó alkotásai” — „mert az evangélium a szív örökkévaló
igazságát tanítja. Ezzel azonban nem forgatja fel az állami vagy a csa
ládi élet rendjét; nagyon is megköveteli, hogy azt Isten rendeléseként
megtartsuk, és a szeretetet ebben a rendben gyakoroljuk.”
A szeretet gyakorlásának helye tehát a család és állam. Itt kell „jó
gyümölcsökét” teremni. Az ÁH. erre nézve konkrétan is tanít, ti. hogy
„egyes hivatásokban milyen cselekedetek kedvesek Istennek” . És utal a
Tízparancsolatra, vagyis a tiszteletre, szeretetre, szép házaséletre, becsü
letes munkára, segítő szolgálatra.
Az ágostai hitvallású evangélikus ember tehát úgy él a családban,
mint Istentől kapott „rendben” , mint Isten „jó alkotásában” , egy másik
fordítás szerint „jótéteményében” . Meggyőződésem, hogy ezt az alapál
lást ma különösen hangsúlyozni kell. Vannak ugyanis elsősorban nyuga
ti részről — akik kérdésessé tették a család intézményét, jövőjét. Azt
mondják, hogy fel kell váltani valamivel. Jó tudnunk, hogy ebben a
kérdésben — az alapok különbözőségével is — közös az álláspontunk
államunkkal, hiszen ezt olvassuk a XII. kongresszus határozataiban:
„Társadalmunk legkisebb, de a jelen és a jövő szempontjából döntő je
lentőségű közössége a család. Nagy a szerepe a szocialista életmód formá
lásában, a fiataloknak az életre való felkészítésében, a különböző nem
zedékek összetartozásában, a közösségi együttélés normáinak erősítésé
ben. Stabilitása különösen fontos a gyermeknevelés szempontjából. Pár
tunk és államunk támogatja s védi a család intézményét.” Mi pedig ezen
túl valljuk, hogy mint Istentől kapott rend semmivel sem helyettesít
hető, s ha lazul, gyengül, abból csak rendetlenség származik. Az ÁH.
pedig hozzáteszi, hogy a házasság „gyógyító közösség” és mindenképpen
tiszteletben tartandó. Ezért tehát a magunk erejével és adottságaival
minden segítséget készek vagyunk megadni a családi élet stabilizálásá
hoz, hogy hitvestársak, szülők és gyermekek, idősek és fiatalok szépen
éljenek együtt, s a családi élet valóságos erőforrás legyen a még na
gyobb munkában, a társadalom építésében.
Mert az ágostai hitvallású evangélikus ember az államban is mint
Isten „rendjében” és „jótéteményében” él. S ehhez hozzá kell tennünk,
hogy ha reformátor eleink hitükből folyóan így tanítottak abban a tár
sadalmi rendben, amelyben éltek, mennyivel inkább kell nekünk így ta
nítani és élni mai, szocialista társadalmunkban. Abban a társadalomban,
amelyik 35 éve született s amelyben embernek lenni méltóság. Ehhez a
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társadalomhoz bennünket érzelmi szálak is fűznek, másszóval szeretjük,
a miénknek valljuk és mindent megteszünk fejlődéséért.
De hallgassuk csak tovább az ÁH.-t. „A szeretetet ebben a rend
ben gyakoroljuk” — hallottuk már, de így olvashatjuk tovább: „az em 
berek közt fáradhatatlanul kell végezni a jócselekedeteket és élni hi
vatásunknak” . A két idézetből szeretném kiemelni és összekötni ezt a két
kifejezést: „szeretetet gyakorolni” — „élni hivatásunknak” . Mi másról
van itt szó, mint a mindennapi munkás életről, méghozzá nem akármi
lyen munkáról. Hivatásnak élni, szép szavak, de sajnos sokszor csak sza
vak. Az ÁH. Isten mai nemzedékét is meg akarja tanítani: családnak és
hivatásnak élni. Nem egyszerűen a könnyű munkának, nem is csak a
pénzszerzési lehetőségnek, a hivatásnak. Napjainkban, amikor a munka
kérdése nagyon komolyan előkerült, az ÁH. tanítása különösen idősze
rű. S most még egyszer utalok a szeretet gyakorlására. S így kötöm öszsze a kettőt: hivatásnak élni szeretettel. A szeretetet a hivatásban is gya
korolni. Sokat beszélünk szeretetmunkáról, s ez alatt a betegekkel, öre
gekkel foglalkozást értjük. De nem kellene, hogy szeretetmunka legyen
a mezőgazdasági, a gyári, az irodai munka is? Ez nem tartozik a lutheri
örökségünkhöz? Az igazi munka mindig szeretettel végzett munka is.
„Olyan emberekre van szükség, akik erkölcsileg is elkötelezettnek tud
ják magukat arra, hogy becsületesen és hűségesen végezzék munkáju
kat ... Ebben a vonatkozásban is jelentős segítséget tudunk adni gyüle
kezeti tagjainkon keresztül egész társadalmunknak” — olvassuk Káldy
püspök: Tovább a diakónia útján című könyvében.
Az ÁH. Krisztus-hitünkből folyóan elkötelez a mindennapi életben
való becsületes helytállásra. Voltaképpen azzal, hogy az ÁH. nyit a világ
felé, be is állít abba és felelőssé is tesz, mai szóval: közéleti felelőssé
günket erősíti. Szélesítve a kört az ágostai hitvallású evangélikus egy
ház is elkötelezett egyház. Krisztushitünk kötelez társadalmi diakóniánkra, segítésünkre. így vált lehetségessé, amire Kádár János kongresszusi
beszédében utalt: „A z egyházak vezetői éppen a közelmúltban állapítot
ták meg,-hogy az állam és az egyházak kapcsolata az utóbbi években to
vább fejlődött, és ma már nem egyszerűen rendezett viszonyról van szó,
hanem a nép javára végzett közös munkáról.”
3. Az Ágostai Hitvallás erősödő gyülekezetekről tanúskodik és a gyüle
kezet építésének könyve
Nemigen szoktunk figyelni a cikkek bevezető szavára: „tanítják” .
Kik? A tudós professzorok, nagynevű igehirdetők? A világhírre jutott
reformátorok? Nem, hanem „gyülekezeteink teljes egyetértéssel tanítják”
— olvassuk a legelső cikkben, s a többiek ezután csak utalnak erre. Nem
akarom túl szépre festeni az akkori helyzetet. De annak oka van, hogy
Melanchthon és társai gyülekezetekről beszélnek és hangsúlyozzák, hogy
erre a tanításra, sőt egyetértésre nem a tanítók, hanem a gyülekezetek
jutottak el. Ezért mondottam — bár kétségtelen, hogy még nem beszél
hetünk mai értelemben vett evangélikus egyházról — az ÁH. mögött
erősödő gyülekezetek állnak. És erejük nem az anyagiakban, hanem a
tanítás, hitvallás egységében van. Ugyanakkor az ÁH. ezt az egységet
akarja tovább erősíteni, építeni. Egyrészt tehát, amikor hitvallási ira
tunk így vall: „Az egyház valójában a szentek és igazán hivők gyüleke
zete” , akkor nem légüres térben beszél, hanem a hitvallás abból a való
ságból fakad, hogy vannak ilyen gyülekezetek. De ezeket a gyülekezete
ket tovább akarja formálni, hogy azok mai szóval a hitnek és szeretet
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nek közösségei legyenek. Az ige szavával fogalmazva, azt érzem a hely
zetből és az ÁH. tanúságtételéből, amit Pál apostol így írt: „Amire elju
tottunk, aszerint haladjunk együtt.”
S most itt, ebben a részben további fejtegetés helyett nekem is a gyü
lekezetekről kell elemzést adnom. De nem sablonosán szeretném ezt ten
ni, tehát nem a gyülekezetek abc-szerinti felsorolásában, hanem az előb
biek megvilágításának adta csoportosításában. Bizonyságot kell tennem
arról, hogy általában ma is erősödő, egyre érettebb, egységbe épülő gyü
lekezeteink vannak, másrészt rá kell mutatnom arra, hol és miben kel
lene továbblépni, erősödni. Nem utolsósorban szeretném, ha mostani
szolgálatom is erősítés lenne abban a tekintetben, hogy amire eljutot
tunk, mai hitvallásunkra, diakóniai teológiánkra, aszerint haladjunk
együtt. „Semmit sem mondtunk, vagy soroltunk fel itt sértő szándékkal,
hanem csak a legszükségesebbeket említettük” — hallottuk már az ÁH.ból, s én is ezt szeretném hangsúlyozni. Az is lehet, hogy szinte minden
témánál mindenkire hivatkozhatnék. De a gyülekezetek ismeretében
csak a kiemelkedőket említem, másrészt a lelkészi jelentésekre támasz
kodom, s azokat hozom ide, amiket a lelkészek is elővettek a gyüleke
zetekben mint pozitívumokat vagy negatívumokat.
Világunkért érzett felelősségünk egyre inkább tudatosodik gyüleke
zeteinkben. A gyülekezet építéséhez hozzátartozik a világunkért érzett
felelősség erősítése is.
Társadalmunk építéséért elkötelezettségünk is egyre jobban tükröző
dik a gyülekezetekben.
Közegyházi felelősségünk is erősödött. Bátran állíthatjuk — néhány
kivételtől eltekintve —, soha ilyen hitbeli, teológiai és egyházpolitikai
egységben nem élt evangélikus egyházunk hazánkban.
Külön kell szólni egyházmegyénkben a hitoktatás munkájáról, nem
minden egyházmegyében lehet erről szó. Kerekszámmal 1979-ben 1200
gyermeket részesítettünk hitoktatásban. De. ide tartozik a konformáció
munkája is. Egyházmegyénkben az elmúlt időszakban évente átlagban
550 gyermeket konfirmáltunk.
Az úrvacsorával való élés is jelzője a gyülekezeti életnek. Országo
san is, egyházmegyénkben is emelkedőben van az úrvacsorázók száma.
„El kellene érnünk, hogy az istentiszteleti közösség egyben úrvacsorái
közösség is legyen.” (D. Dr. Káldy Zoltán)
Keveházi László

Gyámintézet és Gyülekezeti Segély
Százharmincöt, illetve százhúsz éves egyházi munkaág

I.
Immár huszonhét esztendeje annak, hogy egyházunk törvényhozó tes
tületé, a Zsinat, új törvényeket alkotott. Ezek a törvények megfelelnek
a megváltozott társadalmi körülmények között élő egyházi gyakorlat
nak és az általános jogalkotás kritériumának. Ugyanakkor, az 1953-ban
alkotott törvényekben foglalta először össze egyházunk a különböző
munkaterületeit. Vagyis: a közegyházi gondolkodásnak és az egyház bel
ső egységének megfelelően e törvények életbeléptetésétől kezdve az egy
házunkban végzett mindennemű munkaág, intézmény az egész Magyar 526

országi Evangélikus Egyház szerves részeként végzi szolgálatát. És ez új
volt egyházi jogalkotásunk területén és gyakorlatában. így került be a
VIII. törvénycikkbe, amely a „Szeretetszolgálatról” szól, a Gyülekezeti
Segély is, mint a gyülekezeteknek egymást segítő szolgálata.
Az eltelt huszonhét esztendő elég távlat ahhoz, hogy a különböző
egyházi intézmények, szolgálati területek felmérjék önmaguk szolgála
tát, megkeressék azokat az eredőket, amelyekből születtek és egész egy
házunk vérkeringésében való beinvolválásuk szükségességét és irányát
meghatározzák. Hiszen nem arról volt szó az 1953-as zsinat törvényalko
tó munkájában sem, hogy olyan szolgálati ágakat tegyen közegyházivá,
amelyeket akkor erre az alkalomra kellett „kitalálni” , hanem, miután
az egyház az új társadalmi rendben megtalálta a helyét, teológiailag
tisztázta küldetésének a körvonalait, a korábbi egyházi gyakorlatból
átvette, de az új teológiai felismerésnek megfelelően átértékelte mind
azokat az egyházi intézményeket, munkaágakat, amelyek részben az egy
háznak mindenkori ismérvei (diakónia, ifjúsági munka stb.), másrészt a
korábbi egyházi hagyományoknak megfelelően egyesületekben, külön
böző egyházi periférián működő szervezetekben végzett.
Különösképpen is érdemes alapos elemzés alá venni a Gyülekezeti
Segély szolgálatát, mert a hazai evangélikus egyházunk több mint 450
éves múltjában a speciálisan egyházi feladatnak tekinthető és — az egy
ház lényegéből fakadó — igehirdetési szolgálatán, valamint a lelkész
képzés immár évszázados hagyományán kívül, a Gyülekezeti Segély az
amely a legrégibb múltra tekinthet vissza. A Gyülekezeti Segély szolgá
latát a következőkben nem a maga új helyzetében vizsgáljuk, hanem
a. mai Gyülekezeti Segély szolgálatának megfelelő, természetesen egy
adott időben és adott körülmények között szolgálatot végző munkaágat
keresünk egyházunk gyakorlatában. Ilyen összefüggésben állapíthatjuk
még azt, hogy a Gyülekezeti Segély szolgálata ebben az esztendőben 135.
illetve 120. esztendős jubileumát ünnepli. (A két jubileumi szám eltéré
séhez és megértéséhez még visszatérünk.)
Viszont, hogy a Gyülekezeti Segély mai szolgálatát, annak egész egy
házi életbe való beinvolválását jól értsük, ahhoz szükséges, hogy e szol
gálati ág eredetét is jól ismerjük és helyesen értékeljük.
1. Ami a kiinduló pont
Az egyháztörténészek feladata, hogy helyesen értékeljék Gustav
Adolf svéd király szerepét a harmincéves háborúban. Az kétségtelen,
hogy Gustav Adolf igen érdekes személyisége volt korának. Vélemé
nyünk szerint az már az utókornak és az őt értékelőknek a „bűne” , hogy
luteránus szentet csináltak belőle, s a fedhetetlenség nimbuszába öltöz
tették. A krisztus-hitnek olyan átélőjévé formálták, amellyel azt akarták
bizonyítani, hogy Gustav Adolf minden cselekedete Krisztus hitből fa
kadt, és mindent Krisztus nevében cselekedett. Ügy véljük, hogy mind
ezekkel a jelzőkkel is felruházott „emberfeletti” Gustav Adolf svéd ki
rályt nem kell most piedestáljárói ledöntenünk, nincs is meg a lehetősé
günk arra, hogy új szempontok szerint értékeljük őt. Egy biztos azonban,
hogy Gustav Adolf imádkozó keresztyén volt. Ennek ellenére, amerre
csak megfordult úgy is mint országát, birodalmát védő király, de úgy is,
mint aki örömét lelte a csatában, emberek halála jelezte útját és dön
téseit.
Gustav Adolf 1594. december 9-én született IX. Károly gyermeke
ként. Egészen fiatalon, már részt vett apja kormányzásában. Bátorságá527

val, fegyverforgatásával korán kitűnt, mindössze 17 esztendős volt, ami
kor a dánok elleni háborúban harcosként résztvett. Miután 1611-ben,
féltestvére János herceg lemondott a trónról, Gustav Adolfot a svéd
országgyűlés nagykorúnak nyilvánította — s bár ekkor még nem koro
názták királlyá —, de rábízták az ország vezetését. Egyformán viselt
háborút dánok, lengyelek, és oroszok ellen, így próbálta az üres kincs
tári erszényt megtölteni.
A harmincéves háború jó lehetőségnek bizonyul Gustav Adolfnak
arra, hogy megvesse lábát közép-Európában, s így a két ellenség, a dá
nok és a lengyelek közé ékelődjék. Viszonylag jelentéktelen létszámú —
mindössze 15 ezer — svéd csapattal kelt partra 1630-ban Rügen szige
tén. Az a hadsereg, amellyel szemben a protestáns német fejedelmekkel
együtt vette fel a harcot, közel 160 ezer katonát tudott felsorakoztatni.
Tehát túlerővel állottak szemben. Ennek ellenére Gustav Adolf csapatai,
ha lassan is, de folytatták előnyomulásukat és 1630. december 25-én; ka
rácsony napján, Greinfeinhagenbe érkeztek. Gustav Adolf ellentmondá
sos személyiségére egy itteni epizód: ezen a karácsonyi napon katonáival
együtt részt vett a reggeli istentiszteleten, ott fennhangon imádkozott,
majd kiadta a parancsot, hogy a rendelkezésére álló 80 ágyúval az aszszonyokkal, gyermekekkel, öregekkel és természetesen katonákkal lakott
várost lőjjék szét. Az viszont kétségtelen, hogy csapatait igen tudta lel
kesíteni és ez a lelkesedés kihatott a harcokban és a harcok kimenete
lében megingott hitű és bátorságú protestáns fejedelmekre is. Gustav
Adolf csapataival 1632-ben, az ún. dél-németországi hadjárat során Lip
cséhez érkezett. Vele szemben az egész császári hadsereg sorakozott fel.
A protestáns német fejedelmek már korábban megígérték Gustav Adolf
nak, a katonai segítségüket, de ez mind végig ígéret maradt. Lützennél
ütközött meg a Gustav Adolf vezette svéd csapat a császár és a katolikus
liga csapataival. Ebben a csatában 1632. november 6-án Gustav Adolf
elesett
A hagyományok szerint elestének a helyén egyik hűséges katonája
egy emlékoszlopot helyezett el. Az akkori információs lehetőségek közt
természetesen ennek a csatának és benne Gustav Adolf elestének híre
nem jelentett világszenzációt, hiszen a háború folyt tovább és újabb hő
söket „termelt” ki és újabb személyiségek elestét, valamint városok felégetését, pusztulását vonta maga után.
Kétszáz esztendővel később, 1832. november 6-án a Lützen-i csataté
ren emlékistentiszteletet tartottak, melynek szolgálatát egy svéd szárma
zású, lipcsei szuperintendens, Gottfried Grossmann végezte. Az istentisz
teletet követő ünnepségen elhatározták, hogy az emlékoszlop helyett em
lékművet emelnek Gustav Adolf elestének helyén, hogy nevét így is .meg
örökítsék az utókornak. Ez a döntés érlelte meg Grossmann szuperinten
densben azt a gondolatot, hogy Gustav Adolf nevével egy egyházi alapít
ványt kellene létrehozni, amely alapítvány a protestáns hittestvérek meg
segítését szolgálná, hiszen Gustav Adolf is protestáns hittestvéreiért har
colt. Grossmann már az ünnepségen gyűjtést tartott az alapítvány céljai
ra, s nagyon szép eredményt ért el. Biztató kezdet volt ez az első alkalom
a Gustav Adolf alapítványra. Grossmann igyekezett elképzeléseit minél
szélesebb körben propagálni.
Azonban a kezdeti lelkesedés hamarosan hanyatlani kezdett, s a Gus.tav Adolf alapítvány 1841-ben holtpontra jutott. Úgy tűnt, hogy a szép
kezdetből nem lesz folytatás.
Míg Lipcsében és Drezdában a meglevő Gustav Adolf alapítvány
megszűnéséről beszéltek, addig Németország egy más városában, Darmstadtban, erjedésbe jött egy nemes gondolat. 1841. október 31-én Dr. Karl
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Zimmermann, darmstadti udvari lelkész a tulajdonát képező „Allgemeine
Kirchenzeitung” című újságjában egy cikket írt. Zimmermannak tudomá
sára jutott ugyanis, hogy a francia diasporában élő római katolikus egyház,
Párizsban, egy olyan egyesületet alapított, amely a protestáns orszá
gokban szétszórt katolikusok megsegítését tűzte ki célul. A fent említett
újságban Zimmermann erről írt, és apropónak felhasználva október 31-ét,
a protestáns világ lelkiismeretéhez fordult egy hasonló egyesület alapítá
sa érdekében.
Zimmermann nem tudott a lipcsei és drezdai kezdeményezésről. És
mint teljesen novumot tudta javasolni, hogy „szép, ha egyek vagyunk a
hitben, de még szebb ha egyek vagyunk a szeretetben. Ettől a szeretettől
indíttatva állapítsuk meg a . . . protestánsokat gyámolító egyletét.” 1 Fel
hívására Lipcséből is érkezett visszhang és ekkor tudta meg, hogy ott már
létezik, sőt éppen megszűnőiéiben van egy Gustav Adolf alapítványnak
nevezett gyámolító egylet. 1842-ben a Grossmann és a Zimmermann
féle elképzelés egyesült és megalakult a Gustav Adolf Egyesület Német
országban. Az egész elképzelésnek Zimmermann adott teológiai alapot,
amikor is két szentírási helyet emelt ki elképzelése alátámasztására. Ér
dekes a két szentírási hely egymás mellé tétele. Az egyik János ev. 21.,
16. verse, ahol is a Feltámadott másodszor kérdezi meg: Péter szeretsz-e
engem? Ehhez az evangéliumi ige mellé Zimmermann a, Galatákhoz írt
levél 6. fejezet 10. versét állította: „Ezért tehát, míg időnk van, te
gyünk jót mindenkivel, leginkább azokkal, akik testvéreink a hitben.” Ez
az apostoli megfogalmazás a hitből fakadó egymás iránti segítésre, nem
csak Zimmermannál, hanem a hazai Gyámintézetnél is jelmondattá lett.
Ebben az összefüggésben most nem érdekes annak a vizsgálata, hogy
tulajdonképpen mi a helyes teológiai mondanivalója János evangéliuma
21. fejezetének. Az mindenesetre említésre méltó, hogy Zimmermann a
Jézus iránti szeretetet össze tudta kapcsolni a mások iránt való jó cse
lekedetekkel — azaz a mai teológiai kifejezéseinkkel — másokért való
szolgálattal.
11. Hazai próbálkozások
Nem véletlenül említettük bevezető sorainkban, hogy tulajdonképpen
ugyanannak az egyházi munkaágnak két jubileumát is ünnepeljük eb
ben az esztendőben. A Gyülekezeti Segély 1980-ban 135 esztendős, vagy
tekinthetjük „csak” 120 esztendősnek. Honnét e két dátum különbözősége?
Székács József, pesti lelkész vetette fel először a hazai, egyházi se
gély egylet gondolatát. Felületesen tekintve ezt a kérdést mondhatnánk
azt, hogy onnét adódott Székács részéről ez a javaslat, hogy tudomást
szerzett a németországi Gustav Adolf egyletről. Véleményünk szerint —
ezt a lehetőséget sem vitatva — mégis másban kell keresni azt1a tényt,
hogy miért éppen Székács volt ennek az ügynek a kezdeményezője. Szé
kácsot, ha nem is elsődlegesen, de meghatározóan befolyásolta az, hogy
azon az Orosházán született, melynek népessége a földrajzilag távoli Tol
na-megyéből, Zombáról, volt kénytelen annak idején hite miatt Orosháza
vidékére menekülni. Nyilvánvaló, hogy Székács már gyermekkorában is
hallott erről s amikor „világlátott” lelkész lett, tényszerűen is megismer
te a szórványokban élő gyülekezetek sorsát.
Székács József, 1842-ben, az egyetlen protestáns újságnak a „Pro
testáns Egyházi Lap” -nak volt a szerkesztője. E lapban publikált Székács
egy felhívást, mely szerint javasolta, hogy „neveztessenek ki egy állandó
választmány, magyarhoni Gustav Adolf alapítványi fiókválasztmány cí
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me alatt. Ebbe küldessenek be mind a 8 szuperintendentiából a krajczáros vagy garasos segedelmezések. Ezen választmány küldje meg ezt a lip
csei és drezdai anyaegyesületnek.”2 Az első, hazai kezdeményezés még
úgy kelt szárnyra, hogy egyrészt közös protestáns, másrészt, mint a német
Gusztáv Adolf- Egyletnek fiókegylete. A javaslat 1843-ban az egyetemes
egyház ülése elé került. Ez is mutatja, hogy hatásában és tendenciájá
ban eredményes volt Székács felhívása. Az egyetemes ülés jegyzőkönyve
szerint, öt tagú bizottságot küldtek ki a német Gustav Adolf Egylet (!)
tanulmányozására. A bizottság feladatául a határozat azt jelölte meg, hogy
a „mi körülményeinkhez alkalmazva dolgozzanak ki egy tervet” .3 A bi
zottság alaposan, a helyszínen vizsgálta meg a Gustáv Adolf Egylet mun
káját és működését, amely ekkor már Grossmann és Zimmermann ál
tal közösen vezetett és kimunkált egylet volt. A bizottság hazatérése után
jelentést tett az egyetemes ülésnek. A jelentésben hangsúlyozzák, hogy
„hazánk határain belől, saját egyházunk által és saját egyházunk gyámolításán óhajtanánk létesíteni ily gyámintézetet, melynek czélja, az
apostol ezen szavaiból indulólag (Gál VI. 10)” „Tegyünk jót mindenekkel,
leginkább pedig hitünk sorsosaival” „tehát mind ev. mind ref. testvé
reinkkel, az egyházi élet eszközeiben szűkölködő magyarhoni protestáns
gyülekezetek felsegélése volna.”4 E javaslatot az egyetemes gyűlés 1844.
szeptember 2-án megtárgyalta és az ülésről felvett jegyzőkönyv 28. pontja
tudósítása alapján elfogadta azt, de mivel a javaslatban „egy bizonyos
gyámolító egylet”-ről volt szó ezért úgy döntött, hogy „életbeléptetése
magán vállalkozásra bizatik” .5 Ez volt tehát az a döntés, amely egészen
1953-ig meghatározta egyházunkban a gyámintézet helyét, területét és
szolgálatát. Ugyanakkor, e döntés közeltávon is megpecsételte e szolgá
latnak a jövőjét is. A bizottság jelentése és az egyetemes gyűlés határoza
ta alapján már nyilvánvalóvá vált, hogy mint magánvállalkozás nem
nagy jövője lesz. Maga Székács 1844. július 14-én ezt írta Dr. Grossmanna'k: „Es sind viele einfluss reiche Menner, die da nicht wagen recht fest
und entschieden aufzutreten.”6 Tehát maga Székács sem nagyon bízott
abban, hogy sok pártolója akad majd a gyámintézetnek.
Az egyetemes ülés után a gyámintézet bizottsága még több ülést tar
tott. Az 1845. január 4-én tartott ülésen megerősítették a protestáns
gyámintézet alapszabályait és azokat mint a mozgalom egyetlen szószóló
ja a Protestáns Egyházi Lap meg is hirdette. E publikáláson kívül ma
gyar, német és szlovák nyelven 12. ezer példányban röplapot is adtak ki,
hogy minél szélesebb kört érjenek el a gyámintézet eszméjével. A nagy
tekintélyű Geduly Lajos dunántúli püspök „Szózatot” adott ki a gyámintézet méltatására. Ebben a következőket olvassuk: „Állítsunk a gyámin
tézet javára Krajczáros egyletet, kötelezzük le egyházközségeink minden
tagját, ki erre leköteleztetni akar, hogy ezen intézet pénztára számára
minden vasárnap papjának kezébe egy krajczárt fog letenni.”7
Időközben megsokasodtak a nyilatkozatok, s az egyetlen „üdvözítő”
megoldásra többféle javaslat is született. Természetesen e javaslatok és
nyilatkozatok legtöbbje ellentmondott egymásnak.
A gyámintézet első országos közgyűlését Pesten tartották 1845. augusz
tus 15-én. (Ismét a 135 éves jubileum!) A közgyűlésen hosszú vita után
egyetlen döntés született, mégpedig az, hogy minél több pártolótagot
kell szerezni a gyámintézetnek. Közben próbálkozások történtek a né
met Gustav Adolf egylettel való intezívebb kapcsolatok felvételére. Eh
hez azonban a magyar kormány — 1845-ben vagyunk! — nem adott en
gedélyt. Úgyszintén ahhoz sem járult hozzá, hogy külföldre segélypénzt
küldjön az egyház a gyámintézeten keresztül — mert erről is volt szó —.
Igaz, hogy a gyámintézet kasszájába igen szerény összeg csordogált
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csak, de hogy biztosítsák a német Gustav Adolf segélyeket, ezért még
ebből a kevésből is segélypénzt akartak a német Gustav Adolf egylet
pénztárába kijuttatni. Már ekkor felmerült az a gondolat, hogy a „Gustav
Adolf” név kerüljön be a gyámintézet elnevezésébe. Ehhez sem járult
hozzá a kormányzat. E közgyűlés ezért a gyámintézetet hivatalosan a „Ma
gyarországi Ágost. Hitv. Gyámintézet” -nek nevezte el. Ekkor már a
gyámintézet kimondottan az Ágostai hitvallást valló, evangélikus egy
ház segélyegyletévé vált.
1846. február 18-án volt a gyámintézet ez időszakának utolsó ülése,
amelyen Szirmai Ádám szeptemvir elnökölt és elnöki jelentésében kö
zölte, hogy „még csak annyi pártfogó fiókintézetekre sem talál — már
mint a gyámintézet —, hogy egy választó gyűlést tartani lehetett volna” .8
Teljes közömbösség a gyámintézet munkája iránt. Igaz, hogy 1846-ban
Wimmer Ágost, fe lölövői lelkész, még résztvett a Gustav Adolf Egylet
közgyűlésén, de ár nem mint a Magyarhoni Gyámintézet képviselője,
hanem csak mint felsőlövői lelkész. 1846. augusztus 15-én tartotta az egye
temes egyház évi közgyűlését. A közgyűlési felszólalásokban már elő sem
került (!) a Gyámintézet neve. Egyedül Székács József foglalkozott még
egy cikk terjedelméig a Gyámintézettel a protestáns Egyházi Lap-ban, s
ezzel „búcsúztatta” el a Gyámintézetet. „ . . . a leány nem halt meg, csak
alszik. Felkölte azt Isten kegyelme és az egyház jó szelleme idejében.”9
Székács tudta, hogy az egyház közösségének tennie kell valamit a
szórványokban élő és anyagilag erőtlen gyülekezetek megsegítésére. De
a kor, amelyben élt, s kora egyháza elsőrenden nem a Krisztusba való
hitet, hanem elfogadva és elismerve a társadalmi status quo-t, gazdagok
ra és szegényekre, mint megváltoztathatatlan, Isten akaratából létrejött
társadalomra alapozta az egyház helyét és szolgálatát. Ezért a gyám
intézet is a gazdagokat próbálta meggyőzni a cél szükségességéről és he
lyességéről. S ezek hitére apellált, gondolván, hogy olyan erős e „kerestyén” társadalmi osztálynak a hite, és egyházszerÉtete, hogy megtudja
oldani az ínséget szevedő gyülekezetek gondját. A gyamintézet első kor
szakának (1842—1846.) egyetlen teológiai alapvetését a Protestáns Egy
házi Lap-ban olvashatjuk. Itt a szerző a hit és a hitből való adakozás
összefüggéséről írt a következőképpen: „.... ahol az adakozási kézszség a
hit ereje által felébresztett, az addig el nem alszik, míg az azt éltető hi
tet kialudni nem engedjük a szívekből és hogy ha ez a készség' meg van,
ez aztán áldozni is fog kifáradhatatlanul még akkor is és azon czélra is,
midőn és a melyről előbb még álmodni sem merénk.” 10 őszintén meg
kell mondanunk, hogy a német Gustav Adolf Egylet elindulása teológiai
lag megalapzottabbnak tűnt mint a magyar testvérszervezetéé. Hiszen
Zimmermann a klasszikus péteri bizonyságtételből indul ki és ebből ju 
tott el a páli következtetésig, hogy csak Krisztus szeretetből fakadhat jó
cselekedet, illetve a mások iránt való szeretetszolgálat. A hazai gyám
nak intézet inkább egy „jótékonysági” egyletnek tűnt, amelynek nem túl
zottan sok köze volt ekkor még az egyházban élők hit-életéhez.
111. A gyámintézet újra alakulása, virágkora, megszűnése
(1860—1953)
1. Az eszmélődés időszaka
A gyámintézet tehát 1846-ban a teljes közömbösség miatt meg
szűnt. Székács a fentebb idézett cikkével „elparentálta” azt.
A szabadságharc, majd annak leverése után éppen a protestáns egy
házak, benne a mi egyházunk is nem is gondolhatott arra, hogy a korlá531

tok közé szorított szűk lehetőségen túl szolgálatát, működését bármi fo
kon is megújítsa vagy kibővítse. A szabadságharc miatti megtorló intéz
kedések nem engedélyezték egyházunknak semmiféle kommunikációs
lehetőséget, pedig enélkül a XIX. század derekán már nem lehetett el
képzelni egy közösséget.
1858. január 1-én újra megindulhatott az egyházi sajtó. Ekkor indult
útjára a Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, amely meghatározott szere
pet töltött be egyházunk szervezeti és szellemi életében. Tulajdonképpen
az első világháború végéig végzett jó szolgálatot ez az egyházi sajtóter
mék. Ez is aláhúzza azt az ismert tényt, hogy az egyházi sajtó, egyrészt
mint publikációs fórum, másrészt mint informáló és tudatformáló té
nyező, elengedhetetlenül hozzátartozik az egyház belső életének korsze
rűsítéséhez, teológiai fejlődéséhez és a közegyházi gondolkodás elmélyí
téséhez.
A Protestáns1
' Egyházi és Iskolai Lap egyik segédszerkesztője éppen
az a Székács József volt, aki negyed évszázaddal annak előtte a gyám
intézet gondolatát felvetette. A Protestáns Egyházi és Iskolai Lap kez
dettől fogva foglalkozott az egyház különböző munkaterületeivel, sokkal
kritikusabban és elemzőbben mint bármikor is korábban. Így például
„az egyháznak egyetemessé szervezéséről, egyetemes alapról, szegény
ügyről, belmisszióról” 11 írtak. Nemcsak felvetették ezeket a problémákat,
hanem egyben belső egyházi kérdésekről és az egyház struktúrájáról is
hangzottak el a lapban állásfoglalások. Amikor pl. az egyetemes alapról,
a szegény ügyről, vagy a belmissióról írtak, akkor abban már benne
volt a gyámintézet gondolata is, mintegy olyan kezdeményezésé, amely
mindezeket — legalábbis alapjaiban — hivatva volt segíteni, előmozdí
tani. A korabeli vélemény szerint az első kísérlet azért nem sikerült,
mert „e gyámintézet alakítása felülről szorgalmaztatott, magán vállalko
zásra bízatott” 12, s így nem válhatott az egyház egészének felelős mun
kaágává. Ugyanakkor — ne felejtsük el, hogy 1858-ban vagyunk s a
publikációkban még ugyan nincs szó a gyámintézet újjászervezéséről, de
egyházi személyek máris elhatárolják megukat attól a kísértéstől — amely
nyilvánvalóan a háttérben feléledőben volt —, hogy a Gustav Adolf Egy
let modelljét használják fel egy hasonló intézmény létesítésénél. „Ma
radjunk szorosan a hazai hivatalos egyház jogkörében, s ez által is ad
juk értésére mindenkinek, hogy gyámintézetünk nem csupán szabad, ha
nem kötelező vállalkozás egyházban, egyházért? hol közegyházunk sze
gény ügyének ellátása közös teendő” 13. Ez a megállapítás kettős értékű,
egyrészt a gyámintézetet csak hazai egyházon belüli egyletnek ftudja
elképzelni, másrészt — s ezt ki is mondja — nem lehet azt egy szabad
vállalkozásra bízni, hanem azt csak az „egyházban az egyházért” felelős
sége alapján lehet újjászervezni. Egyértelműen állástfoglalnak e kor
szak cikkírói, egyházi személyiségei — nagyobb része — amellett, hogy
a hazai egyházi problémákat a magyar evangélikus egyháznak, saját ma
gának kell megoldania, és nem külföldi hittestvérekről való kéregetés
sel. Ezt nem a magyar büszkeség mondatta velük, hanem az egyház füg
getlenségét féltették a rendszeresen kapott segély elfogadásának követ
kezményeitől.
1860. májusában tartotta a dunántúli egyházkerület rendes évi ülé
sét, Kőszegen. Ezen az ülésen elfogadásra került a dunántúli egyházke
rület gyámintézetének programja. Ez az első jogi és szervezeti megfo
galmazása hazai gyámintézetünknek még akkor is, ha ez csak kerületi
szinten történt. Tehát az újjáalakult gyámintézet bölcsője a dunántúli
egyházkerület volt. Amikor Székács megkapta ezt a programot, öröm
mel vette kézbe, hiszen saját gondolatainak a megvalósulását olvasta ki
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abból. Úgy látta, hogy e program alaptételei megfelelnek a kor köve
telményeinek, egyházunk belső élete problémáinak, ezért azt felhasznál
va egy országos programot készített és azt az 1860. október 10-én tartott
egyetemes gyűlés elé terjesztette megtárgyalásra. Az egyetemes gyűlés
22. jegyzőkönyvi pontja tudósít bennünket arról, hogy az előterjesztést
az ülés elfogadta és kimondta az egyetemes egyházi gyámintézet meg
alakítását. Azzal a megjegyzéssel, hogy az egyetemes gyűlés „a gyülekeze
teket szólítsa fel keresztyéni szeretetből való, önkéntes és minden kény
szerítés nélküli adakozásra” .14 Ez a megfogalmazás merőben más mint
az 1844-es egyetemes ülés határozata, amely magánvállalkozásra bízta
a gyámintézet jövőjét. Tehát ha a gyámintézet történetével foglalkozunk,
illetve a Gyülekezeti Segély múltját kutatjuk, akkor e szolgálatnak 120
éves jubileumát ünnepeljük ebben az esztendőben, hiszen tulajdonkép
pen 1860. október 10-től kezdődően funkcionál megszakítás nélkül egy
házunkban a gyámintézet illetve annak mai utódja a Gyülekezeti Se
gély.
Az egyetemes egyház ülésén elfogadott határozat után néhány nap
pal, 1860. október 15-én, máris kiadta a gyámintézet országos programtervezetét. Ebből idézzük az alábbiakat: „A kellő anyagi eszközök hiányá
ban az egyház csak tengődik s nem képes azon magasztos czéloknak
megfelelni, melyekre hivatva van.” Majd egy következő passzusban ezt
olvassuk: „Az egyetemes ágost. hitv. ev. egyházi gyámintézet czélja: már
létező egyházaink s tanintézeteink felsegélése, s a hol kívántatik, újjak
nak felállítása; — s ezen czél, a hivek bár mi módoni kényszerítése nél
kül, egyedül a keresztyén szeretet önkénytes áldozatai által kívánja lé
tesíteni” 1 . Tehát a gyámintézet elfogadott programja egyrészt hangsúlyossá
teszi az önkéntesség elvét, másrészt kitágítja a gyámintézet feladatát.
Így indult el tehát a gyámintézet amely napról napra izmosodott és
fejlődött. Az első országos közgyűlését 1861. augusztus 27-én Pesten tar
totta a gyámintézet 1865-től kezdődően ezeket az évi közgyűléseket az
ország más-más gyülekezeteiben tartották, amelyek elsőrenden társadal
mi megmozdulások voltak, mint egyházi alkalmak. A gyámintézet első
elnöke az a Székács József lett, aki ezt a szolgálati ágat megálmodta és el
indította. Székács 1866-ig töltötte be az elnöki tisztet.
Nincs lehetőségünk arra, hogy a gyámintézet első korszakánál hoszszasabban időzzünk. Legyen elég annyi, hogy az egyházkerületi gyám
intézetek funckióikban átvették az egyetemes gyámintézet intencióit —
egyházkerületi szinten. Hamarosan egy átfogó szervezési munka indult el.
Az akkori egyházi élet legkiválóbb személyiségei áltak ez ügy mellé és
képviselték a gyámintézet célkitűzéseit. A szép kezdet nem jelentette
azt, hogy nem lettek volna a gyámintézeten belül problémák, kudarcok,
sőt nem egyszer éles viták is. Elég hamar jelentkezett az a mind máig
„érvényes” szemléletmód, hogy a gazdagabb gyülekezetek igen csekély
összeget fordítottak erre a célra. „Amíg a kisebb egyházak évről évre
megadják kegyeletes áldozataikat, a népes és vagyonos egyházaknak leg
többjében mégis vagy nincs igazi szabályszerű élő és működő gyáminté
zet, vagypedig csak tengődik az.” 16 — olvassuk a Bányakerületi gyámin
tézet elnökének a jelentéséből 1902-ben.
Bennünket most elsőrenden nem a gyámintézet anyagi természetű
kérdései foglalkoztatnak, mégis érdemes néhány statisztikai adatot ki
emelni Ha csak a mai gyülekezeteinket vesszük figyelembe, tehát azo
kat, amelyek ma is megtalálhatók egyházunk térképén, akkor arról ta
núskodnak e számok, hogy 1860—85 között 32 gyülekezet kapott segélyt
tűzkár okozta csapás enyhítésére, 3 gyülekezet villámcsapás következté
ben megrongálódott temploma újjápítésére, 6 pedig árvíz utáni ú jjá-

építésre. Ezeken felül 90 olyan gyülekezetről tudunk, amelyek ebben az
időszakban templomépítésre, és 57 gyülekezet lelkészlakás építésre ka
pott kisebb, nagyobb összegű támogatást a gyámintézettől. Ez annyit
jelent, hogy a ma meglevő gyülekezetek közül a gyámintézet első 25
esztendejében a gyülekezetek fele kapott anyagi támogatást. És
ha hozzávesszük a gyámintézet további segélyeit, valamint a Gyülekezeti
Segély 27 esztendős szolgálatát megállapíthatjuk, hogy nincs olyan ma
gyar evangélikus gyülekezet, amely ne részesült volna akár a távoli
múltban, akár a közelmúltban gyámintézeti illetve Gyülekezeti Segély
támogatásában.
A gyámintézet kezdettől fogva készségesen segítette az alakuló gyü
lekezetek anyagi talpraállását. Az első 25 esztendőben alakult gyüleke
zetek között találjuk Debrecent, Diósgyőrt, Kondorost, Medgyesegyházát
stb. amelyek elsőrenden a gyámintézetnek köszönhetik anyásodásukat
2. Profilváltozás a gyámintézeten belül
Hosszú vajúdás után, 1891-ben összeült egyházunk zsinata. A zsinat
— természetesen többek között — foglalkozott az akkorra már megiz
mosodott gyámintézettel is. Mégis azt kell mondanunk, hogy a gyáminté
zetnek, a gyámintézet profiljának változását nem a zsinat összehívása il
letve a zsinati törvény határozta meg elsőrenden, hanem egy egészen
más probléma. Ennek a problémának látszólag semmi köze nem volt az
egyház szervezetéhez, karitatív szolgálatához, egyházi törvényekhez. Az
igazi okot abban látjuk, amit Zelenka Pál gyámintézeti elnök, a gyám
intézet 1891. nyarán tartott közgyűlésén a következőkben foglalt össze:
„A z állandó nagy baj azonban, mely egyes vidékeken alapjában támadta
meg egyházi életünket: a kivándorlás, és a philoxéra — vész, pusztító
ragály gyanánt mind veszedelmesebben terjednek. Közös erőnek alkal
mazása itt az egyetlen ellensúly.” 17
Köztudomású, hogy a XIX. század utolsó negyedében indult meg
hazánkban az első nagyobb kivándorlási hullám. A szűkre szabott gaz
dasági élet, a nagyon csekély ipari munkalehetőség sok ezer embernek
nem adott kenyeret és élet lehetőséget. Ennek természetesen megvolt a
maga egyházi vetülete is. Itt van például a salgótarjáni gyülekezet tör
ténete. Maga a gyülekezet — imént a gyámintézet támogatása révén —
1872-ben alakult meg. Az ezredfordulón a gyülekezethez 1728 evangélikus
tartozott. Ebből 288 élt a városban, 1440 lélek pedig a környező 52 község
ben, az 1728 evangélikusból évente 20—30 evangélikus vándorolt ki. Ennyi
vel fogyott a gyökerük. E csökkenést mind máig nem tudta a gyülekezet
kiheverni.
A kivándorlással szinte egy időben hazánk legnagyobb részén az ad
dig gazdag szőlő telepítéseket, egyik napról a másikra tönkretette a filoxéra. Ennek az volt a következménye — mivel ennek a szőlő betegség
nek az ellenszerét még nem ismerték — emberek tízezrei szegényedtek
el, illetve váltak munkanélkülivé, vesztették el mindennapi életüknek ad
dig biztosítva látott alapjait. E két „egyházon kívüli” , azaz társadalmi,
gazdasági probléma hatásaiban befolyásolta az egyház életét, s ugyanak
kor egy egyházi szolgálati ág célkitűzéseinek, a gyámintézetnek mozga
tó rugójává lett.
A zsinat összehívása a megváltozott politikai és gazdasági helyzet
ben égetően sürgőssé vált. Az előzetes jelzések nem voltak kedvezőek a
gyámintézetnek. A gyámintézet féltette a pozícióját, hiszen eddig egyedüli
letéteményese volt a szórvány gyülekezetek megsegítésének. Most amikor
előkerült az egyházi közalap, mint anyagiakat biztosító kasszának a.létre
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hozatala, a gyámintézet több, hűséges munkásában felmerült a kérdés,
vajon ezután nem válik e feleslegessé a gyámintézet. Ez az aggodalom
egészen odáig terjedt, hogy a közegyházi szellem további erősödését fél
tették a zsinat határozataitól. Kétségtelen — és ez az éremnek a másik
oldala —, hogy a gyámintézet volt ebben az időszakban az egyetlen egy
házi fórum, amely éppen szolgálatával munkálta a közegyházi „gondol
kodást” . „Nem volt czél, a mely ily egyetemes rokonszenvet ébresztett
volna, intézet, mely ily egyakarattal eggyé tette munkás —, köz- és ün
neplő ünnepnapon összehozta volna közegyházunk közönségének egyete
mét.” 18 mondotta Zelenka Pál. Most ne csökkentsük ennek a mondatnak
az értékét azzal, hogy ezt éppen a gyámintézet elnöke mondotta, aki el
fogult lehetett az általa vezetett munkaággal szemben. Tény az, hogy a
gyámintézet, mint az egyháznak egyetlen olyan — ha nem is hivatalos —
szervezett munkaága, amely minden egyházigazgatási fórumon képvisel
tette magát és szervezete az egyházi struktúrát szolgai módon követte, a
közegyházi szemlélet mélyítését volt hivatva elősegíteni.
Az 1891—94-es zsinat törvényt hozott a gyámintézetről. A törvény fő
pontjai a következők:
„1. §. A magyarhoni e. e. e. gyámintézet, mint az egyház intézménye
továbbra is fenntartatik.
3.
§ Feladata: mindazon egyházi céloknak segélynyújtás általi elő
mozdítása, melyek az egyházi közalapból kielégítően nem támogathatók.
5. §. Az e. e. e. gyámintézet szervezetét az egyetemes ülés által jóvá
hagyandó szabályrendelet állapítja meg.” 19
A zsinat tehát kijelenti és elismeri a gyámintézet tevékenységét és
annak létjogosultságát. Viszont a gyámintézet eddigi tevékenységének egy
részét a hivatalos egyház (közegyház) teendői közé sorolta. Így: a szegény
egyházak gyámolítását, új egyházközségek és missziói egyházak segítését,
a szórványokban élő egyháztagok anyagi.támogatását, stb.
Ezen a ponton még egy gondolat erejéig vissza kell térnünk a zsinat
összehívásának előzményeire. Fentebb már említettük a kivándorlást és a
gazdasági nehézségeket, melyek egyértelműen siettették a zsinat összehí
vását, de nem hallgathatunk — a gyámintézet összefüggésében sem —, a
XIX. század végén hazánkban is jelentkező szekularizmusról. Mind a ké
sőbbiekben látni fogjuk a gyámintézet munkaterülete a zsinati törvények
alapján bizonyos értelemben a korábbihoz képest leszűkült, de ez nem
beszűkülés vagy e munkaág elszürkülését jelentette, hanem csak profil
változást.
A „Budapesti Hírlap” 1891. december 5-én, a zsinat megnyitásának
a napján a következőt írta:” az egyházi életnek általános hanyatlása kiha
tott Magyarországra is, és attól a protestánsok sem maradtak mentek.
Valamennyi egyház pótolni iparkodik mulasztásait s visszanyerni befo
lyását az emberiségre. A papi elemet vagyontalansága akadályozza a mo
dern pénzkereső világban szerepelni és befolyást gyakorolni a világi elem
pedig hitbuzgóság nélkül való, keveset törődik az egyházzal s istentisz
telettel, kivéve, ha egyéni és politikai ambíciók némelyeket arra kész
tetnek, hogy protestáns autonóm — testületekben szorgalmasan résztvegyenek.” Ez volt tehát az az egyházi helyzet, fogalmazhatjuk úgy hogy
hit életi háttér, amikor is a gyámintézet a zsinati plénum előtt elnyerte
törvényes létjogosultságát.
A XIX. század végén, részben a szekularizáció következtében, rész
ben az egyházunkban „uralomra jutott” liberális teológia hatására, egy
házi életünk, gyülekezeteink hitélete igen kérdésessé vált. Az egyház a
keresztyén kultúra letéteményesévé akarta magát feltüntetni. Evangélium
hirdetés helyett egyházi „beszédeket” tartottak a lelkészek. S megindult
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a versengés — az evangélikus egyházon belül is — a társadalom vezető
rétegébe kerülésért. A gyámintézet vezetői korán észrevették ennek a teo
lógiai. egyházszervezeti irányzatnak a negatív hatását. Ennek -egyik bizo
nyítéka az 1894-ben megjelent gyámintézeti röpirat, mely szerint, „a
gyámintézet segélyezni kívánja a vele egyhiten valókat, enyhíteni a bajt
és nyomort... ahol az evangélikusok 20—30 községben is nagyobb szám
mal elszórva vannak és nincsen se templomuk . . . se papjuk ... úgy ne
vezett missionárusokat küld ki, k i k . . . időről időre helyenként össze
gyűjtik, tanítják őket. . . Továbbá azokat a gyülekezeteket, melyek sa
ját erejükből, daczára minden megerőltetésnek, magukat egyházilag fenn
tartani . . . nem képesek, — könyöradományban részesíti. Nagyobb segélyt
nyújt az olyan egyházaknak, melyeket nagyobb elemi csapás ért. Gyámolítja azokat az egyházakat, melyek építkező egyházak, avagy pedig
adósság terhe alatt nyögnek. Magáévá teszi az árvák ügyét, mert az ár
vaházakat erejéhez mérten pártfogolja.” 20 Igaz, hogy ez a röpirat anya
giakról beszél, segélyezést emleget, de ezek mellett már említést- tesz
a missiói munka szükségességéről és területéről is. Ez pedig a kristocentrikusabb hitélet elindulásának a kezdetét jelentette.
A következő esztendőben 1895-ben, Mayer Endre eperjesi teológiai
tanár a gyámintézet profiljával kapcsolatosan a következőket javasolta:
a gyámintézet vegye fel a programjába a belmissziót, nevezetesen a házi
istentiszteletek, dalárdák, ifjúsági egyesületek és diakonosszák ügyét is.
Majd később, ugyan ő volt az, aki javasolta, a gyámintézet profiljából a
vallásos olvasmányok, prédikációs kötetek, ének — és imádságos könyvek
kiadását. A gyámintézet, történetének ebben a szakaszában, a gyüleke
zetek anyagi támogatásán túl a belmisszió felé akart fordulni. A gyám
intézet országos ülése 1899-ben foglalkozott a gyámintézet új profiljával,
ahol is a közgyűlés kimondta, „hogy sem a bel- sem a külmisszió abban
a tág terjedelemben mint azt indítványozó (Mayer Endre) óhajtotta a
gyámintézet hatáskörébe fel nem veheti.” 21 Így a szép és nemes kezdet
ekkor még leszavaztatott.
Időközben megizmosodott a gyámintézet szervezetileg is. Ennek egyik
jele, hogy az ország különböző részein gyámintézeti nőegyletek alakultak.
Igaz, hogy ez nem teljesen új kezdeményezés, hiszen már 1845-ben Felső
lövőn, majd a 60-as évek elején másutt is alakultak nőegyletek. Amiért
most. teszünk említést erről az az, hogy Gyurátz Ferenc dunántúli püspök
sajátos „küldetést” lát a nőegyletek számára. Éspedig, „azt akarja elérni,
(ti, nőegyletekkel), hogy a hol egy ilyen nőegylet megalakul, ott biztos
segítségre számíthassanak, kellő védelmet találjanak, nyájas gondozásban
részesüljenek a szegény iskolás gyermekek . . . az ínséggel küzdő egyház
tagok . . . árvák...;. Azt akarja, hogy ha egyéb vagyonuk nincs is, bibliája,
énekes- és imádságos-könyve legyen a legszegényebbnek is”22 Az biztos,
hogy ez a tendencia nemcsak a bibliai Márta képtől áll messze, de nem
lehetett azok számára sem „üdvözítő” akik énekes-könyvet kaptak min
dennapi kenyér helyett.
Világos, ha ilyen feladattal megbízott nőegyleteknek nem volt nagy
jövőjük. Ez meg is látszik abban, hogy pl. a mai gyülekezeteink közül
1901-ben mindössze 8-ban volt nőegyleti munka, így Pesten, Székes
fehérvárott, Komáromban, Szákon, Sopronban, Körmenden, Felpécen,
Nagyvázsonyban és Nyíregyházán. Téves tehát az a személet, hogy a
gyámintézetet a nőegyleti munka újította meg, vagy hogy éppenséggel
annak előfeltétele a nőegyletek megalakulása és az ifjúsági csoportok lét
rehozása.
Ebben a korszakban az egyház szervezete nemcsak egyházjogilag ta
golódott négy egyházkerületre, hanem e négy egyházkerület oly annyira
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független volt egymástól, hogy gyámintézet vonatkozásában sem lehet
egyöntetőségről beszélni, Mind a négy egyházkerületnek megvolt a ma
ga gyámintézete. A választmányi és az országos gyámintézeti közgyűlések
kivételével a kerülti egyesületek önállóak voltak. Ez hosszú távon ha
tározta meg a gyámintézeti munka intenzitását és profilját.
Tulajdonképpen a XIX. század végén, amikor az egyházon belül is
felismerték a hitélet elsatnyulását, és felmerült a vágy az intenzívebb
egyházi életre, s ennek kimunkálásáról kezdtek beszélni, éppen az egy
házkerületek féltve őrzött autonómiája volt az akadálya a közös cselek
vés megalkotásának. A gyámintézet a megváltozott egyházi viszonyokra
való tekintettel 1902-ben új alapszabályt léptetett életbe. Ez kimondja,
hogy csak „oly szegény egyházközségek, melyeknek önálló fennállását
az egyetemes egyház érdeke követi, valamint olyan új egyházközségek,
illetőleg missiók, és szórványok segítése, kik az anyaegyházközség ol
talmától távol eső helyen laknak”23 segélyezhetők. S bár teológiai szem
léletmód változásról ekkor még nem beszélhetünk, mindenesetre a tény
az, hogy a gyámintézet — bár elsőrendben megmarad a gyülekezeteket
megsegítő egyesületnek —, de már felvette a gondját az akkor már erő
teljesen hangoztatott, majd néhány esztendővel később nagyobb mé
retekben megmutatkozó missziói egyházközségek megsegítésével.
Dr. Karner Ágoston
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Halottaink
Mitykó Zoltán
1924-1980
Aradon született. Az elemi és középiskolát ugyanott végezte. A sop
roni Hittudományi Karon tett szigorlata után Kapi Béla püspök Keszt
helyen szentelte lelkésszé 1948. április 7-én. Segédlelkészként Tapolcán,
Zalaegerszegen és Győrött szolgált. 1953. május 1-én került Kajárpécre,
s itt szolgált haláláig. Feleségével, Vukmánovits Zsuzsannával Sárváron
kötött házasságot. Három gyermekük született: Zoltán, Marianna és And
rás.
Jól képzett lelkész volt, és csendben végezte szolgálatát, elsősorban
gyülekezete területén, de szívesen hozott dolgozatokat az LMK-ra is. Öt
évvel ezelőtt volt az első súlyos műtétje. Ezután hatalmas akaraterővel és
hittel éveken át úgy dolgozott, utazott mint aki egészséges. 1979 elején
meg kellett adnia magát az addig is egyre hevesebben támadó betegség
nek. TJjabb súlyos gerincműtét után, 1979 nyarán még szolgált gyülekeze
tében. A hatalmas fájdalom miatt úgy, hogy istentisztelet vagy más szol
gálat előtt vette be a fájdalomcsillapítót. 1979 nyarán a mohácsi kórház
ba került, s itt is halt meg. Szinte utolsó napjáig tartotta a kapcsolatot
gyülekezetével, barátaival. Még az 1980. évi, gyülekezeti költségelőirány
zatot is elkészítette a kórházi ágyon. A kórházból küldött levelei mindvé
gig bizakodással és hittel voltak tele. De temetéséről már halála előtt
fél évvel rendelkezett. Maga választotta ki temetési igéjét Pál apostolnak
Félix előtti védekezéséből, mely saját élete vallomása is volt. „Lesz fel
támadásuk mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Ezért magam is arra
törekszem, hogy lelkiismeretem mindenkor tiszta legyen Isten és em
berek előtt.” (Csel 24,14—16.) Koporsójánál — saját kérésére — Bárány
Gyula esperes, a sírnál — a rákosi új köztemetőben — Laborczi Zoltán és
Dombi László szóltak. Kajárpéci hívei külön autóbuszokkal jöttek teme
tésére. 55 éves volt. Jó néhány koszorúban volt éppen ennyi szál szekfű,
a téli idő ellenére. Emberileg nagyon fájdalmas volt elvesztése, de a bú
csúvételt megkönnyítette az, hogy szenvedésével és halálával ő maga tett
bizonyságot arról, hogy lehet hittel szenvedni és reménységgel elaludni,
hiszen " Krisztus, Te vagy életem, Nyereség halálom. Reményem Beléd
vetem, A halál csak álom.”
Pásztor Pál
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Dr. Benes Miklós
1902-1979
Jómódú földbirtokos családból származott, gyermekifjúként 13 éves
korában keresztelkedett meg. Egy kis hittankönyv érintette meg a szí
vét és fordította Jézus Krisztus felé, akit nagyon szeretett. 15 éves korá
ban a Fasorban konfirmált — Kaczián János lelkészsége idején — s ez
is nagy élményt jelentett számára. Jogi pályára lépett, ügyvédi praxist
kezdett, munkakörét azonban szolgálatnak tartotta, a szegények ügyé
ben igyekezett tevékenykedni, s általában honorárium nélkül végezte
az ügyeket. Felesége Viotor Zsófia, a neves teológiai tanár: Victor János
unokahuga. Házasságuk mindvégig boldog és harmonikus: hitben, szeretetbén, szolgálatban egyek voltak. 1939-ben súlyos lábtrombózist kapott.
Ezt követően mindig vigyáznia kellett a lábára. 1944-ben származása mi
att Borba hurcolták el büntetőtáborba, bányamunkára, de ezt a megpró
báltatást is békességgel fogadta. A táborlakók között is Jézusról igyeke
zett bizonyságot tenni. Isten hazasegítette. Sok éhezés, gyász (édesanyja,
bátyja a bombázások alatt halt meg) után 1947-ben jelentkezett a Teoló
giai Akadémiára, s tanulmányait két és fél év alatt kitüntetéssel elvé
gezte.
A jó Pásztor misszió keretében már 1943—44-ben oktatta az áttérőket,
Kemény Lajos esperes felkérése alapján, sőt nagylétszámú bibliakört is
vezetett A teológia elvégzése után segéd- és helyettes-lelkészi szolgálat
ba állt. 12 év alatt 12 helyen működött, nagy alázattal és türelemmel.
Angyalföld, Budavár, Vecsés, Budafok volt többek között egy-egy állo
máshelye. Beteg lába miatt Budafokról ment nyugdíjba, 59 éves korá
ban. Ezt követően alkalmi szolgálatokat vállalt, valamint nyelvórák tar
tásával biztosította az anyagi életfeltételeket. Sokan szerették szelíd, alá
zatos, gyermekien odaadó hitű egyéniségét. Hosszú és nehéz, de mind
végig türelemmel és hittel viselt szenvedés utón hunyt el. A rákospa
lotai temetőben nyugosznak hamvai. Temetési igéje Dániel 12,3 volt:
„A z okosok fényleni fognak, mint a fénylő égbolt, és akik sokakat az
igazságra vezettek, mint a csillagok, mindörökké.”
Pásztor Pál

Marcsek János
1890-1980
Nyíregyházán született, a főgimnáziumot helyben, a teológiát Po
zsonyban, Eperjesen és Rostockban kitűnően végezve, 1913 szeptemberé
ben avatta lelkésszé Scholtz Gusztáv püspök, mint Raffay Sándor BpestDeák-téri lelkész káplánját. Itt kezdte el szolgálatát. Nagy örömmel fog
lalkozott az ifjúsági és gyermekmunka szervezésével, Raffay Sándornak
segített — 2 hónapig, mint helyettese is — a Ferencvárosi gyülekezeti kör
szervezésénél. 1914-ben Ujcsanálos egyhangúlag megválasztott lelkésze.
Innen hívta vissza Raffay Sándor Budapestre, az evangéliumi egyház
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munka folytatására. 1917. szeptemberétől 1921 májusáig vallástanár volt
Bpesten. Három kisgyermekkel — a háború utáni élelmezési nehézségek
miatt — 1921-ben elfogadta a tokaji egyházközség egyhangú meghívá
sát. Itt kiépítette azt a szórványmunkát, amelynek egész lelkészi szolgá
lata alatt lelkes propagálója, szinte apostola volt. Szívesen szolgálta az
egyházi sajtót prédikációk, napi áhitatok és az egyházfegyelemről írt
cikkeivel.
1927-ben Őzdra ment lelkésznek, hol nyugdíjaztatásáig, 1954-ig in
tenzív belmissziói, ifjúsági és szórványmunkát végzett nagy szórványte
rületen, hűséges segédlelkészeivel együtt. Buzgólkodása nyomán Ózdon
gyülekezeti ház, három fiókegyházban templom épült. Szervezte a szilvásváradi-bántapolcsányi csendes heteket.
Nyugdíjas éveiben is sokat szolgált, egészen 81 éves koráig. Ekkor
Budapestre, gyermekeihez költözött. A kelenföldi gyülekezetben élt.
Különböző fokon sok egyházi tisztségre választották meg. A volt
Hegyaljai egyházmegyének tíz éven át esperese, s ilyen minőségben
1945—1948 között püspökhelyettes is.
Hűséges hitvesével: Rajner Paulával 66 esztendőn át együtt fárado
zott az ifjúsági és gyermekmunkában. Folyamatos gyengülés után ottho
nában halt meg, miután szeretteitől egyenként is elbúcsúzott. Ravatalá
nál, a Farkasréti temetőben, Bencze Imre kelenföldi lelkész hirdette az
igét, Pintér Károly ózdi lelkész és Csákó Gyula ny. lelkész pedig — sor
rendben az első káplánja — mondott búcsúszavakat.
Pásztor Pál

Szepesi István
1908-1980
Kajdacson született, Tolna megyében 1908. december 26-án. Édesapja
Szepesi János községi főjegyző volt, édesanyja Lágler Ilona, a kistormási
bevándorlók első lelkészének leszármazottja. Szülei korán haltak meg és
kis testvére nevelését hűséggel végezte; elemi iskola elvégzése után gim
náziumi éveit Bonyhádon töltötte. Érettségi után a soproni Teológiai Aka
démia hallgatója lett, majd egy-egy fél évet Rostock és Lipcse városok
Teológiáin szorgalmas munkássággal töltött el.
1931-ben avatta lelkésszé Bonyhádon néhai Kapi Béla püspök és
utána Kétyen 3 évig, majd Nemespátrón rövidebb ideig segédlelkészként
szolgált. 1935-ben Sikátor hívta meg lelkipásztorának, ahol 1974 július
1-ig, nyugalomba vonulásáig szolgált.
Házasságot 1936. év őszén kötött Garam Gizella tanárnővel Szekszárdon, két fiú és egy leány gyermekük gazdagította életüket. Nyugdíjba
menésekor Pápára költözött Fő utcán levő szép házukba, ahol boldogan
ölelte hazalátogató gyermekeit és hét unokáját. Szívesen vállalt volna
szolgálatot nyugdíjas korában is, de betegsége ebben csakhamar meg
akadályozta. Hosszas és súlyos betegség után 1980. március 1-én halt meg.
Temetése Pápán volt március 5-én. Volt gyülekezete, lelkésztársai és tisz
telői kísérték utolsó útjára. Síkos Lajos esperes hirdette a vigasztalás
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evangéliumát; Mátis András sikátori lelkész búcsúzott, mint utód a gyü
lekezete és maga nevében s eközben volt hívei és tanítványai hintették
sírjára könnyekkel áztatott koszorúikat és virágjaikat. Tóth Sándor lel
kész az egyházmegye Lelkészi Munkaközössége nevében búcsúzott a sze
lídségével példát mutató szolgatárstól, aki az egyházmegyének két cik
luson át számvevőszéki elnöke volt. Gyülekezetében építő szolgálatáról
beszél a vezetése alatt épült kántortanítói lakás és a többször megújított
templom. De ezeknél jobban bizonyít az igét hallgató és Krisztust követő
hívek serege Sikátoron és Veszprémvarsányon is.
Emlékét megői-izve emlegetik szelídségét, józanságát és alázatosságát.
Igen szelíd szívű pásztor volt, aki soha nem parancsolt, hanem csak kért.
Igehirdetései egyszerű szíves hívogatások voltak az evangéliom elfogadá
sára. „Boldogok a szelídek, mert öröklik a földet” (Mt 5,5).
Tóth

Sándor

ÚRVACSORA VÉTEL UTÁNI IMÁDSÁG
Hálát adunk Néked, mi Urunk, örökkévaló Isten, hogy tápláltál ben
nünket a Te mennyei ajándékaiddal. Kérünk Téged, erősíts minket ja
vaiddal szent hitünkben. Tedd állhatatossá egymás iránti szeretetünket.
Tarts meg minket az örökélet reménységében a Te egyszülött Fiad, Jézus
Krisztus által. Ámen.
(A norvég liturgiából)
Szent Isten, Mennyei Atyánk, hálát adunk Néked a Te csodálatos ke
gyelmedért, amelynek szállást készítettél a mi szívünkben. Az igazságnak
ismeretéért, a hitért, az örök élet reménységéért, amelyet nekünk Szent
Fiadban, Jézus Krisztusban kinyilatkoztattál.
Hálát adunk Néked, hogy lelki eledellel és mennyei itallal az örök
életre tápláltál bennünket Szent Fiad által.
Tied ezért a dicsőség mindörökké!
Kérünk Urunk, emlékezzél meg Anyaszentegyházadról. Váltsd meg
minden gonosztól. Vidd teljességre a Te szeretetedben. Gyújtsd egybe az
égnek mind a négy tájékáról megszentelten a Te Országodba, amelyet
készítettél számára. Mert tied a hatalom és a dicsőség mindörökké!
Jöjj el Urunk Jézus és maradt velünk! Ámen.
(Didachéból)
Urunk! Krisztusunk!
Te lelki eledellel tápláltál bennünket. Tisztelettel kérünk: a Te szent
Tested és Véred vétele által taníts meg minket arra, ohgy helyesen ér
tékeljük a földieket és ragaszkodjunk a mennyeiekhez. Add, hogy egy
szer örökkévaló Országodnak boldog, örvendező vendégei lehessünk.
Ámen.
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Reformációi sorozat
Mit feleltek,
ha megkérdeznek titeket...?
1. Kicsoda az Isten?
Egy görög filozófustól megkérdezte a király: „Micsoda az Isten?”
A bölcs először egy napi, majd két napi, s mindig több haladékot kért
a gondolkodásra. Végül a királynak elfogyott a türelme s ingerülten tu
dakolta a folytonos halogatás okát, mire a filozófus azt mondta: „Men
nél tovább gondolkodom rajta, annál kevésbé értem.”
Kicsoda az Isten? Erre a kérdésre alázatosan azt kell mondanunk,
magamtól nem tudom. S minél többet gondolkozom, töprengek, annál
kevésbé tudom. Ahhoz, hogy megtudjak valamit róla, megismerjem őt,
az kell, hogy megmutassa nekem önmagát. De vajon megmutatja-e ma
gát Isten? Megmutatja. Alkotásaiban és igéjében. Az alkotás mindig ta
núskodik az alkotóról. A kép a festőről, a vers a költőről, a gép a mér
nökről s lehetne sorolni tovább. A művekből bizonyos mértékben mindig
megismerhetjük az alkotót. A körülöttük levő világ, az élettelen termé
szet, az élőlények, az ember tanúskodnak Arról, Aki mögöttük van. A fej
lődő tudomány eszközeivel egyre jobban megismerjük a világot. Az vol
na logikus, hogy egyre jobban megismerjük az Istent is. Van ilyen ta
pasztalatunk, de vannak másféle eredmények is. A természettudományok
hatalmas lendülete sok embert erősített meg hitbeli meggyőződésében.
De sokak számára lett a hitbeli megrendülés, a kételkedés forrása. Meg
kellett tanulnunk a Római levél 1. fejezetének igazságát. Bár Isten alko
tásaiból megismerhető, mégsem ismerjük meg Öt. Sőt sokszor elsöté
tedik a szívünk és a gondolataink. A nagyobb, a több ismeret birtoká
ban nem a hitünk lesz nagyobb, hanem gőgös önhittségünk. Nem Isten
dicsőségét vesszük észre, hanem önmagunkat látjuk nagyobbnak. Nagyra
értékeljük a megismert valóságot is. Sok esetben túlságosan is nagyra:
egészen Isten helyére tesszük. Modern bálványimádókká leszünk. Ez mu
tatja, hogy Istent alkotásaiból csak megsejtjük, de egészen megismerni
nem tudjuk. Sokféle módon kifejezésre juthat ez az Isten-sejtésünk. A
vallások sokszínűsége, istenes versek és más művészi alkotások sokasága
tanúskodik erről. De a humanitás igénye is, amellyel emberséges életet,
lelkiismeretes magatartást várunk el egymástól, feltételezi, hogy Isten a
szívünkbe írta törvényét. Sejtjük, hogy egy „nagy ismeretlen Űr” köze
lében élünk, akit valóban nem ismerünk. (Kosztolányi: Hajnali részeg
ség)
Sajnos ide jutunk akkor is, ha önmagunkból kiindulva próbáljuk
Istent megtalálni és megismerni. Az így kialakuló istenfogalmak, isten
eszmék, isten-gondolatok is csupán halvány sejtelmek. Mégis kifejezik
azt, ami igaz, hogy a bűnös ember milyen messze van az Istentől.
„Négykézláb másztam. Álló Istenem
lenézett rám és nem emelt föl engem.
Ez a szabadság adta értenem,
hogy lesz még erő, lábraállni, bennem.” (József Attila)
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Nem az a döntő kérdés, hogy van-e Isten. Sokkal inkább izgat min
ket, hogy kicsoda,az, akit megsejtünk, akinek jó lenne a közelében élni
s aki elől mégis menekülünk.
Töprengő kérdésünkre maga Isten felel, amikor a Szentírásban és
Jézusban megmutatja magát. Itt úgy ismerjük meg őt, mint szerető menynyei Atyát, Aki úgy szereti ezt a világot és benne az embert, hogy a leg
drágábbat, egyszülött Fiát adja halálra érte; azért, hogy el ne vesszünk,
hanem életünk legyen. Ez az élet nem valami távoli üdvösség, hanem
elsősorban az, hogy megismerjük Jézust (Jn 17.). Ez a megismerés kü
lönbözik minden más ismeretünktől. Nem Jézus lesz megismerésünk tár
gya, hanem ő lesz az alany. Ő az, aki szól, beszél, cselekszik — így mu
tatja meg magát. Ez a megismerés személyes találkozás az élő Jézussal.
Ebben a találkozásban nemcsak azt tanuljuk meg, hogy Isten van, de
megértjük azt is, hogy „értünk” van. Nem lesz tovább kétségünk afelől,
hogy valóban szeret minket és örökre szólóan jót akar nekünk, ezért
teljesen reá bízhatjuk magunkat. Ebben a találkozásban Jézus megta
nít „belülről látni” Istent, a világot és önmagunkat. (Dsida Jenő: Temp
lomablak). Lehetséges ilyen találkozás, mert hangzik az evangélium és
dolgozik Isten a Szentlélek által. A következő előadásokban erről rész
letesen lesz szó.
Ismerjük Istennek azt a tevékenységét, amit teremtésnek mondunk.
Sokszor úgy véljük, hogy a teremtőben könnyebb hinni, mint a megvál
tóban. Ez mintha menne magától is, csak ahhoz kell külön segítség, hogy
Jézust megismerjük. Beszélünk a világ teremtéséről, az ember teremté
séről, teremtés-történetéről. Közben nem gondolunk arra, hogy a te
remtő és teremtés fogalma valóban a tényleges kezdettel függ össze. Ez
pedig elérhetetlen a tudományos megismerés, de a bibliai történetírás szá
mára is. Van a teremtett világnak olyan része (menny, angyalok), amely
most is el van zárva empirikus megismerésünk elől. Az általunk érzékel
hető világban is azt látjuk csak, hogy mostani állapotában milyen. Hogy
honnan indult el, s hogyan jutott idáig, csak feltevéseink vannak erre
vonatkozólag. A tudománynak és a teológiának is vigyáznia kell, hogy
mit jelent ki, mit állít hosszú távra is érvényesen. Luther sokkal keve
sebb tudományos ismeret birtokában egyszerűen azt mondja: „Hiszem,
hogy Isten teremtett engem minden teremtményével együtt.” Krisztus
ban tájékozódva látja, hogy a kezdet, a folytonosság és a befejezés Isten
kezében van. Hit által értjük meg, a világot Isten teremtette és tartja
fenn. S hitben tárul fel előttünk, hogy a teremtés Jézus által történt.
(Jn 1,1; Kol 1,16—17.) A teremtett lények és dolgok mérhetetlen gazdag
sága, változatos világ, ennek a világnak a bölcs rendje a Krisztusban
felénk forduló szeretet valóra váltása. A teremtés önzetlenül, szeretetből,
jó. céllal történik. Isten nem engedi meg, hogy teremtettsége ettől a Jó
céltól végleg eltérjen és örökre elpusztuljon. A tőle elpártolt, hozzá hűt
lenné lett embernek mégis életlehetőséget ad. Ezt az életet védi, fenn
tartja, előbbre segíti. Kitüntetett megbízatással az embert az élőlények
sorából kiemeli, s a földi világ élére állítja. Az elbukott emberhez meg
váltót küld, és Szentlelkével ujjáteremti. Amit Jézusban kezdett, azt
Őbenne, Őáltala fogja befejezni.
Isten szerető Atyánk, aki nemcsak teremtette a világot, hanem fenn
tartja, kormányozza vagyis gondot visel róla. A gondviselés hit sok ember
szívében él. Egy építő munkás mondta el, hogy pár éve lezuhant több
emeletnyi magasságból. Mégcsak a keze sem törött el, pedig nyakát szeg
hette volna. „Mégis csak kell lennie valakinek felettünk” — ezzel fejezte
be elbeszélését. Sok ilyen történetet hallunk. Sokszor halljuk az önfeledt
felkiáltást: „Van Isten!” Van valami felsőbb hatalom, aki beleavatko
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zik a dolgok menetébe, esetleg csodás módon is. Boldog örömmel tapasz
taljuk, hogy aki Jézust odaadta értünk, az sok mindent ajándékoz ne
künk. (Hm 8,32) Derűs szívvel, hálás örömmel fogadjuk Isten gondosko
dását, és élünk vele. Nem aggodalmaskodunk, de imádságunkban biza
lommal fordulunk őhozzá. Tudjuk, hogy csodát is tehet, hiszen minden
ható, aki felette áll az általa megszabott rendnek. Jézus közelében ki
nyílik a szemünk, hogy jobban észrevegyük a mindennapi csodákat. Pl.
a rohamosan szaporodó emberiség növekedésével együtt jár a technikai
fejlődés. Felfedezzük az elektromosságot, megtaláljuk a szenet, olajat,
földgázt, hasznosítjuk az atomenergiát. Betonpalotákban lakunk, kombájn
nal aratunk és repülőgépen utazunk. Optimizmussal merünk előre néz
ni. Ez nem rövidlátó, struccpolitika, Észrevesszük a rosszat is. De meg
tanuljuk, hogy a szenvedés, a gonoszság nem Istentől van, hanem a mi
bűnünk következménye. S megtapasztaljuk, hogy Isten még a rosszat is ja
vunkra tudja felhasználni. (Tóth Árpád: Isten oltó kése.)
Kicsoda az Isten? — ez volt Luther gyötrő, nagy kérdése is. Ezzel
vívódott éveken keresztül. Nem egyik pillanatról a másikra szabadult
meg Isten az ő megismerésében az évszázadok során lerakodott hagyo
mánytól. Nem is tudjuk nyomon követni ennek a hosszú küzdelemnek
egyes fázisát. Luther viaskodott a szentenciákkal, Arisztotelésszel, Aquinói Tamással, a görög Biblia szövegével. De harcolt önmagával is. Nem
íróasztal mellett, nemcsak diákok körében, de szíve-lelke mélyén tusakodott. Bizonyos, hogy villámszerű felvillanások is voltak ebben a küz
delemben. S közben erősödött a bizonyosság: a Szentírás szava a döntő.
Nem kell Mária és a szentek közbenjárása, elég Krisztus. Nem kell a
búcsú, önmarcangoló vezeklés: elég a kegyelem. Nem kell semmi em
beri teljesítmény; elég a hit. A vergődő lélek megnyugodott, s a római
egyház alapjaiban megrendült.
Vértesy Rudolf

2. Kicsoda Jézus Krisztus ma nekünk?
A kérdésre adandó válaszunkból ki kell szűrnünk minden egyéni
véleményt, akkor, ha mint evangélikus egyházunknak hívő tagjai pró
báljuk a kérdésre a választ megfogalmazni. Amikor a reformáció korában
a reformátoroknak kellett válaszolni a kérdésre, nem hagyták figyelmen
kívül, mert nem hagyhatták figyelmen kívül az egyházak a hitvallását,
hanem a második hitágazat magyarázatában adta meg Luther a kér
désre a választ. Ettől az örökségtől nem vonatkoztathatjuk el magunkat,
amikor ma fogalmazzuk a feleleteinket az esetleges kihívó kérdésekre.
Az egyház azonban mégsem egyedül örökségből él, hanem a Szent
lélek gyűjtő, megvilágosító, és megszentelő munkájából, így a Szentlé
lek koronként új fénnyel világíthat meg egy egy feleletet a kérdésre, ami
régebben homályban maradt, aktualizálhat olyan részletet, ami régeb
ben nem volt olyan izgalmas talán mint ma.
Kicsoda Jézus Krisztus erre a kérdésre ma is mint tegnap, csak az
egyházban született és születik meg a hiteles válasz, a Szentlélek meg
világosító munkája által. Már akkor is, amikor Jézus maga állította szem
be tanítványait a kérdéssel: ti kinek mondotok engem, és a kérdésre
Péter a többi tanítvánnyal összhangban válaszolt: „Te vagy a Krisztus
az élő Isten Fia” , „nem test és vér jelentette ki ezt neked, hanem az én
mennyei Atyám.” Test és vér, a szerint hogy emberi képesség mit és
mennyit képes felfogni, megérteni, megragadni, ez is eredményezhet
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egyéni véleményt. Hiteles hitvallás a Szentlélek megvilágosító munkája
eredményeképpen születik az egyházban.
Ezeket a véleményeket sem árt tudni és ismerni. Jézust is érdekel
te, hogy kinek mondják őt az emberek. De legfőbb kérdése mégis az
volt, hogy ti, tanítványok, kinek mondotok engem.
Az egyéni vélemények sokfélék. Martin Buber és Schalom Ben-Chorin szerint Jézus a zsidók nagy testvére, aki bizalommal veti magát alá
Isten akaratának. Jaspers Jézust Sokrates, Budha, Konfucse mellé ne
gyediknek odasorolja azok közé a nagyok közé, akiktől nagy szellemi
és tisztító erő áradt az emberiségre. Camus szerint Jézus nagysága ab
ban volt, hogy nem volt ember feletti ember, hanem igazán ember, aki
az Isten elleni forradalomban halt hősi halált. Bloch, forradalmárnak te
kinti, aki tűzzel és karddal akarta felépíteni országát, aki mint szabad
ember megfosztotta trónjától a nagytekintélyű mennyei Istent. Lázadó,
aki átértékelte az egész jelenlegi világot, egy elnyomás és Úristen nélkü
li világ nagy példaképe. A fogyasztói társadalom ellen tiltakozó ifjúság
véleménye szerint Jézus az igénytelen vándorprédikátor. „Még fogke
féje sem volt, amennyire ismerjük. Sem csomagja, sem bútora, sem fe
hérneműje, sem zsebkendője, sem személyi igazolványa, sem bankbetétje
sem biztosítási kötvénye, sem háza, még kevésbbé téli palotája, nem kel
lett leveleket olvasnia, és nem kellett azokra válaszolnia. Amennyire
tudjuk, nem írt le soha egyetlen betűt sem. Ott volt a hazája ahol ép
pen volt, és nem ott ahová kalapját felakasztotta, hiszen kalapja sem volt”
(Henry Miller) Ilyen és hasonló vélemények mindig is születtek és szü
letnek. Jézus nincsen hatás nélkül az emberekre, vele foglalkozni kell.
De ki volt Jézus valójában? Be lehet őt egyáltalában szorítani emberi
sémákba?
Jézus a nagy zsidó testvér? Valóban zsidó volt, de minden további
nélkül átlépte a zsidóság korlátait. Mózes és a próféták azt mondták, én
pedig azt mondom. (Mt. 5,21)
Jézus a nagy ember? Igen ember volt, de Istenként cselekedett (Jk
11, 20)

Jézus a forradalmár? Valóban teljes a szolidaritása a bűnösökkel, a
szegényekkel, mindenkivel aki az élet perifériájára szorult, mégis elve
tette az erőszak alkalmazását. (Mt 26,52)
Jézus, az Isten ellen lázadó? Valóban nem úgy tanította az embe
reket mint az írástudók, de mégis egészen alávetette magát Isten akara
tának. (Mt 26,39)
Jézus, az igénytelen ember? Valóban azt mondta ne csináljunk ma
gunknak gondot semmi felől, de mégis arra intett, hogy mindennek szá
mítsuk ki előre a költségeit. (Lk 14,28) E néhány példa is elegendő arra,
hogy lássuk, valóban mennyire nem fér bele semmiféle emberi sémába.
Mindig előfordul, hogy magukat hívőnek valló keresztyének is, ha
Jézusról beszélnek, aláhúznak néha olyan vonásokat amelyek számukra
fontosnak látszanak, és mellőznek vonásokat amelyek szerintük éppen
kevésbé fontosak. így támadnak nem egyszer köztünk is ellentmondá
sok. „Hiszek Jézus Krisztusban, akinek igaza volt, amikor magányosan,
nem tudva tenni semmit, akárcsak mi, az állapotok megváltoztatásán
fáradozva, tönkre ment. Hozzá mérve felismerem, hogyan nyomorodik
meg az inteligenciánk, fullad meg a fantáziánk, és lesz hiábavaló az
erőlködésünk, mert nem élünk, ahogyan ő élt. Minden nap félek attól,
hogy hiába halt meg, mert el van földelve a templomainkban, mert el
árultuk a forradalmát a hatóság előtti engedelmesség és félelem miatt.
De hiszek a Jézus Krisztusban, aki feltámad a mi életünkben, hogy meg
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szabaduljunk előítélettől, önhittségtől, félelemről és gyűlölettől, folytatva
forradalmát az ő országáért” (Sölle) Feltámad a mi életünkben mondja
Sölle, de rögtön megszületik a válasz is a „Nincs más Evangélium” moz
galma részéről: „El kell vetni azt a hamis tanítást hogy a feltámadás hús
véti tanúi bizonyságtételüket mitikus legendába öltöztették volna, és a
feltámadott megjelenését mint a hit alapját és feltételét, nem úgy kö
zölték volna, ahogyan az valóban megtörtént.” (Düsseldorféi- Erklarong.)
Kicsoda hát Jézus Krisztus?
A Szentírás alapján, az Apostoli Hitvallásra támaszkodva, Luther
2. hitágazat magyarázatában vallja és valljuk, az én Uram.
Amikor ezt mondjuk és valljuk, akkor tudatában vagyunk annak,
hogy nem vagyunk többé magunk a magunk ura, hanem minden gondo
latunknak, akaratunknak, szavunknak és minden cselekedetünknek Jé
zus Krisztus az ura. Életünknek nincsen olyan területe amit kivonhat
nánk, uralma alól a saját hatáskörünkbe. Nem lehet az életet feloszta
ni lelkiekre, amelyek felett Krisztus az Úr és világi területre ahol mi
döntünk és kormányzunk. Nem hozhatunk döntést az Ő akaratára va
ló tekintet nélkül, mert akkor kétségbevonnánk uralmát.
A Szentlélek tanít meg arra, hogy Jézus a mi Urunk. Nem új dolog,
de mégis aktuálisan elénk hozta a Széntlélek megvilágítása a kolosse be
liekhez írt levélben megfogalmazott Uralmát Jézusnak minden fejede
lemség és hatalmasság felett. Nem csak kinek kinek egyéni privát Ura,
hanem az egész világ Ura. Nem véletlen, hogy ebből levonhattuk szolgála
tunknak és küldetésünknek a méreteit is. Kezdtünk nem csak a „lelkiek
kel” törődni, nem csak az egyház fenntartásán munkálkodni, hanem fel
ismertük a felelős szolgálat elkötelezettségét minden emberért, á hiá
bavalóság alá vetett egész sóhajtozó világért, tudva, hogy az ebben a
tekintetben is netán elmulasztottakért annak a Krisztusnak vagyunk fe
lelősek aki Ura mindeneknek. E tekintetben talán egy kissé már akkor
kezdett kitágulni az egyház szeme és szíve, amikor az Istennel rivali
záló emberiség és világ ellenes hatalom először nyúlt az egyház után,
hogy hatalma alá kerítse — a hitleri Németországban — és a maga szol
gálatába állítsa. A barmeni hitvallás mögé sorakozottak is így fogalmaz
tak akkor: „Elvetjük azt a hamis tanítást, hogy volna az életnek olyan
területe ahol nem Jézus Krisztusnak, hanem más uraknak lennénk a tu
lajdona, az életnek olyan területe ahol nem volna szükségünk általa a
megigazulásra és megszentelődésre.” (Theologische Erklarung der Bekennnissynode Barmen, 2. These, 1934.)
Jézus Krisztus az én Uram, a mi Urunk, mert „az Atyától öröktől
fogva született valóságos Isten.” Nem valami más anyagból való teremt
mény, hanem mint Fiú egy hús és vér az Atyával. Ezért nem fér bele
tulajdonképpen semmilyen sémába, hanem minden ilyen sémából ki
lóg.
Az én Uram, a mi Urunk, mert megváltott, és pedig „nem arannyal
és nem ezüsttel, hanem szent és drága vérével.” Aranyat és ezüstöt, mert
drága dolog, — sem adunk könnyen de mégis inkább mint életünket
és vérünket. Ezzel a „még többel” vett meg engem, vette meg a vilá
got, mert azt is megvette, magának. Ezen az áron Ura Ő mindennek,
ezért látjuk és ítéljük bűnnek, ami kárára és veszedelmére van annak,
ami ilyen drága áron az Űr Jézus megváltott tulajdona, és érezzük ma
gunkat elkötelezve szolgálatra azért hogy abból ami ilyen drága az övé,
semmi se vesszen el.
Az én megváltóm, a mi megváltónk mint „Szűz Máriától született
valóságos ember” megváltásunkért fiúi engedelmességgel állt vérig és
halálig az Atya Isten szolgálatában. „Nem azért jött, hogy neki szolgál
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janak, hanem hogy ő szolgáljon.” Bizonyára a Szentlélek megvilágító
munkájának a gyümölcse, ha fokozottabban figyelünk ember voltára,
szolgai formájára, hogy tőle megtanuljuk magunkra venni a szolgai for
mát, és szolgálni ahogyan ő szolgált, amikor a „lenni vagy nem lenni”
kérdése forog kockán, amikor igazságról és igazságtalanságról van szó,
amikor kitaszítottak, az élet perifériájára szorultak ügyéről van szó. Ami
kor egyáltalában szó sem lehet arról, hogy azért küldettünk volna, hogy
kárhoztassuk a világot, hanem a világ megszabaduljon Ő általa.
Jézus Krisztus Űr, Valóságos Isten, Megváltó, Valóságos ember a kö
vetendő mester, vagy még egyszerűbben a követendő kép. A Fii 2, 6—11
szakaszának, a nyitó mondata: „Azt törekedjetek megvalósítani maga
tokban, ami Krisztus Jézusban is megvolt.” Ennek alapján talán szabad
példaképről is beszélni. Jézus Krisztus ma az én példaképem. Amikor
megőrizni szeretnénk előjogainkat és privilégiumainkat, pedig többet
használna ha bátran és őszintén lemondanánk róluk. Vájjon Jézus el
veszített-e valamit amikor egészen engedelmeskedett Istennek, és ér
tünk minden jogáról, méltóságáról lemondott, és mindent feláldozott?
Cserben hagyatott-e? Amikor mindent feláldozott, akkor cselekedett
érte Isten, és adott neki olyan nevet, mely minden név felett való. Ez
is hozzátartozik hitünkhöz, hogy megismerjük Istent úgy, hogy nem le
het semmit elveszítenünk akkor, ha neki egészen engedelmeskedünk.
Ebben Jézus példa. Amikor egészen engedelmes volt, amikor mindent
feláldozott, akkor váltott meg minket, akkor lettünk mi az ő megváltottai, akkor lettünk az övéi, azért vallja minden nyelv: „Jézus Krisztus
Űr az Atya Isten dicsőségére.” (Fii. 2,11)
Kari Béla

3. Hogyan jutunk hitre?
Milyen Istenben való hitre?
Hogyan jutunk hitre? De milyen hitre? Milyen Istenben való hit
re? Mert hinni valamiféle felsőbb Lényben, Istenben az emberiség leg
nagyobb része hisz.
Vegyük csak a zsidók Istenét — ez más volt, mint Jézus Istene. A
kétféle Isten-szemlélet között olyan legyőzhetetlen feszültség volt, hogy
ebbe Jézusnak bele kellett halnia. A zsidók úgy látták Istent, mint aki
nek legfőbb szívügye a törvény, a templomi- és a papi-kultusz. A hit
útját az járja, aki a 6,13 parancsot betölti, ezeknek nagyobbik része ti
lalom: ne tedd!, — a kisebbik része parancs: Tedd! A 613 törvényt a
rabbik még részletezték, al-pontokra bontották. Egy iszonyatos dzsungel
lett ebből. Aki ezeket a fő- és al-pontokat megtartja, az hisz/és üdvözöl.
A zsidókon kívüli népek persze, eleve elkárhoznak. A zsidók Istene tehát
a törvény szigorú Istene Jézus korában. Előírta, hogy szombaton hány
lépést szabad megtenni, milyen húst nem szabad enni, bizonyos imád
ságokat mikor kell elmondani, és vannak áldozatok, amelyeket be kell
mutatni. Aki ezeket elmulasztja, az bűnös. Vannak olyan esetek, amikor
a bűnöst agyon kell kövezni.
Évszázadok folyamán a keresztyénségbe is beleszaladt ez a szemlé
let. Luther korában a hit azt jelentette: betartani az egyház által előírt
szabályokat, elfogadni szentnek minden pápai nyilatkozatot, élni a kul
tikus, rituális parancsok szerint. Luther különös ember volt: folyton be
lenézett a szívébe a kolostor cellájában, van-e benne békesség és öröm.
Bármilyen lelkiismeretesen töltötte be duplán az előírásokat, tele volt
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nyugtalansággal. Mindig összerezzent, ha Krisztus nevét kiejtették, mert
előtte azonnal a szigorú, ítélő Bíró képe jelent meg.
Jézus egészen más Isten-arcot mutatott be. Ügy nevezte az Ő Iste
nét, hogy „Abba”, Atyácska. Jézus nem tanokat hozott, hanem Őbenne
az Isten valósága jelent meg. Jézusban az Isten történt közöttünk. Ahogy
bement a bűnösök közé, akiket a zsidók Istene nevében kisemmiztek
minden isteni ajándékból, ahogyan eltűrte a parázna nők érintését, —
az volt hitelesen az Isten. Nem új Mózes volt, nem törvények keserves,
verítékes megtartására kell koncentrálnunk. Jézus öröksége hitem sze
rint az, hogy amiképpen ö megnyílt Atyja felé, az én életem is edénynyé lehet és csordultig megtelhet Istennel. Isten arca — Jézus ismertetése
szerint, — legjellemzőbb vonásaként a szeretetet sugározza minden ember
felé. A bűn nem az egyes bűnöket jelenti, hanem a zsidó és a görög
„bűn” szó eredeti jelentése szerint: céltévesztést jelent, tehát Jézus eg
zisztenciális szemlélete szerint azt jelenti, hogy az ember elhibázza éle
te egészét, élete irányát, — s ebből jönnek, ebből a nagy céltévesztésből
a konkrét bukdácsolások. Jézus szerint hitre jutni azt jelenti: pályamódosítás, belesimulni Jézus tervébe, jó akaratába. Ehhez Jézus Krisz
tusból Isten-sugárzások áradnak, mennyei erők. Ezek az erők teszik éle
temet célirányossá.
Luther Jézus Istenére talált rá a Római levél olvasása közben, s
„a paradicsom kapui” nyíltak meg előtte. Nem a törvény felé vette az
irányt, annak kínos betöltésére, hanem megnyílt a szerető Isten előtt és
egyszerűen, gyermeki módon hitt.
Azt az időt éljük, amikor a világ lesöpri magáról a keresztyének
„zsidós” Istenét, akinek nevében lehet gyűlölni, faji megkülönböztetést
csinálni, fegyvereket a „szent ügy” nevében megáldani, éhes nép mellé
gazdagon aranyozott templomokat építeni, hangsúlyossá tenni a díszes
ceremóniákat. Jézus Istene megtanít az ellenség szeretetére, a megbo
csátásra.
Milyen az az Isten, akiben hiszek? Kétféle hitbeli élményhez jutta
tott el. Sokszor éltem át annak az Istennek hatalmát, aki megismétli
az egyiptomi szabadítás, a pusztai vándorlás csodáit. A győzelmes Isten!
De emellett talán többször kell átélnünk a másik utat, amelyen Jézus
Krisztus járt a Golgotái keresztig, amikor Isten enged szenvedni, hagy
ja a mélységet, melyből Jézus felkiáltott: „Én Istenem, miért hagytál el
engem?” Aki csak az egyiptomi-pusztai Isten hatalmát és csodáit haj
landó elfogadni, de a szenvedést nem, — az előbb-utóbb ott hagyja
Istent. A csodák és a szenvedések fölött ugyanaz a szerető Atya van!
Olyan Istenben hiszek, aki Jézus halálát sem kiengesztelésnek, bű
nök kiegyenlítésének fogadta el, — hanem Jézus, beszédei, tettei után,
még a halálával is bizonyította az embernek: ilyen nagy Szeretet ölel
át minket, ilyen megrendítő Szeretet bíztat irányváltozásra, hitre!
Mi az az új ruha, amelynek felöltözésére bíztat Jézus? A régi ruhát,
az általános vallásosságot a tilalmakon túl jellemzi a félelem. Nem tudok
megbirkózni életem problémáival, alkotok valakit, egy felső Lényt, vagy
Istent, s akkor egy kicsit megnyugszom. Mikor Jézust megkérdezik: „Ti
miért nem bőjtöltök?”, — azt mondja: Emberek, hát lehet bőjtölni a
lakodalomban? Öröm van és nem félelem. Az öröm ruháját akarja
ránk adni Jézus a félelem didergető ruhája helyett. A jutalom kérdése
is a régi ruhához tartozik. Azt mondja az általános vallásosság: légy jó
ember és megkapod a jutalmat, sikereket, eredményeket, végül a dicső
séget. Jézus pedig arra tanít, hogy olyan bőségesen veszem Isten szeretetét, hogy hálaadásból, magától értetődően cselekszem a jót. Nem várok
Istentől ellenszolgáltatást, hiszen itt is, az örökéletben is érdemtelenül
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kapom Isten ajándékait: a bűnbocsánatot, s az Ö megtapasztalható jelen
létét. A régi ruha arra biztat: légy jó ember! Jézus azt mondja: légy
■ember! S ebben a törekvésben segít erővel! (Jézus sem volt „jó ember”
a vallásosak előtt, hiszen nem törődött a „kóser” szbályokkal, a szombati
tilalommal, vállalta a megszólást: „bűnösök barátja, borissza”, eretnek.)
Üres volt a tézisektől, teli volt Istennel! Ember volt, amilyennek akarja
Isten az embert.
Olyan a mi Istenünk, aki midőn jelen van életünkben: látjuk a lát
hatatlant (Zsid 11,27). Mózes azért vállalta küldetését, mert olyasmit
látott, amit más nem. És mivel a dolgoknak a másik felét is látta, olyan
■erőt nyert ezáltal, hogy nem idegesítette a fáraó, sem a pusztai vándorlás
sok problémája. Embernek lenni azt jelenti, hogy, a teljes valóság tágas
ságában élni. Számolni e földi feladatok végzése közben a láthatatlan
Istennel. Ahogy Luther Worms felé és a birodalmi gyűlés előtt, ahogyan
Martin Luther King nézett a Láthatatlanra.
Erre a hitre hívunk az evangélium által, ehhez a Jézus által meg
hirdetett Istenhez!
Hogyan jutunk el erre a hitre?
A régi dogmatikusok felállították a klasszkussá lett „ordo salutis”-t,
az üdvösség rendjét. Ilyen sorrendben történik eszerint a megtérés, a
hitrejutás:
1. vocatio — meghívás
2. illuminatio — megvilágosítás
3. poenitentia — bűnbánat
4. conversio — megtérés
5. fides — hit
Úgy vélem, van bizonyos beérése a hitnek. De Isten sohasem dolgo
zik sablon-szerűen.
A zsidók úgy gontolták, hogy Isten próbái előzik meg a hitbe ér
kezést. Ábrahámmal kapcsolatban 10 ilyen próbát vélnek felfedezni
(gyermektelenség, Mória-hegye, stb). S amikor mind a 10 próbát meg
állotta, akkor állapította meg Ábrahámról Isten, hogy ez az ember hisz.
Mikor efölött elmélkedtem: hogyan jutunk hitre, — arra a megálla
pításra jutottam, hogy nem időszerű ma ez a kérdés. Ma az igazi kér
dés az, hogy hogyan kell élni ebben a világban, és mi lesz az emberi
séggel. De ha tovább gondolkodom, arra kell rájönnöm, hogy — bár
messze van tőlünk Luther kora — a mi gyötrő kérdéseink csak odavezet
nek: csak a helyes hit segít a helyes élethez, és csak a helyes hit láttat
ja meg velünk, mit lehet sürgősen tennünk az emberiségért.
Tehát: hogyan jutunk hitre? Az ember erőlködéséből fakad-e a hit,
vagy Isten szuverén munkájából? Magamnak úgy szoktam lerajzolni,
hogy van egy alagút, innen van a hit nélküli élet. Az ember felől néz
ve az a felírás olvasható: „Mozdulj! Gyere! Dönts! Fogadd el Isten
szeretetét, Jézus Krisztust!” Amikor az ember átér a „halálból az élet
re” — és visszatekint, az alagút másik oldalán ez olvasható: „Mindent én,
a te Istened tettem azért, hogy hitre juss!” Ügy gondolom, mindegyiket
átélheti az ember. Azt is, hogy „Előtökbe adtam az élet útját és a halál
útját” , — döntsetek! Azt is átélheti valaki, hogy „én csak rugód óztam
Isten hívása ellen, de Ő megragadott, legyőzött!” Ma is hangzik hát:
ember, hív a szerető Isten, — jöjj hozzá!,és: Istenem az ő Szentleikével
munkálkodik benned, s aki elkezdte benned a munkát, be is végzi azt!
Gondolok a tékozló fiúra. Fontos szó ebben a történetben, hogy „magábaszált” . Úgyis mondhatom: az irány-tévesztés után helyes irányba

fordult az élete. Dicsekedhetett az a fiú, hogy ő milyen bölcsen döntött?
Az eltékozolt élete miatt semmiképpen nem volt dicsekedni valója, —
de most másra gondolok. Visszaindult volna-e a fiú ha olyan apát tu
dott volna otthon, aki kegyetlenül megtorolja elhibázott életét, ráuszít
ja a kutyákat, kidobja? Azon fordult meg minden, hogy mint mágnes,
szívta hazafelé az atya szeretete a vályútól. Azért indult, azért sietett,
mert biztos volt benne, hitte, hogy az lesz majd: Érdemtelenül magához
öleli majd az apja és „megcsókolgatja” .
Persze, az is van, ami Bergman egyik filmjében vallomása a fő
szereplőnek: „Mindig útjában voltam önmagámnak!” önmagunk miatt
el lehet akadnunk az emberré érés útján. De ma is vannak „Damaszkuszok” , „torony-élmények” , csendes szobák, istentiszteleti alkalmak,
amikor Isten megragad minket, átéljük a Vele való személyes kapcso
latnak csodáját! Amikor a megváltás erői működnek bennünk, kila
zulunk a rabságból, a félelmekből, másként látjuk a dolgokat, az embe
reket, a világot, a halált.
Köszönöm, Uram, a hit ajándékát!
Görög Tibor

4. Megváltoztatja a hit a világot?
Nem biztos, hogy mindig minden igehirdetés kérdésre felel. Biztos,
azonban, hogy a legtöbb esetben így van, sőt a legjobb mai igehirdetések
mai kérdésekre igyekeznek választ adni. De minden keresztyénnek is ké
szen kell állandóan lennie s tudnia kell: mit felel, ha megkérdezik. Ezért
örülök ennek a reformációi sorozatnak, amely kérdésekből indu,l ki. Hoz
záteszem, hogy többeknek, fiataloknak és idősebbeknek, gyülekezeti ta
goknak és lelkészeknek megmutattam, s szinte kivétel nélkül azt mond
ták, hogy a sorozat legizgalmasabb kérdése a most soron következő: meg
változtatja a hit a világot?
Azért izgalmas a kérdés, mert világunkról kérdez. Világunkról,
amelyben napjainkban és életünkben annyi változás történt, hogy kö
vetni sem tudjuk azokat. Világunkról, amelyben még mindig sok vál
tozásnak kell következnie, hogy szebb és igazabb legyen. Világunkról,
amelynek alapkérdése a társadalmi igazságosság, tehát a szocializmus és
kapitalizmus harca. Hogyan kapcsolódik ehhez a világhoz hitünk vagy
az egyház, a világ keresztyénsége? Jelent-e valamit ennek a világnak
az életében a hit? Befolyásolja-e valamilyen irányban világunkat a ke
resztyén hit? Megváltoztatja-e a világot?
Még mindig a kérdésnél maradva: nem mindegy, hogy a fogalma
zásban, a kérdésfeltevésben milyen gondolat húzódik meg. A válasz attól
is. függ: mi van a kérdés mögött? Nézzük meg ezt is és így keressük
együtt a feleletet.
1. A hit nem változtatja meg a világot.
Sokszor az ilyen és hasonló kérdések mögött naiv idealizmus rej
lik;: legyen csak minél több hivő keresztyén a földön, akkor megoldód
nak a kérdések, megváltozik a világ. Az így gondolkozók még bibliai
igére is hivatkoznak. Egyik hivatkozás például Jézus két szép példázata
(ha valaki szükségét érzi, alapigének is felolvashatja). „Hasonló a menynyek országa a mustármaghoz, amelyet fog az ember és elvet a földjébe.
Ez kisebb ugyan minden magnói, de amikor felnő, nagyobb lesz minden
véleménynél, és fává lesz, úgyhogy eljönnek az égi madarak és fészket
ráknak ágai között. — Hasonló a mennyek országa a kovászhoz, ame
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lyet fog az asszony, belekever három mérce lisztbe és végül megkel az
egész” (Máté 13, 31—33).
Sokak szerint itt Isten országa fejlődéséről van szó. Egyrészt a vilá
got meghódító „extenzív” és az azt átformáló, megváltoztató „intenzív”
hatásáról és fejlődéséről. Megejtő gondolat csakugyan: hogyan terjedt
Isten országa a földön századokon át és hogyan járta át a világot? Két
ségtelen, hogy a keresztyénségnek sokféle pozitív hatása is volt a kultú
rára, civilizációra, főként európai életünkre. Csakhogy itt Jézus nem
erről beszél. Isten országának ilyen földi „fejlődéséről” Jézus soha nem
beszélt. Itt a végtelenül kicsiny kezdet és a cél, Isten országának eljö
vetele van egymással szembe állítva. Jézus a kezdeti kicsinységgel szem
ben a végső győzelmet, a beteljesedést, az örökéletet hirdeti meg ebben
a példázatban s így tanítványainak, és a mindenkori egyháznak az
evangéliumot hirdeti, biztatja, erősíti őket, hogy őt várják, őbenne bíz
zanak, miközben az evéngéliumot hirdetik. Jézus hitünket, bizalmunkat
akarja megváltoztatni ezzel a példázattal, nem a világ megváltoztatásáról
beszél.
Lehet, hogy különböző korokban ezt különbözőképpen látták. Augustinus: Isten városáról című könyvet nemrég olvasgattam. Szinte fantasz
tikus, hogy korát és kérdéseit mennyire ismerte és minden kérdésre fe
lelt. De őt és kortársait megejthette a „győzelmi” gondolat: Isten országa
előre tőr és keresztyénné teszi a világot. Azóta évszázadokig uralkodott ez
a gondolat. Jézus missziói parancsának helytelen értelmezéséből is fakadt.
Mert igaz. hogy egy missziói feladatunk félretehetetlen, de Jézus soha
nem beszélt arról, hogy a világ egyre „keresztyénibb” lesz, sőt aki ismeri
Jézus beszédeit, az tudja, hogy ennek ellenkezőjéről van szó.
Kari Rahner, a neves római katolikus teológus írja: „Igaz, hogy a keresztyénség még jelen van. De vajon valóban az a kovász a keresztyénség, amely lassan, de ellenállhatatlanul a világ tésztájának egész anyagát
átjárja és alakítja? A nyugat vonatkozásában sem állíthatjuk minden to
vábbi nélkül, hogy a kovász képének megfelel valamilyen könnyen meg
állapítható valóság. Mindenesetre a tészta tömege mintha egyre gyorsab
ban növekednék, mint a kovász hatása . . . ” Ezután nagyon világosan be
szél arról, hogy le kell tennünk az egyház jövőjének „triumfalista” el
képzeléséről.
Mi ehhez még saját tapasztalatunkat is hozzátehetjük. Nem is olyan
régen még „keresztyén Magyarországról” beszéltek nekünk. Mindenki
„beleszületett” az egyházba, „divat” volt templomba járni. Politikusok is
„keresztyén programot” igyekeztek adni. A „Keresztyén Magyarország”
ugyanakkor koldusok országa volt, Európa egyik legelmaradottabb orszá
ga. Sőt épültek a gettók, s amikor a háború bekövetkezett, „keresztes há
borúról” is hallottunk az „istentelenséggel” szemben. Az út csődbe veze
tett, Isten ítélete sújtott le ránk, s csoda, hogy új ország és új társada
lom született.
Megváltoztatja a hit a világot?. A naiv idealizmussal szemben jó 
zanul ki kell mondanunk: nem. Nem is jelent mindenben „megoldást”,
evangéliumot vinni és kovásznak lenni, nem uralmat, nem a világ „keresztyénibbé tételét” jelenti, erről le kell tennünk. Jézus szolgálatával
megváltoztatta a világot, s ez valami egészen más, ez nem kevesebbet je
lent, mint azt, hogy üdvösséget szerzett a világnak.
2. A hívő ember viszont a világban végbemenő pozitív változások
segítője kell legyen.
Ha a kérdés mögött ennek a becsületes odaadásnak keresése van,
akkor igent kell mondanunk. Ebben persze az is benne van, hogy már
nem uralkodni, hanem szolgálni akarunk világunkban. Meg az is, hogy

ez a fáradozás nem hiábavaló még akkor sem, „ha úgysem változik
semmi” .
„Azt a felfogást, hogy a világ rendjéért és békéjéért való fáradozá
sunk végeredményben céltalan munka, mert a bűn Jézus Krisztus visszajöveteléig megmarad és ez meggátol bennünket minden tényleges előre
haladásban, el kell utasítani, mint amely nem az igazi eszkatológiából
született, — mint ahogyan azt sokan szeretnék beállítani — hanem a re
ménytelenség teológiájából. Anélkül, hogy valami hamis optimizmusba
esnénk, valljuk, hogy a keresztyén embernek ott és akkor kell segítenie,
ahol és amikor éppen erre szükség van. Jézus is ezt tette, amikor a
betegeket gyógyította és a halottakat feltámasztotta, pedig azt is tudta,
hogy e világban csak időlegesen tud segíteni. Ezért nekünk is remény
ségben kell cselekednünk, tudva, hogy „munkánk nem hiábavaló az
Űrban” . (Dr. Káldy Zoltán: A dialkónia útján).
A kovász példázatára visszatérve, hadd folytassam Rahner gondola
tait: „A kovász képében benne van az a képzet, hogy a kovásznak
bizonyos értelemben fel kell adnia magát és el kell tűnnie a tészta
anyagában, tulajdonságaival és sajátosságaival át kell adnia magát a
tésztának, amely felveszi és elsajátítja ezeket a tulajdonságokat anélkül,
hogy maga kovásszá akarna változni.” Az egyháznak az igazság és szere
tet vonalán kell „kincseit pazarolnia”, sőt: „emberivé kellene válnia” —
írja tovább. Meggyőződésem, hogy ez lenne a „kovász” mai szolgálata.
Konkréten ez azt jelenti, hogy minden keresztyénnek a maga he
lyén kell szolgálatát végeznie. Dél-Afrikában például azért, hogy az ott
született is ember legyen végre. Latin-Amerikában azért, hogy mindenki
felszabadultan mosolyoghasson, megszűnjenek a társadalmi igazságta
lanságok. Nálunk meg azért, hogy társadalmunk tovább épüljön, mosta
ni gazdasági nehézségeink megoldódjanak és még jobban rajzolódjék ki
a szocialista társadalom arculata.
A missziói parancs tehát nem azt jelenti, hogy világunk a „hit vilá
gává” lesz. A mi dolgunk az evangélium hirdetése Isten országáról, a
világ üdvösségéről. De addig minden erőnkkel fáradozni kell azért, hogy
a világ szebb és jobb legyen, mindenkinek egyformán igazságos, minden
embertársunknak békés világgá legyen. így és ehhez kellene „kovásszá”
lennünk.
3. Ehhez a szolgálathoz azonban nekünk kell megváltoznunk.
Kinek-kinek egyénenként, gyülekezeteinknek és egész egyházunk
nak. Pál apostol így ír: „változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy
megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és
tökéletes” (Róma 12,2). Gondolkozásunk, lényünk, életünk teljes meg
változására van szükség, hogy Krisztus szavára, lényére és gondolkozá
sára „ráhangolódjunk” . Arra van szükségünk, hogy a hit életünkben ne
csak „örökölt hagyomány” , hanem életünket átjáró, életünket újító, éle
tünkben erőt adó forrás legyen, szolgálatunk forrása is. És ha már a ko
vászról volt szó, akkor halljuk meg — ha más értelemben is ír. erről
most az ige, de megint csak azért, hogy szolgálatunkat betölthessük egész
egyházunk: „Takarítsátok ki a régi kovászt, hogy új tésztává legyetek,
hiszen ti kovásztalanok vagytok, mert a mi húsvéti bárányunk a Krisz
tus már megáldoztatott. Ezért ne régi kovásszal ünnepeljünk, se a roszszaság és gonoszság kovászával, hanem a tisztaság és igazság kovásztalanságával” (1 Kor 5,6—8).
Így segítsen minket a reformáció megünneplése evangéliumi józan
ságra, életünk újulására és felszabadult szolgálatra.
Keveházi László
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5. M i te sz i a z e g y h á z a t e g y h á z z á ?
Amikor egy feltett kérdésre helyes feleletet akarunk adni, mindig
az első lépés az, hogy tisztázzuk a feltett kérdésben levő fogalmakat. E
tisztázás nélkül lehetetlen helyes feleletet adni. — Így vagyunk ezzel
a feltett kérdéssel is: mi teszi az egyházat egyházzá? Itt is először tisz
táznunk kell az egyház fogalmát, de egyúttal tisztáznunk kell azt is, hogy
mi az egyháznak az ő Urától kapott feladata, mert az egyház csak ott
egyház, ahol megmarad azon az alapon, melyet Ura vetett neki és el
végzi azt a szolgálatot, amelyet Ura rábízott. Mi az egyház? — Az egyház:
ekklésia. Ekklésia a közéletből vett szó. Az olyan emberek közösségét
jelenti, akik polgártársaiktól megválasztva a közügyek intézésére vannak
hivatva. Az ekklésia az Újszövetségben, sajátos értelmet nyert és olyan
emberek közösségének a jelölésére szolgált, akik a Jézus Krisztusban való
hitben egyek. Az ekklésia, az egyház, a Krisztusban hívők közössége, Is
ten szent népe.
Tömegektől és területektől teljesen független. Az egyház nemcsak
az egy helyen lakó és egy nyelvet beszélő emberek közössége, hanem
az egész világon élő és lakó Krisztusban hivő emberek közössége.
Az egyház fundamentumát az egyház Ura vetette meg és ebből
természetszerűleg következik, hogy az egyház csak akkor marad és
akkor lesz egyház, ha ezen a fundamentomon megmarad. „Senki sem
vethet más fundamentumot azon kívül, amely vettetett, mely a Jézus
Krisztus” (1 Kor. 3,11).
A négyszázötven éves Ágostai Hitvallás VII. cikke így fogalmazza:
„Az egyház a szentek gyülekezete, amelyben az evéngéliumot tisztán
és igazán hirdetik és a szentségeket Krisztus rendelése szerint helyesen
szolgáltatják ki.”
Ez azt jelenti, hogy az egyház alapja az evéngélium, Isten igéje. Az
az örömhír: „úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta,
hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (Jn 3, 16).
S az az örömhír: „Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden ember
nek” (Tit 2,11). S Isten ezt az igazságot nyilvánvalóvá tette a Krisztusban
való hit által mindenki számára. (Róm. 3,22) „kegyelemből van üdvössé
günk a hit által és ez nem tőlünk van: Isten ajándéka ez, nem cseleke
detekért, hogy senki sem dicsekedjék” (Ef 2,8).
Vajon mindig ez az ige volt az egyház alapja? Mindig az evangélium
tiszta és igaz hirdetése volt életének meghatározója?
Ha így lett volna, akkor nem mondotta volna Geöthe halála előtt
tizenegy nappal: „Mi nem is tudjuk, mi mindent köszönhetünk Luther
nek és a reformációnak. Képesek lettünk arra, hogy a forráshoz vissza
térjünk és a keresztyénséget a maga tisztaságában értsük meg. Bátor
ságunk van újra, hogy szilárd lábakkal álljunk Isten földjén. Ám halad
jon az emberi kultúra mindig előbbre: a keresztyénség fenségét és erköl
csi kultúráját, amint az az evangéliumokban csillog és világít, soha sem
fogja az emberi szellem túlszárnyalni.”
Az egyház életének szomorú korszakai mindig azok voltak, amikor az
egyház letért erről az alapról, amikor nem az evangélium tiszta hirdetése
volt számára a legfőbb.
Ezért jelentett az, egyház életében nagy áldást a reformáció, amely
újra az evangélium tiszta és igaz hirdetését jelöli meg az egyház létének
alapjául. Mert világosan látta, hogy az egyház az evangélium nélkül
csupán csak egy közösség a világ sokféle közössége között, de nem egy
ház. Az egyház csak az evangélium hirdetése és elfogadása által Jézus
Krisztusban való hitre eljutott emberek közössége.

Az egyház megújulása éppen azzal kezdődött, hogy a reformátorok
újra az ige, az evangélium felé irányították az emberek figyelmét és
újra az igét állították a keresztyén élet és hit alapjául és eligazítójául.
A hit alapja az ige, az evangélium, mely soha el nem múlik. A világ, az
élet, a tudomány örök változás törvénye alatt áll s múlandó, de az ige,
az evangélium örök és változhatatlan!
Az egyház életét nem emberalkotta törvények, jogszabályok irá
nyítják és határozzák meg, amelyek hosszabb, vagy rövidebb életűek, de
egyszer érvényüket vesztik, hanem az egyház Ura által adott törvények,
az ige, az evangélium. Ez nem ideiglenes, nem csak egy kor emberére
érvényes, hanem örökérvényű. Eligazít minden embert, az egyszerű, ta
nulatlant éppúgy, mint a tudóst..
Egyházunk ma is tudja és vallja, hogy Isten igéje, az evangélium nem
elegyíthető és nem pótolható semmiféle tudománnyal, enciklikákkal,
ideológiával.
A tiszta és igaz evangélium mindig rámutat arra is, hogy mit vár az
egyház Ura az egyház népétől. „Az embernek Fia nem azért jött, hogy
neki szolgáljanak, hanem hogy Ő szolgáljon és életét adja sokakért.”
Krisztus egyháza szolgáló és nem uralkodó egyház. Valamikor úgy
látták, hogy amint minden égi test a fényt a naptól kapja, úgy kapja
minden földi uralkodó a maga hatalmát a pápáktól. Tehát valamikor
az egyház uralkodott és uralkodni akart mindenek fölött. Akkor az egy
ház uralkodott és uralkodni akart mindenek fölött. Akkor az egyház nem
volt egyház, hanem egy világ fölött uralkodó szerv. Teljesen elfeledte
Urunk szavát: „Tudjátok, hogy a népek fejedelmei uralkodnak rajtuk
és a nagyok hatalmaskodnak rajtuk. De ti közietek nem ez a rend: ha
nem aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen szolgátok és aki első
akar lenni közöttetek, az legyen rabszolgátok. (Mt 20,25—27).
Az egyház nem lehet uralkodó, hanem szolgáló egyház. Csak akkor
jár a helyes, Ura által megjelölt úton, ha a diakónia, a szolgálat lesz
életének meghatározója. Az ige, az evangélium tiszta és igaz hirdetése
mindig ezt a szolgáló Urat, szolgáló Jézust állítja elénk, aki megszólít, ma
is minden benne hívőt: amint én cselekedtem, ti is akképpen cselekedje
tek.
Az egyházat az igéből fakadó szeretetszolgálat teszi egyházzá. Mert
ott, ahol azt a szeretetből fakadó szolgálatot látják és tapasztalják az em
berek, ott érzik azt is, emögött a szolgálat mögött ott van a szeretet
Ura, a Jézus Krisztus.
Az Ágostai Hitvallás VII. cikke azt is mondja: Ott az egyház, ahol
a szentségeket Krisztus rendelése szerint szolgáltatják ki.”
Jézus teste értünk adatott és vére értünk ontatott ki bűneink bocsá
natára. Amikor a reformáció ragaszkodott Krisztus rendeléséhez és újra
visszaállította az úrvacsora kétszín alatt való kiszolgáltatását, ezzel ra
gaszkodott Krisztus rendeléséhez, vagyis az evangélium tiszta és igaz
hirdetéséhez.
A keresztséggel kapcsolatban Urunk tanítványainak ezt a megbíza
tást adta: Tegyetek tanítvánnyá minden népet....
Az Ágostai Hitvallás a keresztséggel kapcsolatban azt írja, hogy a
keresztség szükséges az üdvösségre. Isten a keresztség által kegyelmét
adja. A keresztségben a megkeresztelt az örök életet nyeri el. A kereszt ségben Isten cselekszik és így nem a keresztelő lelkész cselekedetén van a
hangsúly, hanem azon, hogy a keresztségben Isten szeretetével magához
öleli a megkeresztelt gyermeket.
Jó itt is, ha az ige, az evangélium tiszta és igaz tanítását látjuk: „mi,
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akik a Krisztus Jézusban kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk. (Rm, 6,3—4).
Kérdés: mi teszi az egyházat egyházzá? Az igaz és tiszta ige. Az
egyház egyházzá akkor lesz és mindig ott az, ahol az igaz és tiszta igé
ből, evangéliumból fakadó Jézus Krisztusban való hit határozza meg az
egyház népének a Jézus Krisztussal való közösségét és ahol hittel tud
ja járni a diakónia útját és igaz szolgálattá lesz a bűnbocsánatból meg
megújuló élete.
Zámolyi Gyula

6. Vannak szentek gyülekezeteinkben?
A címben feltett kérdés az evangélikus gyülekezetek, ha úgy tetszik
a reformáció gyülekezetei felé irányul. Amolyan fórum elé való kérdés
bedobás, ami megbeszélésre, feleletre vár. Lehet hozzászólni — mon
daná a vita vezetője. Meg is próbáltam fiatalok előtt feltenni ezt a kér
dést. Mire való mai modern társadalmunkban ilyesmiről beszélni? Nem
kár az időért? Egyik elővette az Értelmező Szótárt és felütötte a „szent”
címszónál: „Valláserkölcsi szempontból tökéletesnek, példaképnek tar
tott és vallásos tiszteletben részesített személy.” Vagy: „Az a személy,
akit halála után a katolikus vagy a görög keleti egyház szentnek nyil
vánított, szentté avatott.” És még egy, átvitt értelmű meghatározás:
„Lelki nagyságáért, a közösség javát szolgáló munkálkodásáért különle
gesen nagy tiszteletben részesülő személy.” A két első meghatározás hal
lásakor mindjárt az volt á vélemény: ilyenek nincsenek közöttünk, vágy
ez katolikus gondolkodás, amihez nekünk semmi közünk. Hiszen úgy
tanultuk, hogy ez a kultusz (szentek segítségül-hívása, néha imádása!)
elsötétíti az Üdvözítő Jézus Krisztus egyedülvalóságát, páratlan voltát.
A szent szó hallásakor úgy érezzük, hogy az csak isteni jelző lehet, tehát
csak a Szentháromság egyes személyeire vonatkozhat. E gondolatok aka
dályként merednek elénk, ha a címben feltett kérdésre kell felelnünk.
De mit kezdjünk akkor Ágostai Hitvallás „Szentek tiszteletéről” szóló
cikkével? Vagy ha a többi hitvallásra is gondolunk. Egészen természete
sen és magától értetődően beszélnek a szentek igazi tiszteletéről. Továb
bá, mit kezdjünk olyan — akár csak a mi nemzedékünkben is élt, kima
gasló egyéniségekkel mint pl. Bonhoeffer, Paul Schneider, Schweitzer A l
bert, Martin Luther King stb.? Nem árt, ha e kérdéssel éppen a refor
máció hetében próbálunk szembenézni. Mindenekelőtt a Biblia világából
vegyünk egy-két gondolatot! Ez méltó hozzánk!
1. A Bibliából, különösen a páli levelekből nagyon érdekes „szentek”
lépnek elénk, akiknek meglehetősen zilált a glóriájuk. Pál apostol pl.
„Jézus Krisztusban elhívott, megszenteltek” -nek hívja a korinthusi gyüle
kezet tagjait. Levele folyamán azután megismerhetjük ezeket a szenteket.
Összeütközés, szakadás volt közöttük. Pártokra szakadtak. A gyülekezeti
tagok pereket folytattak egymás ellen állami, pogány törvényszékek előtt.
Vérfertőzéses eset is előfordult közöttük, mégis nagyon tehetséges, szuper
keresztyéneknek érezték magukat! Ezeket nevezi Pál szenteknek. És nem
gúnyból teszi! Mindjárt meg kell tanulnunk, hogy a Biblia szenteken va
lami egészen mást ért, mint mi. A szentek nem erkölcsi, sem vallásos
emberfeletti lények, nem átszellemültek és hiba-nélküliek. Szent: ez a
Bibliában annyit jelent, mint Isten által lefoglalt, igénybevett, Istenhez
tartozó. Ezt a megállapítást semmiképpen nem szabad figyelmen kívül
hagyni, amikor szentekről kezdünk beszélni! Nem legendás hősökről, ha
nem az élet nehéz hétköznapjaiban élő emberekről van szó. De akik,
mégis olyan emberek, akikre az élő Jézus rátette a maga bélyegét, jelét.

Nem erkölcsi értékelésről van szó. Minket is érint. És melegében meg is
kérdezhetjük magunktól: vajon ezekhez tartozunk?
Ilyen értelemben a szentek közöttünk élnek. Különösen a Római és
Korinthusi levélre gondolva, Pál minden megkereszteltet Isten szentjé
nek szólít. Ez azt jelenti, hogy minden keresztyén a keresztség alapján
szent lesz és ugyanakkor megszentelődésre hivatott! Isten a keresztségben
saját tulajdonává tett bennünket és minden megkeresztelt ember életét
eszközként akarja felhasználni országa építésében, a világ üdvössége ér
dekében
2. A szentek az isteni irgalom „mintapéldányai” .
Az eddigiekben általánosságban beszéltünk a szentekről, különösen a
szentírás alapján. De a Biblia is egyeseket kiemelve ezt mondja: „legye
tek példaképei a nyájnak!” (1 Pét 5,3). Itt a görögben a típus szót talál
juk. És ami az Ágostai Hitvallás 21. cikkében van, az is valami többről
tud az általánosnál: „A szentek tiszteletéről a mieink azt tanítják, hogy
emlékezzünk meg a szentekről, ami által hitünk erősödik, hogy lássuk,
hogyan részesültek kegyelemben és hogyan segített nekik a hitük. Ezen
kívül az ő jócselekedeteik szolgáljanak nekünk például minnyájunknak a
saját munkaterületén!”
Ismétlem, a legfontosabb evangélikus hitvallási iratunk tanít így.
Nem kell-e megkérdeznünk magunktól: nem intézzük el mi — talán
előítéletektől is kisebb-nagyobb mértékben elvakultan — nagyon gyor
san a szentek világát azzal, hogy „katolikusoknak” tartjuk? Nem szegényítettük meg magunkat jobban, mint kellene? Nem élünk-e mindnyá
ján olyan korban, amely közösség után kiált? Hitünkben is testvérek után
vágyakozunk. Milyen gyakran érezzük magunkat egyedül és fázunk, fagyoskodunk ebben az egyedüllétben. A szentek kérdése nem tartozik
ide legalább bizonyos vonásokban? Az isteni kegyelem mintapéldá
nyait megtaláljuk a reformáció egyházaiban, a mi egyházunkban is! Nem
mondhatjuk ezt ki teljes bátorsággal?
A szentek, mint az isteni irgalom mintapéldányai nem szuperembe
rek, nem tökéletesek. Ilyen mértékkel nem lehet megérteni sem Assziszi
Ferencet, sem Schweitzer Albertet. Ezek éppen olyan bűnös emberek,
mint mi, de Krisztusban bízva megigazult bűnösök. Nem különlegesek,
az élettől nem távoliak, nem vértelenek, sem földöntúliak, vagy ájtatoskodók. De még csak nem is közvetítők Isten és közöttünk. Az ilyen
gondolat bibliaellenes és ezért evangélikus területen nincs helye. Hit
vallási irataink egyhangúan ezt írják : A Szentírásból egyáltalán nem le
het bizonyítani, hogy a szenteket megszólítani, vagy segítségül hívni le
hetné és kellene. Mert csak egy Isten van és csak egy közvetítő Isten és
az epiberek között, Jézus Krisztus, az Ember Fia (1 Tim 2,5). ő az egyet
len Üdvözítő, az egyetlen Főpap, a kegyelem forrása és szószóló az Isten
előtt (Rm 8,34). Egyedül Ö ígérte meg, hogy meghallgatja imádságain
kat.” (21. cikk.)
A szentek lehetnek számunkra az engedelmes, alázatos és bizalom
teljes hitnek a példái, bátorítás a Krisztust követő életünkben. Rajtuk
megláthatjuk és tanulmányozhatjuk, hogy Isten hogyan cselekszik em
berekkel és hogy az emberek Isten cselekedetéhez miképpen viszonyultak
és viszonyulnak. Szentek az egyház egész történetében mindig voltak és
váhnak ma is. (Igaz, hogy néha csak haláluk után vesszük észre, hogy
egy-egy ember „szent” volt.) Olyan gyenge emberek ezek, mint mi, de
akik az Istentől legyőzettek, illetve az Ő hatalmába kerültek. Megragadta
őket az Ö hívása és ők egész életük odaadásával megpróbáltak erre a hí
vásra újból és ismételten felelni!
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3. H o g y a n n é z z ü n k az I s te n a n y já r a , M á r iá r a é s a s z e n t e k r e ?

Luther idejében bizonyára sok minden megromlott az egyházban.
Akadt nagyon sok kinövés és túlkapás, amit egyébként katolikus testvé
reink is nyíltan beismernek. Még ma is vannak a szentek és Mária tisz
teletnek olyan változatai — főleg a katolikusok népi kegyességében —,
amelyek nekünk evangélikusoknak idegenek és problémát okoznak. Kü
lönösen a szentek Isten és közöttünk való közvetítő szerepére és az ő ér
demeik Isten előtti beszámítására kell gondolnunk, valamint nem kis
problémát jelent Mária mennybevitelének tanítása és annak 1950-ben
történt dogmatizálása.
A fenti tények azonban ne tartsanak vissza bennünket attól, hogy
szeretettel és tisztelettel tekintsünk azokra, akik, „mint a tanúbizonysá
gok fellegei” (Zsid 12,1) és mint a tökéletesek, révbe jutottak kórusa hit
ben előttünk jártak. Mária-tisztelet és dicséret evangélikus egyházunk
ban is van. Különösen szépen énekelte ezt maga Luther, mint gyanútlan
tanú, amikor Máriának ahhoz a mondatához: „mert Ö nagy dolgokat cse
lekedett rajtam” , ezt fűzte a Magnificat-hoz írott' magyarázatában:”
A nagy dolgok nem mások, minthogy Isten anyja lett, amely dologban
neki olyan sok és nagy jó adatott, hogy azt senki sem tudja felfogni.
Mert ezt követi minden tisztelet, boldogság, üdvösség és hogy ő az egész
emberi nemzetségben egyedülálló személy mindenek felett és senki sincs
hozzá hasonló, hogy neki a mennyei Atyával egy gyermeke és egy ilyen
gyermeke van. Ezért egy szóban minden tiszteletét kifejeztük az által,
hogy Isten anyjának nevezetük. Senki sem tud róla nagyobbat, sem
neki mondani, még ha annyi nyelv volna is, mint a falevél, vagy a fű,
csillag az égen és homok a tengerben. Gondoljuk csak meg jól, mi az:
Isten anyjának lenni.” Turmezei Erzsébet Mária ciklusának szonettjei
kritálytisztán tükrözik, miképpen kell tekintenünk Máriára!
4. „...h o g y példát vegyünk az ő jócselekedeteikről... (ÁH. 21. cikk)
Felvetődik a kérdés: mégiscsak erkölcsileg emberfölötti férfiak és
nők a szentek? Olyan kivételek, ideálok, akiket egy emléksozlopra kell
messziről jól látható módon felállítani?
Ne felejtsük el, minden egyes ember, ki Jézushoz tartozik, az szent,
mert a bűnbocsánat következtében mindenki az, minden előfeltétel
nélkül. Semmiféle erkölcsi előrekiválasztás nem történik. Ha Jézushoz
tartozunk, akkor Ő akarja életünket formálni, vésni. A saját elképze
lése szerint akar bennünket átalakítani. Az ő képét ábrázolja ki rajtunk.
Nem tudja többé elnézni, hogy életünk eltorzuljon, vagy értelmét veszít
se. Ehhez a munkájához típusokra van szüksége. Éppen úgy, mint ré
gebben a nyomdász ólomtípusokat öntött, amikkel azután a betűket ki
nyomtathatta. Jézus az embereket, mint ilyen típusokat akarja használ
ni, akik által azután mások formálódnak. Különösen gondoljunk ebben az
értelemben a kiemelt vezetőkre, gyülekezeti elöljárókra. Aki a Jézus
gyülekezetének munkatársa, azt Jézus típusként akarja felhasználni, lega
lább Is szeretné. Gondoljunk itt gyülekezeteink elöljáróira, presbitereire
stb. Milyen felelősségteljes feladattá válik egyszerre. Legyetek a nyáj
példaképei! — Hányszor panaszkodunk manapság, hogy a fiatalságunk
hamis példaképek után fut, közben mi nem vagyunk készek arra hogy
engedjük magunkat Jézus által formálni. Hitelt érdemlő életek által
akar Jézus másokat formálni. „Ti tudjátok, hogy hogyan kell nektek ben
nünket követni” (2. Thess 3,7). Itt szó szerint „utánozni” áll. Hát mégis
embereket kell utánozni? Jézus olyan embereket keres, akik készek ar
ra, hogy másoknak példát mutassanak abban Általa hogyan formálódnak
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életek. A thessalonikiaknál a hűségről volt szó a mindennapi hivatásuk
végzése közben. Arra hajlottak, hogy vallásos képmutatók legyenek,
akik a hivatásukban és a családjukban a mindennapi felelősséget már
nem vették komolyan. Pál olyan Jézus-típus volt számukra, aki megmu
tatta nekik a hűséget a napi munkában is. A korinthusiaknak is így: „In
telek titeket, hogy legyetek az én követőim (utánzóim).” És elküldte hoz
zájuk Timótheust, hogy emlékeztesse őket a Jézus Krisztusban való út
jaira. Csupán a beszéd ehhez nem elegendő. Az embereknek joguk van
ahhoz, hogy velünk együtt megtanulhassák azt, hogy a hétköznapokon
hogyan kövessük Jézust. Segítsünk nekik akár a gyülekezetben való
élésben, a személyes bibliaolvasásban, imádkozásban, a házastársak, a
szülők és gyermekek megváltozott magatartásában, talán egy új munka
morálban, becsületességre, az élet minden területén, iskolában és üzletek
ben. Segítsünk olyan életre, amelyet többé nem az önzés, a magunknak
való élés, kapzsiság határoz meg, hanem az osztozás, továbbadás, önfel
áldozás.
Az Űr mint Jézus-típusokat akar használni bennünket ebben a v i
lágban. Bizonyára sokan számon tartanak életükben olyan embereket,
akik a Jézus szellemében formálták az életüket.
5.
.. a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak a m egje
lenését” (Róm 8,19).
Albert Camus francia író egy alkalommal ezt írta: „Az a világ,
amelyben élek, undorít. Nem tudom megbocsátani a társadalomnak, hogy
az egy olyan gép, amely az embert kétségbeejti. Kell valami másnak
is lenni, mint ez a gépies, csak meghatározott biológiai szabályok szerinti
magatartás, működés. Igen van valami más is. Mi minden előítélet nél
kül tanulhatunk valamit a szentektől. A szentek a dolgok világának kö
zepette egy más élet ajánlatát mutatják. Ők áttörik a józan stuktúrákat,
korunk mechanikus folyását és koronatanúi annak a fenséges szabadság
nak, amely Isten gyermekeinek jut osztályrészül (Róm 8,21)” .
Egy perzsa mese pedig azt írja le, hogy a perzsa gyerekek hogyan
szemlélik este az eget és a csillagokat. A csillagokat azonban nem a mi
természettudományi elképzelésmódunk szerint nézik, hanem, mint lyu
kakat egy sötétkék kendőben, amely mögött a tüzes ég világít. A csilla
gok a „kukucskáló lyukak” be a mennyei tűzbe. Átvive ezt a képet a
szentekre: ők olyanok, mint a csillagok, mint a kukucskáló lyukak a
mennyei kendőben. Nem azt mondja nekünk ez a kép is, hogy Isten ke
gyelme nem szűnik meg belevilágítani és benyomulni a mi világunkba,
hogy embereket formáljon Krisztus képmására? A szentek annak hír
nökei, hogy Krisztus itt van és közöttünk működik. Ők a tanúi annak,
hogy az evangélium gyümölcsöket terem, hogy nem hiábavaló, ha az
emberek a hitben való követést vállalják. Az ilyesmi mindig bátorságot
teremt. Eszünkbe jut a páli mondás: „legyetek Isten hibátlan gyermekei
az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csilla
gok a világban . . . ” (Fii 2,15).
6. Adjunk hálát a megjelent Isten fiakért, a szentekért, akik minden
korszakban voltak, akik közöttünk élnek ma is és akik még ezután
lesznek az idő végezetéig!
a) A megjelent Isten-fiakért.
Mindenek előtt a tegnap egyházáért. Az élő Jézus missziói parancsa
óta megkereszteltekért. Azokért, akik próbálták komolyan venni a Krisz
tus követését. A sok névtelenért, de azokért is, akiket mint az isteni
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irgalom mintapéldányait kapta a világ közel két évezred távlatában.
Akikről megemlékezhetünk azért, hogy kövessük hitüket és jó cseleke
deteiket és erősítsenek bennünket az úton, melyen járnunk kell.
b) Akik közöttünk élnek ma is!
Itt is először a ma egyházáért! Az egyház: communio sanctorum! Az
istentiszteletekért, mint a Szenlélek műhelyeiért, ahol formáltatunk, hi
szen a szentek élete soha sincsen készen. Naponként új indulásra van
szükség. Mint mondottuk, nem azért szent valaki, mert nem botlik meg,
vagy esik el, hanem mert minden botlás után újra fel tud kelni, ponto
sabban, mert az Isten szeretete, a Jézus Krisztus kegyelme és a Szentlé
lek ereje által engedi magát felemeltetni. Jó itt is Luther mondására fi
gyelni: „Aki elkezdte a keresztyénséget, annak arra kell gondolni, hogy
még nem keresztyén, hanem még csak megpróbált keresztyén lenni. Vagy
emlékezzünk arra, mit mondott Pál Fil 3,12-ben!”
Adjunk hálát és emlékezzünk meg azokról is, akik közöttünk — talán
■sokszor névtelenül — nagyobb odaadással és életszentséggel, teljes éle
tükkel felelnek az Isten elhívására. Bizonyára ismerünk ilyen testvért
a környezetünkben, gyülekezetünkben, vagy szeretetotthonainkban, ahol
sokszor emberfeletti munkát végeznek beteg vagy sérült gyermekek, vagy
idős testvéreink körül. Hányszor elhangzik egy-egy otthonunk látoga-tása után az ajkunkról: én ezt képtelen volnék csak egy napig is vé
gig csinálni, amit egyik másik gondozó tesz. Pedig hozzánk hasonló em
berek, de talán több kegyelmet és erőt kaptak és kapnak naponta. A
szentség sok esetben nem nagy, világraszóló szenzációs eseményekben
realizálódik, hanem a Jézus, nevében az egy pohár víz adásában! Igen,
vannak közöttünk ma is ilyenek hála Istennek nem is kevesen. Gyüleke
zeteinkben, akik a Jézus erejével a másokért élő: időt, pénzt, sokszor
egészséget nem kímélő szolgáló életformában tevékenykednek nem el
ismerésre, vagy jutalomra várva, hanem egyszerűen azért, mert nem
tudnak másként tenni: az élő Jézushoz kötődött az életük!
c) A holnap, a jövendő szentjeiért!
A holnap egyházáért! Az élő Jézus a világ végezetéig velünk marad.
Szentek gyülekezete, egyház mindvégig lesz! Az első gyülekezetnek mon
dottak ma is érvényben vannak és holnapra is vonatkoznak:” Mert tiétek
ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is akik távol vannak, akiket
csak elhív magának az Űr, a mi Istenünk!” (Csel 2,39) Amíg tart a kegyeslem ideje, a szentek kórusa állandóan kiegészül. Formál az Evangélium
és a szentségek által, hogy mindjobban „kiábrázolódjék a Jézus képe”
az életünkön, hogy az isteni irgalomnak újabb és újabb „mintapéldányai”
is elénk álljanak az úton, melyen mennünk kell és mutassák az irányt,
mutassanak mindig Arra, Aki megkönyörült az ő életükön is!
Vannak szentek gyülekezeteinkben? Mindvégig arra vigyáztam, ne
hogy valami magasabb szférába állítva beszéljek a „szentekről” . Vigyázni
kell, nehogy úgy szemléljük őket áhítattal és csodálattal, mint akik szá
mára elérhetetlen az az élet, vagy életstílus, amiben ők éltek és élnek.
A szentek élete bosszanthat, vagy elbűvölhet bennünket. Mindkettő ke
vés. Az életükre való tekintés felvetheti számunkra a kérdést: hogyan
döntünk, ha meghalljuk a valódi megtérésre való hívást. Mi a válaszunk
az Isten szeretetére? Isten a keresztségtől szenteknek fogadott el min
ket és, az az akarata, hogy szentté legyünk. De csendben megkérdez
hetjük tőle még azt is: Uram, nem akarsz-e engem irgalmad „mintapéldányává” formálni, az átlagnál fényesebb csillagként ragyogtatni?
Labossa Lajos
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7. H o g y a n k e r ü lü n k J é z u s k ö z e l é b e ?
Mk 3,31—35-ben Jézus maga válaszol a kérdésre. Ő maga mutatja
be hozzátartozóit, igazi családját. Anyja és testvérei még nem értik
őt, most még csak a test szerint való fiút és testvért látják benne. De
ott vannak körülötte azok, akik felismerték benne a Krisztust, aki az
újat, Isten országát hozta. Ezért figyelték szavát és követték. Közelségük,
kapcsolatuk oly szoros, mint akiket egy családban a vérség köteléke fűz
egymáshoz. „Az én anyám és az én testvéreim” , Jézus így nevezi őket.
Ezzel a megszólítással igéjét hallgató és azt meg is csélekvő gyülekeze
tét illeti.
1. Jézus küzelsége és a Biblia
Erre a megszólításra, mely annyira a javunkra szól, alig számítot
tunk, még akkor sem, ha valóban az ige utáni vágyakozásból gyülekez
tünk össze. Hiszen mi önmagunkkal szemben is fenntartatással élünk,
mert — becsületesen megvallva — jól tudjuk, ismerjük magunkban azt,
amin magunk is fennakadunk és amit elítélünk. Például türelmetlensé
günket, mellyel nemegyszer kibírhatatlanná tesszük magunkat mások szá
mára, aggodalmaskodásainkat, valami félelmet, bénító nyugtalanságot
szinte mindig hordozunk magunkban — s közben Isten gondviselő szeretetéről beszélünk —, önzésünket, melytől szabadulni nem tudunk. Sok
mindent mondhatunk, ami vádol, leterhel bennünket, ami saját ma
gunknak sem tetszik. Egyszóval: látjuk a távolságot, mely elválaszt
Krisztustól.
Urunk bátorító megszólítására éppen ezért újra meg újra nagyon
is szükségünk van. Sok minden lehet, amit elmarasztalunk magunkban,
s elmarasztalhatnak mások is. De mindennek ellenére áll: ő drága árat
fizetett értünk a kereszten. Ahogyan vagyunk, szeretetébe fogadott. Ne
nézzük azért az életünket sohasem csupán önmagában, Krisztus nélkül,
mintha ő nem állna mellettünk. A közelébe jutásunk mindenesetre azon
alapszik, hogy ő állt mellénk megváltó szeretetével. Jézus Krisztus, Isten
Fia testvérünkké lett.
S hogy erről a hétköznapokban sem feledkezzünk el, az igével napról
napra emlékeztetnünk kell rá magunkat. A Krisztushoz tartozásunkról
bizonyosságot a Bibliából nyerünk, meggyőződést onnét meríthetünk.
Ezért emelte a reformáció magasra a Szentírást s adta a kezünkbe. An
nak naponkénti olvasásáról el ne feledkezzünk.
2. Krisztus közelsége és a felebarát
Az ige Krisztus közelébe hív. Ez a közelség ugyanakkor az ember
társainkkal való közelségünket is jelenti. Testvéri közösség épül azok
között, akik Krisztushoz tartoznak. Hozzátartozásunk nem maradhat a mi
magánügyünk. Krisztus gyülekezetei akar, közösségünket azokkal, akik
szintén az igét akarják érteni, akikkel együtt vagyunk az istentisztelete
ken, a gyülekezeti alkalmakon, hiszen mindannyiunknak egy a célja:
Jézushoz jutni és benne életet találni. Akarja, hogy hozzá kapcsolódva
egymást kölcsönösen kiegészítve, segítve éljünk.
Ezen ismét el kell gondolkodnunk. Mert mi ellenkezőleg sokszor azt
tartjuk, hogy a Krisztusért inkább el kell zárkóznunk egymástól. Mások
emberi gyengeségeit, vétkeit látva méltatlannak tartjuk őket Krisztushoz
— é-s hozzánk, úgy gondoljuk, mint „jó keresztyének” legjobb, ha távol
tartjuk magunkat tőlük, azért, hogy töretlen, zavartalan legyen a
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Krisztussal való kapcsolatunk. Aki azonban másokról semmit sem akar
tudni, tudomást sem akar venni gondjaikról, nem érdekli sem örömük,
sem bánatuk, az vizsgálja meg, hogy minden látszólagos „kegyessége”"
ellenére egyáltalában van-e kapcsolata Krisztussal. Az ő közelségében
nem lehet az emberekkel csak úgy közönyösen egymás mellett, vagy ép
pen egymás ellen élni. Aki Krisztusnak igent mond, az nem mondhat az
embertársának nemet.
A gyülekezeten kívülieknek sem.
Krisztus az ő gyülekezetén, az övéin keresztül akar itt a világban
jelen lenni, szeretetben testet ölteni, munkáját folytatni. A gyülekezet
az ő szeme, mely látja mások örömét is, szomorúságát is, lábai, melyek
útban vannak a segítséget várók felé, kezei, melyek adnak, dolgoznak,
szája, mely int, vigasztal, bocsánatot hirdet. Szeretetét általunk akarja
tovább adni azoknak, akik körülöttünk élnek, a családunkban, a hiva
tásunkban, a lakóhelyünkön, falunkban, városunkban. „Nekem feleba
rátom Krisztusává kell lennem, mint ahogyan Krisztus az enyém” . Luther
így tanított.
Krisztus közelébe jutásom sohasem a szobám négy fala között valósul
meg s lesz kézzelfoghatóvá, hanem az élet valóságábam A hozzátartozás;
a hit cselekedeteiben, a szolgálatban. A diakónia nem az elvilágiasodott
világban élő egyháznak a vesszőparipája. Az egyház kell hogy szolgáló
közösség legyen. Urunk minden követőjének feladatul adta, hogy szóval
és tettel Isten szeretetét hirdessék. Mindenekelőtt tettel, mert korunkban
a szavak értéke igen devalválódott. Ismernünk kell egymás nehézségeit,
bajait, azokat is meg kell éreznünk, amelyekről nem is beszélnek. S van
ilyen elég! Leleményesség kell, hogyan segítsünk, könnyítsünk, hogyan
szerezzünk örömöt. De biztató szót erre nézve hallottunk eleget. A tettek
nek kellene következniük.
Tudjuk, hogy az első keresztyén időkben mindennek erőteljes társa
dalmi következményei voltak. Az akkori világ nagy társadalmi különb
ségei Krisztus gyülekezetében semmit sem számítottak. Megszűnt a kü
lönbség az úr és a szolga, a rabszolga között, a zsidó és a görög között,
— mind összetartoztak. Ma azt kellene mondanunk, hogy a különböző
bőrszínek, szokások, bármely emberi különbségek nem lehetnek akadá
lyai annak, hogy az ember az embertársában a testvérét lássa. Mi más
körülmények között élünk, mint az első gyülekezetek, másban, mint a re
formáció korában, de az emberi közösségért munkálkodni feladatunk.
3. Krisztus közelségének teljessége
A keresztyének magától értetődő szeretettel csak segítőtársak lehet
nek ott, ahol az élet szolgálatáról, ahol embertársakról van szó. Éspedig
nem pusztán optimizmusból, hanem mert hálát és felelősséget éreznek az
zal szemben, Aki őket szeretetébe fogadta s az örök életre hívta el. A mi
keresztyénségünknek pedig nem az a hibája, hogy talán túlságosan az
örökkévalóságra szegeződik a tekintetünk, hanem az, hogy Isten eljö
vendő teljes szeretetének a bizonyossága oly kevéssé válik életté múló
földi vándorútunkon.
Igaz, itt minden szeretetben végzett munkánk, cselekedetünk töredé
kes, mi magunk is érezzük jól annak elégtelenségét. Mégis az a mi vi
gasztalásunk, hogy töredékes szolgálatunkkal is Isten sáfárai lehetünk, és
az a mélységes titok a mi számunkra, hogy Megváltónk minden meg
valósult szeretetünket úgy tekinti, mint amit vele, az élet Urával csele
kedtünk.
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Így azonban a mi szeretetünk nem múlik el, hanem mindenkorra
Megváltónkkal kapcsol össze, belenyúlik az örökkévalóságba, és a mi
közösségünk Krisztussal ott lesz teljessé.
Szekeres Elemér
8. Mi vár ránk? Ki vár ránk?
Mindnyájunkat izgat a jövő kérdése, egyéni sorsunk ép úgy, mint a
világ jövője. A kérdésnek már tudománya van. Általánosan kialakult vé
lemény, hogy jövőnk ködbe vész. A tudomány is csak évekre, esetleg
egy-két évtizedre mer előre tekinteni és csak annyit mondani, ami kikö
vetkeztethető abból, ahogyan ma állnak dolgaink. Egy bizonyos. A nukleáris fegyverek árnyékában félelmetesen sötét nemcsak a távoli jövő, de
az egészen közeli is.
Igaz, nemegyszer táncolt már a közel múltban világunk a végzetes,
háborús szakadék szélén. A jóhiszemű ember azonban bízik abban, hogy
a felelősek a veszély tudatában százszor is meggondolják: szabád-e ját
szani a fegyverekkel. Sajnos azonban nem mindig a józan értelemből fa
kadó felelősségérzet dönt, hanem hirtelen támadt indulat, amit már csak
megbánni lehet, jóvá tenni nem.
A fejlődés hitének emberei erősen hiszik, hogy jó és biztos jövő alap
ját rakjuk le ma. A mai technokrácia azonban a gyors ütemű fejlődés
következtében kiszámíthatatlan meglepetésekkel szolgálhat. Gondfelhőt
sűrít az emberiség feje fölé a demográfiai robbanás: lesz-e kenyér a pár
év múlva megkétszereződött milliárdoknak? Lesz-e elégséges energia?
Az élettel való manipulálás is veszélyes helyzetet teremthet kiszámítha
tatlan következményeivel az élő világban. Egyre aggasztóbb környeze
tünk szennyeződése és a természeti világ biológiai egyensúlyának felbo
rulása. Már egész fajok vannak kipusztulóban és rászorulnak arra, hogy
az ember védett környezetben biztosítsa fennmaradásukat. Az ökológia
ma már preventív tudománnyá nőtte ki magát. Arra kényszerít minden
kit, aki az élettel, vagy a környezettel manipulál, előbb tegye Vizsgálat
tárgyává, hogy amivel kísérletezik, nem ártalmas-e az életre, vagy a kör
nyezetre.
Egy pillanatra sem szabad felejtenünk, hogy mi mindannyian ebben
a világban élünk kiszakíthatatlan szimbiózisban az emberi közösséggel és
az egész teremtettséggel. Sorsa a sorsunk.
Hitünk jövőbe tekintésének itt ebben a helyzetben is van csodálatos
perspektívája, reménységünk beteljesedése, Jézus Krisztus Urunk dicső
séges megjelenése. Ez az egy feleletünk a két feltett kérdésre: Mi vár
ránk? Ki vár ránk? Ez a tény visszahat életszemléletünkre és életvite
lünkre.
1. Megláthatjuk Öt teljes dicsőségében
Születésekor a mi életformánkat vette fel minden terhével, időben
és térben való korlátáival. Istenségére homályt vetett az emberi létfor
ma. Azonban ebben a létformában is áttörte korlátáit isteni dicsősége
és emberi szemek számára is láthatóvá lett, amint erről az evangéliumok
több ízben megemlékeznek. (Ján. 2,11). Az emberi létforma és rajta áttörő
isteni dicsőség dialektikus feszültségben vannak, ami még kortársainak is
nehézzé tette, hogy higgyenek Ő benne, ti., hogy Ö az Istentől küldött
Megváltója a világnak. Feltámadásával ezeket a korlátokat levetette, fel562

öltötte teljes isteni dicsőségét. Ez az ő dicsősége ma még rejtve van. Ak
kor szembesülünk vele. Nagy pillanat! Az Írás szerint (Jel. 1,7.) „meglátja
Öt minden szem, azok is, akik átszegeziték és siratja a föld minden
nemzetsége” . Boldog öröm a hivőnek, mert most már vége az életben
oly sokszor megkísértett gyötrő kétségnek. A hit teljes győzelmének
öröme. A hitetlenségnek ez az a gyötrelmes pillanat, melyben halomra
dől minden érve, nagyképűsége Jézus Krisztussal szemben és megkezdő
dik a kárhozat kínja, melyen többé változtatni nem lehet. Az anyaszentegyház évezredes hite nyer igazolást, melyet oly sokszor kikezdett a ko
ronkénti teológia, vagy elmosott az évszázadok óta tartó fejlődésnek len
dült és ma oly sokat ígérő modern világ.
Ez a mi hitünk nem alaptalan. A feltámadott Krisztus dicsőségét sen
ki nem vonhatja kétségbe. Tőle van ígéretünk és beteljesítése kizárólago
san kezében van. Hitünk alapja és. fundamentuma az írás, melynek
igazságáról meggyőződtünk mindabból, amit Isten Jézusban cselekedett
és életünkben tapasztalhattunk. Nincs kétségünk afelől sem, aminek, az
ideje még nincs itt. Bizonyosak vagyunk abban, hogy eljön. Csodálatos
módon az írás utolsó mondatai: Bizony hamar eljövök. Ámen. Jöjj, Uram
Jézus!
2. Vár ránk az ítélet
Még pedig az egyetemes ítélet. ítélet alá esik az egész teremtettség:
mennyiben felelt meg és váltotta valóra Teremtője tervét, mennyiben
felelt meg hivatásának. Még nagyobb súllyal esik latba az egész emberi
ség ítélete: hogyan felelt meg elhivatásának Teremtő és Megváltó Istene
akaratának. Legizgalmasabb azonban a személyes ítéletünk: mindnyá
junknak számot kell adni mindenről, amit cselekedtünk, minden kezünk
re bízott értékről, hogyan sáfárkodtunk vele, megadtuk-e a ránk bízot
taknak, amit nekik Isten akarata szerint meg kellett adni? Mire hasz
náltuk fel életünket, dicsőségére, vagy gyalázatára voltunk nevének? Fe
lebarátja voltunk-e az életben úti társainknak: barátak és ellenségnek, is
merősnek és ismeretlennek, arra érdemesnek, vagy érdemtelennek? Nem
maradtunk-e adósak azzal, amivel minden ember adósai vagyunk: a sze
retettel házastársnak, gyermekeknek, szülőknek, testvéreknek, akiket el
sősorban bízott ránk Isten?
Az ítélet mindig félelmetes. Olyan mint a vizsga. Soha sem lehet rá
eléggé felkészülni 100%-osan. A hit embere különösen is tudatában él
ennek. Úgy érezzük magunkat, mint amikor vége a vizsgára való elő
készületnek és jön a vizsga: semmit sem tudunk. Isten igazsága mértéké
vel elveszettnek tudjuk magunkat. Itt elért eredményeinkkel, sikereink
kel, vallásos kifejezéssel: érdemeinkkel, nem takarózhatunk. Élünk éle
tünk megtisztításának (megigazulásának) lehetőségével, amit Megváltónk
vérével tett lehetővé. Ez jellemzője életünknek. Érdemeinkkel pedig úgy
vagyunk, mint az írásban olvassuk: „Ha teljesítettétek mindazt, amit pa
rancsoltak nektek, mondjátok ezt: Haszontalan szolgák vagyunk, azt tet
tük, ami kötelességünk volt” (Lk 17,10). Ha nem tettük volna meg, mu
lasztottunk volna vétkesen és bűnösen. Miben van hát a reménységünk?
Abban, hogy ebben az életben is irgalmasságából éltünk, élhetünk az
ítéletben is. Mint Megváltónk, Jézus az az irgalmas samaritánus, aki az
irgalmasságot nem tagadja meg attól, akinek szüksége van rá. Az ítélet
ben sem tagadja meg csali attól, aki ebben az életben elutasította és az
ítéletben sem érzi szükségét. Ö a mi reménységünk.
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3. Vár ránk a halál is.
Földi létünkhöz hozzá tartozik. Életünk halálunkkal lesz teljessé.
Ezért nagyon fontos hogyan megyünk elébe a halálnak. Könnyelműség
volna úgy gondolkodni: nem gondolok rá, vagy ráérek még a halállal
foglalkozni. Az sem megoldás, ha azt mondjuk: természetesnek vesszük
és hozzászoktatjuk magunkat a halál gondolatához. Általában két kíván
ságunk van: jöjjön hirtelen hogy ne kelljen sokáig szembe nézni vele;
és ne kelljen szenvedni. Pedig számolni kell azzal is, hogy lassan közele
dik és nagy harcot kell vívni vele. Számolni kell a szenvedéssel is, ami le
het könnyű, de lehet igen nehéz is, lehet rövid ideig tartó, de lehet igen
hosszú is. A tények azt mutatják, hogy sokszor a nagyobb szenvedés és
halálharc nem a test szenvedéseiben, hanem az emberi szív mélyén zaj
lik. Mi történik az emberi lélek mélyén, amikor szerettei jelenlétében így
könyörög a szenvedő: Végy el, Uram! Elég volt! Hadd legyen már vége!
Bizony nem gyerekjáték. Kétségtelen életünk legnehezebb szakasza. Fel
készülésünk abban van, hogy igyekszünk Megváltónkkal minél szorosabb
ra fűzni a közösségünket. Nemcsak azért, mert így Vele könnyebb, hanem
azért, hogy a halálban is legyen velem, amikor már senki sincs velem.
Jól felkészült az, aki abban a biztos tudatban ér el öntudata utolsó fellobanásáig: övé voltam életében, Övé vagyok halálomban is. (Rm 14,8).
4. Vár az örök élet is
Reálisnak vesszük a halált. Reménységünk pedig az örök élet. Egy
szerre készülünk a halálra és egyszerre az örök életre. Örök életünk
ízét itt a földi létünkben csak ízlelgetjük és kóstolgatjuk. Teljes valójá
ban azonban még rejtve van előttünk. Bűneink, életgondjaink, életveszély
és halál vet sötét árnyékot rá és borítja homályba. Beárnyékolja itt még
az önmegtagadás és az az áldozat, amit Megváltónkat követve nem, le
het megspórolni. (Nem azonos az öncélú aszkézissel, sem a világot meg
vető pesszimizmussal). Krisztus megjelenésével örök életünkről is eltűnik
az árnyék és homály és láthatóvá lesz teljes dicsőségében együtt Krisztussal.
Az örök élet nem valami árny- vagy szellemélet. Dicsőséges testben
való élet. Mint mindig, ma is nagy problémát okoz egyszerű hitben
élőnek, de a keresztyén teológiának is az ősi hitvallás; hiszem a test fel
támadását. Sokán szívesen elhagynák. Az Írás a test feltámadásáról szól.
(1 Kor 15). De nem a temetőben elporladt, vagy a krematóriumban elham
vasztott testéről. Az én testem feltámadásáról. Ez a test egy dicsőséges,
örök romolhatatlan és halhatatlan test. Itt a romlandó és halandó test
ben élve csak homályosan látjuk az örök élet dicsőségét. Megjelenése
kor kibontakozik teljes dicsőségében anélkül, hogy mostani létünkből
bármi is homályt vethetne rá.
A minket örök életre váró, dicsőségben megjelenő Krisztusra van be
tájolva életünk és a hozzávezető útra állítva életvitelünk. Istennek titkos
elrejtett bölcsessége ez a mi hitvallásunk, amelyet Isten rendelt öröktől
fogva a mi dicsőségünkre. „Amit szem nem látott, fül nem hallott és em
ber szíve meg sem sejtett, azt készítette el az Isten az őt szeretőknek ...
és nekünk kinyilatkoztatta a Lélek által.” (1 Kor 2,7—10).
Kovács Géza
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Az igehírdető műhelye
SZENTHÁROMSÁG UTÁN 22. VASÁRNAP
1 Móz 50, 15— 21

Gondolatok az alapigéről
A mai alapigével a József-történet csúcspontjához és egyben a böl
csesség irodalom kulcsmondataihoz érkeztünk. Gen 50,15 kk tehát fel
tételezi a megelőző fejezetek ismeretét. Aki nincs tisztában az előzmé
nyekkel, nem mérlegelheti annak a súlyát, amit a testvérek József ellen
terveztek illetve elkövettek, és nem ismerheti a jót, amit abból Isten ki
hozott. Nem értheti tehát magát a textust. Mivel az igehallgatók többsé
génél csekély bibliaismeretet feltételezhetünk, nem árt, ha utalunk mind
arra, ami eddig történt. Csak a közvetlen előzményekre gondoljunk! A
József-történet középpontjában a bűn kérdése áll. Ez a probléma feszül
végig a lebilincselően érdekes történetben és talál megoldást épp textusunkban. Az a gonosz áll a középpontban, amit a testvérek József ellen
elkövettek. Ez okoz megoldhatatlan gondot számukra. Ezt vallják meg
Józsefnek és erre nyernek bocsánatot. A felismerési jelenet „happy
end”-je már mögöttük van, a rendezetlen múlt mégsem számolódott fel.
József világosan megmondta, hogy nem haragszik rájuk. Nehéz sorsa
mögött Isten vezetését látja, nem a testvérek bűnét. Az elmúlt években
barátságos és testvéri bánásmódban részesítette őket. Mégis megmaradt
bennük a bosszútól való félelem, hiszen nem rendeződtek még egészen a
dolgok. Ezen a. ponton érkezünk a textushoz, hogy feloldódjon a meg
maradt feszültség.
Jákob halála adja a végső indítékot a dolgok rendezésére. Jellemző
módon a testvérek előbb csak üzennek Józsefnek (hasonló üzenettel ta
lálkoztunk már Gen 32 elején), s csak amikor József az üzenetre kedve
zően reagál, mernek személyesen találkozni vele. Üzenetükben figyelemre
méltó, hogy félelmüket apjuk végakarataként tálalják. Amíg Jákob élt,
bizonyos mértékig védettnek tudták magukat József haragjától. Most pe
dig, hogy apjuk meghalt, végakaratát helyezik védelemként maguk elé.
Nem mernek védtelenül József szeme elé kerülni. A természetes ember
bosszúvágyó. Csak az alkalmat várja, s amikor az elérkezik, nem ké
sik a visszafizetéssel. Akit bántottak, el tudja-e felejteni a keserves órák
vagy évek emlékét? Józseffel talán feledtette a hirtelen magasra ívelő
pálya azt a mérhetetlen sok megaláztatást, amelyben része volt? Vajon
nem áll majd bosszút? Főként most, amikor már apja sem fékezi. Nyil
vánvaló mindebből, hogy nem egyszerűen a szégyen és a bűnbánat hozza
a testvérek elhatározását, sokkal inkább a József jogos haragjától való fé
lelem.
A testvérek eljárása világos bűnbeismerés. Ezt mutatja a szavak hal
maza, amellyel vétküket megjelölik. A „vétek” szó mellé odakerül a „hitszegés” is. A hitszegés pedig valami szent szál elszakítását jelenti. A test
vérek utalását a hitbeli közösségre jól értette József. Magát is benne
gadták meg, ami most mellettük szólna. Hogyan hivatkozzanak most rá?
Épp az a bűnük, hogy testvérhez méltatlan módon bántak annak idején
Józseffel. Ezen a szakadékon az egy Isten úr-volta jelenti a hidat. A test-

vérek úgy beszélnek magukról, mint akik „a te atyád Istenének szolgái” . Ez a kapcsolat jelenti kérésük legnyomatékosabb alapját. A testvéri
közösségre, amelyet maguk szakítottak el, nem hivatkozhatnak. De lé
tezik ezen túl a hit közössége is. Ezzel a mondattal Istenre emlékeztetik
Józsefet. Arra az Istenre, akiben ő maga is hisz. Egy új szálat fedez
hetünk fel ebben a megnyilatkozásban. A félelem és a bűnismeret után
megjelenik itt a megtérésre való készség szempontja is. Ők, akik en
gedetlenek voltak, most készek Istennek szolgálni. A megtérés megaláz
kodást is jelent Isten színe előtt. Most nem tehetnek többet, minthogy
kijelentik, készek arra, hogy József szolgáivá legyenek. Ez a gesztus újra
a bűn beismerését fejezi ki. Testvéri jogukat vétkükkel eljátszották,
most Józsefnek joga van arra, hogy őket szolgává tegye (v. ö. Lk 15,18
kk).. Ebben a pillanatban teljesedik József hajdani álma (37,5 kk) és ka
nyarodik vissza a vég a kezdethez.
József válaszával, a 19. verssel kezdődik textusunk második sza
kasza. Válaszát a személyes megbocsátás hangjával kezdi, hogy azonnal
helyt adjon a fontosabbnak: a dolgok Isten előtti rendezésének. A test
vérek utalását a hitbeli közösségre jól értette József. Magát is benne
tudja ebben a közösségben. Ezért nem ad helyt a bosszúnak. Látszólag ki
térő válasza (vajon Isten vagyok én?) nem azt jelenti, hogy mint illeték
telen visszavonul az ítélethozataltól. Nem adja át a peres ügyet Istennek
mint egyetlen illetékesnek, hanem úgy méri fel a helyzetet, hogy azt már
Isten megoldotta. Megbocsátott, s ő a maga számára kötelezőnek tudja
Isten döntését. A pillanatnyi helyzet igazolja Isten bocsánatát. Hiszen a
gonosz terv ellenére jóra fordította az eseményeket. Mindez nem azért
történt, mert emberek okosan terveztek és a véghezvitelben is követke
zetesek voltak, hanem azért, mert Isten a maga terveit emberi ellenállás
ellenére is véghezvitte. Hogy a testvérek gonoszt terveztek, ezt nem lehet
elhallgatni és szépíteni ebben az ünnepi órában sem. De Isten átnyúl az
emberi terveken és véghezviszi saját akaratát. Akarata pedig az, hogy
József sorsát úgy intézze, hogy benne egy egész népet életben tartson.
De nemcsak a teestvérek élvezik Isten tervének megvalósulását a bocsá
natban és a megmaradásban, hanem József is. Amit ígért neki Isten, az
beteljesült. A szolgaság és a börtön kemény iskolájában nevelte és alakí
totta Józsefet. így a 20. vers az egész József-történet kulcsmondatává vá
lik. Ez persze nem általános és időtlen igazság. Isten jó szándéka nem
mentesíti az embert. A Római levél eleje a bizonyság, hogy alakul más
ként is. Van eset, hogy Isten kiszolgáltatja az embert bűneinek és azok
következményének. Ebben az esetben azonban nem így történt. Isten jó
terve győzött ember bűne és gonosz szándéka ellenére. A megbocsátásé
a főszerep a legpraktikusabb következményekig menően. Mert megbocsá
tani és bocsánatból élni nem annyit jelent, hogy az embert egy titokzatos
erő leállítja a bosszúállás útján. A bűnbocsánat többet jelent. Egész odáig
terjed, hogy késszé teszi és mozgósítja az embert a jó cselekvésére (21. v.).
Megbocsátásban élő közösség
A büntetéssel mi általában egyetértünk. Hozza bíróság vagy magán
ember. Megérdemelte. Ha rajtam állt volna, még nagyobb büntetést ka
pott volna — mondjuk nagyon sokszor. Ezekkel a szavakkal meg is vál
tozik a viszonyunk ahhoz az emberhez, aki rossz útra tért. Más lett a sze
münkben. Nem is tudunk úgy beszélni vele, mint eddig. Ha pedig" mi va
gyunk a sértett fél, a legvégsőkig is elmegyünk. Meg sem hallgatjuk a
másikat, a rendezés végső lehetősége elől is mereven elzárkózunk és
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csendben tervezzük a bosszút. Személyes és családi életünkben, ezer fajta
társadalmi kapcsolatunkban, sőt az egész világ feszítő, nagy kérdéseiben
számtalan formában találkozunk ezzel a pusztító tendenciával.
Gyülekezeti életünk egyik alapja és erőforrása, hogy ott bocsánatból
élő és megbocsátani képes emberek élnek. Isten az életet akarja meg
tartani. Ennek pedig feltétele a szüntelen megbocsátás. Nélküle nincsen
élet. Meg kell hallanunk, Isten szándékát, aki megbocsát, hogy szabadu
lásunk és életünk legyen. Nem a bűn és a bűnhődés fátumszerű, ördögi
köre az életformánk. Élhetünk a bűnbocsánat öröméből és békessé
gében. A bűnbocsánatot kapott ember felszabadul arra, hogy felebarátai
javáért munkálkodjon. A keresztyén embernek a megbocsátás életformá
ját kell élnie.
If.j. Szabó Lajos

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 23. VASÁRNAP
5 Móz 30, 8—10
Az új fordítás szövegének a hozzáférhető magyar fordításokkal (re
videált Károlyi, Kámory, Káldy, római katolikus új fordítás) való összehastínlítása során kiderül, hogy néhány szó értelmezése vitatott.
A súb kétféle értelemben használatos az ÚSz-ben. 1. megfordulni,
visszatérni, megtérni; 2. egy másik igével együtt használva egyszerűen
a cselekvés megismétlését jelenti, mint textusunkban a 8. és 9. versben.
Az ún, szószerinti” fordítás (pl. 8. v. „megtérsz és hallgatni fo g s z ...” 9. v.
„az ŰR megtér és örülni fog . . . ” ) más értelmet ad a szövegnek, mint ami
az eredeti összefüggésből következik.
Ugyanígy félreérthető a ki, amely szintén több értelmű. Jelentései:
úgyhogy, bizony, mert, mivel, hogy, amikor, ha (ez utóbbi idői, nem pedig
feltételes értelemben!). Így a 10. versben a „ha megtérsz” értelme: majd
amikör megtérsz.
A testus eredeti összefüggésében arról szól, hogy a késői Izráel meg
tapasztalja, hogy „ennek a törvénykönyvnek” , ti. a Deuteronomiumnak,
az igéi a történelem folyamán igaznak bizonyultak: Amikor Izráel el
fordult az ÚRtól, beteljesedtek rajta az átkot mondó igék, de amikor
megtért, amikor újra helyreállt az igazi jó kapcsolat Izráel és az ÜR
között, akkor megáldotta őket az ŰR. A 30. fejezet éppen az ilyen boldog
jövendőt festi le: eljön majd az idő, amikor Izrael meglátja, hogyan tel
jesíti be az ÚR az áldás igéit.
Áz említett más fordításokban a hangsúly kissé eltolódik a boldog
jövő eljövetelének feltételére, a megtérésre. Ez természetesen beleillik a
Deuteronomium, valamint a próféták igehirdetésének egészébe. Ezért vi
tathatók a különböző fordítások. Ezt a kérdést azonban most nyitva kell
hagynunk, mert a perikopa más összefüggésbe helyezi a textust. Az így
kiragadott három vers, és az egyházi esztendő összefüggése máshova teszi
a hangsúlyt: az ige és az áldás kapcsolatára.
Ha így nézzük a textust, észrevesszük, milyen szoros benne a kap
csolat az Úr szava”
.parancsolata” , „rendelkezései” , a
.törvénykönyv” , valamint a „kezed munkája, méhed gyümölcse, állataid ivadéka,
földed termése” között. A Deuteronomium és a próféták, általában az
ókori ember számára természetes volt, hogy az Isten áldása a minden
napi életben mutatkozik meg. Izráel számára pedig az is nyilvánvaló
volt, hogy mind a kettő: az ÚR igéje és az élet javai, összetartoznak.
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Izráel jól tudta, hogy nemcsak a teremtés rendje szerint, a többi
néphez hasonlóan, van kapcsolata Istennel, hanem ő az ÚR választott
népe, és az ÚR őhozzá külön is szól, sőt, tőle többet és mást is követel,
mint általában a népektől. Ez a kettősség végigvonul az egész Ószö
vetségen, sőt, azt is megfigyelhetjük, hogy Isten emberei mindig vigyáz
tak arra, hogy mind a kettőre megfelelő hangsúly essék.
Még egy dologra kell figyelnünk textusunkban: arra a kijelentésre,
hogy az ŰRnak öröme telik abban, hogy jót tegyen Izraellel, és ez már
az ősatyák, valamint Izráel régebbi történetéből is kitűnik. Itt van a gyö
kere a két különböző kapcsolat összetartozásának: az ÚR olyan Isten, aki
akkor örül, ha jót tesz. A Deuteronomium és a próféták olyan sokszor
szólnak átokról, az ÚR haragjáról, hogy az ember azt gondolná: ez az
igazán ,isteni”, a büntetés, a harag, az ítélet. Az ilyen kijelentések
azonban, mint amit a 9. versben találunk, meg akarnak győzni affelől,
hogy az „igazi” az, hogy Isten a jónak örül, annak örül, ha áldást ad.
*

A Szentháromság utáni 23. vasárnap megadott témaköre: (Járjunk élhivatásunkhoz méltóan) Két világ polgáraiként. Az alaphangot az óegy
házi evangélium adja meg (Mt 22,15—22, az adópénzről). A témát, amelyet
ennek a vasárnapnak perikopái megszólaltatnak, talán ezzel a kérdéssel
tudnánk megközelíteni: mi a kapcsolat a „keresztyén” élet és a „világi”
élet között? Azt talán nem kell bizonygatni, hogy a „hétköznapi” élet és a
„vallásos” élet viszonya milyen kérdés a gyülekezet tagjai számára. De
arra már gondolhatunk, hogy hogyan próbálják megoldani ezt ma a ke
resztyén emberek. Van, aki azt állapítja meg, hogy a kettő szöges ellen
tétben áll egymással, ezért, ha az ember egyáltalán nyugodt életet akar
élni, fel kell adni a vallásosságot, mert annak ma már nincs értelme.
Van olyan is, aki arra a gondolatra jön, hogy szépen el lehet különíteni
a kettőt, mert az egyházban a „lelki” életet éli, hétköznapjaiban pedig a
világit. Hivő, kegyes embereket még az is megkísérti, hogy megpróbálnak
teljesen elszakadni a „világ"-tól, vagy ha ez nem is lehetséges, értékbeli
különbséget téve kettő között, lenézik a mindennapi élet dolgait, szük
séges rossznak tartják, és rossz lelkiismerettel végzik még a munkájukat
is.
Textusunkból az világlik ki, hogy két oldalról is összekapcsolódik a
keresztyén élet a, világi élettel: egyrészt bennünk, Isten népében, más
részt Istenben magában is. Megkülönböztetni lehet a kettőt, sőt szük
séges is, de elválasztani nem.
Isten igéje, .parancsolatai, rendelkezései egy sor olyan dolgot sza
bályoznak, amely a mindennapi életre vonatkozik. Sok olyan rendelkezés
van a Bibliában, amit hívők és nem hívők egyaránt az élet normális
rendjének tartanak. Ezek azok a parancsolatok, amelyek az ember egyé
ni és közösségi életét határozzák meg, amelyek a munkára, az élet meg
becsülésére, embertársaink tiszteletben tartására, békés, nyugodt életre
vonatkoznak. Amikor a keresztyén ember ezeket a parancsolatokat ko
molyan veszi, megtartja a „világi” élet dolgait viszi előbbre, jobbá, szeb
bé, békésebbé teszi közvetlen környezetének, sőt az egész emberiségnek
az életét. Ezért nem érzi idegennek magát a család, a társadalom és hazája
életében, hiszen tudja, hogy Isten parancsolatai minden ember javát cé
lozzák.
Ugyanakkor találunk Isten igéjében olyan követelményeket is, ame
lyekről tudjuk, hogy ez kimondottan ránk, keresztyén hívőkre vonat
koznak, mert többet követelnek tőlünk, mint amit az emberi közösség
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követei: Istenfélelmet, Isten iránti bizalmat, Isten ítéletének komolyanvételét. gyakran mások érdekében lemondást arról, amit magunknak
joggal megkövetelhetnénk, időnknek, vagy javainknak odaáldozását,
csendes, szolgáló életet. Annak a Krisztusnak követelését, aki úgy gyako
rolja uralmát, hogy mindenkinek szolgál. Ez pedig éppen nem azt je
lenti, hogy „kivonulunk a világból” .
. így kapcsolódik össze bennünk, keresztyénekben, az egyházban a
„lelki” és a „világi” . Az egyháznak újra meg újra meg kell tanulnia,
hogy Isten elhívott népe úgy képviseli Isten világát, hogy ebben a vi
lágban szolgál.
Ugyanakkor igen nagy jelentősége van annak, amit textusunk arról
mond. hogy a „lelki” és a „világi” Istenben magában is összekap
csolódik. A hívő embereket gyakran megkísérti az a gondolat, hogy
Isten áldásának csak a lelki dolgokat szabad nevezni. Igaz. Isten aján
déka, áldása a hit, a keresztyén reménység az örök élet felől, és a szere
tet. Isten áldása az ige, a keresztség, az úrvacsora, a bűnbocsánat, az
üdvösség. Csak nem szabad szem elől tévesztenünk azt sem, hogy Isten
áldása az, ha eredményes, mások javát szolgálja két kezünk munkája,
Isten áldása a gyermek, a gazdasági élet felvirágzása, a föld termése, a
jó szomszédok, a boldog családi élet, a gyermekek, a béke és a bizton
ság.
Sőt, bizonyosaknak kell lennünk abban, hogy Isten a jót akarja, az
az. Isten „szíve szerint” való, ha az emberek mindazt az áldást meg
kapják, amiről az imént szó került. Az evangélium éppen erről szól, er
ről az embereket szerető, az emberek javát szolgáló Istenről tesz bizony
ságot.
•
Manapság, a világban annyit vándorló emberek között, könnyebb
megérttetni: ahogyan a külföldön járó turista, vagy a külföldön szolgála
tot teljesítő kiküldött ott él azok között, ahova ment, megbecsüli, szereti
őket, javukat szolgálja, ugyanakkor saját hazáját képviseli köztük, úgy él
a keresztyén ember ebben a világban: Istentől kapott hivatását gyako
rolja az emberek között.
Dr. Muntag Andor

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 24. VASÁRNAP
János 11, 32—45
A „ környezetről”, amelyben szolgálunk, azért írok most külön is,
mert meglepően hasonlít Jézus szolgálatának környezete a miénkhez bi
zonyos tekintetben. Textusunk Mária szavával kezdődik. Mi van ebben
amondatban? Szemrehányás, hogy nem érkezett a Mester idejében?
Csalódás, hogy nem sietett, pedig „mennyire szerette” ? Rezignáció: most
már késő, úgysem történhet semmi? Az egzegéták szerint az utóbbiról
van szó, én azt hiszem, hogy ebben a mondatban minden együtt van. —
De ott a „gyászoló gyülekezet” is. Alapvetően az együttérzés tartja őket
együtt már negyednapja a szokásokon túl, s ez pozitívum. Jézus azonban
a siró gyülekezet hitetlenségét is érzi, amely „háborgásra” is indítja őt.
Ilyen tág értelemben is érvényes, nemcsak az imádságra, hogy ami törte
nt, az a „körülálló sokaság miatt” is történt.
Pedig Izrael is tudott, hallott a feltámadásról, ha nem is úgy, mint
mi. Erre utal a textusunkat megelőző párbeszéd is Jézus és Márta között:
” tu d o m ...” (24. v.). Csakhogy ez a tudás nem segít rajta most. A zsidók
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naponta többször is imádkozták a 18 kéréses imádságot, s benne ezt is:
„Te vagy a hatalmas és erős, te vagy az örökkévaló élő, aki a halottakat
feltámasztod, aki az élőkről gondoskodsz. Dicsőség neked, Jahve, aki a
halottakat élővé tudod tenni.” De most éppen az teszi a perceket súlyossá
a halálon túl, hogy valaki ezt mondja: „én vagyok a feltámadás és az
élet” — s cselekszik is halálnak parancsoló hatalommal. A régi imádság,
reménység Jézusban valósult, személyében jött' el a halált legyőző élet!
De most nem az a kérdés, hogy Izrael hitt, vagy nem hitt. Jézus kör
nyezete „a szokásos templomos keresztyénség típusa” — írja egy egzegéta. Nem úgy vagyunk-e sokszor, hogy szinte érezni lehet temetésein
ken ugyanazt a hitetlenséget, amely Jézust is körülvette? Olykor a ha
láleset ma is csalódást jelent — miért engedte meg ezt Isten? De min
denképpen jelen van a rezignáltság: itt már nincs segítség, nincs re
mény. — Miközben hangzik az igehirdetés, énekeljük szép énekeinket,
érezni lehet, hogy addig fogékonyak sokszor, amíg a személyes dolgokat
mondjuk, amikor a feltámadás híre hangzik, becsukódnak.
Temetésektől függetlenül is ezen a ponton törik meg hitünk. Jézus
itt járt, jót tett, szépen tanított — elfogadjuk. Meghalt — miért ne?
De hogy feltámadt és él? Hogy síron, halálon át életre segít? Itt megtor
panunk.
Gondoljuk át ebből a szempontból „környezetünket” , gyülekezetün
ket. Nem árt bepillantani saját szívünkbe sem. Hála Istennek van gyüle
kezeteinkben erősödő, tudatosodó hit is. Sokan vallják: „H iszem ... az
örökéletet.” Soraimmal csak arra szeretném ösztönözni lelkésztársaimat:
mérjük le gyülekezeteinket, s akkor célbatalálóbb lesz igehirdetésünk
is, meg őszintébb is. S akkor meglátjuk, döntő ennek az igének megszó
laltatása nemcsak Húsvétkor, vagy az egyházi esztendő végén, hiszen
végső soron ezen áll vagy bukik keresztyénségünk.
Jézus az élet

Igénk eredetileg talán egy „jel-forrásból” származik. Ezek szerint le
hetett egy gyűjtemény, amelyben ilyen „jel-történetek” voltak. így
volt, vagy nem — ma már nem döntő. De amit Jézus tett: jel. Ezzel
semmiképpen nem akarom a történetiséget tagadni. Meg sem akarom
kerülni: megtörténhetett-e vagy sem. Nem vitás, megtörtént, szemtanúk
kal bizonyított eseményről van szó, amely azonban jel. Többet jelez, mint
ami történt. Van így az életünkben is olykor. Ez a történet ezt jelzi: Jé
zus az élet.
S ha így nézzük igénket, már nem is a történet a fontos, mégcsak
nem is a haláleset. Jézus a fontos. Az a fontos, amit mond: „én vagyok
a feltámadás és az élet” . Az a fontos, amit ő tesz. Ezért egyedül Jézusra
figyeljünk, arra, hogy szíve, szava és cselekedete azt jelzi: ő az élet.
1. Jézus megnyílt szíve — testvéri szereiének jele
Kevés helyen olvasunk Jézus „érzelmeiről” . Amikor azonban erről
van, szó, nem véletlen. Amikor divattá lett az érzelmek eltakarása, figyel
jünk Jézusra ilyen szempontból: „felindult lelkében és háborgott —
könnyekre fakadt.”
Kétségtelen, hogy elsősorban testvéri együttérzéséről van szó. Test
vérré lett a szó legszorosabb értelmében. Könnyeket törölni jött, s most
sír. Gyászunkban, fájdalmunkban is résztvesz. Amikor azt hisszük, hogy
egyedül vagyunk, senki nem ért meg, ne feledjük: Jézus megértő, együtt
érző, sorsunkat értő és vállaló testvérünk.
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Felindulása azonban hitetlenségünkkel is kapcsolatban van. Azok
nem hisznek erejében, akik pedig sokat hallgatták és szeretik őt. Itt már
régen nem Máriáról és Mártáról van szó. Rólunk. Jézus megértő test
vérünk, mi pedig hitetlen testvérei vagyunk. Tudjuk a történeteket, ezt
is hallottuk már, de mindez nem lett igazán sajátunk. Csalódottak, vagy
reménytelenek vagyunk, nem hiszünk abban, aki az életet hozta el. így
„jelenlétében” élni sokáig nem lehet. A lübecki szoborfelirat utolsó sora
érvényes: „ha egyszer örökre elvesztek, ne okozzatok engem.”
De Jézus felindulása még többet jelez. A későbbi fejezetekben is elő
kerül a szó „megrendült” (12,27. 13,21.). Jézus felindulása a keresztre pil
lantásából származik s egyre növekszik közeledőben a kereszt felé. A
halál árnyékában élő világért jött, hogy életet hozzon. De ezért nagy
árat kell fizetnie: életet az életért. Nem láthatta-e Jézus saját sírját Lázár
sírjában:” ez egy barlang volt és kő feküdt rajta” ? Jézus úgy lett életünk,
hogy meghalt és feltámadott.
Felindulása, érzelme, megnyílt szíve jelzi: életet hozó testvérünk lett
Jézus.
2. Jézus imádságos szavai — istenfiúságát jelzik.
Jézus általában „rejtetten” imádkozott még akkor is, ha imádsága
feljegyeztetett. Most azonban nyíltan imádkozik, „gyülekezetben” . Ezzel
is jelezni akar valamit, hiszen imádságos szavaiban ezt is olvassuk: „a
körülálló sokaság miatt mondtam” . Jézus imádsága személyének titkára
utaló jel. arról beszél, hogy kicsoda ő.
Páratlan meggyőződés és bizonyosság nyilatkozik meg ebben az
imádságban. „Tudtam is, hogy mindig meghallgatsz.” Sőt, az imádság nem
is kérés, hanem hálaadás: „hálát adok, hogy meghallgattál.” A Fiú szólal
meg, aki mindig az Atya jelenlétében él, aki pontosan tudja, mikor és
mit kell tennie, akinek még mindig van ideje, amikor a bethániaiak már
azt hiszik, hogy késő van. A Fiú, aki pontosan tudja, mi történik néhány
perc múltán, az a Fiú, aki tökéletes egységben él az Atyával, aki egy az
Atyával.
Ugyanez az imádság a mélységes alázat és függőség jele is. „Jézus fel
emelte tekintetét” — s már ez is utal az Atyára, akitől mindent vár. Ez
zel is emlékeztetni akarja Jézus a környezetét, hogy amit látni fognak:
Isten ajándéka. Mert a Fiú most is Isten dicsőségét szolgálja, nem a ma
gáért. Nem úgy áll ott, mint egy „csodatevő” , aki erejét „fitogtatja” , ha
nem most is szolgál a kapott erővel.
Teljhatalom és alázat, bizonyosság és függőség egyszerre — ezt jelzik
Jézus imádságos szavai. Más szóval azt, hogy ő az Űr és Szolga. Isten
örökkévaló hatalmas Fia, aki szolgálni jött a világra mindnyájunkért.
3. Jézus cselekedete — a győzelem jele.
Jézus nemcsak „felindul”, nemcsak imádkozik, hanem cselekszik is.
De cselekedete is jel. Többet jelez, mint az ottani esemény. Három ilyen
eseményről olvasunk az evangéliumokban. Felébresztette Jairus leányát,
aki éppen meghalt. Kiszólította a halálból a naini fiatalembert, akit már
vittek temetni. S feltámasztotta Lázárt, aki már negyednapja feküdt a
sírban. Ezek az események jelzik Jézus halálnak is parancsoló hatalmát.
Jelzik, hogy amit Isten régtől ígért, Jézusban, személyében teljesedett be.
Jelzik a végső győzelmet, amikor „mint utolsó ellenség töröltetik el a ha
lál.” Jelzik, hogy ezt a hatalmat is neki adta Isten:: „A fiú is életrekelti
azokat, akiket akar” (5,21.). A hangos kiáltás — „Lázár, jöjj ki” — a
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győzelmi bizonyosság, az erő jele. Megtörténik a lehetetlen, hall és enge
delmeskedik, aki már nem hall és nem tud engedelmeskedni. S ahogy
az evangélium leírja Lázár ,kijövetelét” az csoda a „csodában” — írják a
régi írásmagyarázók. Ami itt történik, az a nagy nap előjátéka. Luther
írja, hogy Jézus, aki Lázárt kihívta, egyszer azt is fogja mondani: „Már
ton, ébredj!” A győzelmes Úr bennünket is kiszólít új testbe öltöztet és
maga elé állít. Aki nevét segítségül hívja, aki benne reménykedve „al
szik el” ,, azt átsegíti az örökéletre. Mindez nem jelenti a halál elbagatellizálását, nekünk is fáj szembenézni vele, mi is sírunk, ha meghal vala
kink. Csak nem az „ismeretlen semmibe” zuhanunk, hanem Jézus kezé
ben tudhatjuk magunkat. Évekkel ezelőtt valaki magához hivatott, ami
kor haldoklóit és így szólt: arról tessék prédikálni, hogy Jézus vár en
gem.
Igénk befejezése — de célja is — „sokan hittek benne” . Abban akar
megerősíteni, amire rászorulunk: üdvösségünk van, Jézus nem keveseb
bért jött. Sőt, „ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban,
minden embernél szánalmasabbak vagyunk.” Hihetjük bátrabban: életre,
üdvösségre segítő testvérünk Jézus Krisztus. De amennyire megerősö
dünk ebben a hitben, annyira tudunk mi is együttérző testvérekké lenni.
Ha Jézus kezében tudhatjuk az életünk, akkor tudunk mi is ebben az
életben is Jézus lelkületével szolgálni minden embertársunknak. Amenynyire reménységünk az örökélet, annyira szolgáljuk az életet itt és most
is. Az élet Fejedelme segítsen minket a hitben az élet szolgálatára és az
örökéletre.
Keveházi László

SZENTHÁROMSÁG UTÁNI UTOLSÓ VASÁRNAP
Mt 25, 14— 30
A z Ürnak tetsző hűség

A textusról
Az alapige megértéséhez nélkülözhetetlen a formatörténeti kutatás
idevágó eredményeinek ismerete. A Jézus ajkáról elhangzó példázat a
keresztyén gyülekezetekben elhangzó igehirdetés, majd Máté szerkesztői
munkája során a mindenkori szituációnak megfelelően új hangsúlyokat,
új vonásokat kapott. Ez a folyamat ad magyarázatot a példázat mai alakjá
ban fellelhető egyenetlenségekre és feszültségekre. Miért kap például az
első két szolga jutalmul új és nagyobb feladatot, amikor már várja őket
uruk örömlakomája? Szabad-e minden további nélkül a példázat rideg,
számító nagybirtokosát azonosítani az ítéletre eljövő Jézussal, mint ahogy
Máté teszi ?
Sok minden szól J. Jeremiás véleménye mellett, aki szerint Jézus
eredetileg a konzervatív, beszűkült farizeusi kegyesség ellen mondotta
el példázatát. A példázat első számú címzettjei azok a tanítványok vol
tak, akik az evangéliumok tanúsága szerint nem voltak mentek a hermetikus elzárkózás farizeusi kovászának kísértésétől. Az őskeresztyén
igehirdetők viszont már a -különféle karizmákból adódó problémákra
(1.: 1 Kor 3.!) alkalmazták Jézus példázatát. Az ő révükön kerülhetett
a példázatba a parúzia késlekedésének szempontja is (1.:” hosszú idő múl
va aztán m egjött. . .” 19. v.).

572

Máté a példázatot evangéliumában úgy helyezi el, hogy az félreért
hetetlenül Krisztus eljövetelének és az utolsó ítéletnek fényébe állítja.
Ugyanakkor megtart a példázatban olyan mozzanatokat is, amelyek nem
csak a végső számadásra utalnak. Az „akinek van, annak adatik. . . ”
törvénye például általánosabb. Érvényesül többek között az igehirdetés
szituációjában is (Mt 13,12.). Nyilvánvaló tehát, hogy itt nem egysíkú,
futurikus eszkatológiával van dolgunk, hanem azzal a szemléletmóddal,
amely már az egyháztörténet során számol Urának a példázatban ábrá
zolt bánásmódjával. Még akkor is, ha ez rejtetten megy végbe, és az
ítélete sem végleges.
A formatörténeti kutatás eredményeinek szem előtt tartása azzal az
előnnyel jár, hogy felbátorít minket a példázatnak a mi helyzetünkre
való alkalmazására. De ez a szabadság mégsem lehet önkény. A példázat
olyan jézusi álláspontot képvisel, amely más helyzetben is eligazító.
Ezért kell figyelnünk a példázat logikájára. Nem férhet hozzá kétség,
hogy a főhangsúly az egy talentumos szolga magatartásán, illetve az ezért
kijáró ítéleten van. Az ő sorsában mondja ki Jézus, hogy elveszti Isten
ajándékát az, aki nem haszonnal forgatja.
Máté egy megjegyzéssel még konkrétabbá teszi ezt a magatartást. A
gonosz szolga a reá bízott vagyont elássa, és ezzel a rabbinizmus felfogása
szerint eleget tett a biztonság követelményeinek. Ezért a kincs eltűnése
esetén nem vonható felelősségre. Eleget tett tehát a hű vagyonkezelés
korabeli szabályainak. Ennek megfelelően a példázat a rosszul értelme
zett hűséget veszi célba, és nem a felelőtlenséget. Nem csak a „maga
bőrét akarja menteni”, mint ahogy E. Schweiczer feltételezi. Nem vélet
len az sem, hogy a rossz megoldásra a szolgát a könyörtelennek hitt
megbízójától való félelem ösztökéli.
Végül a talentumok mibenlétét kell tisztázni. Kétségtelen, hogy nem
a köznyelvbe is átment értelem adja kezünkbe a kulcsot. A példázatbeli
gazda nem a bölcsőbe, hanem meglett emberek kezébe helyezi a hitbizományt. Emberi adottságaink legfeljebb az elosztás mértékét befolyásolják.
Talán Istennek bűnösökhöz lehajló kegyelme a talentum? A példázat
lukácsi változatában valóban erre gondolhatunk, hiszen ott minden szol
ga ugyanazt a mennyiséget kapja. Máténál a gazda más-más mértékkel
mér, és ennek arányában várja a hasznot is. A legvalószínűbbnek tehát
azt kell tartanunk, hogy a példázatnak Máté által rögzített formája a ta
lentumon a „lelki ajándékokat”, a különféle szolgálatra való képesítést
érti. Nem vétünk azonban az alapige szándéka ellen, ha a „karizmákon”
kívül talentumnak tekintjük magát a személyre szabott feladatot és a meg
valósítása előtt nyíló lehetőséget is (Kol 4,3!) (A talentum egyébként
45—50 kg. aranynak megfelelő érték.)
Szempontok az igehirdetéshez
a) Urunk felelőssé tesz minket a világért
A Szentháromság ünnepe utáni utolsó vasárnapokon Isten igéje nyo
matékosan figyelmeztet minket e világban elfoglalt helyzetünk átmenti
jellegére. Nemcsak nekünk nem ígért Isten földi öröklétet, hanem a
körülöttünk levő világnak sem. Mintha szanálásra ítélt házban élnénk,
s nem tudjuk, mikor kell kiköltöznünk belőle, vagy mikor bontják le a
fejünk felől. Ezért a helyzetével tisztában levő ember úgy él ebben a vi
lágban és úgy él ezzel a világgal, mintha nem benne és nem vele élne
(1 Kor 7,29—31).
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Ez a furcsa, ambivalens magatartás egyszerűen azt jelenti, hogy Is
tennek felelős emberként élünk ebben a világban. A mulandóság tuda
ta felelőtlenné is teheti az embert. „Utánam az özönvíz!” — gondoljuk,
ha nem is mondjuk ki nyíltan. Nem feledkezhetünk meg azonban arról’
hogy a mulandóság nem valami önmagában ható rejtélyes végzet, hanem
Isten döntése a világról, s mindarról, ami a világban van. Ezért minden
ideig való túlmutat önmagán az Örökkévalóra. Az elmúlás nem rejt el
Isten elől, sőt kiszolgáltat ítéletének.
Mindezt szem előtt tartva meghökkentő fordulatnak tűnik, hogy
alapigénk, de az Írás minden más idevágó passzusa szerint is az ítélet
mértéke e múló világban tanúsított helytállásunk lesz. Nem azt fogja
kérdezni Urunk, mennyire tudtunk elszakadni a világtól. Sőt inkább azt,
hogy mennyit tettünk meg érte. Isten minden fogyatékossága ellenére is
törhetetlen hűséggel szereti ezt a világot. Azért küldte el Fiát, és azért ru
házza fel speciális talentumokkal a benne hívőket, hogy segítsenek a vi
lágot Isten szeretetét tükröző, emberhez méltó hellyé tenni. Bizonyára a
paruzia is azért késlekedik, mert Isten terve Krisztus kovászával még
nem jutott el céljához. De sokszor nem értette meg Istent az ő népe! Túlvilógi kárpótlást ígért a siralom völgyében járóknak, s ezzel kezére járt
embert nyomorító szándékoknak. Pedig Isten örökkévaló világa kimerít
hetetlen erőforrása és végső jutalma mindazoknak, kik azon fáradoz
nak, hogy világunk völgyében minél kevesebb legyen a siralom.
b) Az Istentől kapott javakat kamatoztatnunk kell a világban
A példázat félreérthetetlenül leszögezi, hogy Urunknak e mulandó
világ iránti szeretete szolgái által válik történelemformáló érővé, ö lát
ható, evilági tényezőként már és még nincs jelen a világban. De gon
doskodik arról, hogy szolgái ne üres kézzel induljanak a világba. A belé
vetett hit helyet ad a Léleknek, aki felhasználhatja képességeinket és fel
ruházhat számunkra addig ismeretlen adottságokkal. Feladatokat helyez
lelkünkre, és teret nyit a feladatok elvégzésére. Így tesz alkalmassá min
ket arra, hogy szeretetének tanúi és továbbadói legyünk a világban.
A szolgák Ura nem egyforma mértékkel méri ki a feladatot és a fel
adat elvégzéséhez szükséges képességeket. Hogy kinek ad többet, kinek
pedig kevesebbet, azt bízzuk az ő bölcs belátására. Ne vegye el senkinek
a kedvét, hogy másnak több jutott. Akinek többet adott, attól többet is
vár. Valamit azonban mindenki kapott, s valahol mindenkire szükség
van. Azt se gondolja senki, hogy egymaga birtokolhatja Ura minden
talentumát. A feladatot csak az egész szolgahad egymás kezére dolgozó,
jól összehangolt munkaközössége végezheti el. S lehet, hogy ebben az
együttesben a legjelentéktelenebbnek látszó tag a legfontosabb (1 Kor
12, 24. ) .

De most kezd csak igazán forróvá lenni lábunk alatt a talaj: A gazda
nyereséggel akarja viszontlátni befektetett tőkéjét. Nem nyugszik bele
abba, hogy csak az övéinek legyen hite, békéje, erőforrása, reménysége
anélkül, hogy mindez mások életében kamatoznék. Mit ér a legtisztább
diakóniai teológia diakónia nélkül? Bátran az élet piacára kell dobni kin
cseinket, akármilyen kevésnek is látszanak azok a mi szemünkben. A ha
talmas Brit és Külföldi Bibliaterjesztő Társulat egy walesi cselédlány
Bibliát kereső vándorútjaiból nőtt ki. Vegyük őszintén számba, amit má
sok elől rejtegetünk! Mert az önmagával törődő egyház, a magának
élő keresztyén elveszti azt is, amije van, és nem állhat meg az ítéletben.
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c) Kockázatvállalás nélkül nincs hatékony szolgálat
A talentum elásásának sokféle oka lehet: felelőtlenség, restség, ön
zés stb. Érdemes azonban alaposan szemügyre vennünk a példázatbeli
gonosz szolga indítékát. Attól félt, hogy a piaci körforgásba vetve ma
gát a talentumot teszi kockára, s akkor mit fog visszaadni Urának.
Mintha mai gazdasági életünk fő dilemmáját példázná az eset. Nyeresé
gesen csak az gazdálkodhat, aki nem fél kezdeményezni. Az új megol
dások viszont mindig együtt járnak a veszteség kockázatával. Ám ha va
laki erre fel megmarad a régi módinál — s ez egybevág a példázat tanul
ságával —, akkor tesz valóban kockára mindent.
Arról már sok szó esett, hogy senki sem töltheti be szolgálatát egész
ségének, életének kockáztatása nélkül. Jézusnak is az életébe került
ez, s mi sem úszhatjuk meg áldozathozatal nélkül. Példázatunk éle
azonban nem ebbe az irányba vág. Nem az önmagukat, hanem a rájuk
bízott kincset féltő szolgák kerülnek most reflektorfénybe. Talán olyan
hajánál fogva előráncigált szituáció ez, amelyre kár szót vesztegetni?
Nem kellett-e Jézusnak számolnia azzal, hogy kompromittálja küldetését,
amikor vámszedőkkel és paráznákkal ült le egy asztalhoz. Nem az evan
gélium ügyét féltette-e Ignáciusz, amikor leállította a gyülekezetekben
megindult rabszolgakiváltási akciót, nehogy kihívják maguk ellen a római
hatalom haragját? Nem az egyház integritását féltették-e azok, akik elle
nezték a szocialista állammal megkötendő egyezményt? Nincs-e ma is fé
lelem bennünk az új felismerésektől, a dialógustól, politikai állásfoglalás
tól, az együttműködéstől, a világ dolgaiban való részvételttől ?
A veszélyes ebben a féltésben éppen az, hogy hűségnek álcázza ma
gát. Jézus azonban leleplezi e hűség mögött rejtőző hűtlenséget, amely
alapjában véve hitetlenségünkből táplálkozik. Nem véletlen, hogy az
egy talentumos döntött rosszul. Kevésnek találhatta a feladat nagyságá
hoz mérve. Urában sem tudott bízni, mert azt hitte róla, hogy olyasmit
követel, amelyhez nem nyújt fedezetet. Végül is úgy bánt vele Ura, ahogy
feltételezte róla.
Dr. Cserháti Sándor
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GYÓNÓ IMÁDSÁGOK
Szent Isten, akinek minden mennyei erők hódolnak, aki a Te képedre
és hasonlatosságodra teremtetted és minden ajándékoddal felékesítetted
az embert, aki minket gyarló és méltatlan szolgáidat arra méltattál,
hogy ebben az órában is a Te szent oltárod dicsősége előtt álljunk 'és
megadjuk Néked a Téged megillető hódolatot és dicsőítést, látogass meg
minket a Te jóságoddal. Bocsásd meg nekünk minden szándékos és szándéktalan vétkeinket, szenteld meg lelkünket és testünket, hogy megtisztultan szolgáljunk Néked életünk minden napján. Ámen.
(Aranyszájú Szent János)
Hatalmas Isten, szeretet Atyja!
Tekints szegény bűnös gyermekedre, aki nem hozott nevedre dicső
séget. Ha nem irgalmazol nekem, akkor az igaz számadáskor el kell vet
ned engem színed elől. Nincs semmim, amivel megfizethetnék. De a T e
szeretett Fiad, az én jóságos testvérem: Jézus Krisztus avval biztatott,
hogy bizalommal meneküljek kegyelmedhez. Leteszem most életemet a
Te kezedbe, bármily sok és nagy is a vétkem. Az a gyermeked vágyók,
akiért Fiad elszenvedte a halált. Jóságos mennyei Atyám, tégy velem.
amint ígérted, ne pedig úgy, amint érdemiem. Nincs senki más vigaszom
csupán Te. Fogadd dicséretemet és magasztalásomat irgalmasságodért.
Ámen.
(Petri Olaus svéd reformátor 1493—1552)

ÚRVACSORA ELŐTTI IMÁDSÁG
Uram, nem vagyok méltó, hogy lelkem piszkos hajlékába jöjj, de
mivel istállóban és lelketlen állatok jászolában és a bélpoklos Simon
házában akartál lakni, a hozzám hasonlóan bűnös házasságtörő nőt föl
emelted, méltóztass lelkem jászolába, halott és bélpoklos testembe jönni.
Ahogy a bűnös nő száját, mely tiszta lábadat megcsókolta, nem vetetted
meg, úgy ne taszíts el engem sem. Ámen.
(Chrisosthomos 345—407)
Jézus Krisztus, aki értünk hozott áldozatoddal minket megváltottál
és tulajdonoddá fogadtál, add nekünk Szentlelkedet, hogy méltóképpen
járulhassunk a Te oltárodhoz. Ebben a szentségben Veled egyesülve —
mint a Te Titokzatos Testednek, az Anyaszentegyháznak tagjai — Tebenned élhessünk és a Tieid maradhassunk mindörökké. Ámen.
Uram!
Hiszem és vallom, hogy Krisztus, az élő Isten Fia vagy! Aki eljött
erre a világra, hogy megmentsd a bűnösöket, akik között én vagyok a
leggonoszabb. Hiszem, hogy ez valóban a Te tested és véred. Kérlek irgalmazz nekem és bocsásd meg bűnömet, amelyet tudva és tudatlanul,
szóval és cselekedettel elkövettem.
Isten Fia! Fogadj el engem, mint titokzatos étkezésed vendégét. Nem
akarlak a Júdás csókjával illetni. Hanem a jobb latorral mondom: Em
lékezzél meg rólam Országodban! Ámen.
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Egyházunk útján
Vallomás és bizonyságtétel
D. Dr. Káldy Zoltán: A diakóma útján

Sajtóosztályunk jubileumi kiadványának értékelését két idézettel
kezdem: „a diakóniai teológia művelésével és élésével az evangélium kel
lős közepén vagyunk. . (O. L. K. Gyenesdiás 1972) és „nem lehet diakóniát végezni teljes önmagunk odaáldozása nélkül. Mindaddig, amíg hit
ben nem ragadjuk meg Istennek Jézus Krisztusban értünk hozott áldoza
tát és ennek nyomán magunkat nem áldozzuk Istennek, képtelenek va
gyunk másokért szolgálni!” (O. L. K. Gyenesdiás 1979.)
Vallomás és bizonyságtétel. A könyv szerzője szemérmesen, de félre
érthetetlenül tárja elénk szíve titkát, mint akit megragadott Isten „halá
los szeretete” és ezért naponta készen áll önmaga odaáldozására máso
kért. Mikor és hogyan ment ez végbe szívében, nyilvánvalóan „titok”,
amiről nem is beszélhet az ember (2/Kor 12,4). De mert végbement való
ságos eseményként, vall és bizonyságot tesz. Vallomása és bizonyságtétele nem teológiai stúdium, több mint tanítószolgálat. Igehirdetés. Káldy
püspök ízig-vérig igehirdető. Akkor is, amikor szenvedélyes odaadással; és
aprólékos munkával exegetál, akkor is, amikor a felismert igazsá
got könyörtelen következetességgel érvényesíti, kockáztatva a lassabban
lépegetők félreértését vagy más célokhoz elkötelezettek ellenkezését.
Tiszteletreméltó a hűség és bátorság, amellyel vállalja Isten országának
számára feltárult igazságait, néha hajmeresztő helyzetekben is. Mindig
kiderül, hogy igaza van.
A könyv minden sorában olyan férfi áll előttünk, akit feszít a lel
kendező öröm és szolgálatában ellenállhatatlanul sodor a teológiai, pon
tosabban krisztológiai felfedezés. Nem a szántóföldben elrejtett kincs
vagy a kereskedő által meglelt drágakő az alkalmas metafora. Inkább
gondolok Jel. 1,18 megragadó képére. Káldy püspök Jézus Krisztusban, a
Szolgában és Úrban megtalálta a kulcsot, amely pokol és halál ajtaját
nyitja és utat tár Isten országa kimeríthetetlen gazdagságához. Tehát nem
egyszeri élmény, nem teológiai eszme felfedezéséről van szó, hanem Jézus
Krisztus személy titkának a kulcsáról, amely sorra nyitogatja evangéliu
mok és páli levelek eddig csukott vagy csak résnyire nyílt ajtajait.
A lutheri „quod Christum treibt” agyonemlegetett exegetikai elve tetőzik
Káldynál, amikor felteszi a döntő kérdést: de kicsoda a Krisztus? — és
megadatott rá „felfedezéseként az egyszerűségében csodálatos válasz:
Krisztus az úr és a szolga személyiségének zárt egységében elválaszthatat
lanul és sorrendiség nélkül, már most és mindörökké. Teljhatalmát töké
letes, szolgáló szeretetben valósítja és szolgálata, az „utolsó hely” az Ö is
teni dicsősége. Valóban a kereszt titka ez: páratlan személyében egyszerre
az isteni hatalomnak és a nékünk szolgáló szeretetnek teljessége. Ez a
„messiási titok” megfejtése. Mindennek a közepe! a kereszt és a királyi
szék egysége!
Ez a „kulcs” nyitja Isten országának ajtaját. Ez tár új utat az ember
és a társadalom, az egyház és a világ minden kérdésének megoldásához.
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Egyháztörténeti évfordulók
Bocskay szabadságharcáról
Háromszázhetvenöt év elmúltával
Az ellenreformáció megerősödése és a nemzeti sérelmek gyarapodása
kiváltotta a felkelést. Az Aranybulla 31. pontja (az ún ius resistendi) adta
ehhez az alapot.
*

A rendek többsége már ekkor is a fiatal Bethlen Gáborra gondolt a
vezető személyének kiválasztásánál, de ő Bocskay Istvánt ajánlotta maga
Helyett. A két politikus között levélváltás is folyt a felkelésről, de Bocs
kay levelei Barbiano császári kapitány kezébe kerültek: ez elég ok volt
arra, hogy az általa különben is gyűlölt, gazdag magyar főurat megtámad
ja szentjóbi birtokán.
Amikor Bethlen és a jogosan elégedetlenkedő rendek bizalma feléje
fordult (1604), önzetlenül ajánlotta fel szolgálatait a hazai protestantiz
musnak és a nemzetnek. Nagy hadvezéri bölcsességgel szervezett sereget
a hajdúkból. Az őt ért támadás után Bocskay a saját védelmére is kény
telen volt fegyvert fogni. Katonái olyan sikeresen harcoltak, hogy az
Álmosd és Diószeg között aratott győzelem után egész Felső-Magyarország, Kassa városával együtt, még 1604 őszén hatalmába került, sőt, egyes
csapatrészei a Bécs közelében levő császári kerteket is feldúlták.
1605 elején lett Erdély fejedelme. Az április 17-re, Szerencsre össze
hívott országgyűlés meghívólevele volt Bocskay proklamációja. Ugyanott,
„Magyarország felséges fejedelmévé” választották.
A királyi család tagjai csak nagy nehezen tudták kicsikarni Ru
dolftól a felhatalmazást, amellyel Mátyás főherceg Bocskayval megkezd
hette a béketárgyalásokat. 1606. június 23-án kötötték meg a bécsi békét.
Forgách Ferenc prímás mindent elkövetett, hogy a király ne béküljön
ki Bocskayval. A fejedelemnek egy külön „Apológiában” kellett meg
védenie magát a külföld előtt, az arianizmus vádja ellen.
A kivívott eredmény azonban nem sokáig tartott. Bocskay még ab
ban az évben meghalt. Halálát valószínűleg mérgezés okozta. A gyanúsí
tott Kátay Mihály kancellárt a nép úgy összevagdalta, hogy maradvá
nyait özvegye lepedőbe söpörte össze Kassa piacán.
Bocskay halála után újra megindult a vallásüldözés, és az ország ki
fosztása.
*

A Felvidék evangélikussága is szívvel-lélekkel támogatta a refor
mátus Bocskay szabadságharcát.
A hajdúvárosok létrejötte és fejlődése is Bocskay érdeme.
*

Világi történetírók, sőt, már kortársai is, „a magyarok Mózesének”
nevezték.
Dr. Barcza Béla
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