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Csendben Isten előtt

A lelkész hite és élete
(1979. márciusában elhangzott LMK dolgozat)

Szép téma, hasznos, időszerű lelkészi karunkban ma. Tükörként 
komoly önvizsgálatra használható. Segít a továbblépésben is, hiszen nyil
ván nem maradhat önértelmezés, vagy objektív leírás, esetleg szubjektív 
önmarcangolás keretei között címünk. Egymást segítő, gondolatébresztő, 
felrázó, megmozgató szolgálattá kell válnia e témával való foglalkozá
sunknak. 

Néhány tényezőt meg kell említenem, mielőtt rátérek az anyag fel
dolgozására. Ezeket már nem taglalom később, de mindig befolyásolnak 
mostani gondolkodásomban, ezért kell olvasóimnak is ismerniük ezeket:

1. Böjt van, amikor dolgozatomat írom, s ha híveinknek a böjt ma 
kevesebbet is jelent, mint régebben, nekünk, akik „hivatalból” benne 
élünk az egyházi esztendőben, ma is meghatározó tényező. A böjt a ke
resztre figyelés ideje egyfelől — az önvizsgálat és bűnbánat ideje más
felől. Igazi szent tavasszá — ver sacrummá ez az időszak így válhat lel
készek életében. A megtérés, Krisztushoz térés és felfrissülés áldott 
idejévé (mai Losung ige).

2. Még az elmúlt vasárnapi ige hatása alatt vagyok. Jób kv. első 
fejezetének evangéliumát hirdettem: a kísértés legyőzhető! Nem mindig 
győzött Jób — hiszen nemcsak az első fejezetet ismerjük, hanem mind a 
42-t, s azt is tudjuk, hányszor gyengült el Jób ajkán a dicséret. De ez az 
első utal ARRA, aki mindig megállt s mindig segíthet azokon, akik kí
sértésben vannak, vagyis abban az emberi állapotban, hogy valami vagy 
valaki miatt éppen el akarnak szakadni Istentől. Lelkészektől sem ide
gen helyzet ez. Témánkra éppen Jób kvének evangéliumi hátterén re
ményteljesen nézek, s így nézek magunkra is lelkészekre.

3. Az elmúlt hetekben 25 évi Deák téri gyülekezeti szolgálatomra 
emlékezve régi események, emberek kerültek elém s volt alkalmam sa
ját életemmel kapcsolatban is a lelkészi szolgálat értelmén töprengeni. 
Nyilván érezhető szavaimon ma, hogy nemcsak könyvekre, szakcikkekre 
hivatkozom s utalok, mint máskor, hanem saját tapasztalatomra is.

4. Az OLMK iránymutató és összefüggéseket figyelembevevő útmu
tatója, amely szerint egyházunkban „hitünk és életünk egységéről már 
sok szó esett. . .  A kérdést most fordítsuk magunk felé: mi, ev. lelké
szek hiszünk-e és életünk a hit szabályai szerint folyik-e? — egyes jelek 
arról árulkodnak, hogy hitünkben megfáradtunk és mintha életünk is 
ennek megfelelő volna.. .  Lelkészi szolgálat elképzelhetetlen hit nélkül. 
Személyes hit nélkül szolgálatunk üres, életünk is gyenge. . .  nagyító alá 
kell helyezni életünket különböző dimenziókban . . .  ez a szemléletmód 
arra utal, ahogyan diakóniai teológiánkban egységes egésznek látjuk 
életünket és szolgálatunkat. Végső fokon egyházunk szolgálatának válla
lása hitünk és életünk fokmérője. A dolgozat ezt mérje fel, nyújtson 
határozott erősítést, így szól az útmutató.
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Bizonyos, hogy mindenkiben, aki e témát nemcsak ismeri, hanem be 
is kapcsolódik a közös töprengésbe, sok sok kérdés vetődik fel: Vajon a 
lelkész könnyen, hivatalból hisz? Ex offo adatik a hit számára? Állan
dó, szétszakíthatatlan habitus a hit, vagy néha el is veszíthető? Tulajdon
ságunkká, vérünkké válhat, vagy mindig újra és újra ajándékba kapott 
valóság — meglepetésszerűen még papok is kaphatják? Kell-e harcolnia 
a papnak hitéért — vagy semmi tusakodás a luther-kabáttal ezt is — a 
hitet is — magunkra öltjük? Milyen is az a hit, amiről beszélünk? fides 
historica? f. qua crediturr, quae creditur? Gondviseléshit? — ez sem 
olyan könnyű, bonyolult XX. századbana, mint azelőtt lenézően mond
tuk . . .  Megváltáshit? Sőt még új életet fakasztó és megszentelő hit?

A XX. sz. utolsó harmadában — külső események örökös pergő
tüzében eszmék éppen nem vámmentes áradásában, benső gyengeségek 
idején lehet-e hitet követelni? Ugyanakkor lehet-e természetesnek venni, 
ha valaki azt mondja: nincs — nekem nem adatott, nem is én vagyok a 
felelős ezért (ahogyan egyszer Jaspers egy rádióinterjúban protestánsok 
riporterének mondta...). Máris itt vagyunk szolgálatunk igazi, égető, izzó 
kérdései között: tapasztalom én nem tudok hitet adni, legfeljebb a hit kü
szöbéig vezethetem el a rámbízottakat, ugyanakkor arra vagyok elköte
lezve, hogy mégis hitet adjak, munkáljak. Nem tudok és mégis kell! Mi
csoda két malomkő! Lehetetlen egzisztencia — mégis éljük évek, s néhá
nyon már évtizedek óta.

X. Kik vagyunk mi mai lelkészek?

Mi segít? Ki segít rajtunk? Mire kell törekednünk? és mit kell el
kerülnünk? Hogyan segíthetünk egymáson? Hogyan szolgálhatunk jobban 
gyülekezeteinkben? Népünknek? — Mindmegannyi kérdés, ami ott ágas
kodik bennünk. Mielőtt mai papi kísértéseket, csapdákat, hamis meg
oldásokat figyelembe vennénk, nézzünk végig magunkon.. .  Nem sze
mélyeket mutatok be, hanem típusokat — lehet, hogy egyik-másik túl
rajzolt, vagy egyoldalú — a valóságban „tiszta példány” úgysem talál
ható, de azért biztos, hogy ilyen is van, vagy ez is jellemző.

a) aki feladta. Már beletörődött, hogy papi szolgálatának első naivi
tása elveszett, az első szeretetet elhagyta. . .  így van ez mindennel e vi
lágon . . .  de ez is elmúlt, mint a mézeshetek. . .  Föladta.

b) aki meg akarja váltani a világot, a gyülekezet tagjait is, nemcsak 
atlaszként hordja egész gyülekezete egyháza minden gondját, nem ismer 
lehetetlent, a gyülekezet lelke, az egyház lelke akar lenni a Szent Lélek 
helyett. . .  hite helyett aktivitása a minden . . .

c) Aki butul, egyre csak felejt, fél, ha megkérdezik valami felől, 
mert úgysem tud válaszolni. A hit kérdéseiben sem tud már felelni. Meg
szokta, hogy már nem is kérdezik. Túlnőtt a világ az ő hitén. Hite már 
nem tudja átölelni azt a valóságot, amivé terebélyesedett ma a világ.

d) aki mindig csak tanul — de az igazság ismeretére soha el nem jut. 
Többféle változatban ismeretes: van, aki a könyveket gyűjti, de el nem 
olvassa soha ezeket — majd nyugdíjas korában . . .  van, aki csak címeket 
ismer, minden újságot járat, de egységes képpé sohasem áll össze benne 
a sok-sok mozaik kép.

e) aki egyedül van. . .  Talán gyülekezetében is teljesen izolált, talán 
csak kollégái, testvérei, lelkészek nincsenek sehol az életében. Magányos, 
mert rossz a természete, nem veszik észre, gátlásai vannak elhagyott, 
fáradt, üres. Végtelenül egyedül van.
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f) aki soha nincsen egyedül. Nincs már tameion az életében, benső 
szoba, ahol egyedül imádkozhat, ahol őszinte lehet, ahol nem kell meg
játszani magát teátrálisan. Közéleti ember. Társaságból társaságba, gyű
lésről gyűlésre vándorol. Nem is ér rá szembenézni önmagával, s kérdései 
sincsenek, megszokta, hogy csak válaszolnia kell. . .

g) akinek sikerei vannak, szüntelenül sikerei. Már-már azt hiszi, Jé
zus is csak arra való, hogy sikereit elősegítse. Jézust is úgy használja, 
mint valami birtokunkba vehető értéket — sikerei biztosítására. Min
dig eredményeiről számol be, szerinte csak őt szeretik a hívek, mit is 
kezdenének nélküle? Tele van győzelemmel, mintha a keresztyén élet 
szüntelen diadalmenet volna.

h) akinek csak kudarcai vannak, semmi sem sikerül, igehirdetése 
még akkor sem jó, ha készül, másoknak bezzeg könnyen megy minden, 
neki verítékkel sem. Maga is szégyelli előadásait, pedig mennyi munka 
van bennük.

i) aki problémamentes. Nem is érti miért problémáznak sokan, hisz 
olyan egyszerű a lelkészi munka, csak recitálni kell a kátét, csak idézni 
egy-két szentírási helyet és kész a munkánk. Vessen magára, aki még 
ezután sem érti, aki még ezután sem hisz, noha ő megmondta mit és 
hogyan kell hinni — hol itt a probléma?

j) van aki csalódott, kiégett. Azért szolgál „mert kapálni nem tud, 
koldulni szégyell” — hát valamiből csak élni kell. Még amíg ő él, tart ez 
a szakma — de ha fia van — azt nem engedi erre a pályára. Még egy 
szerencsétlen ballépés egy csialádban? Azt már nem!

Tipizáltam — igen olykor ez is szükséges. Mi itt a közös vonás? Ta
lán éppen a hithiány s ezek a típusok így tartoznak LMK témánkhoz.

De még nézzük továbbra is magunkat egy másfajta tükörben. Lel
készeket — teológiai típusok szerint. Ezek is fellelhetők diakóniai teoló
giánkon belül is. Tükröződik ez igehirdetésben és minden más szolgá
latban.

a) Orthodoxok. A 16. század az idők teljessége, vagyis minden lénye
ges akkor történt és jelentetett ki. De legalábbis második a sorban. Vag- 
dalkoznak is, bizonyítanak is, verifikálnak is 16. sz.-i mondatokkal s hit 
bajnokainkkal. „Luther megmondta, Melanchton megmondta. . . .  vagy 
magyar változata aduként kijátszva megírta ezt már Dévai, Bornemissza 
stb., tehát így van!

b) Pietisták. Minden a benső kör, ez a külön világ, a világ, amiben 
különben élünk, elveszett, bűnös, menthetetlen, mintha a Szentírás nem 
is beszélne teremtett, megmentett és megmentendő világról. Igehelyek, 
arnaymondásisá, varázsigévé silányulnak. Ezeket csak ki kell mondani 
csak idézni kell, máris hatnak csalhatatlanul és csodálatosan.

c) Liberálisok, lám Jézus ugyanazt mondja, mint Goethe, Schiller, 
Kant, Shakespeare, Sartre, Camus, Moldova, Garai Gábor és Rapcsányi. . .  
és mivel azt mondja elfogadható, szalonképes, elviselhető, modern. Bűnt, 
megtérést, felelősségrevonást nem kell hirdetni, ezzel csak zavarnánk 
híveink nyugalmát, középkorivá válnék egyházunk, szégyenkeznünk kel
lene a norma normans: a modern felvilágosult ember előtt.

d) Szociális érdeklődésűek. A transcendens világról nem sokat tud
hatunk, beszéljünk hát mindig az immanensről. Az egyén emlegetése, az 
intimszféra hajtogatása menthetetlenül individualizmusba visz, ezért csak 
a közösségi, társadalmi relációt kell emlegetni. Jézus az első igazi forra
dalmár volt, kenyeret adott az embereknek, komolyan vette betegségü-
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ket, hajléktalanságukat s egymás kizsákmányolásától óvott — semmi 
más, semmi több. Így illik a képbe.

Mi a közös ezekben az iskolákban? Teológiai irányzatokban? Az élő 
hitet egy tanrendszerrel akarják helyettesíteni, az evangéliumot egy tan
ra zsugorítani, a relatív igazságot — mert mindegyikben van igazság — 
abszolúttá teszik s a plérómával, a teljességgel nem törődnek. Vérszegény 
hit — szűkülködő élet. . .

II. Valódi kérdéseink

1. Tovább kell lépnünk! Nem maradhatunk az önelemzésnél, vagy a 
helyzetanalízisnél. Kölönböző típusú lelkészeknek, teológusoknak, külön
böző vérmérsékletű, különböző alkatú, érdeklődésű, tanultságú, más-más 
hatásokat kapott és hordozó lelkészeknek életében mi a közös? Talán 
az, hogy vannak valódi kérdéseink, könnyen le nem küzdhető kérdéseink. 
Hívjuk elő ezeket!

2. — hogyan lehet érző szívű testvérként szolgálni mindvégig? Igen: 
hogyan lehet azt kibírni, hogy valaki már több, mint ezerötszáz koporsó, 
vagy urna előtt ment, az utolsó útra kísérve valamelyik hívét s előtte 
hallotta a gyászoló család minden panaszát és mindig: megpróbált ember 
maradni a sok kázus között is, együtt sírni a sírókkal? — Vagy megkísé
relt esküvőn és keresztelőn őszintén örülni az örülőkkel. . .  Mi minden 
hullámzik át szívünkön, agyunkon, idegrendszerünkön?!? Egyik amerikai 
ev. teol. tanár írja (O. .A Geiseman: The Pastor as a person) „Az alá
zatosságon és a szilárd hiten, meg az érző szíven túl jó idegrendszer és 
tűrőképesség kell. . .  nincs még egy foglalkozás, ami az idegi energiát és 
a fizikai tűrőképességet úgy igénybe venné, mint a lelkészé, ha komo
lyan veszi szolgálatát” — hogyan lehet bírni egy idő után egymást? Év
tizedek után, ismerve a rutin minden csínját-bínját, a kollégák gyenge
ségeit, már sóhajtásuk után is gondolataikat, krákogásuknál az indula
taikat, hozzászólásuknál a következő mondatot, sőt kifejezetten rossz tu
lajdonságaikat, nagyító alatt figyelt papi életüket. . .  Micsoda éles a 
szemünk!

3. A kor íamiben élünk nem könnyű — ez banális igazság, de azért 
igaz! Szobánkba hozott nagyvilág minden eseménye átviharzik rajtunk 
naponta, az utca zaja, a város zsúfoltsága, az urbanizációs ártalmak nem 
kímélik a lelkészt sem, sőt!

4. Acceleráció érződik minden vonalon. Gyorsul, egyre gyorsul itt 
minden. Elméletek változnak, könyvek áradata lep el, információs döm
ping fáraszt, lehetetlen lépést tartani mindennel. Egy nemzedék alatt 
többször kell fejet cserélni nemcsak a fizikusnak — ahogyan Marx 
György kívánja —, hanem la teológusnak is, ahogyan a kor kívánja. Mi 
minden változik, s változott egyházunkban is, életritmusunkban is, csak 
ordinációnk óta? ki maga mérje be, indexelve saját ordinációja évszá
mával . . .

5. Valóban nem látásban járunk, hanem hitben. Kis létszámok kö
zött, sok eredménytelenséggel küszködve, sok értetlenséggel birkózva, 
több öreggel, mint fiatallal, gyakran elveszítve biztonságérzetünket, hogy 
valóban kell az az áru, amit mi ajánlunk, hogy portékánkra valóban van 
kereslet. Sokszor érzem, hogy ma, laki meg akar maradni, annak ugyan
annyi energiát kell befektetnie, mint aki azelőtt elöl rohant. Ma a puszta 
megmaradás sem megy magától, hanem tetemes energiát igényel.

6. A lelkészcsalád összetartása heti 168 órás készenlét és elfoglaltság 
mellett a  lelkész családtagjaira jut legtöbbször a legkevesebb idő. Ezt a
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„mellőzést” csak abban a családban bírják a családtagok kiborulás nélkül, 
ahol ez hitből lemondás a családfőért.

7. A másod-, harmadállások kérdése előkerül a püspöki körlevélben, 
de csak a világi állásokkal kapcsolatban, a probléma itt Bp.-en az egy
házon belül jelentkezik. Több budapesti lelkész a közegyházban, (sajtó, 
Teológia stb.) van másod-, harmadállásban. Számomra nem kérdés, hogy 
ez nem megy, illetve a gyülekezeti élet rovására megy. Jól csinálni min
dent nem lehet, kivételt nem ismerek, mindig a gyülekezeti élet válik 
hangsúlytalanabbá. Az ilyen elfoglaltság lelkészeknek, ez a helyzet, leg
alábbis kezdetben bizonyos, hogy valóságos lelkiismereti problémát jelent.

Ezekre la valódi kérdésekre kell választ keresni egyénileg és a lelké
szi fraternitásban egyaránt.

III. Hamis megoldások, kitörési kísérletek hitben és életvitelben

1. Vedd könnyedén! „Take it easy”-mentalitás tkp. amerikai kísér
let, hogy a rohanó, zsúfolt életet bírni lehessen, de ma itt Magyarországon 
is érezhető minden vonalon, sőt egyházunkban is. A tanács így hangzik: 
oly bonyolult a 20. sz.-i élet, hogy nem szabad mindent igazán „mellre 
szívni” — mert ebbe belebetegszünk. Legjobb, ha könnyen túltesszük 
magunkat mindenen — így lehet jó dolgunk és hosszú életünk a Földön.

2. Más is hasonló cipőben jár, saját hitetlenségünket, erőtlenségün
ket, életünk kuszáltságát nem kell olyan komolyan venni. Ez az előző 
egy változata, de gyakori nyugtató lelkészek között is. Általános a véle
mény. Nem kell a lelkesedés, a „buzgó mócsing” nem ideál, mondta egy 
fiatal ifjúsági bibliaórán, aki nyüzsög, nyugtalan, mellreszív, elégedetlen, 
az csak teher a normális emberek között, akik bizony nem erőltetik 
munkájukat. Temetési rétorral (Újtemető) beszéltem :az elmúlt nyáron. 
Ő lépett mellém. Látta, hogy fel-alá járkálva még készülök az Újtemető 
papi öltözője előtti kis fasorban. „Ntü Űr! Még nem szokta meg. Ne 
vegye túl komolyan, nem ajánlom!” ez volt a jó tanácsa a szekuláris pan
dant emberünknek.. .  Talán van olyan kolléga is, akinek ugyanez a filo
zófiája: „csak semmi túlzás” . De Vajon van-e túlzás — lehet-e túlzás az 
Isten dolgait illetően? Nem kellene-e inkább nyugtalanítani a hamis nyu
galomban élőket?

3. Modernségre hivatkozás az életvitelben. A lelkész is modern em
ber. Nem kivétel, normális ember ez igaz. Úgy kell élnie, mint a többi 
modern ember, mai felnőtt él — ez is igaz, legalább is a felszínen, mert 
nem szükségszerű mindenben mások normáját átvenni (e világ szkémá- 
ját mondja Pál R 12 ben). Ma a pénzvadászat természetes, fárasztó sport 
(ahogy Hofi énekli), a lelkész is a KÖZÉRT-ből vásárol, ahol forintért 

árulnak. „A pénz önmagában nem boldogít — csak a sok pénz — mondta 
egyik ref. kolléga mély meggyőződéssel a papi öltözőben. A jelenlevők 
mind nevettek, mert valószínűleg egyet értettek... Valójában a pénz 
boldogít? és mennyi? kérdezzük most. — A lelkész is modern ember és 
ez szexuális területen azt jelenti, hogy nem kell komolyan vennie a há
zastársi hűséget neki sem. Áron is megveszi az alkalmat. . .  hátha még kí
nálkozik egy kis kaland, változatosság itt sem árt — ilyen s hasonló 
cinikus beszéd nem egészen ismeretlen. — Iszik itt mindenki, a magyar 
ember mindig ivott, ma is iszik — hát csak a lelkész ne igyon? A finnek 
tejet isznak, a németek, svédek csak kávét, az amerikaiak gyümölcsle
vet — becsületesen inni csak nálunk lehet... Felmegy az ára? Mindegy! 
Erre mindig lesz vevő nálunk. — Felnőtt emberek vagyunk, kinőttünk
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a 10 parancsolat táblái alól, a világ is felnőtt, még a jón és a rosszon is 
túltehetjük magunkat (észre sem veszik sokan, hogy nem Bonhoeffert 
idézik, hanem már Nietzschét!) — Másokon talán megbotránkozunk, akik 
lebuknak, de hátha többen vannak, akik hűtlenül kezelnek pénzt, mint 
akikről már kiderült, hátha többen akik, mélyen meg vannak győződve, 
nekik nem való a monogám házassági intézmény, hányán vannak, akik 
zugivók és örömükben és bánatukban is isznak, társaságban is, egyedül 
is, édeset és szárazat, hosszút és rövidet.

IV. Valódi megoldások, amik-akik segíthetnek lelkészeken

a) Tudatosan kell vigyáznunk magunkra: hitünkre és életünkre, a 
szó ápolás értelmében. Az apostoli intelem is, mielőtt a nyájat említi ezt 
hozza elő: Vigyázzatok magatokra és az egész nyájra (L. Ádventi soroza
tom a Lp-ban 1966-ban). Nem az önféltés, babusgatás, kényelmes, puha 
életmód, amiről itt szó lehet, hanem életünk, lelkiéletünk ápolása is. Amit 
ajánlgatni szoktunk: imádság, Biblia olvasása az nekünk is használhat. 
Nemcsak munkaeszközünk a Szentírás, hanem nekünk is napi kenyér. 
Az imádságról nemcsak nem lehet eleget olvasnunk nagy keresztyének 
életével kapcsolatban (pl. Karl Heim), hanem gyakorolhatjuk is. A Szent
írás olvasása nélkül rikkancsiai leszünk a Szentírásnak — egy-két főcí
met ismerünk, hangosan kiáltjuk is s el is adunk néhány példányt belőle, 
csak éppen nem olvassuk a magunk számára kenyérként. Már nem is 
tudjuk talán mi is van benne igazán amire harapni lehet, amit falni 
kellene, ami éhséget csillapít. — Az öreg Barth gyülekezeti termeket és 
intézményeket építő fiatal lelkészek dicsekvő beszámolójára kérdést tett 
fel: Uraim! Mikor érnek rá Önök Szentírást olvasni — Jó lenne sok- 
dolgú, mindig rohanó papoknak is meghallani ezt a kérdést. . .

Benső szobánk megújulása nélkül nem várhatunk komoly megújulást 
gyülekezeteinkben sem. Az éneklő egyház, az ige egyháza vajon mikor 
lesz az imádság egyháza és imádkozó papok egyháza? Silány előkészítők 
a Lelkipásztorban, gyengécske vasárnapi igefeldolgozások az Ev. Életben 
arról árulkodnak, hogy valami baj van az evangélikus lelkészek imaéle
tével, meditációjával, kontenplációjával. . .  Mindenre van idő és erő 
csak erre nincs? Lenézett sziabadegyháziak és ostorozott r. katolikusok 
nem járnak-e ebben előttünk? Eredményeik benső rugója nem itt kere
sendő? Most nem a saját fészkét bemocskoló, csak kifelé kacsingató lel
kész beszél itt, hanem a józanul eredményeket látó, másutt is a Szentlélek 
munkáját segítő ember. . .  Valóban igénybe vesszük azokat az erőket, 
amiket itt nyerhetnénk? Tudatosan kell lelki hygiénénkre időt szánnunk. 
— Ha nincs benső szobánk, megérzik a hívek és megérzi a lelkész maga 
is. A benső szoba nem arra való, hogy mindig bennmaradjunk. Nélkü
lözhetetlen starthely, valahogy úgy, ahogyan Lőhe írja: „Ein Prediger 
muss in der Stille sein und aus der Stille gehen . . . ” — Ha az igét nem 
olvassuk, nem halljuk, nem fogadjuk be, továbbadni sem tudjuk, nincs 
is mit adni: „Nur als Hörer des Wortes empfangen und behalten wir un- 
sere Amt” — irta az áldott emlékű Julius Schniewind. Még a prédikációs 
előkészület sem studírozás csupán, hanem imádság is, „Predigt ist letzt- 
lich nicht Arbeit sondern Gebet” írja K. Barth 1935-ben. Christian Scriver

 (1629—93) ez a gazdag benső életet élő ősünk, sok imádság szerzője 
írja: ,,Fleissig studieren ist gut, fleissig beten aber noch besser” . Még em
lékezünk Lutherünk így mondta (id. Prőhle szokta idézni. ..) Ein Pre
diger soll drei Dinge tun die Bibéi fleissig lesen, herzlich beten und ein
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Diszipel und Schüler bleiben — so ist ein grosser Doktor. . Azt hiszem, 
valóban ez a megmaradás titka.

b) Tanítsanak a testvérek. Nem szégyen a tanulás ősz fejjel sem! 
Gyülekezeti laikusok, kollégák, egyházmegyei szinten és túl ezen: test
vérek Magyarországon és szerte ezen a világon. Vallom én is, hogy tart
suk meg és erősítsük saját magunkat, sőt bátran mondjuk is másoknak, 
amiket felismertünk, de be ne zárkózzunk, mint akik azt hiszik, már 
mindenkinél többet tudnak és mindenhez értenek, mint akik tanítha- 
tatlanok, mert mindenkinél okosabbnak hiszik magukat. A koinonia 
megélése könyveken keresztül is lehetséges. Az a gyanúm, hogy köny
veink jó része olvasatlan, évek óta hever a polcon, nem igazi munka
társ, csak porfogó, státus szimbólum, raktáron heverő készlet, haszna
vehetetlen különc. Klasszikusok olvasása (és nemcsak idézése!), moder
nek ismerete, böngészése, újra és újra elővétele mind-mind gazdagíthat 
hitünkben és életünkben. A műveletlenségünk teológiában és egyebütt, 
tájékozottságunk a világkeresztyénségben, vagy a világ lutheranizmusá- 
ban tkp luxus, amit nem engedhetünk meg magunknak, ahogyan Kodály 
mondta ezt kicsiny népünkkel kapcsolatban.

Hadd említsem meg most azokat a könyveket, amik hasznosak szol
gálataimban, újra és újra felfrissítenek állandó igehirdetés készülésem
ben és építenek a szó igazi, tartalmas értelmében. Hiszen annyi minden 
van, ami rombol — nekünk lelkészeknek valóban szükségünk van ko
molyan építő, konstruktív irodalomra:

Mostanában mindenekelőtt Jörg Zink könyvei: Die Mitte der Nacht 
ist der Anfang des Tages — Wie wir beten können — Erfahrung mit 
Gott. .A W. Blackwood: Pastoral Work (a source book fór ministers 
1945) A Concordia Publishing House kiadásában 25 teol prof. írása: The 
Pastor at work.

Das Leben aus dem Geist. I. Evangelische Zeugnisse über das geist- 
liche Leben. II. Kaitholische Zeugnisse über das geistliche Leben.

A Böner i vor tid szinte már ronggyá olvasott imakönyvem, igazi 
vademecum 1969 óta.

Kari Kampfmeyer Das teure Predigtamt (Ki tudja, hányszor olvas
tam) H. Zahrnt könyveket is említhetnék, Kari Heim könyveit és most 
nem elsősorban a Glaube und Denken ismert sorozatra gondolok, hanem 
egyfelől életnajzára, másfelől igehirdetéseire. — Évekig gyűjtöttem ne
ves teológusok igehirdetéseit, mert érdekelt, hogy mit csinálnak ezek a 
valóban nagyok, ha kilépnek az előadó teremből és lelépve a katedráról a 
szószékre lépnek fel: nem csalódtam: kitűnően prédikálnak! Barth, Til- 
lich, Thilicke, Bultman, Ebeling — nagy-nagy kár, hogy mint igehirde- 
toket itthon, alig ismeri valaki őket. Pedig.. .  Nem másolni kell, vagy 
szabad őket, hanem tanulni tőlük és velük.

Testvéreimmel kapcsolatban elmondhatom ma is, amit Utrecht egyik 
temetőjének egy sírján lehet olvasni: Teneo quia teneor. Tartom magam, 
mert tartanak . . .

c) Tanítsanak az atyák! az előttünk járók. Tudjuk jól, hogy a CA 62. 
tétele szerint az egyház igazi kincse Isten szentségének és szeretetének 
evangéliuma, de azért mi is valljuk, hogy a thessuris ecclesiae-hoz az 
egyháztörténet minden kincse is hozzátartozik, őseink is. Az atyákkal, 
az előrementekkel átélhető communio nálunk nem eléggé hangsúlyozott. 
A 20. sz. egységmozgalmai — a testvérek közösségének átélése a kortár- 
sak nemzedékében nem moshatják el az egységet az idő mélységében. 
Sőt! a kettő elválaszthatatlanul összetartozik. Amit egykor nem gondol
tam — az egyháztörténet számomra gyülekezeti szolgálatomban az eddig
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leghasznosabb disciplínának bizonyult. Meggyőződésem, hogy nem lehet 
elég életrajzzal, keresztyén életleírással foglalkozni. Ma már nemcsak rk. 
egyházi naptárakban, hanem protestáns naptárakban, Amtskalenderek- 
ben pl. minden napra fel van tüntetve az egyháztörténeti évforduló. Ha 
csak a napi 2—3 névnek utánanéznénk, egy év alatt jelentősen benépesül
ne ismeretvilágunk hitben elődeinkkel és ez nemcsak ismeretanyag
bővülést jelent. Tudom, nagy fehér foltok is vannak mindegyikünk egy
háztörténeti ismeretében. Tanulhatunk valamit az orthodoxoktól, akik az 
első évezredet nálunk sokkalta jobban becsülik. Nekünk gyakran semmit
mondó nevek, nekik ma is döntőszavú teológusok, egyházatyák, tanítók, 
testvérek.. .  Tanulhatunk a rómaiaktól is abban, pl. hogy komolyan ve
szik a középkori keresztyéneket ma is, de abban is milyen bátran szel
nek át felekezeti határokat és pl. az egész keresztyénség közös kincsei
ként idézgetik az evangélikus tanítókat is (Vigilia, Teológia pl.) — 
Ugyanezt megteszik a kisfelekezetek is ma gyakran elfelejtve annak 
megemlítését, hogy akit idéznek, éppen evangélikus . ..

d) Hadd hasson ránk maga Jézus Krisztus is. Ez a legreménytelje
sebb hatás, legtöbbet ígérő közösség, testvéreknél is, atyáknál is többet 
érő kapcsolat. A praesentia reális komolyan vétele nemcsak a szentsé
gekben, hanem az igében is, a közösségben is nem eléggé igényünk, ta
pasztalatunk, gyakorlatunk. Pedig igazán ebben az erőtérben töltődik fel a 
hitünk, tisztul, másul, jobbul az élétünk. Van, amikor nem is marad 
más, csak Ö. Nincs testvér a közelben, megnémulnak az atyák és unal
massá fakulnak, de marad Ő. Rá mindig van, kell hogy legyen időnk. 
Ránk mindig van ideje. Az öreg Schlatter mondta, ma is igaz: Ha nekünk 
lelkészeknek nincs időnk Jézusra — hát ugyan kinek legyen? Hogy eg,ész 
együttgondolkodásunk, mai töprengésünk moralizálássá ne legyen, Vele 
kell kapcsolatba kerülnünk. Különben csak új terhek kerülnek vállunk- 
ra, új feladatot, kötelességet jelölünk ki a többi ezer mellé. Az Ö szava 
jelenléte az üdítő forrás. Bodelschwingről olvlastam, hogy itáliai útján 
két olasz szót tanult meg. A forró olasz nyáron pályaudvarokon hallotta 
ezt: aqua fresca aqua fresca — Friss vizet! Ezt kínálták a gyerekek. Ilyen 
üdítő a melegben eltikkadtaknak, szomjat oltó Jézus szava, Aqua fresca.

Ő axiómáinkat mindig újra kontroll alá veszi, megkérdőjelezi. Más
hogyan áll és állít kérdéseinkhez és már ezzel is segít. Saját axiómáink 
helyett és a mai világ unalomig hallott axiómái helyett Rá kell figyel
nünk. Ő nem ikon, nem dogma, nem eszme — hanem Valaki, Testvérünk 
és Urunk. Legbensőbb meggyőződésem, hogy híveinken és rajtunk lelké
szeken is csak Ő tud segíteni. De Ő tud.

e) Végül a szolgálat. Igen fáradt szolgákat a szolgálat frissít. Lehet 
ellentmondás — mégis ez a tapasztalati valóság. Ha önfeledten szolgá
lunk, elfelejtjük saját bajainkat, erőtlenségünket: Rá figyelünk és azok
ra, akiknek szolgálnunk kell. Már nem mi viseljük a hivatalt, hanem a 
hivatal visel minket, ahogyan őseink vallották. Ezt a hordoztatást bizo
nyára átéltük már több ízben. Áldott tapasztalat.

Mindig újra élmény az is, hogy híveink várnak tőlünk valamit: az 
Űr szavát. Deák téren 25 év alatt kritikus helyzetekben lendített át 
holtpontokon az, hogy prédikálni kellett, hogy evangéliumot vártak, tud--
tam, hogy nem a saját nyomoromat kell a szószékre vinni, hanem Jézus 
segítő szavát, hiszen az egyházban úgy van, amint Augustinus írta egy
kor: in ecclesia non valet — hoc ego dico, hoc tu dicis, hoc ille dicit sed 
hic valet: Haec dicit Dominus . . .  s ez a beszélő Űr, a Deus loquens, az 
általunk megszólalni akaró Jézus Krisztus valami benső szorongással 
kényszerít, szóljunk, ne hallgassunk, tanúskodjunk, „Nem azért szólunk,
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mert már tudunk beszélni, hanem azért, mert nem tudunk hallgatni” — 
ezt is Augustinus írta. S így szolgálva gyógyulunk magunk is. Ez az ír, 
a gyógyír ma is.

A szolgálat tart erkölcsileg is, mint magánemberek már régen süly- 
lyednénk, de a mundér becsülete tart, nem enged. Spurgeon mondta egy
kor baptista prédikátor jelöltjeinek: Egy rendőrtiszt megteheti, hogy 
szolgálaton kívül érezze magát, egy katonatiszt szintén, de a prédikátor 
mindig szolgálatban van „Budaker Oszkár annak idején sokszor elmond
ta a középkori közmondást: Uraim! Vita clerici — evangélium populi. . .  
Azóta ismerek egy német (délnémet: sváb) közmondást is, ami ugyanezt 
mondja: Auf einem schwlarzen Rock — sieht mán jedes Stáubli. . .  igen 
a fekete öltönyön meg a Luther-kabáton minden porszemecske jobban 
meglátszik, mint más ruhán. S ez nemcsak kínos teher — ez tartás is 
lehet.

Mai hitbeli és életben jelentkező defektusainkra egyedüli gyógyszer a 
szolgálat, szolgálatra képtelenségünkre a szolgálat, fáradtságunkra a szol
gálat. Meddig? mindig! „Életünknek nem a tartama, hanem a tartalma 
a döntő” — mondta a 39 évesen meghalt Martin Luther King. Az egyház- 
történet furcsa szeszélyéből még három olyan 39 évesen elment nagy ke
resztyént ismerek, aki ugyanezt elmondhatta volna: Blaise Pascal — aki 
nemcsak matematikusnak volt zseni, hanem keresztyénnek is nagy tanít
vány, mély gondolkodó 39 évesen halt meg. Kierkegaard északnak ez a 
viharmadara, aki nem kortársaira, hanem kortársaiért haragudott, 39 
évesen halt meg. — Bonhoeffer, ez a töredékes életű, jegyzetmorzsákat 
ránkhagyó nagy evangélikus lelkész 39 évesen halt meg. Elgondolkoz
tató! Az élet tartalma a fontos, nem a tartama. Lelkésztestvérek! Miért 
féljtük magunkat, ha van tartalma életünknek? Van értelme, magas hő
fokon izzó, talán másoknál hamarabb elégő életnek is. Ha tudjuk is, 
amit őseink tudtak moribundus moribundis — halandóként halandóknak 
prédikálunk, mégis az életre koncentrálunk. Ez teszi életessé hitünket, 
valóssá szolgálatunkat s élteti egész életünket.

Dr. Hafenscher Károly
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Egyházunk útján

Az Agenda új kiadása felé

A gyónás rendje

62. Ha számolunk azzíal, amire javaslat hangzott el, hogy a gyónást 
az istentisztelet előtt, vagy a megelőző napon tartjuk, akkor a jelenlegi 
teljes rendet meg kell hagyni az Agendában. Viszont azt a minimális ren
det is ki kell jelölni, iamelyet akkor kell használni, ha a gyónást a pré- 
dikációs istentisztelet és az úrvacsora között megszakítás nélkül végezzük.

63. A minimális rendet háromféleképpen lehet felvenni az Agendá- 
ba: (1) A jelenlegi rendben megjelöljük (csillaggal) az el nem hagyható 
részeket. (2) A gyónás minimális rendjét kiszedetjük a prédikációs és az 
úrvacsorai istentisztelet rendje közé; ez esetben könnyebb az Agenda 
kezelése, de a szöveget minden istentiszteleti típushoz újra ki kell nyo
matni. (3) A gyónás teljesebb rendje mellett a gyónás rövidített rendjét 
külön helyen szedetjük ki.

64. A gyónás elhagyhatatlan elemeinek tartom a következőket: (1) a 
Tízparancsolat a zárószava nélkül; (2) a Nagyparancsolat; (3) a gyónási 
kérdések, esetleg háromra redukálva; (4) a gyónó imádság; (5) a felol
dozás. Egyébként az Agendában levő rend is csak három percet vesz 
igénybe külön gyónási beszéd nélkül.

65. A gyónási rend egyes szövegei bizonyára módosításra szorulnak. 
Például az önvizsgálatra felszólításnál javaslom: „Hallgassuk meg az Ő 
parancsolatait” helyett: „Hallgassuk meg a Tízparancsolatot” .

66. A gyónási beszéd régebben kötelező jellegű szokás volt. Ma ki
veszőben van. De a gyónási lekció, Tízparancsolat, gyónó kérdések, gyó
nó imádság mellett talán nincs is rá mindig szükség. Egyébként is kér
déses a helye rendünkben. Logikusabb volna a gyónási lekciók után még 
akkor is, ha külön textust választunk a beszéd alapjául.

67. A gyónási kérdések száma esetleg háromra redukálható: bánom, 
megbocsátottam, hiszek. De kérdéses, szabad-e ennyire átfutni a kér
déseken.

68. A gyónó imádságot gyakran együtt mondja a gyülekezet és erre 
egyetlen szöveget használunk. Megfontolandó jó szokás. H;a ezt lehetővé 
akarjuk tenni, akkor a szöveget közölni kell az énekeskönyvben.

69. A feloldozás második bekezdésében kihagyhatónak tartom a kö
vetkező szövegrészt: „mindazoknak, akik bánják bűneiket és bíznak Jé
zus Krisztus kegyelmében”. A kérdésekre adott feleletek, és a gyónó 
imádság után ez a szöveg feleslegesnek tűnik. Helyette: „Ezért az Ö ren
delése szerint hirdetem bűneitek bocsánatát, az Atya, Fiú, Szentlélek ne
vében stb.” .

70. A gyülekezet felkészülését segíthetné, ha a gyónás rendjének fő 
elemeit felvesszük az énekeskönyvbe.
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Az úrvacsoraosztás rendje

71. A Sanctus az énekverses rendben teljesen elsikkad, különösen, 
ha csak a „Jer keresztyének szent kara” kezdetű énekverset énekeltetjük. 
Ezzel elvész az úrvacsorai liturgia egyik legszebb része. Két módosításra 
van szükség: (1) a lelkésznek olvasnia kell a prefáció után a Sanctus 
szövegét is, és/vagy (2) olyan énekverset kell kötelezővé tenni, amely tar
talmilag megfelel a Sanctus szövegének; esetleg ilyen szöveget kell írat
ni megfelelő koráldallamra.

72. Luther a mise kánonát törölte, és abból a szerzési igéket, a Mi- 
atyánkot és az Agnus Dei-t hagyta meg. Evangélikus területen a múlt 
század óta sok vita folyt erről. Az evangélikus agendák sokfelé vissza
hozták az epiklézist és az anamnézist és ezekbe, mint egyetlen nagy 
imádságba építették be a szerzési igéket és a Miatyánkot. Alternatíva
ként azonban mindenütt meghagyták azt a lehetőséget, hogy az aktus csak 
a Miatyánkból és a szerzési igékből álljon. Az agenda-tervezetben véle
ménykutatás céljából szerepelt egy minta az epiklézisre és az anamnézis- 
re. Ez részben helyeslésre talált, de sokkal élesebb elutasításban is ré
szesült. Ezért most a „Szent vagy, Urunk” kezdetű imádság vezet át a 
Miatyánkhoz és a szerzési igékhez.

73. Az úrvacsora rendjével kapcsolatban Luther eljárása és szándéka 
nyilvánvaló. A római misében nem volt epiklézis. Ezt a liturgikus moz
galom az ortodox liturgiából vette át. Bármennyire népszerűvé lett ez 
evangélikus liturgikus körökben, meg kell kérdőjelezni jogosultságát 
két szempontból: (1) Luther számára döntő volt Jézus szavának igazsága 
és ereje. Ha ő  azt mondja a kenyérre: „Ez az én testem”, akkor ez úgy 
van. Ehhez nem illik az epiklézisnek az a tartalmía, hogy nekünk kell kér
nünk Istent: tegye Szentlelke erejével a kenyeret és a bort Krisztus tes
tévé és vérévé. (2) Luther számára az úrvacsora valóságos szentség: misz
térium, amelyet nem lehet az átváltozás vagy átváltoztatás fogalmával 
racionalizálni, még abban a formában sem, hogy ezt a Szentlélektől kér
jük. Ezért evangélikus területen az epiklézis sokféle formája született, 
amelyek közös jellemzője, hogy próbálják megkerülni ezt a Veszélyt, és 
a gyülekezet önmagára kéri Isten Szentlelkét. Az elmondottak figyelem- 
bevételével tehát a „Szent vagy, Urunk” kezdetű imádságot nem lehet hi
báztatni.

74. Luther álláspontja az anamnézissel kapcsolatban is világos. Sze
rinte már miaga a szerzési ige és az egész úrvacsorai cselekmény is 
anamnézis, vagyis emlékezés Jézus halálára, és annak hirdetése. Ez tör
ténik az Agnus Deiben is.

75. Ha tehát Luther úrvacsorái rendjét nem a római miséhez mérjük, 
akkor nem helyes az a megállapítás, hogy olyan radikális liturgiai re
dukciót hajtott végre, amelyet most vissza kell csinálni. Inkább azt kell 
mondanunk, hogy a tartalmi ismétlések elhagyásával arra összpontosí
totta az úrvacsorai liturgiát, amit Jézus mond és tesz, és így a prefációtól 
a Paxig meg van rendjében Isten magasztalása, Krisztus halálának hir
detése és eljövetelének várása. Ebből a szempontból nézve Agendánk 
rendje nem kifogásolható. Mivel azonban felmerült az epiklézis és az 
anamnézis kérdése meg kell néznünk, mit jelentene ezek felvétele úr
vacsorai rendünkbe — eltekintve attól, hogy ez a liturgia hosszabbodá
sával is jár.

76. Evangélikus területen jelenleg az úrvacsorai liturgia középső részé
nek következő elrendezési típusait találjuk: (1) Miatyánk, szerzési igék;
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(2) szerzési igék, Miatyánk; (3) bevezető imádság, szerzési igék, anamné- 
zis, epiklézis, Miatyánk; (4) epiklézis, szerzési igék, anamnézis, Miatyánk; 
(5) epiklézis, szerzési igék, Miatyánk; (6) és a magyar javaslatok között 
egy ezektől eltérő további variáció szerepel: epiklézis, Miatyánk, szerzési 
igék.

7. Melyiket válasszuk a hat típus közül. Legközelebb áll rendünk
höz az utolsó változat. Ha ezt választjuk, akkor a „Szent vagy, Urunk” 
kezdetű imádságot lehet megtölteni bibliai és első századig visszamenő 
elemekből epiklézis tartalommal. Például: „Szent vagy Urunk és nagy a 
Te irgalmad, Te teremtetted a világot, és nagy szeretettel gondoskodó 
minden teremtményedről. Életet és világosságot, ételt és italt adtál az 
embereknek, hogy hálát adjunk Neked. Nekünk pedig lelki ételt és italt 
is adtál, hogy örök életünk legyen Jézus Krisztus által. Nagy irgalmadért 
kérünk, küldd hozzánk Szentlelkedet és szentelj meg minket, hogy Krisz
tus teste és vére által egyetlen testvéri közösséggé legyünk, amikor most 
rendelése szerint cselekszünk és tanítása szerint így imádkozunk.”

78. Az Agnus Dei az énekverses rendben hosszú és mégis hiányos, 
mert a háromtagú ismétlés és a békéért való könyörgés elmarad. Itt is 
megfelelőbb énekverset kell keresni .vagy újat írni.

79. Az úrvacsorai imádságokban újabban szeretik felvenni a min
denkiért való könyörgést. Ez a római mise hatása. De ezt a funkciót az 
evangélikus istentiszteletben átvette az általános könyörgő imádság, és 
ezért ismétléses jellegű.

80. Fenn kell tartani azt a rendet, hogy az osztásnál a szerzési igék
ből vett szöveget használjuk, mivel így kapcsolódik az ige az elemekhez, 
és így aktualizálódik az ige személyesen. Ennek megfelelő utasítást fel 
kell venni a szövegbe, mert vannak lelkészek, akik ezt nem értik és 
különféle szövegeket használnak, néha még ugyanazon oltár előtt, egy
más mellett is.

81. Az osztás kérdése ismételten szerepel a javaslatokban. Kívána
tos, hogy ünnepélyessége mellett gondoskodjunk minél gyorsabb lebonyo
lításáról. Nem volna helyes, valamilyen gyökeres változtatást kötelezően 
elrendelni, de meg kell fontolni, nem lehet-e megnyitni az utat egy 
olyan megoldás felé, amelynél nem lelkészek is segédkezhetnek.

Karácsonyesti istentisztelet és Jézus szenvedéstörténete

82. A karácsonyesti istentisztelet és Jézus szenvedéstörténete (passió
olvasás) megjelent a Lelkipásztorban, gyülekezeti része az énekeskönyv
ben 1966 óta. Ezek a rendek az Agendából annak idején kimaradtak ka
pacitás hiánya miatt.

83. Az énekversek válogatását mindkét rendnél egybe kell vetni az 
új énekeskönyv anyagával, és esetleg új énekekkel kell kiegészíteni.

84. A passióolvasás Lelkipásztorban megjelentetett szövege nem azo
nos egyik evangélium szövegével sem, hanem régi szokás szerint a négy 
evangéliumból összeállított, ún. kompilált szöveg, amelynek előnye az, 
hogy összefogottan emeli ki a szenvedéstörténet fő eseményeit. A Lelki- 
pásztorban közzétett szöveg mellett egyes bibliai szakaszok is ki vannak 
jelölve, úgyhogy ezek alapján külön-külön mind a négy evangélium 
szerint teljes szövegű passióolvasást is lehet tartani. Ezekkel a szöve
gekkel természetesen hosszabb ideig tart a passióolvasás.
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Az istentiszteleti rendek sorrendje az Agendában

85. A legegyszerűbb elrendezés akkor adódik, ha az istentisztelet, a 
gyónás és az úrvacsora rendjeti külön-külön közöljük egymás után, és 
ezekben megjelöljük, melyikről hol kell átmenni a következőre, ha azo
kat folytatólagosan együtt akarjuk tartani. Ebben az esetben a gyónás 
rendjét csak egyszer kell kinyomatni.

80. A liturgikus rendeket két formában kellene hozni, ahogyan most 
is van: kotta nélkül és kottásán, gondolva arra a lehetőségre, hogy a li
turgikus rendeket nem énekelve is használjuk, és hogy a kottás forma 
többféle dallammal lesz énekelhető.

87. A fentiek szerint az istentiszteleti rendek elrendezése következő
képpen tervezhető: (1) liturgikus istentiszteleti rend, (2) énekverses is
tentiszteleti rend, (3) rövidített istentiszteleti rend, (4) délutáni istentisz
teleti rend, (5) az istentisztelet egyházi év szerint változó részei, (6) is
tentiszteleti imádságok és általános könyörgések, (7) gyónás rendje, (8) 
úrvacsora liturgikus rendje, (9) úrvacsora énekverses rendje (10) úrvacso
ra rövidített rendje, (11) karácsonyesti istentisztelet rendje, (12) Jézus 
szenvedés története.

88. Természetesen lehetséges az is, hogy az istentisztelet úrvacsorá
val rendjét együtt közüljük. Ebben az esetben a következő elrendezés 
képzelhető el: (1) istentisztelet — gyónás — úrvacsora liturgikus rendje; 
(2) istentisztelet — gyónás — úrvacsora énekverses rendje, (3) istentisz
telet — gyónás — úrvacsora rövidített rendje, (4) délutáni istentisztelet 
rendje, (5) az istentisztelet egyházi év szerint változó részei. (6) istentisz
teleti imádságok és általános könyörgések, (7) gyónás és úrvacsora rend
je, ha külön tartjuk.

89. Nyomdatechnikai szempontból takarékosabb és gyakorlati szem
pontból használhatóbb az előző elrendezés, elvileg pedig nincs különb
ség, ha az istentiszteleti rendben jelöljük meg, hogyan kell folytatni, ha 
vele együtt tartjuk a gyónást és úrvacsorát, vagy ha azt jelöljük meg az 
egybeépített rendben, hogyían kell befejezni az istentiszteletet, ha nem 
következik utána gyónás és úrvacsora.

A keresztelés rendje

90. A keresztelés rendjével kapcsolatban két probléma merült fel: 
(1) a keresztelési rend rövidítése, (2) a keresztelés elhelyezése az isten- 
tiszteletben.

91. A gyermekkeresztelés általános rendjének rövidítése elképzelhető 
a szövegek rövidítésével és az imádságok elhagyásával. De akkor már a 
keresztelés rövidített rendjénél tartunk, ami szintén megvan az Agendá
ban. Ebből a rövidített rendből alig lehet kihagyni mást, mint az imád
ságot. Így is szinte elvész benne a hitvallás, amely pedig a keresztelés 
lényeges része. Furcsán hat az is, hogy hivatkozás történik az istentisz
telet elején elhangzott hitvallásra, amelyen éppen a kereszteléssel kap
csolatban érdekeltek nem vehetnek részt.

92. A felnőtt kereszteléshez Agendánkban nincs rövidített rend. Ez a 
gyermekkeresztelés rövidített rendjének analógiájára elkészíthető, ha 
szükség van rá.

93. A keresztelési rend rövidítésének lehetősége mellett gondolni kell 
arra is, hogy nem mindenütt és mindig szokásos, hogy a keresztelést 
gyorsan végezzék, hanem éppen az ünnepélyességet kívánják. Ezért itt
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is talán inkább az elhagyható szakaszok megjelölésével kellene a kér
dést megoldani.

94. A kereszteléssel kapcsolatban már az Agenda szerkesztésekor 
mérlegeltük azt a lehetőséget, hogy a bevezető oltári szolgálatba a hitval
lás helyére tegyük, vagy hogy ezt az alternatívát is megengedjük. Ebben 
az esetben: (1) pontosabban ki lehet számítani a keresztelés idejét, sőt a 
gyermekkel már az istentisztelet elején bejöhetnek; (2) nincs a gyüleke
zetnek az az érzése, hogy az istentisztelet végén váratlanul még egy szer
tartással visszatartják; (3) a hitvallást a keresztelés közben együtt mond
hatja a gyülekezet anélkül, hogy ezzel az istentisztelet rendje hosszab
bodnék.

Az esketés rendje

95. Az esketéssel kapcsolatban a következő problémák merültek fel: 
(1) az eskü megtartása vagy elejtése; (2) a rend rövidítése; (3) esketés, ha 
az egyik fél nem keresztyén vagy atheista; (4) az esketés családi, gyüle
kezeti, pásztori jellegének kifejezése.

96. Az esküvel szemben a következő érveket hozták fel (már az 
Agenda szerkesztésekor is): (1) az eskü Jézus szava ellen van, (2) az eskü 
nincs meg a külföldi Agendákban.

97. Ha valaki a házassági esküvel szemben Jézus szavára hivatkozik 
(Mt 5,33kk), akkor minden esküt meg kell tagadnia: az állampolgári es
küt, a bíróság előtti esküt és a doktori esküt is (Magyarországon nemcsíak 
az orvosnak, hanem mindenkinek esküt kell tennie, aki doktorál!), nem 
is szólva a lelkészi és egyéb egyházi esküről.

98. Hitvallásaink egyértelműen kimondják, hogy a keresztyén ember 
esküt tehet: „Nem szabad esküdnünk gonoszságra, hazugság fedésére, 
és ha nem kell és nem használunk vele; de kell esküdnünk a jóért, és 
felebarátunk javáért: mert nagyon jó cselekedet ez, dicsőítjük vele Is
tent, megerősítjük az igazságot és a jogosságot, visszaverjük a hazugsá
got, összebékítjük az embereket. . . ” (Niagy Káté, 2. parancsolat; vö. Ág. 
Hitv. 16. cikk.) A kölcsönös szeretet kijelentése és a házassági hűség ígé
rete elég jó és nagy ügy ahhoz, hogy az eskü indokolt legyen.

99. A házassági eskü a külföldi rendekben valóban nem található, 
mert ismereteink szerint magyar specialitás, Magyarországon éppen a re
formáció kora óta van folyamatos szokásban, és először az evangélikus 
Agendákban mutatható ki. Megkísérelték kimutatni középkori szövegét, 
de tudomásunk szerint nem sikerült. Az „esküt” =  „esket” ige 1506 kö
rül, i» „hitves” szó ugyanakkor, az „esküvő” szó a 18. században jelenik 
meg. Viszont az egymásnak adott esküszerű fogadalom külföldi rendek
ben ma is megtalálható.

100. Ha éppen ma hagynánk el a házassági esküt, amikor nagyon la
za elképzelések terjednek el a házassági hűségről, akkor menthetetlenül 
azt a benyomást keltenénk, mintha egyházunk is lazítaná álláspontját.

101. Az esketési rend rövidítéséről nem hangzott el konkrét javas
lat. Az Agenda szerkesztésekor az volt az elképzelés, hogy a kihagyható, 
ill. kihagyhatatlan részeket kell megjelölni. Ezt kellene most tenni. De 
nem volna helyeselhető ezeknek a részeknek a törlése, mert a helyzetek 
és igények különbözők, és sokfelé ragaszkodnak az esemény ünnepélyes
ségéhez.

102. Nem tartom kötelezőnek az énekeket, a karénekeket, az esketés 
elején a kollektát, a gyűrűzést. Nem szívesen hagynám ki a zsoltárt, sőt 
a zsoltárválasztékot növelni lehetne: ez színessé teszi a cselekményt.
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103. Megfontolandó, hogy az igehirdetést nem kellene-e a lekció után 
tenni, így az igehirdetés és a lekció bevezető szövegét össze lehet vonni. 
De a jelenlegi rendnek is megvan az az értelme, hogy a házasságról szóló 
igék után közvetlenül következik a kérdés-felelet, amely visszautal Isten 
igéjére.

104. Lehetséges volna az eskü szövegének rövidítése következőkép
pen: „Én NN esküszöm az élő Istenre, hogy NN-t igazán szeretem, hűsé
ges házastársa leszek, holtomig, holtáig el nem hagyom, sem egészségé
ben, sem betegségében, sem örömében, sem bánatában. Ámen.” Így nem 
ismétlődnek a kérdés-feleletben szereplő szövegek.

105. Rövidíthető és áttekinthetőbbé tehető a házassági áldás szöve
ge: „Mivel Isten rendje szerint akartok egymással házasságban élni, ezért 
egybekötlek titeket Isten igéjével és áldásával, az Atya, Fiú, Szentlélek 
nevében, hogy amit Isten egybeszerkesztett, ember azt el ne válassza. 
A mindenható Isten áldja meg házassági szövetségeteket, és adja nektek 
Szentlelkét, hogy hűségben és szeretetben, békességben és boldogságban 
éljetek, a hitben megálljatok, és egykor elvegyétek az örök élet koroná
ját, az Úr Jézus Krisztus által. Ámen.”

106. Nehéz eldönteni, mi legyen az eljárás, ha egyik fél nem keresz
tyén vagy atheista. Elvi kérdés: lehet-e ilyenkor az esketést elvégezni, 
hiszen ennek lényeges része az, hogy a házastársak kijelentik, hogy Isten 
rendje és igéje szerint akarnak házasságban élni. Ha vállaljuk az eske
tést, akkor alig lehet mást tenni, mint Isten nevét és a hozzá szorosan 
kapcsolódó szövegrészeket kihagyni. De nem hiszem, hogy ehhez külön 
rendet kellene kidolgozni.

107. Az esketési rend családi és gyülekezeti jellegének kidomborítá
sa valóban helyes. Agendánk tesz arra utalást, hogy a család, a bará
tok, a gyülekezet részt vehetnek énekkel, énekkarral, zeneszámmal, üd
vözléssel. Eredeti javaslatom szerint részt vehetnének azzal is, hogy az 
igeolvasást vagy a zsoltárolvasást átveszik, vagy funkción belül igével 
üdvözlik a párt.

108. Az esketés lelkipásztori jellege címén az esketési rend igehirde
tésre, áldásra és imádságra redukálását szokták követelni, azzal az indo
kolással, hogy a házasságkötés világi ügy, hogy nem az egyházi funkció 
teszi keresztyénné a házasságot, és hogy az egyházi funkció nem házas
ságkötés, hanem a házasság megáldása. Ez az indokolás közismert és he
lyes. De Agendánk esketési rendje és a hozzá adott utasítás pontosan 
ennek megfelelően készült. Viszont azt is világosan kell látnunk, hogy 
a házasságkötés nemcsak két ember magánügye, hanem családi, társadal
mi, közjogi ügy is, és keresztyének esetében egyházi-gyülekezeti ügy is. 
Ezért a gyülekezet nemcsak igével szolgál, imádkozik és áldást kér a 
párra, hanem megkérdezi a házastársakat, ezek pedig vallást tesznek 
arról, hogy Isten igéje és rendje szerint értelmezik és akarják folytatni 
házasságukat, és erre (!) kéri a gyülekezet Isten áldását. A gyülekezet 
éppen így végzi (vagy így is végzi) lelkipásztori szolgálatát az esketésnél.

Beteggyónás és úrvacsora

109. A beteggyónási és úrvacsoraosztási rend rövidítése különösen 
a kórházi helyzetre való tekintettel aktuális. Mivel azonban nemcsak 
kórházi helyzetre szabad gondolnunk, hanem hosszabb otthoni betegség
re is, ezért ebben az esetben is a minimális rend kicsillagozása látszik 
helyes megoldásnak, hacsak nem akarunk többféle hosszúságú rendet



felvenni az Agendába. Ennek egyébként az a hátránya is volna, hogy ke
vésbé lehet a helyszínen rugalmasan alkalmazkodni a helyzethez egyes 
részek elhagyásával vagy felolvasásával. Egyébként azt a teológián meg 
kell tanulni, hogy mi a gyónás és úrvacsoraosztás minimális rendje a ha
lálos veszedelemben.

110. A beteg-úrvacsorázáshoz adott utasítás elég világosan szól ar
ról, hogy a helyzethez rugalmasan kell alkalmazkodni. Ezért különösen 
hat pl. az az észrevétel, hogy értelmetlen a haldoklótól megkérdezni, 
igyekszik-e ezután keresztyén módon élni. Az Agendában benne van, 
hogy ez a kérdés bizonyos esetekben elhagyható. De más esetekben nem 
felesleges, hiszen hosszas betegségben szenvedő ember számára is adva 
van az élet kérdése, például az, hogy betegségét keresztyén módon, má
sok számára elviselhetően hordozza.

A temetés rendje

111. A temetés rendjével kapcsolatban felmerült kérdések: (1) a te
metés rendje, ha a szertartás a ravatalozóban, ill. egy helyen történik, (2) 
a temetés rendjének rövidítése, (3) a temetés énekes rendje az énekes
könyvben, (4) nem hivő ember temetése.

112. A temetés a legkülönbözőbb körülmények között végbemenő 
egyházi cselekményünk, ezért rendjével szemben felfokozottan érvénye
sül az az igény, hogy minél rugalmasabban alkalmazkodjék a körülmé
nyekhez, de mégse vesszen el alapvető egysége. Agendánk ezt úgy oldja 
meg, hogy két részes rendet ad (háznál vagy ravatalozónál és sírnál), a 
két rész pontjait folytatólagosan végigszámozza, és megjelöli, milyen ré
szeket kell kihagyni, ha a szertartás egy helyen történik. Ez így a leg
rugalmasabb és legtakarékosabb megoldás. Természetesen lehet az Agen
dába felvenni az egy helyre szóló rendet külön is, de ez külön kapacitást 
venne igénybe, és nincs is rá szükség. Mert az Agenda jelenlegi formájá
ban használható akkor is, ha a szertartás csak a ravatalozóban folyik. 
Mindössze egy rövid szöveget kellene betoldani az elbocsátásnál, a ham- 
vasztás előtti formula elé: „Ha a koporsót nem kísérik a sírhoz, ha ham- 
vasztás következik stb . . ( 3 1 6 .  lap.)

113. A temetés rendjének rövidítésére nem hangzott el konkrét ja
vaslat, de a rövidítéssel szemben ellenvélemény is megszólalt. Az egy 
helyre összevont rend annyira minimális, hogy abból aligha lehet vala
mit kihagyni. Azt azonban itt is meg lehetne jelölni, hogy milyen pontok 
nem hagyhatók el a legmostohább körülmények között sem. Az is lehet
séges volna, hogy mostoha körülmények között vagy nagyon rossz idő
ben a szertartás a Miatyánkig „fedél alatt” történik, és a sírnál csak az 
elbocsátás és az áldás hangzik el.

114. A temetés énekes rendje csak az énekeskönyvben található meg, 
mégpedig a temetés énekverses és liturgikus rendje egybefoglalva. Ennek 
megfelelője az Agendából kimaradt. Szép rend, de kérdés, hogy van-e 
szükség rá, vagy lehet-e arra gondolni, hogy használják.

115. A nem hivők temetéséről az Agenda világosan intézkedik a teme
tési rend elé írt utasításban: „Az egyház a szertartást lényege szerint 
mindig egyformán végzi, annak kifejezésére, hogy nincs különbség, mind
nyájan egyformán bűnösök vagyunk: a bűn egyetemességének tudatában 
mindenkit egyformán Krisztus bűnbocsánatába ajánl. A nyilvánvaló bűn
ben, vagy hitetlenségben elhunytakról nem mond ítéletet, hanem azokat 
is Isten kegyelmébe ajánlja.” (312. lap.) A temetési rend minden szövege
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ennek tudatában készült, és nincs egyetlen mondata, amelyet ne lehetne, 
vagy nem kellene hitetlen ember koporsója mellett is elmondani. Más 
kérdés az imádságok szövege, de ezek között válogatni lehet, pl. a 24. 
számú imádságot a 334. lapon.

Egyházi szolgálatra kibocsátás

116. Egyházi szolgálatra kibocsátás címe alatt az Ágendatervezetben 
két rend szerepelt: (1) lelkészhivatás; (2) lelkészi munkatárs kibocsátása. 
Az utóbbi kimaradt az Agendából, de rendelkezésre áll.

117. Az egyházi szolgálatra kibocsátás ordináció jellegű: az egész egy
házban (nemcsak egy gyülekezetben) érvényes megbízatással, s az egész 
életre szóló és korlátozás nélküli elkötelezettséggel jár. „A lelkészi mun
katárs kibocsátását tehát a püspök csak akkor végezheti el, ha ezt a kor
látlan elkötelezést a jelölt jó lelkiismerettel vállalhatja, a püspök pedig 
jó lelkiiismerettel elfogadhatja. Ha azonban e tekintetben bizonytalanság 
van, akkor a lelkészi munkatárs szolgálatba állítása egyszerűen iktatás
sal történik (a szolgálati helyen), úgy, mint a nem egész életre elkötelező 
egyházi szolgálatoknál” (Agenda-tervezet). Ez megfelel az evangélikus 
egyházak elvi állásfoglalásának és szokásának, amely szerint az ordiná
ció jellegű kibocsátásban azokat részesítik, akik az illető szolgálatot élet
hivatásukként vállalják, mint pl. a diakonissza, misszionárius stb.

118. A lelkészi munkatárs kibocsátása egyezik a lelkészavatással ab
ban, hogy az egész egyházra érvényes küldetéssel és az egész életre szóló 
elkötelezéssel jár. Különbözik tőle abban, hogy nem vonatkozik a lelké
szi munka teljességére. A lelkészi munkatárs kibocsátásának rendjében 
nem kell körülírni a lelkészi munkatárs feladatát, mert ezt egyházi tör
vényeink körvonalazzák. Az Agenda-tervezet számára készített rend
ben nem szerepel ia lelkészi munkatárs esküje. Ha szükség van rá meg 
kell szövegezni.

119. A lévita kibocsátása is szóba került: Nem magától értetődő, hogy 
ilyen ordinációszerű rendet bevezessünk. Mert a lévitaság nem élethiva
tás, és nem az egész egyházra, hanem egy gyülekezetre vonatkozó meg
bízatással jár. Ezért inkább az iktatás helyénvaló.

120. A diakóniai ideológiát a lelkészavatás és a lelkészi munkatárs 
szolgálatra kibocsátás rendjében az eddiginél jobban lehet érvényesíteni 
főként a kérdéseknél, esetleg az eskü szövegében is. A szolgáló szeretet 
elkötelezése már eddig is benne van a szövegekben. Lehetne hivatkozni 
egyházunk ünnepélyes nyilatkozatára, vagy abból lehetne kivenni egyes 
kifejezéseket. Arra azonban vigyázni kell, hogy a szövegek hosszúra ne 
nyúljanak.

121. A lelkészi eskü szövegének tagolása nem okoz nehézséget, de 
vigyázni kell arra is, hogy periodikus ünnepélyes, jellege el ne vesszen.

Iktatás

122. Az egyházközségi tisztségviselők iktatásához hasonlóan lehet 
kidolgozni a lévita, és esetleg a diakóniai intézeti nem lelkészi vezető 
beiktatásának rendjét. A lelkészi jellegű diakóniai vezetők iktatása a kü
lönleges beosztású lelkész iktatási rendje szerint történik.
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Esküminták

123. Az eskümintákat reviedálni kell a diakóniai teológia szempont
jából, az ünnepélyes nyilatkozat szövegének figyelembe vételével. Az es
küszövegek megfelelő tagolásáról is gondoskodni kell.

Egyházi épület és felszerelés szentelése

124. Az Agenda-tervezetben az Agendába felvetteken kívül a követ
kező szentelési rendek szerepeltek: (1) temető szentelése; (2) temetői ká
polna szentelése; (3) gyülekezeti terem szentelése; (4) lelkészlak, egyházi 
épület, lakóház avatása. Ennél több az előzetes megbeszéléseken sem ke
rült szóba. Ezek a rendek az Agendából kimaradtak, de rendelkezésre 
állnak.

Kazuális imádságok

125. Az istentiszteleti imádságokról már volt szó: a kazuális imád
ságokat hasonló elvek szerint kell revideálni és felújítani.

Általános útmutató

126. Üjra felmerült az oltár előtti fordulás kérdése, mégpedig: (1) 
hogy egyáltalában legyen-e, és (2) hogy milyen irányba történjék.

127. Az oltár előtti fordulás az istentiszteletben használt sokféle kife
jezőeszköz egyike. Szorosan összefügg a templomtér kiképzésével, amely 
szintén egyike a kifejező eszközöknek. A fal közelébe állított oltár felté
telezi a papi hivatás kettős arcát: egyfelől Isten reprezentánsa a pap a 
nép felé, másfelől a nép reprezentánsa Isten előtt. Ezt fejezi ki az oltár 
előtti fordulás. Templomaink nagy többségében az oltár és az oltártér 
kiképzése ennek a szokásnak felel meg. Ezért legtöbb esetben nehézség
be ütköznék egy szabadon álló menza felállítása. Ehhez sok esetben a 
pad- és ülésrendet is meg kellene bontani a templomban. A Raffay-féle 
rend bevezetéséig legtöbb helyen a „liturgiátlan” istentiszteleti rendet 
használták, amelynél az oltár előtt csak a bevezető imádságot és a lek
ciót olvasták, mégpedig a gyülekezet felé fordulva, a Miatyánkot és az ál
dást pedig a szószéken mondták. Következetesebb a református szokás, 
amely szerint a lelkész a szószékről összejövetelszerűen vezeti a gyüle
kezet istentiszteletét. Egyértelműbb a mai római katolikus szokás is, 
amelynél a menzát a templom gyülekezeti terébe állítják, s a pap a nép
pel szembefordulva a nép között és a néppel együtt mutatja be a mise
áldozatot.

128. Az oltár előtti fordulásra négyféle lehetőséget látunk: (1) Meg
tartjuk a jelenlegi rendet; ebben az esetben a hitvallás mondását kérdő
jelezik meg némelyek: az oltár felé vagy a gyülekezet felé fordulva kell-e 
mondani. (2) Megszüntetjük az oltár előtti fordulást. (3) Megengedjük 
vagy szorgalmazzuk egy olvasóállvány (lektórium) felállítását, és megha
tározzuk, hogy az oltári szolgálat mely részeit kell onnan végezni. (4) 
Megengedjük, hogy ahol lehetséges, szabadon álló menzát állítsanak fel; 
szórványhelyen egyébként kényszerűségből gyakran ez a helyzet.

129. Mivel az oltár előtti szolgálat mindegyik típusa jelképes jellegű, 
mindegyik mellett és ellen lehet érveket felhozni. Négy alternatíva fenn
tartása azonban különösen az országon belüli forgalom és érintkezés nö-
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vekedése miatt nem látszik célszerűnek. Általános használatra tehát az 
első vagy a második típust kellene kötelezővé tenni.

130. Az oltár előtti fordulás irányát Agendánk nem szabályozza. 
Az általános szabály a jobb felé fordulás minden jelképes értelmezés nél
kül. Romantikus értelmezés szerint kifelé jobbra, befelé balra kell for
dulni, annak kifejezésére, hogy szívünk az Úr oltára felé húz. Ismerjük 
azt a szokást is, hogy a pap nem a középre áll, hanem az epistolai vagy 
evangéliumi oldalra, és mindig közép felé fordul, hogy ne fordítson hátat 
az oltári szentségnek vagy a feszületnek. Kettős szolgálat esetén néme
lyek egymás felé fordulnak, hogy fordulás közben se fordítsanak hátat 
egymásnak. Hármas szolgálat esetén azonban ezt az elvet már nem le
het megvalósítani. Leghelyesebb, ha minden jelképes és udvariassági 
értelmezés nélkül az első vagy a második megoldás mellett döntünk. 
A jobbra fordulás mellett szól az, hogy ez az általános liturgikus rend. 
A kifelé jobbra, befelé balra fordulás mellett szól az, hogy a fungensnek 
nem kell körbe forognia.

131. Újabban az egész világon terjed az a szokás, hogy a gyülekezet 
egyes tagjai, presbiterek, férfiak, nők, fiúk, leányok, a lelkész mellett 
nemcsak a gyülekezet közösségében, hanem egyénileg is részt vesznek a 
liturgiában. Ez az igény nálunk is jelentkezik és nem is elvetendő. Az ál
talános útmutatásban kellene szabályozni, hogy lehet-e és milyen módon 
lehet helyt adni a laikusok szolgálatának az istentiszteleten.

Egyeztetés az új bibliafordítással

132. Az új bibliafordítás próbafüzetei az Agenda készítésekor rendel
kezésre álltak és azokat figyelembe vettük. Mivel az új bibliafordítás 
újabb revíziója folyamatban van, nem volna helyes, ha szövegeit mecha
nikusan és kritikátlanul vennénk át, bármennyire leegyszerűsítené ezt a 
kérdést. A bibliafordítás ügyét belülről ismerve jó lelkiismerettel csak 
azt tudom javasolni, hogy az Agenda bibliai szövegeit javítsuk (!) az új 
bibliafordítás és más bibliafordítások figyelembevételével.

Egyeztetés az énekeskönyvvel

133. Az énekeskönyvbe eddig is felvettük az istentiszteleti rendeket 
és a temetés rendjét. Ez helyes és szükséges. Legsürgősebb feladat tehát 
azoknak a rendeknek és szövegeknek a rögzítése, amelyek az énekes
könyvbe kerülnek.

134. Meg kell állapítani a következő rendek menetét: (1) prédikációs 
istentisztelet, (2) gyónás, (3) úrvacsora, (4) istentisztelet úrvacsorával, (5) 
rövidített istentisztelet, (6) délutáni istentisztelet, (7) karácsonyi isten- 
tisztelet, (8) Jézus szenvedéstörténete, (9) temetés.

135. Meg kell állapítani az istentiszteletek állandó szövegeit, amelyek 
az énekeskönyvbe is felveendők: invokáció, kis glória, bűnvallás, kyrie, 
glória, Laudamus, hitvallás, Miatyánk, Tízparancsolat, gyónási kérdések, 
gyónó imádság, feloldozás, szerzési igék, áldás.

136. El kell dönteni, (1) hogy ae énekverses rend énekverseinek de
tempore jellegét fenntartsuk-e, vagyis, hogy az énekversek az egyházi 
év szerint változzanak, vagy általános jellegűek legyenek;, (2) hogy szük
ség van-e az énekverses délutáni istentiszteleti rendre; (3) hogy szükség 
van-e az énekes temetési rendre; (4) hogy a keresztelés rendje belekerül-e 
mint eddig az énekeskönyvbe 
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137. A fenti döntések alapján: (1) revideálni kell az énekversek vá
logatását az istentiszteleti rendekben, a karácsonyesti istentisztelet rend
jében, Jézus szenvedéstörténetében és a temetésrendjében; esetleg meg
felelő énekverseket kell íratni; (2) Meg kell állapítani a liturgikus dalla
mokat az istentiszteleti rendek és a temetés rendje számára.

138. El kell dönteni, hogy az énekverses rendek énekverses csoport
jait, esetleg a liturgikus rend egyes részeit, pl. a confirmát besoroljuk-e az 
énekek számrendjének elejére vagy végére.

139. Az óegyházi perikóparend benne szokott lenni énekeskönyvünk
ben, de különösebb gondot nem okoz, mert változatlan marad. De el kell 
dönteni, hova kerüljön: az istentiszteleti rendek közé vagy az imád- 
ságos részbe.

Munkaprogram

140. Agenda-bizottságot kell alakítani, ennek feladata volna az egész 
Agenda-revízió összefogása és tanácsolása, azzal a fenntartással, hogy a 
végső döntés joga a püspökök hatáskörébe tartozik. Ezt az Agenda-bizott
ságot a már ülésezett alkalmi bizottságból lehetne összeállítani, és kiegé
szíteni úgy, hogy benne a különböző irányzatok képviselve legyenek, de 
ne csak a szélsőségek, külföldi irányzatok, vagy különlegességek képviselői, 
hanem azok is, akik gyülekezeteink reális helyzetét tekintve végzik az 
istentiszteleti szolgálatokat anélkül, hogy egy bizonyos liturgiai irány
nak elköteleznék magukat.

141. Az Agenda-bizottság mellett vagy azon belül munkabizottságot 
kell alakítani legfeljebb öt taggal, akik döntésre előkészítik a problémá
kat és konkrét javaslatokat tesznek.

142. A munkabizottság első feladata, hogy javaslatot tegyen azokban 
a kérdésekben, amelyek az Agenda és az énekeskönyv egyeztetésével 
függenek össze.

143. A munkabizottságnak első ütemben az Agenda és az énekes
könyv egyeztetésének alapvető kérdéseiben kell javaslatot tennie, még
pedig: (1) hogy az Agendából milyen istentiszteleti rendek kerülnek az 
énekeskönyvbe: (2) hogy ezeknek a rendeknek milyen szövegrészeit kell 
szövegesen is kinyomatni az énekeskönyvbe, és (3) hogy az agendális 
anyag hogyan rendezendő el az énekeskönyvben. Lásd a 133—136., 138., 
139. pontokat.

144. A munkabizottság a második ütemben a döntések alapján ja
vaslatot tesz: (1) az Agendának az énekeskönyvbe felveendő rendjeire és 
szövegeire; (2) az énekverses rendekbe felveendő énekversekre; (3) a li
turgikus dallamokra. Lásd a 137. pontot. A munkabizottság az énekversek 
válogatásához az új énekeskönyv anyagát ismerő személy vagy munka- 
csoport közreműködését, ill. javaslatát kérheti. Hasonlóképpen járhat el 
a liturgikus dallamok kérdésében is.

145. A munkabizottság a harmadik ütemben elkészíti a kéziratot az 
énekeskönyv számára, és továbbterjeszti az Agenda-bizottság és a püs
pökök elé.

146. A munkabizottság énekeskönyvvel összefüggő feladatának elvég
zéséhez szükséges idő: az első ütemben legfeljebb két hónap, a második 
ütemben két hónap, a harmadik ütemben legfeljebb egy hónap, összesen 
öt hónap. Ezt az időt különösen az első ütemben egy-két napos ülésezés
sel lényegesen le lehet rövidíteni.

147. A munkabizottság további feladata, hogy javaslatot dolgozzon 
ki az énekeskönyvvel kapcsolatban még el nem döntött agendális kér-
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désekben, ezek: (1) az istentiszteleti rendek állandó szövegei; (2) a kazuá- 
lis rendek állandó szövegei, (3) istentiszteleti imádságok, (4) kazuális imád
ságok, (5) perikóparend, (6) egyeztetés az új bibilafordítással, (7) eskü
szövegek, (8) az általános útmutatóval kapcsolatos kérdések.

148. A munkabizottság ezeknél a kérdéseknél is kérheti egyes sze
mélyek vagy munkacsoportok közreműködését vagy javaslatát. Így ez a 
munka az énekeskönyvvel kapcsolatos munkával párhuzamosan is foly
hat. Például fel lehet mérni, mely imádságokat vagy perikópákat kell ki
cserélni. A munkához szükséges időt akkor lehet kiszámítani, ha eldől, 
hogy az Agenda jelenlegi tartalmán és szövegein, milyen arányú változta
tásokat kell végrehajtani.

Dr. Prőhle Károly

ELŐFIZETŐINK FIGYELMÉBE

Értesítjük a lelkészi hivatalokat és kedves előfizetőinket, hogy a 
folyóiratok árának változásával összefüggésben 1981. január 1-től kezdő
dően megváltozik a Lelkipásztor előfizetési díja is. Az évi előfizetési díj 
420,— Ft, a félévi előfizetési díj 210,— Ft. Egy szám ára 35,— Ft.

21



Tanulmányok

Az elmaradt országok fejlődésének előfeltétele 
a társadalmi igazságosság megvalósítása

Emilio J. M. de Carvalho püspök előadása 
a KBK Folytatólagos Bizottságának ülésén 

Eisenach (NDK), 1980. október 13—17.

Találkozónk fő témája a Keresztyén Békekonferenciának azt az át
fogó feladatát összegezi, melyet Hromadka professzor 1958-ban fogalma
zott meg a béke ügyének szolgálatára, a Jézus Krisztus evangéliumába 
foglalt kinyilatkoztatás alapján. Ez szinte minden dokumentumban visz- 
szatükröződik, melyet a KBK, mint „békemozgalom”, fennállásának 22 
esztendeje során bocsátott ki. Ma, amikor a nemzetközi helyzet napról 
napra rosszabbodik, amikor béke a valóságban nem létezik, gondosan 
felül kell vizsgálnunk eddigi állásfoglalásainkat, hogy az új körülmények 
figyelembevételével fogalmazhassuk újra őket.

I. „Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön” — a ma fenn
álló konkrét viszonyok között.

Olyan kontinensről és olyan országból jövök, ahol a békével, igaz
ságossággal, fejlődéssel és felszabadulással kapcsolatos problémák nem 
elvont, ideológiai jellegű kérdések, hanem ahol naponta találkozunk 
ezek megsértésének konkrét példáival, és azokkal a társadalmi bűnök
kel, melyek dehumanizálják és gyengítik népeinket. Nekünk még szó 
szerint értendő „fejedelemségekkel és uralkodó hatalmasságokkal” van 
dolgunk. Gyermekeinket bombák tizedelik, és akik ezeket gyártják, nem 
rettegnek attól, hogy bomba hullhat azokra az iskolákra, ahová az ő 
gyermekeik járnak. Ahonnan én jövök, ott a szóban forgó égető kér
dések, a fejlődés és az igazságosság, részét alkotják annak a felszaba- 
dítási programnak, melyet mi határozottan követünk minden idegen 
politikai, gazdasági és kulturális elnyomással szemben.

Tartok tőle, hogy olyan nézeteket fogok ismételni, melyeket külön
böző alkalmakon különböző teológusok és szociológusok kifejtettek már. 
De a fejlődés elmélete — amint azt ránk manapság alkalmazni szok
ták — olyan megalázó szemléletét tükrözi az elmaradottságunknak, és 
annyira igazságtalan viszonyokra támaszkodik, hogy szükséges a dolgo
kat a maguk helyére tenni. Amint azt már többen kifejtették és meg
fogalmazták, a fejlődés nem más, mint „huma-nizálási folyamat” és „fel- 
szabadulási folyamat” .

Amikor a Biblia kijelenti, hogy „Isten azt akarja, hogy minden em
ber üdvözüljön”, akkor éppen arra céloz, hogy ez egy program. Azért 
program, mert az az üdvösség, amit Isten munkál, nem pusztán lelki 
jelenség, hanem anyagi és gazdasági tényezőkön is nyugszik. De még
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a gazdasági fejlődésre sem szorítkozhatunk! Nem hagyhatjuk figyelmen 
kívül a boldogulás, a haladás, a társadalmi igazságosság és felszabadítás 
szempontjait sem, melyek annak a fejlődésnek a fogalmát alkotják, ami 
az igazságosabb társadalom felépítésének az alapja. Ebből következik, 
hogy a fejlődés egyúttal békét is jelent.

„Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözöljön.” Ez nemcsak is
teni ígéret, nemcsak Isten akarata. Ez alapvető igénye az evangélium
nak. „Az evangélium témája.” Azt fejezi ki, hogy az üdvösség az emberi 
lét minden szféráját érinti. Az üdvösség az emberi lét minden szférájára 
kiterjedő felszabadítást jelent. Addig senki sem fejlődhet, amíg gonosz 
hatalmak igázzák le. Ezért amikor egyszerre beszélünk fejlődésről és 
igazságosságról, akkor olyan fejlődésről szólunk, ami felszabadít. Mert 
a fejlődésért mint humanizálásért folytatott küzdelmet a felszabadításért 
folytatott küzdelem szélesebb összefüggésében kell szemlélnünk. Felsza
badítás nélkül nincs fejlődés. „A felszabadítás szükségszerűen magába- 
foglalja. . .  a béke és a haladás lehetőségét.” (Neto). Az igazi megvál
tás vagy felszabadítás mindaddig lehetetlen, amíg az úgynevezett Har
madik Világot például a Nyugat és a Kelet újragyarmatosítja. A gazda
sági igazságosság elválaszthatatlan része mind a lelki, mind a politikai 
felszabadításnak. Ebből megérthetjük, hogy a békéért és az igazságos
ságért folyó harc átterjed az elnyomott és kizsákmányolt népek társa
dalmi és gazdasági haladásért folytatott küzdelem frontjára is.

De a Biblia azt állítja, hogy az üdvösség az igazság ismeretére való 
eljutást is jelent. Eszerint Isten üdvözítő cselekvését az egsézíti ki, hogy 
az ember megszerzi az igazság ismeretét. Sőt, az igazság azonos magával 
a keresztyén hittel. A hit nem a valóságtól való elvonatkoztatás esz
köze. Jézus Krisztus az igazság. Jézus Krisztus a felszabadító, Ő az az 
igazság, aki megszabadít. Tehát a Jézus Krisztusban megígért és általa 
végrehajtott megváltás, vagyis a felszabadítás, túllép egy merőben teoló
giai reflexió keretein, hogy „politikai szükségszerűség” legyen.

Azért merjük ezt kijelenteni, mert hisszük, hogy a megváltás nem 
az Isten országában fog csak végbemenni. A társadalmi és politikai rea
litások között is a megváltás valósul meg. Mint I. Ellacuria kimutatta, a 
megváltás „a történelemben valósul meg” . A maga teljességében huma- 
nizálja az egyént és egyidejűleg a társadalmat is. A megváltás a törté
nelem megváltása is. Ebből az - következik, hogy a mi Urunk, Jézus, 
megszabadító cselekvése — amikor például az afrikai realitások közt 
megy végbe — magábafoglalja a harcot az elnyomás, a faji megkülön
böztetés, a gyarmatosítás ellen, és az élet minden ellensége ellen. Az 
igazságnak, vagyis Jézus Krisztusnak a megismerése nem mond ellene 
a boldogulás keresésének, amit csak az igazságosabb társadalom meg
valósulása tehet elérhetővé. Jézus Krisztus azonosítja magát a politikai 
és gazdasági hatalmak áldozataival. Felszabadítja őket a rabszolgaságból, 
valósulása tehet elérhetővé. Jézus Krisztus azonosítja magát a politikai 
és gazdasági hatalmak áldozataival. Felszabadítja őket a rabszolgaságból. 
Az elmaradottság és az igazságtalanság minden lehetséges formájától 
megszabadítja őket.

Ez az a megváltás, amit Isten ígéretének és óhajának tekintünk. Azé 
az Istené, aki a történelemben cselekszik. Keresztyén felelősségünk rész
vételre kötelez abban a törekvésben, hogy ez világos, nyilván való rea
litás legyen.

Béke és igazságosság — nélkülözhetetlen összetevői a fejlődésnek. 
Dr. Richard Andriamanjato-nak igaza van, amikor azt mondja, hogy 
„fejlődés csak a béke és bizalom légkörében lehetséges.” Ebből követ-
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kezik a keresztyén felelősségből fakadó fáradozásunk egy olyan igazsá
gos gazdasági fejlődés érdekében, ami magábafoglalja az igazságossá
gért, mint olyanért, folytatott küzdelmet is. Ma, mint ezt már sokan ki
mutatták, a problémát nem az embernek ember által való kizsákmányo
lása jelenti, hanem a népek kizsákmányolása más népek által. A mi fe
lelősségünknek a kizsákmányolás elleni harcnak éppen erre a formájára 
kell kiterjednie. Az az „evangelizáció”, ami lelki és elvont fogalmak is
mételgetésében merül ki, teljesen haszontalan, különösen mi, harmadik 
világiak nem tudjuk hasznát venni. Nekünk dinamikus, felszabadító 
evangelizációra van szükségünk. Olyan evangelizációra, ami a szolida
ritás konkrét cselekedeteivel fejezi ki önmagát. Az evangéliumon alapul, 
történelmi hatékonyságot tulajdonítva neki.

G. Gutierrez a „hit világosságának” nevezte ezt. Amikor mint keresz
tyének harcolunk a békéért, akkor résztveszünk annak az országnak 
és kontinensnek a történelmi és társadalmi folyamataiban, amelyen 
élünk. Mint annak az egyháznak a tagjai, mely azonosítja magát a tár
sadalmi változás erőivel, kinyilvánítjuk a Jézus Krisztus evangéliumá
hoz való hűségünket. Az evangéliumból eredő hitünk „olyan hit, mely 
egy konkrét társadalomban nyilvánul meg, konkrét emberek között, 
konkrét cselekedetekben.” Az ilyen egyház — mely nem bűnrészese a 
keresztyénség és a kapitalizmus régi szövetségének — nem szigetelheti 
el magát a társadalmi valóságtól és nem maradhat semleges. Ha ezt 
tenné, hamisan hirdetné Isten igéjét, és a vallás újria a „népek ópiumá
vá” lenne, amint ez volt a helyzet Európában Marx Károly idejében. 
Ügy gondoljuk, itt az ideje, hogy az egyház önkritikát gyakoroljon, 
amiért az elméleti teológia, Canon Burgess Carr szerint, szabályos „en- 
démikus apáthiát” mutat az igazságossággal kapcsolatos kérdések iránt. 
„Nincs keresztyénség az igazságosságért folytatott harc nélkül.” (I. El- 
lacuria). Az olyan keresztyén, aki érdektelenséget mutat az igazságtalan
sággal szemben, nem Jézus Krisztus követője. „A keresztyén öntudatot 
az igazságosságért folytatott, harcban az a szeretet és igazság ösztönzi, 
ami az evangélium követelménye.”

Az emberi jogokért folyó harc bibliai és teológiai alapjairól szólva 
Canon Burgess Carr 1975-ben Khartoumban kijelentette, hogy nagyon 
szoros a kapcsolat a hit tartalma és a vallásos gyakorlat között. Ezek 
a szavak meglehetősen vulgárisnak tűnhetnek, de ha figyelembe vesz- 
szük, hogy olyan időben hangzottak el, amikor fokozódott az Afrika fel
szabadításáért folyó harc, akkor C. B. Carr kijelentése komoly figyel
meztetés mindazoknak, akik ragaszkodnak ahhoz, hogy Afrikának az 
evangélium szigorúan spirituális interpretációját nyújtsák, ami tökéle
tesen illik a rasszista gyakorlatukhoz. Az az Isten, akivel mi találko
zunk, becsületességet és igazságosságot követel tőlünk. Ez egy „katego
rikus imperatívusz” — mint Canon Carr mondotta. Hiszen éppen a szaba- 
dítás fenséges tettei voltak azok, melyek segítségével Isten kinyilat
koztatta a maga igazságát Izrael fiainak. És ma, amikor Isten hallja 
Afrika kiáltását a gyűlöletes apartheid rendszer gonoszsága miatt, a 
nyomor, az éhség és a szellemi elmaradottság miatt, mely sanyargatja 
és pusztítja Afrika népeit — melyet az emberi jogok úgynevezett vé
delmezői tétlenül szemlélnek — Ő odafigyel rá. (Exodus 2, 23—25.) Ezért 
mondjuk, hogy Isten megváltása abban áll, hogy Isten egy adott hely
zetben határozottan beavatkozik és azok érdekében cselekszik, akik a 
rabszolgaság mélységéből kiáltanak. Ezt nevezte valaki „Isten effektív 
jelenlétének az ember világában” . Ezért van az, hogy akik Afrikában, 
Ázsiában és Latin-Amerikában el vannak nyomva, nem félnek a fel-
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szabadítástól. Csak azok félnek tőle, akik soha nem voltak elnyomva. 
Mi harcolunk az elnyomók és az elnyomás ellen, mert tudjuk, Krisztus 
a mi oldalunkon van. Nekünk, békéért harcoló keresztyéneknek az a 
fő feladatunk, hogy leromboljuk az „intézményesített igazságtalanságot” . 
A keresztyének a felszabadítás, a fejlődés és a humanizálás programja 
mellett állnak, mert — Gutierrez szavával — ezzel fejezik ki Isten irán
ti bizalmukat.

II. Vizsgáljunk meg konkrét eseteket!

Olyan kontinensről jövök, mely még függőségi viszonyban van és 
elmaradott a gyarmatosítás következtében. Tőkés gyarmatosító hatal
mak, és az őket támogató „régi telepesek” kiváltságos osztályaihoz tar
tozó személyek kegyéből él. Az úgynevezett elmaradott országok közül, 
melyek számát 29-re teszik, 18 Afrikában található. Ezeket az országo
kat arra kényszerítik, hogy „fejlődjenek” az európai országokéval azo
nos fejlettségi szint elérése felé. Arra kényszerítenek minket, hogy át
vegyük és bevezessük a gyakorlatunkba ugyanazokat az igazságtalan 
gazdasági, ideológiai és kulturális struktúrákat, melyeket mintaként ál
lítanak elénk, ami nem a miénk.

Olyan kontinensről jövök, ahol a bányák európaiak tulajdonában 
vannak, és ahol a gyarmatosító tőkés kizsákmányolja a  munkaerőnket. 
A tőkével együtt beáramló idegen technológiák és késztermékek meg
változtatják a gazdasági fejlődés irányát, és ezzel az elnyomás új for
májának vetnek minket alá. Ez több mint elégséges annak bizonyításá
ra, hogy az importált technológia az úgynevezett fejlett országoknak 
hozza a legnagyobb hasznot, és nem az afrikai országoknak A technoló
gia mértéktelen beáramlása idegen gazdasági uralomhoz vezet, (amit sok 
esetben katonai alakulatok jelenlétével biztosítanak). Emellett a modern 
technikával magától értetődően együtt járó materialista elem is ellenke
zik a mi hagyományos afrikai társadalmunkkal. Olyan fajtája ez a gaz
dasági fejlődésnek, ami a vele járó gazdasági és politikai struktúrák 
miatt nincsen hasznára a mi társadalmunknak. Minden párosul azzal, 
hogy a régi gyarmatosító hatalmak szüntelenül kifosztják a mezőgaz
dasági és bányászati termékeinket, és főként a munkaerőnket. Ezáltal 
nemcsak a függőség és az elmaradottság állapotába süllyesztenek min
ket, de folyamatosítják a leigázásunkat, mert a tőkés és gyarmatosító 
kizsákmányolás kart karba öltve jár a faji elnyomással. „Szabadságunk 
folytonos erőszakot szenved.” (P. Masanja). Találóan fejezte ezt ki a né
hai Agostino Neto elnök: „Afrika ma úgy néz ki, mint egy tetem, mely
ből minden keselyű leszakít gy darabot.” Szeretett elnökünk volt az, 
aki erre rádöbbentett minket, mondván: „Életben maradásunk csak olyan 
független Afrikában lehetséges, ahol a népek maguk dönthetnek sor
sukról és gazdasági fejlődésük irányáról.”

De ez nem csak Afrikára nézve igaz. Általában elmondható ez az 
egész úgynevezett Harmadik Világról, melyet jelenleg szörnyű elmara
dottság és nyomor állapotában tartanak. A mai világban olyan mélyre 
ható a nyomor és az igazságtalanság, hogy többé nem lehet csupán azon 
töprengeni, miként lehetne enyhíteni rajta pillanatnyilag némi élelem 
és ruhasegély kiosztásával. Az igazságtalan viszonyok olyan súlyosak, 
hogy — G. Gutierrez szavával — „sokkal inkább társadalmi forradalom
ra van szükségünk,- mint reformokra. Sokkal inkább felszabadulásra 
van szükségünk, mint fejlődésre.” A nyomorenyhítő programok, melyek
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nem változtatják meg az alkalmatlan struktúrákat, át kell hogy adják 
helyüket olyan programoknak, melyek révén a kizsákmányolt népek 
képesek lesznek helyreállítani a jogaikat a fejlődéshez és a felszabadu
láshoz, ellenséges szándékokat rejtegető tanítómesterek gyámkodása nél
kül. Csak így válhat lehetővé egy igazságosabb társadalmi rendszer ki
építése, mely magával hozza majd a békét, bőséget, egészséges életkörül
ményeket és az igazságosságot. Mint Mauricio Lopez mondja: „igazi fej
lődést csak radikális változás, társadalmi forradalom és felszabadítás 
eredményezhet. „Ma a szegénység megszűnt keresztyén, ideál lenni, és 
tűrhetetlen állapot lett. Újra M. Lopezt kell idéznem, amint azt mond
ja, hogy „a szellemi elmaradottság és a szegénység tovább már nem vi
selhető el”. Szükséges, hogy a világ mindenben bővelkedjék. Amikor az 
Űjszövetség azt állítja, hogy „az Isten országa nem evés és ivás, de 
igazságosság és béke, és a Szentlélekben való öröm” (Róma 17), akkor 
az én hitem ezt úgy interpretálja, hogy béke, igazságosság és öröm ma- 
gábafoglalja az evést és ivást is. Végül is egyértelmű, amikor Jézus így 
szól: „Azért jöttem, hogy életük legyen, és hogy bővelkedjenek” — és 
ennek a bőségnek előfeltétele a szegénység, az éhség és a nyomor meg
szűnése. Isten azt akarja, hogy teljes értékű emberhez méltó, megelé
gedett életet éljünk. Ez azt jelenti, hogy. amíg emberek milliói nyomor
ban élnek, amíg a szegénység viták, konferenciák és kutatások tárgyát 
képezi, addig soha nem lehet béke! Pontosán, ezt nevezik „a béke prob
lémája gazdasági aspektusának”.

Még ma is sokan azt állítják, hogy a szegénység az oka a világ nyo
morának. Nem hiszem, hogy én is ezt állíthatnám az afrikai tapasztala
taim alapján. Nem a szegénység a nyomor oka, mint azt az elmaradott
ságot tanulmányozó gazdasági szakemberek állítják. Mert a szegénység, 
éppen úgy, mint a nyomor, csak következmény és nem oka. Mind
kettő a gazdasági kizsákmányolásnak és a javak igazságtalan elosztásá
nak a következménye. A statisztikák azt mutatják, hogy a világ népes
ségének 20%-át kitevő gazdagok birtokolják a föld energia készleteinek 
és a termelő eszközöknek a 80%-át! Az igazságtalan termelési viszonyok 
és a kizsákmányolás világában élünk. Azért vannak szegények, mert 
kizsákmányolok vannak. A szegénység nem végzet. Ezt csak azoknak a 
rendszereknek és szervezeteknek a törvényei igyekeznek bizonyítani, 
melyek — mint M. Concha kimutatta — „a nyomort, a szegénységet és 
az éhséget úgy ismerik, mint ami a kizsákmányolok gazdaságának és bő
ségének az előfeltétele.” Az úgynevezett Harmadik Világ népeinek a 
szegénysége szerves része az imperializmus globális politikai stratégiá
jának. Ezek a tőkés országok kizsákmányolják a természeti kincsein
ket és energiáinkat, és a mi gazdasági gyengeségünk az ő érdekeiket 
szolgálja. Az úgynevezett Harmadik Világ táplálja a Nyugat ipari gé
pezetét, a Nyugat országai pedig közvetlenül felelősek az elmaradottsá
gért Afrikában és szerte a világon. Miért van az, hogy szomjazó embe
rek ezrei vannak kitéve a Szahara szeszélyének, miközben a kontinens
nek sok olyan része van, ahol rengeteg eső esik, mégis lakatlan, mert 
idegenek birtokolják? És miért van az, hogy az Afrikában termelt élel
met exportálják, hogy azután „segély” formájában jöjjön vissza? Ki foly
tat háborút, és ki provokál szándékosan helyi és nemzetközi konfliktu
sokat, ki lakadályozza így a népek valódi fejlődését? Ki provokálja azo
kat a válságokat, melyek a sok menekültet otthona elhagyására kény
szerítik? Vagy talán nem igaz, hogy néhány iparosított országban a ma
gas életszínvonal más népek kizsákmányolásából származik, és nem az 
illető országok belső erőforrásaiból?
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De itt van az új gyarmatosítási terv, azaz Afrika „befolyási zónákra” 
való felosztása a „kölcsönös védelmet” biztosító katonai szövetségek se
gítségével. Amikor Mali elnöke, Moussa Traore visszautasította ezeket 
a manővereket, ezt mondta: „Ki ellen akarják Ny.-Afrika országai úgy
mond megvédeni magukat, és ki fogja felfegyverezni ezt a szövetséget?” 
Azon a kontinensen, ahol a világ gyémántkészletének 96%-a, a . króm
készlet 90%-a, a foszfátkészlet 50%-a, az urániumkészlet 30%-a és az 
arany 50%-a található, magától értődőén la) gazdasági tevékenység a béke 
egyetlen feltételei és sohasem a kölcsönös védelmi szerződések.

Olyan fejlődésről beszélek, ami igazságossággal párosul. Ebben az 
összefüggésben a fejlődés egyben felszabadulást is Jelent. „Csak a füg
getlen Afrika életbenmaradását biztosítja a gazdasági fejlődés.” (Neto). 
A fejlődés olyan felszabadulási folyamat, melynek során a népek meg
szabadulnak minden akadálytól, mely gátolja őket abban, hogy szaba
don rendelkezzenek a saját erőforrásaikkal és természeti kincseikkel. 
Olyan fejlődésről beszélek, mely képessé tesz bennünket arra, hogy ki
mozduljunk a jelenlegi függőségi helyzetünkből az önfenntartás meg
valósítása felé. Ezért ma a gazdasági fejlődésnek csak ezt az új fogal
mát fogadjuk el.

Olyan új program ez, mely arra segít minket, hogy kiszabaduljunk 
abból a helyzetből, melyben elrabolják a kincseinket. Ez a program tel
jesen el fogja oszlatni a „szegény országok” eszméjének illúzióját, ami
vel azok gyaláznak minket, akik kizsákmányolnak. Hogyan magyaráz
ható, hogy mi „szegények” vagyunk, hiszen mi szolgáltatjuk az úgyne
vezett fejlett országok gazdaságához szükséges nyersanyagok 90%-át az 
olcsó munkaerővel együtt? Az Afrikában termelt és az Afrikában kezelt 
anyagi javak nagy része idegenek kezén van. Az 1960-ban alapított FAO 
szintén javasolt egy „világméretű kampányt az éhség leküzdésére” , és 
minden tudományos és technikai fejlődés dacára még mindig azzal a 
szomorú ténnyel nézünk szembe, hogy a világ népességének 90%-a még 
ma is hiányosan táplálkozik, a rosszul tápláltságtól és a szegénységtől 
szenved és nyomorban él a világban levő bőség! és az úgynevezett „fe j
lesztési kampányok” ellenére. Másrészt soha nem volt még annyi me
nekült a világon, mint az utolsó tíz esztendőben. (Nemcsak Afrikában!)

A gazdasági fejlődés új fogalma úgy lett meghatározva, mint „egy 
történelmi fejlődés, melynek során a népek hasznosítják a saját nyers
anyagforrásaikat és átalakítják az energiáikat, azzal a céllal, hogy több 
élelmiszert ést készterméket állítsanak elő” . Ez lehetővé teszi az embe
riség nagyobbik fele életszínvonalának a megjavítását, és egyúttal azt 
is, hogy a néptömegek úgy épüljenek bele a társadalomba, hogy maguk 
határozzák meg annak rendszerét, és élvezzék nemzeti kultúrájukat. Ez 
a felszabadítási program eredményes, mert lehetővé teszi a nemzeti új
jáépítést és a társadalmi átalakulást. Ez egy olyan produktív folyamat, 
melyben a nemzet közvetlenül és dinamikusan vesz részt, mert maga a 
nép dönt a sorsáról és fejlődéséről, és meghatározza saját nemzeti ér
dekeit. A nép visz végbe változtatásokat a társadalomban a maga gaz
dasági és kulturális potenciáljának megfelelően. Ebből következik, hogy 
a fejlődés programja a társadalmi változás, a felszabadítás és az igaz
ságosság programja is. Amikor Neto elnök 1978-ban beszédet mondott az 
afrikai államfők Khartoumban tartott Afrikai Egységszervezet csúcskon
ferenciáján, hangsúlyozta, hogy a gazdasági felszabadulás az alapja az 
afrikai népek politikai egységének. Javasolta egy „Afrikai Közös Piac” 
megalakítását, mely, mint mondotta, „megakadályozhatja olyan kétol
dalú egyezmények létrejöttét afrikai országok és más országok között,
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melyek Afrika számára előnytelenek.. .  Afrika, mely az összes nyers
anyag nagy részével rendelkezik és rendelkezik átalakítható energiahor
dozókkal” így képessé válhat, „hogy az egyenlőség alapján folytasson 
gazdasági kapcsolatokat a fejlett országokkal.” Ez a mi új elképzelésünk 
az igazi gazdasági fejlődésről.

III. Nem fogadhatjuk el, hogy a szegénység és a nyomor csapása el
távolítható lenne a földről segélyek szétosztásával vagy a segítés kari
tatív formáival, melyek az igazságtalan társadalmi struktúrák elkendő
zését szolgálják.

Azt hiszem, itt az ideje, hogy erélyesen figyelmeztessük erre a, f e j 
lesztési- és segélyszervezeteket”, melyekből oly sok van a világon ma
napság. Mint Ogbu Kalu kimutatta, nekünk radikális gyógykezelésre 
van szükségünk, nem a tünetek enyhítésére. Az a körülmény, hogy az 
úgynevezett Harmadik Világ gazdálkodási rendszere a nyersanyagok ex-, 
portján alapul, ezeket az országokat a gazdasági függőség helyzetébe 
juttatja. Említettük is, hogy az igazságtalan gazdasági kapcsolatok aka
dályozzák meg a fejlődő országokat abban, hogy az önfenntartásra el- 
jussianak. Ezzel párosul az erőforrások rossz kihasználása, a technikai 
elmaradottság, valamint az ipari országok gazdasági életének a zavarai, 
a társadalmak folyamatosan növekvő militarizálása és az úgynevezett 
„szuperhatalmak” közötti kapcsolatok rosszabbodása. Ezek mindegyike 
nyomort szül a világban. De amit mindenekfölött említeni kell ezzel 
kapcsolatban, az az imperializmusnak a stratégiája, amivel ellenőrzése 
alá vonja és kifosztja az emberiség rendelkezésére álló alapvető erő
forrásokat (ásványok, energia), nyomort és éhséget idézve elő ezzel a 
világban.

És akkor még nem is szóltunk arról, hogy a szorongató szegénység 
miatt kénytelenek vagyunk folytonosan „segélyeket” elfogadni, a világ 
bármely részéről jöjjenek is íaízok és bármilyen céllal legyenek is ala
pítva. De természetesen, ezeknek a „fejlesztési- és segélyszervezeteknek”, 
akár önkéntesek, akár nem, miközben kétségtelenül dicséretes erőfe
szítéseket tesznek, hogy a népeknek támogatást nyújtsanak a gazdasá
gi függőség alóli felszabadulásukhoz, mindig figyelembe kell venniük a 
fejlesztési program felszabadítási tényezőjét is. Néhány ilyen szervezet 
már hangsúlyozza a felszabadulást, mint a fejlődés célját. Fejlődésen az 
önerőre való támaszkodást és a nemzeti méltóság keresését értik, mert 
igazi fejlődés csak ott van, ahol a nép lerázza az éhség, a nyomor és 
az igazságtalanság béklyóit. Valódi fejlődés ott van, ahol felszabadu
lás van.

Gazdasági fejlődés felszabadulás nélkül lehetetlen — ezt már ezer
szer megállapították. Angolában mi ezt úgy mondjuk, hogy „nincs po
litikai függetlenség gazdasági függetlenség nélkül”. V. Cosmao kijelen
tette, hogy „a népek önrendelkezése a fejlődés előfeltétele”. A fejlődést 
a felszabadulási folyamatnak kell eredményeznie. Szükséges, hogy a fej
lődés a társadalmi igazságosság szolgálatában álljon. A fejlődés nem le
het többé olyan ideológia, amit a segélyt elfogadó népekre ráerőszakol
nak azok, akik „megsegítik” őket. A fejlődésnek „olyan társadalmi át
alakulási folyamatnak kell lennie, mely magából a társadalomból ered” . 
(V. Cosmao). Különben az egyik oldalon levő népek örök koldussá vál
nak, a másik oldalon levők pedig elnyomókká. Ez a felsőbbrendűségi 
érzés állandósulását jelentené az „irgalmas szamaritánusok” oldalán

28



(akik valójában fáraók), és a gazdag népek „befolyási zónáinak” meg
őrzését. Alapos okunk van rá, hogy ezt mondjuk. Közismert, hogy ami
kor ezek nyújtanak valamit a gazdaságukból (falatkát a fölöslegből) Af
rika, Ázsia és Latin-Amerikia szegényeinek, akkor ezek az „irgalmas 
szamaritánusok” néha olyan politikai szerepet játszanak, melyben az 
elnyomás áldozatait a szeretet tárgyává teszik. Mint azt a tragikus kö
rülmények közt elhunyt Steve Biko kimutatta, „határozottan el kell uta
sítanunk ezt a koldushoz illő bánásmódot, amit ránk erőszakolnak” . 
Mint mondotta: „az élelmiszert nem szabad politikai fegyverként hasz
nálni” . A segítés és az együttműködés bármely formájának a népek szu
verenitásán kell alapulnia. Másrészt azontúl, hogy néha politikai sze
repet játszanak ezek az „irgalmas szamaritánusok”, az éhség és a nyo
mor okait is megpróbálják hamisan az úgynevezett Harmadik Világon 
belül kimutatni. Azt állítják például, hogy Afrikában az elmaradottság 
oka a fekete fajta faji elmaradottságában keresendő. (Walter Rodney). 
India esetében a túlzott népességszaporulatot teszik felelőssé. Az ilyen 
és hasonló, nagyrészt negatív következtetések, és amit még ezekből von
nak le, igazán felháborítóak. Sőt mi több, kampányt hirdetnek a szüle
tési arány korlátozására, megakadályozandó, hogy több gyermekünk 
szülessék. . .  Vagy talán nem igaz, hogy ezen szervezetek többsége azo
nosult azoknak a kormányoknak és nemzetközi részvénytársaságoknak 
a neokolonialista politikai céljaival, melyek fenntartják őket, és bele
szólásuk van a „segélyprogramjaikba” is, következésképpen olyan bom
lasztó elemekké és tényezőkké válhatnak, melyek az elmaradottság szol
gálatában állnak és a társadalmi megosztottság előidézői? Ezért, jólle
het ezek a szervezetek „segítséget nyújtanak”, és nem is mindig van bá
torságuk bevallani, de ugyanazokkal a célokkal értenek egyet, melyek 
miatt az éhezők az életükkel fizetnek. Hogyan lehetséges az, hogy akik 
„segítenek” minket, a tőlünk elrabolt .javakat küldik vissza? A Har
madik Világnak kategorikusan el kell utasítania azt, amit a Biblia „jog
talanul szerzett vagyonnak” nevez. (Lk. 16,9) Tehát felhívjuk a segélye
zési és fejlesztési szerveket, szüntessék be azoknak az alávetését, akik 
elfogadják az előzetesen megszabott feltételeiket. Ne akadályozzák ezzel 
a népeket saját érdekeik meghatározásában! Az ilyen fejlődés a tár
sadalmi igazságtalanság szolgálatában áll.

Szükséges elhárítani, amit egyszer a „jelentéktelen akadályok” közé 
sorolt valaki, annak érdekében, hogy képesek legyünk elindulni a fej
lődés útján „semmilyen feltételhez sem kötött segítséggel és nemzet
közi együttműködéssel” . Szükséges az is, hogy a bajokat a gyökerüknél 
ragadjuk meg. Egy nagyobb segély — „jóléti javító szolgálat” (Kalu) — 
lehet a pillanatnyi helyzetben, de nem vezethet a túlságosan is nagy 
fokú szegénység, analfabétizmus és szenvedés felszámolásához. Csak egy 
megoldás létezik. Újakkal kell felváltani a mindenestől elnyomó rend
szereket és struktúrákat, melyek a szegénységét és nyomort előidézik. 
Az úgynevezett Harmadik Világ népeinek választaniuk kell „segély és 
önállóság” (Kale), „segély” és „függetlenség” között. A fejlődésnek az 
igazságosság és a felszabadulás bázisán kell előrehaladnia.

Következtetések

Mindez nem új, és sokszor hallottuk már különböző körülmények 
között. De a kihívás megmarad. A békéért küzdő erőkre roppant felelős
ség hárul. Ez a felelősség az eredménye a keresztyének elkötelezettségé-

29



nek a béke és az igazságosság iránti hűségre. Ez egy olyan szövetség, 
ami a hit és a politika között jön létre, és amit a rosszabbodó nemzet
közi helyzetben naponta meg kell újítani. Ez elkötelezett és politikailag 
aktív hitet jelent, olyan hitet, mely beavatkozik a politikai konfliktu
sokba, vagy még egyszer Cosmao-t idézve: „a társadalmi és politikai 
aktivitás középpontjában levő keresztyének” hite. Megalakulása, azaz 
1958 óta a Keresztyén Békekonferencia, mint olyan ökumenikus moz
galom, melynek alapvető feladata az együttműködés a béke érdekében, 
jelentős haladást ért el a megértés és a tevékenység területén, olyan 
vezetők irányításával, mint az első elnök, J. L. Hromádka professzor, 
Nikodim metropolita őeminenciája, vagy mint a jelenlegi elnök, a di
namikus dr. Tóth Károly püspök. A KBK történetét megörökíti szá
mos olyan dokumentum, mely ennek a mozgalomnak a gyakorlati cél
jait határozza meg. Az 1974. évi Antananarive-i ülésen a Munkabizott
ság nyíltan kimondta:

„Jézus Krisztusba vetett hitünk követeli, hogy elkötelezzük magun
kat igazságosabb struktúrák megalkotására, melyek biztosítani fogják a 
korrekt fejlődést és a természet javainak éppúgy, mint az emberi mun
ka és az ipar termékeinek a helyes szétosztását Isten gyermekeinek jó
léte céljából.”

Azon az ülésen azt is elhatározták, hogy 
„A gazdaságilag és politikailag elnyomott népek valódi felszabadulása 
a saját életerejük és szabadság utáni vágyuk eredménye lesz, és nem 
idegen hatalmak gyámkodó erőfeszítéseinek az eredménye.”

Ez a Keresztyén Békekonferencia tevékenységének a zsinórmértéke! 
Annak érdekében, hogy a KBK megerősödhessék tevékenységében, foly
tatnia kell a rendszerek igazságtalanságának a leleplezését, bárhol jelent
kezzenek ezek. Le kell leplezni az igazságtalanságokat, melyek oly sok 
emberi szenvedés okozói. A KBK-nak folytatnia kell a gonosz leleple
zését, mely elfojtja az elnyomott népek legtöbb jogos törekvését, és 
ösztönöznie kell a békeszerető egyházakat, a haladó keresztyéneket, hogy 
függetlenítsék magukat azoktól a rendszerektől, melyek elködösítik a 
fennálló társadalmi valóságot és akadályozzák őket a béke ügyéhez 
való tényleges hozzájárulásban. A KBK-nak folytatnia kell az elnyo
mott és kizsákmányolt népek jogos érdekeinek a korlátlan, támogatását, 
a humanizálásnak és a felszabadításnak, a felszabadításnak és a sorsuk 
meghatározásában való részvételnek a programjában, és egy olyan új 
gazdasági, ideológiai, politikai és társadalmi rend kiépítésének a mun- 
kálásában, mely Isten ajándékainak a népek közötti igazságos elosztá
sán alapul. Az úgynevezett „világgazdasági rend” újjászervezését az úgy
nevezett Harmadik Világ országai már számtalanszor javasolták, de ez 
mindmáig érthetetlen ellenállásba ütközött néhány iparilag fejlett or
szág oldalán. Másrészt az úgynevezett „Észak—Dél dialógus” segíti fel
nyitni a szemünket, mert mi már torkig vagyunk az északi eredetű utak 
és módok ránk erőszakolására irányuló törekvésekkel.. .

Ami minket illet, a világgazdasági rend újjászervezése magábafog- 
lalja az új társadalmi rend megvalósulását. Ezt követeli maga az evan
gélium is. Az igazságtalan rendszereknek el kell tűnniük. A Keresztyén 
Békekonferenciának nélkülözhetetlen eszközzé kell válnia ebben a mun
kában. Mi hisszük, hogy az evangélium hirdetése azt jelenti, hogy „új 
eget és új földet várunk, melyben igazság lakik” (2 Pt 3,13).

Ford.: Véghelyi Antal
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A lovászpatonai gyülekezet százéves 
évkönyve

Gyülekezeteink írásos, levéltári iratanyagának számbavétele után 
elsőrendű érdekünk a gyülekezetekben képződött, könyvnyomtatás révén 
létrejött anyag számbavétele is. Ezzel ugyanis nemcsak hozzájárulunk 
kultúránk evangélikus egyházi talajon képződött, nyomtatott emlékeink 
kutatásához, hanem forrás anyagot szolgáltatunk egyháztörténet írásunk 
számára is. Ebbe a csoportba tartoznak bele az ún. gyülekezeti Évköny
vek is.

Eddigi ismereteink szerint, a Veszprémi egyházmegye területén az 
első ilynemű nyomtatvány a pápai evangélikus gyülekezetben jött létre, 
Gyurátz Ferenc lelkész, későbbi püspök kezdeményezése folytán. Az 
Évkönyv indulási éve 1876, megjelent évenkénti időközben, megszakítás 
nélkül egészen 1914-ig, majd újra indult 1925-ben. Ettől kezdve nincse
nek adataink egészen 1940-ig, amikor Bácsi Sándor szerkesztésében újra 
feléledt. Ebből az időszakból három évfolyam ismeretes. A lovászpatonai 
Évkönyv Bognár Endre szerkesztésében először száz esztendővel ezelőtt, 
1880-ban került ki a sajtó alól és kihagyás nélkül egészen 1917-ig jele
nik meg évről évre. (Igaz, hogy néhány összevont évfolyam is ismere
tes, a háborús papirosínség miatt.) Időrendben a Gergelyi (ma: Marcal- 
gergelyi) következik Mohácsy Lajos nevével a címlapon, először 1903- 
ban, három évfolyama ismeretes. Végül a sort a nagyalásonyi gyülekezet 
1905. évi Évkönyv nyomtatványa zárja be, Kiss Lajos közzétételében, 
ebből eddig csak egy évfolyam ismeretes. A szóban forgó nyomtatvá
nyok terjedelme változó, egy-másfél ívtől két-három ívig terjednek és 
majdnem kizárólag a mindmáig működő Pápai Főiskolai Nyomdában 
készültek, a lovászpatonaiak között akad a soproni Litfass nyomdában 
előállított is.

A patonai Évkönyv keletkezéséről ezt írja Bognár Endre: „Tizenegy 
év óta, hogy az érdemes lovászpatonai gyülekezetnek vagyok lelkésze, 
nem egyszer jött az a gondolatom, hogy jó volna e gyülekezetnek his
tóriáját megírni, hogy akik a gyülekezetnek jelenben élő tagjai, hadd 
ismerjék meg apáinknak viszontagságait s áldozatkészségeket, mellyel 
egyházunkat istápolták. Hadd ismerjék meg, hogy jobban megszeressék 
egyházunkat. . .  Az az édes remény táplál, hogy ennek utána évről évre, 
ha én nem, mások folytatni fog já k ...” Forrásairól pedig így vall: 
„Az adatok feldolgozásánál kalauzaim voltak: az anyakönyvek, száma
dási naplók, superintendentionalis visitatiokról fölvett jegyzőkönyvek, 
a templom és gyülekezet eredetét, jellegét nyomozó két rendbeli ha
tósági okirat (1720 és 1750-ről keletkezett; a régebbiek az 1746. évi tűzi 
veszedelem következtében megsemmisültek!) . . . ”

Az összesen nyolc fejezetet tartalmazó, szép tipográfiával készült, 
gondosan nyomtatott Évkönyv 21 lap terjedelmű, az 1—5. fejezet a gyü
lekezet keletkezéséről, körülményeiről, lelkészeiről és tanítóiról szól, 
valamint a gyülekezet 1747—1880-ig terjedő időszakának fontosabb ese
ményeit rögzíti. Az V. fejezet a gyülekezet vallásos buzgóságának, anyagi 
helyzetének hű tükre, majd pedig a VI. fejezetben az ősi templomról 
és paramentumairól ír. Külön fejezet foglalkozik (VII.) a nagydémi 
leánygyülekezettel. Míg az utolsó záró (VIII.) fejezetben Bognár Endre 
őszinte, valóságos képet rajzol híveiről „A  nép szokásai, jelleme, termő
földje, időjárása” címen.
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Ismeretes, hogy Bognár Endre ősi Gyámintézetünk (Gyülekezeti Se
gély elődje) lelkes barátja, vezéregyénisége volt, ezt igazolja az Évkönyv 
mindenegyes évfolyamának címlapján olvasható felirat: „A tiszta jöve
delem a helyi gyámintézet tőkegyűjtésére fordíttatik.” A józan takaré
kosságra és a jó rendre akarja a gyülekezet tagjait, az Évkönyv olva
sóit nevelni. A takarékosságot nem lehet elég korán kezdeni, ezért 
1785-ben iskolai takarékpénztárt alapít, melyhez az alapot a lelkész 
saját maga rakta le, a jobb, de egyszersmind szegényebb tanulók közt 
pénzbeli ajándékot osztván ki. A Pásztor elöljár az adakozásban is. 
Az 1880-ik év eseményei között ez áll: „a lelkészlakon 3 ajtó újíttatott 
a gyülekezet által; a lelkész pedig saját költségén hátulsó szobáját le- 
padlóztatta és a folyosóból egy részt irodává berakatott. . . ” A feleke- 
zetközi szép békességről beszél ez a feljegyzés: „1869 óta az esztendő 
utolsó estéjén istentisztelet tartatik, melyen valláskülönbség nélkül vesz
nek részt, jeléül a lakosok közt levő testvéri szeretetnek.” Ezzel rokon, 
a nagydémi filiával foglalkozó fejezetben olvasható „harangszövetség” : 
„Az első harang, mely imára hívta a híveket, üvegharang (!) volt, me
lyet a földes úr szívességéből használtak. Az üvegharangot utóbb ércz- 
haranggal cserélték ki, mely azonban a katholikus atyafiakkal közös 
birtok volt.”

Végül szenteljünk egy kis figyelmet, az Évkönyv utolsó, „A nép
szokásai...” című fejezetnek, mely egyben summázásának is tekinthető. 
Itt ezt írja: „régi szokásait nehezen tudja népünk elhagyni, pedig nem 
egy azokból kárára van. Ilyen káros szokás itt ott a halotti torozás. 
Borzad az ember.. .  hogy hogyan lehet halott fölött, vele egy szobában: 
enni és inni, fölötte lakomát csapni ? . .. Ilyen az úgynevezett paszita . .. 
Miután sok fölösleges költekezéssel van egybekötve... e szokás nem 
ajánlható... Ilyen a költséges lakodalmazások. . . ” Majd így folytatja: 
„Fájdalom, nálunk is lábra kezdett kapni az iszákosság, nevezetesen a 
sok pálinkaivás ..., fogyasztja a gazda telkét, elszoktat a munkától. . . ” 
Az időjárást így jellemzi: „Időjárásuk úgy megváltozott, mintha csak 
nem is egy régi földöv alatt laknánk többé. . .  Különösen a következő 
évek voltak a legveszedelmesebbek: 1863-ban volt az országos marha
vész, 1864-ben eső hiányában minden kiaszott. 1865-ben ismét száraz 
esztendő következett. 1866-bian pedig a nagy májusi fagy tett tönkre 
minden veteményt.. .  Mind ebből... két tanulságot vonhatunk: Ne bíz
zál az időben, annál inkább bízzál Istenedben.. .  Másodszor: Mivel 
többször áld szükséggel, mintsem bőséges terméssel Istened . . . takarítsd 
meg a föld fölösleges termését. . .  hogy legyen mit elővenni a szükség 
idején. Vagyis: a munka magában nem elég, takarékosság is kell hozzá, 
a kevéssel is megelégedés, úgy ha Isten büntetni látszik, akkor is áld.”

Németh Tibor

32



Halottaink

33

D r. P app K ároly1916-1980

Dr. Rapp Károly Zoltán, a Romániai Zsinatpresbiteri Evangélikus 
Egyház lelkésze, a Kolozsvári Egyetemi Fokú Protestáns Teológiai In
tézet hosszú időn át volt tanára 1980. szeptember 12-én meghalt.

Halálhíre váratlanul érte tanártársait, teológiai hallgatóit, a kicsiny 
magyarajkú evangélikus egyház lelkészeit és gyülekezeteit, s minket is. 
Magyarországi lelkészgárdánk közel egyharmada nemcsak személyesen 
ismerte és szerette, de emlékezik is reá abból az időből, amikor a sop
roni teológián stipendiánsként tanult.

Nagyenyeden született, ahol apja tanár volt. Tanulmányait az érett
ségi vizsgáig szülővárosában végezte, a híres nagyenyedi Bethlen Gá
bor Kollégium diákja' volt. Érettségi után Kolozsvárra ment, az akkor 
még református Teológiai Főiskolára, ahol 1933—37-ig tanult. Közben, 
1936-ban, vendéghallgatóként egy szemesztert Sopronban végzett. An
nak az évekig tartó cserediák akciónak volt egyik tagja, akiket az ak
kori kolozsvári lelkészünk, Járosi Andor küldött Sopronba, hogy la ko
lozsvári református teológián végző kis létszámú evangélikus hallgatók 
belekóstoljanak a veretes luteránus teológiába. A cserediákságnak ez a 
folyamata akkor veszítette el eredeti jelentőségét, amikor 1949-ben a 
református anyaegyház átszervezte a kolozsvári teológiát közös protes
táns teológiává, amelyen la református mellett két evangélikus (magyar 
és német nyelvű) s egy unitárius dékánátus működik.

Rapp Károlyt 1937-ben szentelték lelkésszé Kolozsvárt. Segédlelké- 
szi éveit Apácán, Enyeden és Brassóban végezte, majd 1940-től tíz éven 
át a bukaresti magyar nyelvű evangélikus gyülekezet lelkészeként szol
gált. Már ezen idő alatt igen jelentős munkát végzett annak érdekében, 
hogy egyháza megtalálja helyét a fasizmusból felszabadult Románia új 
társadalmi életében, s megértő kapcsolat alakuljon ki a szocialista ro
mán állam, s a magyar ajkú evangélikus egyház között.

Az újonnan szervezett közös Protestáns Teológiára, nem sokkal a 
megnyitás után, egyháza tanárrá delegálta, ahol 1951-től haláláig elő
adott, tanított s nevelte a teológia hallgatóit. Közben egy ciklusban dé
kán, majd öt éven át rektor volt. Rektorsága idején avatták az Intézet
ben tiszteletbeli doktorrá Mikko Juvát, Paul Hansent, majd Káldy 
Zoltánt.

Tanári működése idejére esik az a hét év is, amikor egyházában 
püspökhelyettesként szolgált.

Amikor az Intézet doktoráltatási jogot nyert, Rapp Károly is be
adta doktori disszertációját ,,Az egyházi jog és szervezet” címen, amit 
1968-ban „magna cum laude” minősítéssel fogadtak el. Ezt megelőzően, 
egyéb dolgozatai mellett, jelentős tanulmányt írt „Erdélyi törvények 
nemzeti és vallási kérdésekben” címen (1965).



Politikai tevékenységét főleg a romániai Magyar Egyesületnek, 
majd a Magyar Népi Szövetségnek tagjaként végezte. Ez utóbbi buka
resti tagozatának elnöke is volt. Folyamatosan tagja volt a Vallási Szak- 
szervezetnek. A román állam politikai és társadalmi munkálkodását négy 
magas kitüntetéssel ismerte el.

Egyházában a ma szolgáló lelkészek túlnyomó többsége tanítványa 
volt. Igen szerették és tisztelték mindig pártatlan, részrehajlás nélküli 
igazságkereséséért.

Halála váratlanul következett be, bár neki nem. Hosszasan beteges
kedett szívével, cukrával, tüdejével. De munkáját mindvégig hősies ön
uralommal végezte. Lassan érő, és sok megpróbáltatást okozó szürke há
lyogja sokat keserítette, s fékezte. Még megérte, hogy műtét után újra 
rácsodálkozhatott a színekre és vonalakra. Halála előtti napon sétálni 
ment. „Elbúcsúzom a várostól” — mondta, amikor kilépett lakása ajta
ján. Elbolyongott az ismerős utcákon, s a házsongárdi temetőben meg
állt előre megváltott sírhelyénél. Este csendesen elaludt — s megállt a 
szíve.

A kolozsvári evangélikus templomból temették. D. Szedressy Pál 
püspök végezte az igehirdetést a „megnyúlt árnyék” igéjéről, Zsolt 
102,12—13-ról. Az alkonyi fény hosszúra veti alakunk árnyékát a földön. 
Így volt Rapp Károly múltja is. De ez visszafelé pillantás. Most pedig 
előre nézünk, Jézus Krisztus, a fény felé, akit Rapp Károly is hir
detett.

Búcsúzott tőle a Tanári Kar, Kovács László püspökhelyettes a gyü
lekezetek, Mózes Árpád a volt tanítványok nevében, s igen meleg sza
vakkal búcsúzott tőle a Vallásügyi Titkárság nevében Hoinarescu ke
rületi inspektor.

Dr. Koren Emil

Sch ád  O ttó
1910-1979 

1979. november 2-án elhunyt Schad Ottó, Siófoki lelkész. Vele a lel
kész generáció egyik színes egyéniségű, érdemes tagja távozott el az 

élők sorából. Régóta tudta, hogy nagy beteg. Orvoshoz mégsem ment, 
s kérésünkre azt válaszolta, „jobb a bizonytalanság. Tudom, hogy rá
kos vagyok, gyógyíthatatlan beteg, de ameddig Isten jártányi erőt ád, 
szolgálni akarok.”

Fiatalokat megszégyenítő hűséggel gondozta nyáját, a nagy szór
ványgyülekezet tagjait. Híveit személyesen ismerte. Szinte házszám sze
rint tudta a 70 kilométeres körzetben szétszórt híveiről, ki hol lakik. 
Állandóan úton volt. Szerdán nem; akkor a siófoki kórházban látogatta 
meg az evangélikus betegeket. Hetente egy napot töltött Bábonymegye- 
ren — egykori gyülekezetében, látogatva híveit, akiket e nap estéjén 
bibliaórára gyűjtött össze. Ugyanezt tette egész éven át. A hét egy napján 
Enyingen, s ott is bibliaórával zárta a napot. Élete utolsó évében, ami
kor már jártányi ereje is alig volt, megszervezte még a siófoki szór-

.34



vány-vasárnapot, amit 23 éven át minden évben megtartott. Hívei el is 
jöttek mindenünnen, mert tudták, hogy ez az áldott együttlét egyben 
Schád Ottó búcsúja is. Maradék erejével szólt még híveihez, s megál
dotta őket. Aztán már csak a pesti kórházi ágyon találkoztam vele. Az
zal köszöntött rám: testvérem, indulok haza, Főorvosai mondotta el, hogy 
nagy „honvágyát” látva meg akarta nyugtatni azzal, hogy hazaküldi 
Siófokra, de betege elmosolyodott, s így szólt: „nem, nem Siófokra, én 
már hazamegyek: az Örökkévalóságba! Oda vágyom.”

Szemlezárás előtt még megáldotta betegtársait, s magához véve az 
Űr szent vacsoráját búcsút vett szeretett hitvesétől, s a halálos ágyát 
körülvevő gyermekeitől, aztán — hazament! Az örökkévalóságba.

*

Földi élete adatairól dióhéjban ennyit: Schád Ottó 1910. november 
15-én született Lajoskomáromban, ahol édesapja az ottani gyülekezet 
lelkésze volt, korán bekövetkezett haláláig. Az özvegy papné ekkor szü
leihez Keszthelyre költözött két kiskorú gyermekével, akiket később egy
házunk Rózsákterei árvaházába helyezett el, hogy taníttatásukat bizto
sítsa. Schád Ottó 12 éves korában került az árvaházba, s annak lakó
jaként 1928-ban érettségizett a fasori gimnáziumban. A Teológiát Sop
ronban végezte el, s 1932. október 30-án Kőszegen avatta lelkésszé D. 
Kapi Béla, a dunántúli egyházkerület püspöke, aki Tabra helyezte se
gédlelkésznek. A bábonymegyeri gyülekezet 1939-ben lelkészéül vá
lasztotta, s itt kötött házasságot Manninger Piroskával 1943. május 10-én. 
Házasságukat Isten 6 gyermekkel áldotta meg. 1957. március 14-én hív
ta meg a siófoki gyülekezet lelkészéül, s itt szolgált haláláig, 1979. no
vember 2-ig.

Temetésén dr. Káldy Zoltán püspök-elnök hirdette Isten igéjét a 
több száz főnyi gyászoló gyülekezet tagjai előtt. Igehirdetése felejthetet
len marad számunkra. Bizony méltó emléket állított ebben a hűséges 
pásztornak, aki haláláig hű volt a kevesen, s egész életével példát mu
tatva azok számára, akik az ige hirdetésére hivattattak el.

Kovács Géza győri lelkész, az elhunyt sógora búcsúzott még el a drá
ga halottól, majd a Somogy-Zalai Egyházmegye esperese, Dubovay Géza 
tette le imádságában egyházunk halottját a mi örök Gazdánk, a szent 
Isten kezébe. Egy drága élettel szegényebben és hitben mégis meggaz
dagodva vettünk búcsút a behantolt sírtól, s én, személy szerint azzal a 
bizonyossággal, hogy az én testvérem számára íratott meg egykor az 
ige: „Kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te Uradnak 
örökébe.”

Jakus Imre
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Az igehírdető műhelye

VÍZKERESZT UTÁN UTOLSÓ VASÁRNAP

5 M ó z  18,15— 20

A szövegről

Az egyébként egyszerű és világos szövegből kitűnik a 15. és a 18. 
vers párhuzamossága, ezért érdemes az itt kétszer használt szavakra fi
gyelni, jelentésüket közelebbről megvizsgálni. 1. KÁMÖNÍ, ill. KÁMÓ- 
KÁ a szótárak szerint jelentheti azt, hogy „olyant mint én (ill. te)”, de 
azt is, hogy „úgy mint engem (téged). — 2. JÁQM, ill. ’ÁQÍM imper- 
fectum nemcsak a jelenben, ill. jövőben egyszer történő cselekvés ki
fejezője, hanem azt is jelentheti, hogy ismételten, többször is megtörté
nik, vagy megtörténhet az, hogy Isten prófétát támaszt. — 3. MIQQIR- 
BEKÁ MÉ’AHEKÁ, ill. MIQQEREB’AHÉHEM a megelőző (14.) verssel 
ellentétben hangsúlyozza, hogy a próféta, akit Isten támaszt, nem ide
gen lesz, hanem közülük, Izraelből, Isten népéből való. — 4. A textus 
középpontjában a NÁBÍ szó áll, amelyik nagyon sokféle értelemben 
található az ÓSz-ben. Izráel környezetében, más népeknél is voltak 
próféták, akiket az ÓSz ugyanezzel a szóval jelöl (vö. lKir 1,19; Jer 
27,9). De Izraelben se volt egyértelmű a szó, ezt mutatja textusunk 20. 
verse, ahol nyilvánvalóan érződik a küzdelem a „hamis próféták” ellen, 
és alighanem ez a felismerés (vö. lKir 22,9kk; Jer 28. r. stb.) volt az 
oka annak is, hogy Ámósz tiltakozott az ellen, hogy őt prófétának ne
vezzék (Ám 7,14).

A textusról

Az előbbi rövid szövegvizsgálat mutatja, hogy a textus értelmezé
sénél nem csak egy lehetőség kínálkozik. Az világos, hogy a textus ígé
ret. Vonatkozhat egy prófétára, akit majd valamikor „támaszt” az ÚR, 
azaz: felfogható „messiási” textusnak, aminthogy az egyház története 
folyamán nagyon sokan így értelmezték. De utalhat arra, hogy az ŰR 
Mózes után majd ismételten gondoskodik arról, hogy legyen prófétája 
népének. Lehet, hogy ez a próféta olyan lesz, mint Mózes, de az is le
het, hogy az ígéret azt jelenti, hogy ahogyan Mózest „támasztotta” az 
ŰR, úgy majd a jövőben is támaszt prófétát Izraelből. A magyarázók 
között is nagy a vita, bár mintha az utóbbi időben az utóbbi értelme
zés lenne általánosan elfogadott.

Ha a textus eredeti összefüggését figyeljük, azt kell mondanunk, 
hogy az ígéret Izráel későbbi prófétáira utal. A Maszoréta szöveg egy 
szakasznak veszi 14—20-at, ami azt jelenti, hogy a zsidó gyülekezet így 
értelmezte és értelmezi. Jelenlegi helyén nem is érthetjük másképpen. 
A Deuteronomium azzal az igénnyel lép fel, hogy benne Mózes „utolsó 
szava” található, amelyet akkor mondott el, amikor Izráel Kánaán ha
tárára ért, oda, ahonnan Mózes már nem kísérhette, vezethette tovább
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őket. Itt hangzik el az ígéret arról, hogy ha Mózes nem lesz is, az ŰR 
ad helyette mást, vagy: másokat. Hogy ki lesz az, kik lesznek azok, 
azt Izráel két dologról ismerheti fel: arról, hogy nem lesz idegen (14.v.), 
hanem Izraelből támad (15,18. v.), és arról, hogy azt mondja, amit az 
ŰR parancsolt neki (18.20. v.). A felismert, igazi prófétában Izráel az 
őt szerető URat ismeri fel, azt, aki nem hagyja el őt.

A perikopáról

A kijelölt alapige kivágja az eredeti összefüggésből a 15—20. ver
set. Ezzel két gondolat lemarad: nem kell arról beszélni, hogy mire hall
gatnak a gyülekezeten kívül levők (14. v.), és nem kell belemenni ab
ba a kérdésbe, hogy ,,miről ismerjük meg, hogy nem az ŰR mondott 
egy igét?” (21—22. v.). Így viszont belesimul az óegyházi és a háromso
rozatos magyar perikoparend erre a vasárnapra rendelt igéinek sorába, 
ahol a megdicsőült Krisztusról szóló óegyházi evangélium (Mt 17,1—9) 
adja meg az alaphangot. Megtaláljuk a „rokonságot” is alapigénk és az 
óegyházi evangélium között. Két ponton is: mindkettőben szó van Mó
zesről, és mindkettőben ott van ez a mondat „őrá hallgassatok!”

Gondolatok a prédikációhoz

1. „Prófétát támasztok nekik” . Textusunk így magyarázza meg, ki 
az a próféta: az, akinek az ŰR igéjét adja a szájábá. A „prófétában” 
Isten alázkodik, alkalmazkodik az emberhez, mert az ember nem tudja 
„közvetlenül” elviselni Istent, (vö. 2Móz 20,18—21). Egyáltalában nem 
biztos, hogy Mózesben a Krisztus „előképét” kell keresnünk. Sokkal na
gyobb jelentőségűnek látom azt, hogy ugyanaz az ŰR küldte szolgálat
ra a prófétákat és az apostolokat. Egyszerűbbnek látszik rövidzárla- 
tosan arról prédikálni, hogy Jézus az a próféta, akit az ŰR küldött, aki 
olyan mint Mózes stb. De olyan-e mint Mózes? És ő minek küldött apos
tolokat, miért mondta, hogy aki őket hallgatja, az Őt hallgatja? Igen, a 
textus említett kettős értelme lehetőséget nyújt az előbbi értelmezésre is. 
Mégis jobb volna amellett maradni, hogy textusunkban az ŰR a „Krisz
tus”, és nem Mózes, vagy a „második Mózes” .

2. „Tiközületek” . Ma nyilván más hangsúlyt nyer ez a kifejezés, 
mint a régi Izraelben. Akkor azt jelentette: nem idegen népből. Ma 
sokkal inkább ezt: ember szájába adja Isten az igét, aminthogy ő maga 
emberré lett. Nem életidegen, hanem emberek számára igenis nagyon 
világos és érthető, az embert szolgáló Istent képviselnek azok a „pró
féták”, akiket az ŰR küld. Persze, itt gondolhatunk arra, hogy Isten 
miközülünk akar igehirdetőket küldeni, az egyházból, azok közül, aki
ket hatalmába kerített a testté lett igen. Gondolhatunk azokra, akik éle
tüket erre a szolgálatra szánják, és azokra, akik talán a mi prédikációnk 
hatására indulnak majd el arra a szolgálatra, amely az emberekhez vi
szi Isten szeretetét.

3. „Felelősségre vonom”. (19. v.) Az óegyházi evangéliumnak és tex
tusunknak a felszólítása, az „őrá hallgassatok” , arra is emlékeztet, 
hogy nem lehet felelőtlenül hallgatni az igehirdetést. Ha közvetítéssel 
is, de Isten igéje szólal meg az igehirdető ajkán, Isten igéjét hallgatja a 
gyyülekezet. Nem szabad elfelejtenünk, hogy az emberré alázkodó Is
ten is Isten. Irántunk tanúsított szeretete még sokkal inkább felelőssé
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tesz minket. Az igehallgatóknak számot kell adniuk arról, hogy mivé 
lett köztük és bennük a hallott ige.

4. „Haljon meg!” (20. v.). Ha valami, akkor alapigénk utolsó mon
data világosan mutatja, hogy nem „messiási” próféciával van dolgunk. 
Az előzőknél még lehet rövidzárlatosan Krisztusra érteni, de ennél, 
ahol a próféta felelősségéről van szó, és arról a veszélyről, hogy vala
ki olyan igét hirdethet, amelyet maga talált ki és nem az ÚR mondta, 
csak egy értelmezés lehetséges: halálosan komoly dolog a prófétai, ige
hirdetői szolgálat. Az életét kockáztatja az, aki fölmegy a szószékre. 
Jó volna, ha ezt rajtunk kívül a gyülekezet is tudná. Mert itt most 
nem a mártírsorsról van szó, arról, hogy valaki Isten igaz igéjéért szen
ved, hanem arról a büntetésről, amelyet a hamis próféta érdemel. Ez 
a befejező mondat nekünk eszünkbejuttatja sok életidegen, filozofálga
tó, magukbaforduló, vagy a gyülekezeten kívülieket fenyegető beszé
dünket, „elmélkedéseinket” , azokat az alkalmakat, amikor a textussal 
való viaskodás nélkül, fölényesen, magabiztosan, elbizakodottan (!) men
tünk föl a szószékre. A gyülekezetnek meg eszébejuttathatja azt, hogy 
sokkal többet kellene imádkozni azokért, akik az igehirdetés halálos 
kockázatát vállalják, sokkal többet kellene segíteni őket, jó szóval, bá
torítással, az ige megértéséért folytatott együtt-tusakodással.

5. „Jól mondották” (17. v.) Az a jó, ha a gyülekezet kívánsága rá
talál Isten ígéretére: ha kívánja, hogy legyen aki megszólaltatja Isten 
igéjét. Mert ennek a textusnak az alaphangja mégiscsak az ígéret: Is
ten nem akar magunkra hagyni bennünket. Nem akarja magára hagy
ni az embert félelmeivel, kétségeivel. Világos, jól érthető, mindenkit 
segítő, szolgálatra indító igét akar adni. Ez a Krisztus „dicsősége” , amely 
megjelenik a világban (Vízkereszt témaköre): Isten emberi szóval, sze
retettel közeledik a világhoz, amelynek javát munkálja bennünk és ál
talunk.

Dr. Muntag Andor

HETVENED VASÁRNAP

Mt 13,44—46 

Mindent megér!

Az alapigéről

Megszívlelendő: Példázattal van dolgunk, és nem allegóriával! El
hibázott dolog volna a példázat minden vonását kiaknázni. Például azon 
elmélkedni, hogy tisztességes eljárás volt-e a napszámos részéről elhall
gatni a tulajdonos előtt felfedezését. Figyeljünk inkább a Jézus által 
elhelyezett hangsúlyokra!

Kettős példázattal van dolgunk. A Jézus példázataival foglalkozó 
magyarázók nem térnek ki ennek a sajátos irodalmi formának az ere
detere. Még J. Jeremiás sem!

A  Példázatok megkettőzésére két indoka is lehetett Jézusnak. A zsi
dó joggyakorlatban két tanú egybehangzó tanúbizonysága erősítette meg 
az igazságot. Még valószínűbbnek látszik azonban, hogy Jézus a kettős
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példázatok megalkotásánál a parallelismus membrorum szabályait kö
vette. A zsidó költészet ugyanis a kettős gondolatrímre épült. A gon
dolatrím-párban a második az első gondolat megerősítését vagy kiegé
szítő továbbvitelét szolgálta. Az alapigénkben szereplő példázatpárban 
is felfedezhetjük .az egymást erősítő tendenciát, de ugyanakkor az ár
nyalatnyi eltérést is. A két példázat két szereplője egyaránt váratlanul 
bukkan a nagy értékre. De míg az egyik „véletlenül” , a másik hosz- 
szas keresés után. Végül is Jézus így teszi igazán hangsúlyossá a meg
talált érték meg nem érdemelt ajándék voltát.

Jézus mondanivalóját az elrejtett kincs váratlan megtalálásának már 
az ő korában is népszerű motívumába öltözteti. De amikor a hallgató 
azt várná, hogy a kincs segítségével a szerencsés megtaláló pazarul be
rendezi az életét, megmenti életét a rablók kezéből, vagy kegyes, jóté
kony életének jutalmát és igazolását veszi, az elbeszélés fonala meg
szakad. „A hangsúly valami egészen másra kerül, mint amire a hall
gatók számítanak.” (J. Jeremias). Jézus tehát tudatosan él az „elidege
nítés” brechti módszerével, nehogy a figyelem magáról a kincsről el
terelődjék. Mert az igazi „szerencse” ennek a kincsnek a birtoklása.

A példázat „az Isten országáról” szól. A hasonlítási pont azonban 
nem vagy nemcsak a kincsben rejlik. Ha így volna, akkor a második 
példázatban Isten országa ahhoz a kereskedőhöz hasonlítana, aki min
dent kész feláldozni a legszebb gyöngyért, azaz érettünk. Az Isten or
szága maga az a folyamat, amelyet az egész kettős példázat ábrázol. 
Nyelvünkre lefordítva: Jézus szerint ez és így történik ott, ahol Isten 
maga veszi kezébe a dolgokat. 

Az igehirdetésben minden azon fog múlni, hogy legalábbis meg
közelítőleg jól értjük-e,-mit takar az „Isten országa” kifejezés. Az „Isten 
országa” mindazt magában foglalja, amire Jézus korának apokaliptikus 
váradalmai irányultak. A jelennek életet torzító nyomorúságai és igaz
ságtalanságai ellenében egy jobb kor reménységébe kapaszkodtak. Ez 
a jobb kor pedig hitük szerint akkor fog eljönni, ha Isten uralma nyil
vánvalóvá lesz (Ézs 52,7), és igazságát az egész világon érvényre juttatja 
(Ézs 51,4—6). Ennek a reménységnek tartalma tehát nem csupán egy 
földöntúli üdvösségre, hanem sokkal inkább a jelen világ viszonyainak 
gyökeres megváltozására vonatkozott. Jézus korának igen termékeny 
apokaliptikus irodalma Isten országa eljövetelét úgy képzelte el, hogy 
a világ a gonoszokkal együtt drámai események közepette elpusztul, míg 
a megpróbáltatásokban is hűségeseknek bizonyuló igazak Isten eljöven
dő új világának  dicsőségében részesülnek. A szent mag átmentésének és 
a világ leírásának ez az apokaliptikus mozdulata kezdettől fogva kí
sértette a keresztyénséget is.

A példázatokban egy egészen más apokaliptikus szemlélet jelent
kezik. Igaza van J. Jeremiasnak (Die Gleichnisse Jesu), amikor a pél
dázatok legjellemzőbb vonásának azt tartja, hogy azok Isten vágyva várt 
uralmát jelen világunk tényezőjeként mutatják be. Mert minden példá
zat hátterében maga Jézus áll, aki által Isten hűséges szeretete igazsá
got szerez ebben a világban.

Ennek megfelelően az alapigéül szolgáló példázatpár is azt írja le, 
hogy miként gyakorolja Isten Jézus Krisztus által szabadulást és igaz
ságot szerző uralmát közöttünk. Erről a következőket tudhatjuk meg: 
Isten áldó jelenlétének ez a minden más értéket felülmúló kincse bár 
el van rejtve a hitetlen emberi tekintet elől, az ige útmutatása nyomán 
mégis fellelhető. Részünk akkor lehet benne, ha készek vagyunk min
dent odaadni érte. Viszont mindannak a felismerése, amit Jézus hozott
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számukra Istentől olyan nagy örömmel jár, hogy érte a legnagyobb ál
dozat sem tűnik elviselhetetlennek. (V. ö .: Fil 3,7!)

Igazán meggyőzően az tud majd prédikálni erről a kettős példá
zatról, aki maga is részesévé lett a példázott eseményeknek.

Szempontok az igehirdetéshez

Jézus megmozgatja az ember fantáziáját. Ki nem álmodott már vá
ratlanul jött gazdagságról?! Ügy hírlik, Nyugaton detektorokkal fel
szerelt férfiak és nők tömegesen hódolnak a kincskeresés szenvedélyé
nek. De nálunk is sokakban él a váratlan örökség vagy egy kiadós nye
remény reménye. Jézus olyan kincsről beszél, amelynek birtoklása nem 
tesz könnyelművé, nem növeli mohóságunkat, nem kelt irigységet má
sokban, hanem igazi nyereséget és maradandó örömöt jelent mind ma
gunknak, mind pedig másoknak.

a) Az igazi kincset akkor találjuk meg, ha az élő Istenre találunk. 
Természetesen a kölcsönös szeretetnek ebből a kapcsolatából felbecsül
hetetlen értékek özöne zúdul életünkbe. Bűnök oldódnak le rólunk. 
Erőt kapunk a talpraálláshoz. Új megvilágításba kerülnek a körülöttünk 
élők. Tehertétel helyett teherhordó lesz belőlünk. Halálra váltakból élet
re készülők. Mégis mindez csupán következménye annak, hogy Istenre 
találva helyére zökkent az életünk. A fa gyökerére talált, életünk épü
lete szilárd alapra lelt. Egy soha egészen el nem enyésző hiányérzet 
nyert feloldást. Aki tart Istentől, aki azt hiszi, hogy Ő az embert ki
fosztja, még nem talált rá a kincsre. Mert ha rátalált volna, olyan gaz
dagságra lelne, amelyet józan pillanatában nem adna oda semmiért.

Tévedés volna úgy beállítani a dolgot, mintha Istenhez és az ő ural
mához csak attól a pillanattól fogva lenne közünk, amikor Őt Jézus 
Krisztusban megismerjük. Hiszen hatalmával hívott létre mindent, ha
talmával szabta meg az élet igazságos rendjét, s ezzel a hatalommal kéri 
tőlünk számon cselekedeteinket. S mindezt akkor is megteszi, ha mi nem 
akarunk tudomást venni róla. Mégsem akar igazságának nélkülünk 
és ellenünkre érvényt szerezni. Uralma csak úgy jelenthet örömöt szá
munkra, ha irgalommal és szeretettel közeledik felénk, hogy megbo
csátva bűneinket újjáteremtsen minket. Istennek ez a kegyelmes beavat
kozása életünkbe az a kincs, amelyre kivétel nélkül mindenki rátalálhat 
a Jézus Krisztusba vetett hit által.

Jézus példázatai kettős nyomatékkai figyelmeztetnek minket: ha
talmas lehetőség mellett megyünk el gyanútlanul. Olykor egy életen 
keresztül prédikálva és hallgatva az igét. Vagy talán a teljes életre 
szomjazva mindent megpróbálunk, hogy végül is feladjuk a reményt. 
Kosztolányi szavaival: „Mert nincs meg a kincs mire vágytam. — A 
kincs, amiért porig égtem. — Itthon vagyok itt e világban. — S már nem 
vagyok otthon az égben.” (Boldog szomorú dal.) Halljuk ki hát Jézus 
szavaiból a boldogító hírt: vége a meddő várakozás idejének!

b) Az Istennel való kapcsolat újjáteremtő gazdagsága csak az Ö 
ajándékaként lehet a mienk. Nem az az igehirdető feladata, hogy a 
példázatpár alapján a hallgató számára kétségessé tegye, mintegy a ki
számíthatatlan véletlen művének állítsa be a kincs felfedezését — noha 
mindig meg nem érdemelt kegyelem marad. Ellenkezőleg: Azt kell a 
gyülekezet elé tárnia, hogy miként lépett Isten egyre közelebb az em
beriséghez, legyőzve a méterben ki nem fejezhető „közbevetést” (Lk 
16,26), míg Jézus Krisztusban a hit karnyújtásnyi távolságára nem 
került.
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Megtalálni ezt a kincset az segít, aki elrejtette. Előfordulhat, hogy 
a mi bűnünk és hűtlenségünk miatt nem találják meg az emberek (Mt 
5,13—16!). De Jézus most másról beszél. Isten országának az ajándéka 
„az utolsó időkben” Isten akaratából van elrejtve, s ezért ember azt 
maga erejéből meg nem találhatja. Az önmegváltás útja zsákutca. Pedig 
manapság ismét sokan próbálkoznak a misztikum, a meditáció vagy 
aszkézis révén (Krishna-hivők, jóga-klubok) hozzáférni ahhoz a gazdag
sághoz, amelyet egyedül Isten adhat meg annak akinek akarja, és ott 
és amikor ő akarja.

Nem valami titkos tanról van szó. „A  háztetőkről hirdessétek!” — 
mondja Jézus. Csak a velünk született gondolkodásmód számára rejtett. 
Isten hatalmának nyilvánvaló jeleit keressük, s ehelyett a kereszt gya
lázatára bukkanunk. A mindenekfelett álló Urra számítunk, és az alá
zatos Szolga lép elénk. Azt várjuk, hogy Isten ékes szelencében nyújtsa 
át, s ehelyett az egyház dísztelen cserépedényében (2 Kor 4,7) kínálja 
fel nekünk. Alacsonyra helyezte tehát, hogy mélyen le kelljen hajolnunk, 
hogy közben mi is kicsinnyé tudjunk lenni.

c) Az Istennel való kapcsolat csak úgy lehet a mienk, ha érte ké
szek vagyunk mindent odaadni. (Lásd még: Lk 14,25; Mt 10,38) Tévedés 
ne essék: Nincs az a nagy ár, amiért megszerezhetnénk. Hiszen csak 
Isten fedheti fel a kincset ingyen kegyelemből. De megtartani, élni vele 
nem lehet másként.

Ezen nem is csodálkozhatunk. Ha az élő Úrral kerülünk kapcso
latba, csak ő lehet az egyetlen mérvadó fórum a számunkra. Ha az 
övéi vagyunk, nem élhetünk idegen befolyás alatt. Ha nem vagyunk 
szabadok Krisztus világméretű szeretete számára, hogyan is kóstolhat
nánk meg Isten országának erejét? Nem kell hátrahagyni mindent. Ez 
olcsó megoldás volna. De mindent Krisztus tekintetével látni, és Krisz
tus szándéka szerint szolgálni, egész embert kíván. Keresztyénségünk 
erőtlenségének jórészt abban van a magyarázata, hogy ezt az árat nem 
tudjuk meghozni az Istennel való kapcsolatunk érdekében.

Pedig örömmel megtehetnénk. Amit Istentől kapunk mindent megér!

Dr. Cserháti Sándor

HATVANAD VASÁRNAP

Lukács 10,38—42

Alapigénk korántsem „idillikus kompozíció” (Bultmann!), hanem 
feszültségeket tükröző történet. S nemcsak Márta és Mária között fe
szült a viszony („magamra hagyott...” ), hanem Márta és Jézus között 
is („Uram, nem törődöl azza l...?”). Erre iái szemrehányásra és Márta 
szorgoskodására válaszol Jézus: most nem a vendéglátás, hanem az ige
hallgatás alkalma érkezett Jézussal a házba. Mária ezt vette észre, ezért 
választott jól. „Legyen időnk hallgatni” — így foglalja össze az egyik 
magyarázó alapigénket, amihez hozzátehetnénk az apostoli intést: „ki
használva az alkalmas időt” (Ef 5,16).

Lényegesebb, ahogy a Das Neue Testament Deutsch kommentár 
magyarázza igénket. Eszerint Jézus itt ugyanazt mondja, mint meg- 
kísértése történetében: „Nemcsak kenyérrel él az ember . . . ” . Márta eb-
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ben a kísértésben bukott el (12,16. kk.—16,19. kk.). Ugyanakkor azonban 
Jézus halálosan komolyan veszi a szolgálatot, hiszen ő is szolgálni jött 
(Mt 20,28). A mi szolgálatunk akkor lesz igazán tartalmas, ha engedjük, 
hogy ő szolgáljon nekünk, ha hallgatjuk őt. Ezért boldogok, akik hallgat
ják és meg is tartják szavát. Lényegében nem a testvérekről, hanem az 
Úrról van szó igénkben.

Ehhez kapcsolódik, amire Voigt hívja fel a figyelmet. A „kürios” ki
fejezésben sokan a történet hellenisztikus eredetét látják bizonyítottnak. 
Érdemes azonban arra figyelni, hogy a „Márta” név héberül — különö
sen egyik alakja — „úrnőt” jelent. Egyébként a kettős megszólítás is pa
lesztin szóhasználat. Ebben az esetben azonban már nem az a kérdés, 
hogy a kifejezések milyen eredetre utalhatnak, hanem — mintha szójá
ték lenne a szövegbe rejtve — azt a kérdést veti fel: ki az úr ebben 
a házban, ki az igazi házigazda?

Grundmann jegyzi meg: Lukács kiindulása a szeretet kettős pa
rancsa. Ezután az irgalmas samáriai a felebaráti szeretet példája, ez a 
szakasz pedig a „szeresd az Urat” kifejtése lenne. Ha így van, a sze
retet parancsa új színt kap: az alkalmakat kihasználva Urunkra figyel
ni, útközben pedig irgalmasan cselekedni mindenkivel. Ez a szeretet 
parancsának tartalma.

Ugyancsak Grundmann hívja fel a figyelmet Mária tanítványi vol
tára is. A „lábánál ül” kifejezés a tanítványság jelzője (Act. 22,3.). „A 
szokatlan azonban az, hogy ez a Mester asszonyt fogad tanítványául, 
míg a rabbik nem magyarázták a Tórát asszonyoknak” írja. Jézus sze- 
retete minden korlátot áttör, ő a gyermekeké, asszonyoké, és bűnösöké 
is, mindenkinek Ura.

A diakónia gyökere is fellelhető igénkben. Itt asztalok körüli, kony
hai szolgálatot jelent. Eredeti értelme „felszolgálás” volt. Mártát ez „fog
lalta le teljesen”, a kifejezés azt is jelenti, hogy valamivel túlságosan 
foglalkozni. Úgy érezte, hogy az ő diakóniája most Jézus kiszolgálása. 
Csak arról feledkezett meg, hogy most nem az övéről, hanem Jézus dia- 
kóniájáról volt szó. Diakóniánk alapja: Jézus szolgálatát elfogadni, enél- 
kül „üresjáratát” lesz minden. Ez az ige azonban nem „érv” a diakónia 
ellen, ahogy ezzel már kísérleteztek egyesek. Hiszen Jézus szavának 
meghallgatása, diakóniája minket is diakóniára kell indítson konyhá
ban és házban, asztalok körül és családban, társadalomban és munká
ban, hazánkban és az emberiség körében is.

Hatvanad vasárnapjának témája: Böjt felé igaz megtéréssel, süket
ségből a hallásra. Mivel textusunkban is hangsúlyos a hallgatás kér
dése, mindazok felhasználásával, amit eddig írtam, innen szeretnék az 
igehirdetés felé indulni.

„Lélek, először hallgatni taníts”

Minek annyit beszélni súlytalan, 
felesleges, haszontalan beszéddel!
Mint éretlen gyümölcs, a szél, ha rázza
fák ágait, úgy hullanak
szét az izetlen, meg nem érett szavak.
Ha több a csend, ha mind megérik lassan, 
mennyi édes iz fér meg a szavakban, 
csak egyetlenegy kicsi szóban is!
Hogy ize, súly legyen a szavamnak,
Lélek, először hallgatni taníts!
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Túrmezei Erzsébet: Éretlen gyümölcs című verse jutott eszembe 
igénk olvasásakor. A vers egyébként a „Hallgatás dalai” gyűjtésből való. 
Időszerűnek érzem napjainkban, amikor decibellel mérjük á zajártal
mat, s az eredmény sokszor elhordozható mértéken felüli. Belső csendet 
sem tudunk sokszor magunkban teremteni.

1. Elhallgatni.

Nem világos, milyen alkalommal volt Jézus a három testvér házá
ban. Maga tért be, tanítványaival volt most is együtt, vagy egy na
gyobb, ünnepi alkalomra hívták meg? Utóbbira utal ez a mondat: „Már
tát pedig teljesen lefoglalta a sok felszolgálás.” így is fordítható: min
denestül igénybe vette az asztalok körüli munka. Ebből a feszült mun
kából származik a szemrehányás is. Valljuk be, nekünk talán szimpa- 
tikusabb Márta. Hogyne, hiszen egyedül is, terheket vállalva dolgozott. 
Mária pedig kihúzta magát. Igen, a mi világunkban, körülményeink kö
zött kétségtelen közelebb áll hozzánk az aktív Márta, mint a passzív 
Mária. Annyi tennivaló, oly sok a feladat, hogy ma már nem a napok, 
hanem az órák és percek után szaladunk, s mindez teljesen lefoglal. 
Ma igazán nem ülni, hanem tenni kell.

Mindez tökéletesen igaz. Félreértés lenne, ha azt hallanánk ki Jézus 
szavából, hogy ő a szorgalmas munka ellen beszél. A régi fordításban még 
ez állt: „szorgalmas vagy és sokra igyekezel.” Jobb a mostani: „sok min
denért aggódol és nyugtalankodol” . A kifejezésben benne van a lárma, 
zaj. Márta magatartása zajos, lármás volt. Sőt valami olyasmiről van 
szó, amikor az emberből a belső csend is hiányzik. Nem a szorgalmas 
munkát és szíves vendéglátást veszi célba Jézus, hanem azt, amit ma így 
mondunk: nyüzsgés. Ugyancsak a Hallgatás dalaiból érdemes ezekre a so
rokra is figyelni:

. . .  Ó, Napkelet, de messze hagytunk téged!
Kincsért kerestünk lármás Nyugatot,
S a zajban néha szomjas lesz a lelkünk, 
és sóvárogni kezd a hallgatás, 
a csend után . . .

Persze a zaj és csend nem égtájak kérdése. Mindenütt utolér. Pedig kell 
a csend, az üdítő, regeneráló, gyógyító csend.

De nem egyszerűen a csendről van szó. Márta az alkalmat szalasz
totta el, Mária viszont ezt ismerte fel: most itt van Jézus, most minden
nek háttérbe kell szorulnia, mindent félre kell tenni. Mária nem passzív, 
hanem kihasználja az alkalmat. A mi életünkben is a munka és becsüle
tes helytállás mellett kell hogy legyenek ilyen alkalmiak, amikor el kell 
csendesednünk. Nem arról van szó, hogy egy-egy vasárnap nem jöhet 
közbe valami munkánkkal, családunkkal kapcsolatban. Arról már igen, 
hogy ha délelőtt nem jutunk el, pótolhatjuk este, vagy hétköznap az al
kalmakat. Még inkább arról, hogy aki hosszú távon „nem ér rá”, kérdés, 
hogy meddig tud Jézus tanítványa maradni. Nem igaz, hogy munkánk 
von el Jézustól, hanem sokszor nyugtalan és mindent akaró, mindenért 
aggódó természetünk. Ki kell mondanunk: aki Jézus tanítványa akar 
maradni, annak keresni kell a csend, a hallgatás alkalmait.
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2. Öt hallgatni

Márta kísértését úgy is lehetne fogalmazni: nem vette észre, hogy 
Jézus belépésével megcserélődtek a szerepek. Lehet, hogy általában ő 
volt otthon a vezető egyéniség. Most is úgy viselkedett, mint a ház úrnő
je, háziasszony. Arról feledkezett meg, hogy ahova Jézus belép, ott ő 
nem vendég, hanem Úr, ott ő a házigazda. Amikor Mártának a „jobbik 
részről” beszél, akkor ebben az is benne van, hogy ő adja ki a porciókat. 
Ha Jézussal találkozunk, nem nekünk kell adnunk, mindig ő ad.

Kinek a szolgálata az istentisztelet? A lelkészé, aki az oltár előtt 
forgolódik? A gyülekezeté, amelyik összejön? Mostanában sok szó esik 
arról, hogy aktivizálni kelljen a résztvevőket. Ez igaz, de az istentiszte
letnek csak egyik vonala. Nem szabad azonban elfeledkezni arról az 
alapvető dologról, hogy az istentiszteleten is Jézus szolgál nekünk. Az ő 
diakóniáját kell elfogadnunk. Előfordulhat, hogy aktivitásom az övét nem 
engedi érvényesülni. A „szükséges egy” valójában éppen ez az elfogadás, 
a Jézusra figyelés, az ő tanítása és műve bennünk. Ö akar felszolgálni, 
„szervírozni”, porciónkat kiadni, táplálni, erősíteni. A végső kérdés te
hát: istentiszteleteinken, gyülekezeteinkben, életünkben, házunkban és 
szívünkben mennyi helye van Jézusnak? Arról van szó, amit a prófétá
nál olvasunk: „Az Űr azonban ott van szent templomában, csendesedjen 
el előtte az egész föld”.

Jézus tanítványa enélkül a csend nélkül könnyen elvész. Mária „le 
ült az Úr lábához”. Ez a kifejezés a tanítványi viszonyra utal. Ez a csend, 
Jézusra figyelés lételemünk, mint halnak - a víz. A Túrmezei vers így 
folytatódik:

. . .  jó lenne elnémulni, 
hogy szóhoz jusson végre az a Más, 
az, ki úgy szól csendben és titokban, 
kérdést megold és titkot megjelent.

Ezért imádkozik Túrmezei egy másik versében így „Csak szólj egy 
szót, s meggyógyul a szívem, meggyógyul a szavam.” — Jézus gyógyító, 
vezető, erőt adó és üdvözítő szavára van szükségünk. Ezért hangzott a 
szó: „Ez az én Fiam, őt hallgassátok”. Ettől függ tanítványi létünk, ke- 
resztyénségünk. Ezen áll, vagy bukik egyházunk élete. Ez a kérdése Is
ten népének mindenütt a világon.

3. Jól hallgatni

A hallgatás kérdéséhez ez is hozzátartozik. Maga mondja: „Boldo
gok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét.” Sokan vallják, hogy 
Jézus szavát hallgatni boldogság. Igaz. De Jézus azt mondja, hogy a bol
dogság hallgatni és megőrizni szavát. Hallgatni és tenni, ez a keresztyén 
életünk két üteme. Nem elfelejteni, megfontolni, élni, magunkat hozzá
szabni, megtenni. Jól mondotta valaki, hogy Bibliánk nem akkora, 
amennyit tudunk, hanem amennyit élünk belőle. Megdöbbentő, hogy 
sok-sok istentisztelet után mennyire nem változik életünk. Minden va
sárnap betérünk, de hétfőtől szombatig semmit sem változik életünk. 
Az alkalmak kihasználásához ez is hozzátartozik.

Igénk nem a passzivitás dicsérete. A „csak” hallgatókat nem dicséri 
Jézus. Az aktív hallgatásból élet kell támadjon, folytatás. Jézus diakóniá-
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jának elfogadásából születik a mi diakóniánk. Az igazi csendből szolgá
lat fakad. Jézus folytatni akarja szolgálatát életünkön, tetteinken keresz
tül. Tehát: jól hallgatjuk Jézust?

Ha igen, akkor otthon, családunkban, talán éppen az asztalok körül 
szívesebben szolgálunk. Jézus szavának erejével szolgálattá válik min
dennapi munkánk is. Emberségesebb leszek az emberek közt. Nem vitás, 
hogy felveszem társadalmunk gondjait, kérdéseit is magamra. Komolyab
ban veszem világunk békéjének ügyét is. Ilyen értelemben igen súlyos 
vád, ha valahol egy keresztyén felé felhangzik: „magamra hagyott a 
szolgálatban” . Jól hallgatjuk Jézus szavát?

Igénkben az eredeti szövegben a diakónia szó is olvasható. Mi sem 
hallgathatunk erről a kérdésről. Evangélikus egyházunk az elmúlt évek
ben „leült az Űr lábához”. Megtanultuk, hogy mit jelent „hanem, hogy 
ő szolgáljon” , hogy ő olyan Űr, aki ma is szolgálni akar nekünk. De azt 
is megtanultuk, hogy ha Jézus szolgálatából élünk, nekünk is diakóniánk 
van. Jézus lábánál tanultuk a diakóniai teológiát és ezért vállalunk min
den szolgálatot társadalmunkban és világunkban is. Meggyőződésünk, 
hogy jobban meghallottuk Jézus szavát, mint az azelőtti, felszabadulás 
előtti szakaszban. Szeretnénk szavára figyelni és vezettetni magunkat a 
diakónia útján.

Jézus szavának hallgatása teremtsen tanítványokat ma is, férfiakat 
és asszonyokat, fiatalokat és időseket, akik újra meg újra leülnek Jézus 
lábához és jól hallgatnak, hogy útközben viszont minden alkalmat észre- 
vegyenek és jószívvel szolgáljanak.

Keveházi László

ÖTVENED VASÁRNAP

Jn 4,25—30

Az alapigéről

Jézusnak a samáriai asszonnyal folytatott beszélgetése alapigénkben 
éri el tetőfokát. Igehirdetése önmaga bemutatásával ér célba. Az „Én 
vagyok az” — ti. a Messiás, a Krisztus — valóban világra szóló bemutat
kozása az Űrnak. Ha erről a csúcsról pillantunk vissza az előzményekre 
és innen értjük a következőket, egészen nyilvánvaló, hogy Jézus milyen 
tudatosan irányította a párbeszédet. Azzal a nagy céllal, hogy éppen egy 
samáriai asszony ismerhesse fel Őbenne a Messiást, a Krisztust és higy- 
gyen benne. Sőt, hírnöke, hirdetője legyen népe között.

Négy pontba foglalhatom össze alapigénk mondanivalóját. Meghagy
va azt az egész történet összefüggésében, elsősorban mégis alapigénk 
verseire figyelve.

1. Jézus a Krisztus, a Felkent, a világ megváltója. A samaritánusok 
földjére is azért lépett, hogy megkeresse és megmentse, ami veszni tért. 
Azért szánta meg azt az asszonyt, akit senki sem szánt, aki méltán volt 
bizalmatlan mindenkivel szemben. Azt az „együgyű” lelket, akinek szin
te több volt Jákob, az ősatya, magánál Istennél. A jövőre nézve nem 
is lehetett többje, csak ködös és csüggedt reménye. A jelenre nézve pe
dig nem tükrözhetett mást, mint bűnöket és kételyeket.
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2. Jézus a bizonytalan jövőbe tolt vakreményeket jelent és jövőt 
egybe fogó bizonyosságra cserélte Krisztus volta kinyilatkoztatásával. 
A bizonytalan „majd”-ot olyan jelenné, mosttá formálta — egy hiedel
mekkel, félelmekkel, rossz tapasztalatokkal, bűnökkel terhelt szívben —, 
amelyik méltán ejti ámulatba a mai gyülekezeteket. Viszonylag sok 
ehhez foghatót ismer az üdvösségtörténet. A vadonatúj kezdetén mégis 
párját ritkítja ez a samaritánus földön történt kinyilatkoztatás.

3. A tanítványok néma — inkább botránkozó, mint biztató — cso
dálkozása nem tompítja csak élezi Jézus újat szerző könyörületét. Való
ban olyan „élő vízzel” ajándékozta meg azt a névtelen asszony-embert, 
azt a nyilvánosságot kerülő „némbert”, amelyik fennen hirdeti: Ki az az 
egyetlen és páratlan Jézus. Valóban ö  a Messiás, a Krisztus, a Felkent! 
A népek, a világ megváltója. Az volt és az marad örökké. Ö az, aki 
ma azért nyitja ránk az ajtót — böjt küszöbén, hogy ködös jövendőnk 
boldog jelenné váljék. Bizalommal ékes jelenünk pedig bizonyos és ál
dott jövendőt hirdessen.

4. Egyetlen megajándékozott asszonyon keresztül sokak boldog ta
pasztalatává terebélyesedett Jézus bizonyoságtétele önmagáról. A sikári 
esemény történelmet átszelő, átfogó jeladás arról, hogy Jézust mindig 
csak ő maga bizonyíthatja meg a Krisztusnak. Ebből a mindenkire cél
zó távlatból azonban sohasem hiányzik az ember. Az egy és a sok. A 
hirdetők, a hírnökök, a férfiak, az asszonyok. Többé nem elsőbbségről 
van szó bármelyik nem javára, hanem felismerésről, meggyőződésről, 
hitről. Krisztussá senki sem lesz. Pótolhatatlan, mert Ő volt és Ö ma
rad a Krisztus. Mégis boldogok lehetnek, akik idejében megízlelhetik 
jóságát és hírül adják. Azok is, akik kapva-kapnak a híradáson!

Valóban Jézus a Krisztus!

Személyes és mindenkivel közös Megváltónk

Indokolt, hogy a gyülekezetek éppen alapigénk üzenetének meg
hirdetése folyamán rádöbbenjenek, mit is jelent tartalma szerint: Jé
zus a Krisztus. A Jézus Krisztus név és cím együttesben ugyanis majd
nem semmit mondó másodnévvé szegényedett a tisztet jelző Krisztus 
szó. Pedig az bizony Urunk isteni küldetésének, szolgálatra való felavatá
sának, szolgálatba állításának a kifejezője. Sőt, teljes megváltói szolgá
lata vállalásának és betöltésének a kifejezője is. Gondoljunk csak arra, 
hogy vonatkoztatta magára a názáreti zsinagógában (Lk 4,18—19) Ézs 
61, 1—2-t! Az ott elhangzott vallomása szerint Isten maga kente fel őt 
Leikével. Abból a célból, hogy örömhírt, evangéliumot, szabadulást hir
dessen a világban, a világnak, hogy hirdesse az Űr kedves esztendejét. 
Isten Őbenne testet öltött irgalmát, szeretetét.

a) Jézus a Krisztus. De erről bárkit is csak ő maga győzhet meg. 
Jézus a Krisztus. Vagyis Ő a világ megváltója. Benne igaz — soha sen
ki másban: „Ügy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy 
aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (Ján 3,16). 
Csak a világ megváltója lehet a személyes megváltónk. Ehhez okvet
lenül kell a vele való személyes találkozás. Ilyen értelemben senki sem 
születik eleve tanítványnak vagy keresztyénnek. Személyes találkozás 
nélkül, az evangélium személyes meghallása nélkül aligha juthat mesz- 
szebb bárki is, mint jutott a samáriai ,atsszony vagy jutottak Sikár vá
rosának lakói. De az evangélium meghallása esetén is, a vele való sze-



mélyes találkozás során is Jézus maga a felismerésünk cselekvő ala
nya, egyetlen titka. A reménytelenség jövőtlenségét, kilátástalanságát, 
valamint a messze jövőbe kitolt messiási reményeket csak Krisztus ma
ga teremtheti a jelenben, már most igaz Krisztus-felismeréssé, tapasz
talattá. Azzal, hogy felfedi magamagát. Azzal, hogy készségesen bemu
tatkozik. Azzal, hogy hozzánk hajol, lehajol és magához emel. Megaján
dékoz magával. Erre ad Neki alkalmat, aki áldozat árán is hallja az 
igét és így becsüli meg a felkínált lehetőséget. Nem erőlteti rá magát 
senkire. Ilyesmitől ne rettegjen, akinek nem kell! De teljes gazdagságá
val áll rendelkezésére annak, aki nyitja előtte az ajtót.

b) Jézus a Krisztus. Képes és kész biztos jövendővel áldotta tenni a 
jelenünket. Minden bizonytalanság bénít. Nyugtalanná tesz és tartós
sága rombolja, kikezdi az idegeket. Egyénenként ugyan sok különbség 
létezik. Szorításában mégis ronccsá válhatnak a kötélidegek is. A hol
nap bizonytalansága a jelen kerékkötője. Viszont igaz, hogy a bizonyos
sága, a beteljesedés garantáltsága oldoz és a most feladataira teljesen 
felszabadít. A ránk rótt feladatokra mindig a most, mindig a ma, min
dig a jelen áll rendelkezésünkre. Feladataink pedig bőven vannak. Az 
emberi együttélés, a szűkebb-tágabb összetartozások, elkötelezettséggel, 
sok tennivalóval járnak és sohasem problémamentesek. A megoldat
lanságok, a nem kielégítő megoldások sürgetik a gondolatot, a mozdu
latot, a tetteket és az áldozatot. Mindig időszerű ez a családokban. Min
dig szükséges az egyházban, a gyülekezetben. Mindig halaszthatatlan a 
társadalomban, a népek viszonylatában. A biztos holnap felszabadító 
ereje a jelen feladatainak elvégzésére kamatozik. A jövő bizonyossága 
érzelmi melegségben, megértésben, a szükséges áldozatok vállalásában 
hat vissza a mostra. Békéje, derűje, öröme békeszerzésre, vigasztalásra, 
örömszerzésre bátorít, késztet és indít. Frissítő, felelősség ébresztő, fá
radtságot legyőző hatalomnak bizonyul azok életében, akik felismerik 
idejében: Valóban Jézus a Krisztus. Érdemes ebben az összefüggésben 
még egy pillanatást vetnünk a samáriai asszonyra. Urunk „Én vagyok 
az” bemutatkozása olyan hatalommá vált életében, hogy szomját, vedrét, 
múltját, ködös hitét felejtve loholt vissza a városba. Örömmel, új el- 
szánással. A régiek elmúltak, újjá lett minden. Egy asszony szívébe be
tört az Úr szeretetéből, lehajoló irgalmából a bizonyosság: Nem majd, 
hanem máris Jézus a Krisztus. Ez a Krisztus nemcsak belelát a szí
vébe, múltjába, jelenébe, de teljes hatalmával és szeretetével kész segí
teni is. Ö az egy és a sokak megváltója. Személyválogatás nélkül.

c) Jézus a Krisztus, aki ismerőit azonnal szolgálatba küldi másokért. 
ö  mindig újra feltárja messiási titkát embereinek, férfiaknak, asszo
nyoknak. Fiataloknak, gyermekeknek is. Nem kiváltságképpen. Nem em
beri alkalmasság vagy rászolgáltság alapján. Ilyenről Krisztussal kap
csolatban szó sem lehet. Ezt ő alaposan kizárta az asszony esetében is. 
Hiszen nemcsak látta, de fel is fedte azt, amit pontosan látott. Mégsem 
a kipellengérezése következett, hanem ki nem mondottan is a felol- 
dozása, a megbocsátás. így batyu nélkül vált alkalmassá arra egy meg
talált asszony, egy kegyelembe fogadott, hogy Urának hírnöke, kö
vete legyen.

Ezt a követséget nem mindig azonos módon foganatosítja Jézus. 
De mindig ugyanazon felismerés, egyugyanazon Lélek által lehetséges. 
Krisztus mindig ugyanaz. A küldetés változik, mert a viszonyok, a kö
rülmények változnak. Mentő szeretetét, újat szerző jóságát azonban min
dig emberek közbejöttével gyakorolja. Minden esetben valóságosan meg
nevezhető ember, emberek, személyek, férfiak, nők javára. Nem séma
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szerint segít, hanem a szíve szándékának és a valóságos szükségnek 
megfelelő módon. A mi világunkban is ezt teszi. A meleg: szótól az anya
gi segítségen át a drága idő odaáldozásáig igen széles a skála!

Nem rejtheti véka alá a kincsét, akinek vigasztalásul, megoldásul 
adatott a megbízható üzenet: Jézus a Krisztus. A kapott világosságnak 
emberek világosságává kell lennie. A személyes felismerése alapján 
lehetséges és szükséges, hogy emberek világra szóló szeretetének meg- 
ajándékozottaivá váljanak. A világ végéig igaz szándékát alaposan meg
pecsételte, amikor vállalta a szenvedést, a keresztet. Egész szívvel sze
rette és szereti a világot. A mi világunkban sem veszhet el, hanem ál
dássá válik benne és javára, aki megragadja hitével azt a Jézust, aki a 
Krisztus.

Szabó Gyula

BÖJT 1. VASÁRNAPJA

Zsid 4,14—16

A zsidókhoz írt levél 2. fő részének indító szakasza textusunk. A 
levélíró szándéka, hogy a korábban hitre jutott, de megtorpant, sőt 
visszafejlődés útjára lépett keresztyéneket rádöbbentse újra Jézus 
„nagyszerűségére”, hatalmára, egyetlen igaz segítő voltára. Azért van 
a lankadás, csüggedés a gyülekezetben, mert tekintetük elfordult Jé
zusról, aki a „hit szerzője és beteljesítője” . Miután Jézus nagyságát mu
tatta meg: nagyobb az angyaloknál, nagyobb Mózesnél — most ebben 
a részben mint népe igazi Főpapját mutatja be.

A főpap szolgálata volt a bűnökért engesztelési szerezni, áldozatot 
bemutatni, kiengesztelni. De ezt először mindig magáért kellett meg
tenni, azután tehette a népért. Jézus itt is nagyobb: „az Isten Fia”, aki
nek önmagáért nem kell bemutatni áldozatot, csak népéért, önmagát ál
dozza a bűnért. Figyelemre méltó, hogy halála mellett nem a feltámadá
sáról szól, hanem azt mintegy feltételezve a „következő lépcsőről” be
szél : „áthatolt az egeken” .

A győztes, a hatalmas, az Úr Krisztus az, akiről szól a bizonyság- 
tétel és aki ilyen erős, hatalmas és ott van az Atya közelében, az érde
mes arra, hogy „ragaszkodjunk” hozzá, ahhoz a hitvalláshoz, melyben 
róla, Urunkról és Megváltónkról teszünk vallomást.

Jézus hatalmának, ÚR voltának emlegetése azonban egyesekben azt 
a félelmet erősítheti, hogy megkísértve és elbukottan, bűnnel szennyez
ve lehetetlen megállni előtte. Ezért mutatja meg az ÜR Krisztusnak azt 
a „szolgai” arcát, amikor a földön járt, ember képében itt volt, „hoz
zánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt.” Aki 
ennyire megértő hozzánk, ahhoz bizalommal járulhatunk, ha segítségre 
van szükségünk, bizonyosan segít, mert tudja, mi a kísértés gyötrelme, 
az elbukás szégyene és készen van nála az irgalom és a megkegyel- 
mezés.

Böjt 1. vasárnapjának textusai a Sátánt legyőző, kísértésen győze
delmes Jézust mutatják meg.
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Böjtbe fordult időnk. De miben nyilvánul ma az, hogy beléptünk a 
böjti időbe? Komorabb lesz a nézésünk? A testi böjtöt ma már a vi
lág keresztyénségének nagyobb része nem gyakorolja. A vidámság el
kerülése sem jellemző mai életünkre, ilyen szempontból nincsen ma már 
„tiltott idő”. Ha most felelnem kellene erre a kérdésre, igénk alapján 
ezt mondanám: közelebb Jézushoz — vissza Jézushoz! Mert most is ar
ra van szükségünk, hogy talájunk irgalmas Jézust, vagy valakit, aki 
Jézus nevében jön és segítő, megértő barátunkká lesz.

1. Jézus az Isten Fia, aki ma is értünk él Isten jobbján. Jó, hogy ezt 
a Jézust fe láthatjuk a böjt elején. Isten Fia, Főpapunk, Isten jobbján 
van, mint a mi szószólónk. Van már, aki egy jó szót szól rólunk és nem 
is akárki, hanem „az Isten Fia”, aki elég erős és hatalmas arra, hogy 
szavának, tettének foganatja legyen.

Böjt elején az erős és hatalmas ÚR-ral kerülünk szembe. De ha
talma mégsem félelmetes. A hatalomról elég sok rossz tapasztalata van 
az emberiségnek. A történelem folyamán hatalom és zsarnokság gyak
ran voltak egymást felváltó, egymást takaró fogalmak. Jézus hatalmát 
mégsem ezért emlegetjük. Az Ő hatalma biztató, bátorító hatalom. „Ra
gaszkodjunk hitvallásunkhoz” — mondja igénk. Ahogy a gyermek félel
mei között ragaszkodik szüleihez, a sötétben közelebb húzódik, ahogy a 
beteg ragaszkodik megszokott, kipróbált orvosához, mert benne van bi
zalma, róla van jó tapasztalata, úgy ragaszkodik Jézusához az, aki már 
megismerte hatalmát, áldozatát, halálát, odaadását és azt is, hogy nem 
üres szó, amit mond, hanem valóságos segítség, valóságos bűnbocsánat. 
Böjt elején engedjünk a szónak: közelebb Jézushoz — ragaszkodjunk 
újra vagy jobban hozzá. Nem kell félnünk hatalmától, mert azzal a go
noszt győzi le helyettünk is, bennünk is. Javunkra használja hatalmát.

2. Jézus megértő barátunk. Ezt igénk arra alapozza, hogy megindul 
erőtlenségeinken, mert neki is volt része kísértésben. Tudja Jézus, mit 
jelent embernek lenni. Velünk együtt szenved (sympathézai) erőtlen
ségeinkben. Jézus együtt érez velünk amikor ránk nehezedik a bűn és 
kikerülhetetlennek, sorsszerűnek mutatja magát. Nincs más út, csak a 
bűnt lehet cselekedni — akarja elhitetni velünk a gonosz. Így egyéni 
életünkbe, így közösségi életünkben. Mai világunk kísértéseiben is ve
lünk van Jézus. Ezek a kísértések nagyon erősek: nem lehet felszámol
ni az éhséget, nem lehet megszüntetni az egyenlőtlenséget, nem lehetnek 
egyenlőek az emberek, mert megosztják faji, világnézeti, vallási stb. 
ellentétek, nem lehet elkerülni a háborút, az atomhalált stb. Ezek a kí
sértések sokszor igen bénítókká lesznek. Elcsüggesztik az embert, még 
azokat is, akik szeretnének változtatni a világ baján. Mennyien vannak 
a különböző egyházak tagjai között is, akik kilátástalan küzdelemnek lát
lak világunk bajainak enyhítését, megszüntetését.

Az a Jézus, aki nem szégyelte magára venni az emberformát, aki 
megalázta magát, hogy szolgáljon az egész világnak és emberiségnek, az 
a Jézus biztat ma is bennünket: amikor segítségre van szükségünk bát
ran kérjünk tőle. Ez a Jézus odakínálja nekünk magát, hogy bűneinkre 
Docsanatot nyerjünk. De odaadja magát azért is, hogy legyőzzük a kí
sértést is.

3. Menjünk bizalommal segítségért Jézushoz. Erőt ad az, hogy is- 
gyengeségeinket, a kísértés erejét, a lankadt térdek és lelógó ke-

c s ü g g e d t  beletörődését. Nem erre hívott el és kötött magához ben- 
ünket. Biztat, hogy van értelme a kísértés elleni küzdelemnek. Van 
értelme a benne való hitünknek. Van perspektívája e világon a szeretet-

Jézus segítő, m egértő  barátunk

49



nek. Csak annak van perspektívája! Nem hiábavaló a magunk szolgá
latát hozzáadni világunk fájó kérdéseinek megoldásához. Le lehet küz
deni azt a kisebbrendűséget, mely folyton azt súgja: kicsi vagyok, ke
vés vagyok. Saját bűneimmel sem tudom magam felvenni a harcot, 
de „vele mindig győzhetek.” Igaz, nem hallatszik messzire a hangom, de 
imádságom a legjobb helyre érkezik, ha hozzá fordulok. „Járuljunk bi
zalommal . . . ” Együtt, mindannyian, Isten egész népe, az egyház. Segít
ségre van szükség e világban, össze kell fognunk. Ahogy egyetértünk 
'abban, hogy egyetlen bűnösnek sem kell elvesznie, mert Jézus eljött, 
hogy megtartsa a bűnösöket — úgy érthetünk egyet abban, hogy vilá
gunknak sem kell elpusztulnia az emberi bűn és gonoszság miatt, meg
menthető, mert Isten világa, Jézus által megváltott, szeretet világ, mely
ben a hívők szolgálata erősítheti, sokszorozhatja, terjesztheti a szerete- 
tet, a megértést, az egymáshoz fordulást, a megbékélést, az emberi 
élet kiteljesedését.

Tóth-Szöllős Mihály

BÖJT 2. VASÁRNAPJA

Csel 20,17—24 

Szolgáljanak a szolgák!

Szövegmagyarázat:

Zsinagóga volt Milétusban. Nem tudjuk, hogy volt-e keresztyén gyü
lekezet. A 18. és a 25. vers valószínűsíti, hogy több helyről gyűltek össze 
a búcsúzáshoz. Efezustól mindenesetre elég nagy távolságra esett a milé- 
tuszi öböl kb. 60 km-re. Nagyszerű számunkra, hogy Lukács megőrizte 
ezt a páratlan beszédet, az egyetlent, amit keresztyének előtt mondott el 
Pál s amelyben apostoli szolgálatának teljessége tárul elénk. A szövege
zésben Lukács finoman utal Jézus utolsó, jeruzsálemi útjának hasonlósá
gára a páli helyzetben. A Nagy Szolga és a „legkisebb szolga” (Pál) 
sorsközössége éppen úgy érződik, mint a küldetés tudata, s annak felté
tel nélküli vállalása. Végtelen alázat és sziklaszilárd öntudat egysége. 
A páli búcsúbeszéd átfogó számadás mindarról, amit eddig végzett, s 
aminek most elébe megy. Mindennapi terhet jelentettek a „zsidók csel
szövései” és a sok áskálódás, hitelrontó rágalom stb. ai gyülekezetek fe
lől. Rendületlenül végezte mégis szolgálatát. Akár kicsi („házanként”), 
akár nagy hallgatóság előtt („nyilvánosan” ), zsidók előtt és görögök 
előtt egyaránt. Szenvedései is igazolják Krisztussal való közösségét Exe- 

geták a később trinitas-dogma páli formájára gondolnak itt: „Isten
hez való megtérés — a mi Urunkban Jézusban való hitről — a Lélektől 
kényszerítve!” Pál apostoli számadása nemcsak a múltat summázza, 
hanem prófétái a jövendőjéről is. Egyre világosabban látja, hogy mi 
vár reá. Mégis megy útján a „Lélektől kényszerítve”, tehát nem démoni, 
sötét erőktől dirigálva. Így lesz „szolgálata” krisztusi. Nem a szenvedés 
növekedésében gondolkodik, hanem küldetése maradéktalan betölté
sében.

Korabeli képet használva, „futása” csak így érhet győzelmesen cél
hoz. A damaskusi fordulattól kezdve így lesz élete és munkája a szó 
legnemesebb értelmében: „Szolgálat!”
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Gondolatmenet

Szolgáljanak a szolgák! A felszólítás indoka és elkötelező alapja az 
a tény, hogy a nagy szolga szüntelenül szolgál. Mi is lenne belőlünk, ha 
egyetlen pillanatra is abbahagyná szolgálatát? mi lett volna Pálból 
különben? talán éppen ő lett volna a szinédrium „nagy inquisitora” . . .  
mindannak, ami volt, ami van és ami lesz nemcsak Pálnál, hanem az 
egész egyházban, Jézus szolgáló szeretete: az alapja és indoka. Azért 
szerethetünk, mert Ö szeret bennünket, azért szolgálhatunk, mert Ő 
szolgál nékünk, azért járhatjuk még a nehéz utat is, mert Ö végigjár
ta a legnehezebb utat, azért nem törődhetünk életünk megtartásával, 
mert Ő feláldozta magát érettünk. A mai vasárnap evangéliuma: az ŰR 
szolgája! S most, az agyoncitált búcsúbeszéd prelúdiumát, a lenyűgöző pá- 
li példát elemezve, nem szabad elfeledkeznünk Jézusról, aki halálos el
lenségéből leghívebb barátot formál, tisztátalan edényt megtisztít, meg
romlott, emberi szavakat igévé izzít, megkötözöttségeinkből újra és újra 
kiragad, s a Lélek hatalmába átemel, megszabadít az önféltés, szenve
déstől való irtózás és a haláltól való félelem rabságából, bátorrá és sza
baddá teszi szívünket a legnehezebb körülmények között is. Csak így 
olvashatjuk és hallgathatjuk a páli vallomást, hogy közben állandóan 
Jézuson tartjuk tekintetünket! Éppen ezért először azt vegyük számba, 
amit ajándékba kaptunk: „szolgák vagyunk!” Tehát van urunk, van 
dolgunk, van otthonunk. Nem vagyunk gazdátlanok. Nem vagyunk mun
kanélküliek. Nem vagyunk otthontalanok. Lehet, hogy korábban is tar
toztunk valakihez, vélhettük, hogy ismerjük dolgunkat a földön, sőt 
kialakíthattunk magunk számára valamiféle szállást, védettséget a nagy 
nélkülözés világában. De most — s ez a páli számadás sodróerejű bi
zonyossága! — az igazi ÜRhoz tartozunk, küldetésünk kristálytisztán áll 
előttünk és olyan védettséget kaptunk, amelyben békességünket senki 
sem veheti el. Nem kell már aggódnunk se kenyerünk, se ruházatunk 
stb. miatt. Mindez már nem a mi dolgunk. Az ŰR gondja. Szolgaként 
semmi jót sem veszítettünk el, sőt felbecsülhetetlenül sok jót kaptunk. 
Gondoljunk csak arrai, hogy az „urak” mindenütt (!) félelemben élnek, 
hiszen a pozíciót védeni kell ellenségtől, irigyéktől. Milyen szabad em
ber a szolga! . . .  Csak a szolgáknak van félelemnélküli életük, ha Uruk 
a Nagy Szolga. Nem kell gyűjtögetni tartalékot, elég a mindennapi. De 
kapkodás sincs már változó életcélok között. A szolga tudja napról nap
ra, hogy mi a dolga, mit bízott rá Ura. Lehet, hogy nem érti mindig. 
Apró részletfeladatok néha eltakarják a nagy tervet. De a szolga tudja, 
hogy Ura mindent helyesen tesz. Ezért hálás naponta azért, hogy szol
ga lehet. Így válik egyre szabadabbá. Nem riad vissza áskálódásoktól. 
Nem csüggeszti, ha rejtve, a ház falai között végzi feladatát. Az sem 
szédíti el, ha nagy plénum elé küldik. Nem kell keresnie a szavakat, 
csak pontosan tovább adnia a rábízottat. S mivel esze, érzelemvilága, 
ösztönisége, akarata javíthatatlanul az „urak világához” van kötve, bol
dogan tapasztalja meg az ajándékba kapott Lélek erejét, amely egyre 
inkább meghódítja, betölti és vezeti szolgálatában. Lassan már nem is 
veszi észre fáradtságát, nem törődik önmagával, nem riasztja veszély. 
Egyszerűen elfelejtkezik önmagáról, már csak az fűti, hogy futását el
végezze. Boldog a szolga, mert valóságosan szabad és öröme sohasem 
fogy e l .. .

Ezért biztassuk is egymást:-szolgáljanak a szolgák! Kísértés, ha va
lami nyakatekert módon a szolgálatból újsütetű uralkodást formálunk 
ki. Kísértés, ha elfogadtuk a legmagasabb szintű életformát, a szol-
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gálatot, de tétlenkedünk, irigykedünk, civakodunk szolgatársainkkal stb. 
s így „rossz szolgáknak bizonyulunk. A régi időkben Isten szolgáinak 
nevezték magukat a „keresztény” uralkodók és abszolút hatalmukért 
mindenre képesek voltak. Ugyanilyen fonák dolog, ha a lelkész magát 
hagyományosan Isten szolgájának nevezi, de a reá bízott szőlőt gaz borít
ja, a tőkék betegek és szüretkor nem csendül fel vidám ének ... Tehát: 
Szolgáljanak a szolgák! ahogy szállnak az évek, egyre inkább érzem en
nek a felszólításnak személyes és időszerű voltát. Nem az a dolgunk, 
hogy klikkekre szakadozva bíráljuk Urunkat, okoskodjunk küldő szava 
hallatára, egymás megbízatását irigyeljük, magunkét ne becsüljük, hanem 
tenni dolgunkat, ami éppen elég. Ha szolgálatban töltenénk a sok-sok el
fecsérelt időnket, országosan felpezsdülne a gyülekezetek élete. A szolga 
végezze munkáját becsülettel, mert eljön az este, amikor már nem dol
gozhat. Mindenki a maga helyén tudva, hogy valamennyi szolgálati hely
nek ugyanaz az Ura, aki a számadáskor egyetlen mércét használ, a 
hűséget! Minél bátrabban vállaljuk szolgálatunkat, annál nagyobb lesz 
boldogságunk és békességünk. Senkit se tévesszen meg a lukácsi, rajz 
férfiak sírásáról és könnyhullatásáról. Nem a reménytelenséget jelzi, 
hanem kifejezi a szolgálattevők közösségét, mert szolgálni csak közös
ségben lehet, a Nagy Szolga munkatársi közösségében. Ebben a közös
ségben törik meg a szakmai féltékenység, hiú rivalizálás, sikerhajsza dé
moni kísértése. Helyette felragyog előttünk az egymást váltó és egy
másba fonódó szolgálatok szép rendje Urunk vezetésében. Eltűnnek 
generációs problémák. Lassan-lassan képessé válunk egymás megbe
csülésére, hiszen a szolgák egymás iránti szeretete az „új parancs” Urunk 
közösségében. Aki közöttünk többpapos gyülekezetben szolgál, tudja, 
mit jelent a szolgálattevők közössége vagy annak a hiánya. De egypapos 
beosztásban is igaz, hiszen személyi kérdések mindenütt felvetődnek. 
Talán egész egyházi életünkben a személyi kérdések a legkritikusab- 
bak. . .

Még egyet. Érdemes a szolgáknak szolgálni Urukkal, a Nagy Szol
gával. Amikor jelentős számban vannak lelkészi karunkban idős, sőt 
öregedő kollégák, felbecsülhetetlen erőt jelent a rohanó idő bénító ha
tása alóli szabadulásunk. Nem gondolkodunk a nyugdíjig hátralevő 
éveinkben, nem lassítunk tempónkban, nem fogy felelősségünk Isten 
országa ügyéért, drága magyar evangélikus egyházunkért. Sőt magával 
ragad a pali példa, a „futás” fiatalon is, öregedve is, lankadatlanul. 
Nem törődve sokat magunkkal, csak egyetlen célt tartva szem előtt: 
„csakhogy elvégezhessem pályafutásomat és azt a szolgálatot, amit az 
Űr Jézustól kaptam . . . ! ”

Ne félj semmitől és senkitől szolga vagy! örülj! Ezért ragaszkodj a 
néked adott kegyelemhez: lehet szolgálni — kell szolgálni — érdemes 
szolgálni!

Balikó Zoltán
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BÖJT 3. VASÁRNAPJA

Az Isten Báránya 

Jel 5,1—9

Az alapigéről

2. v. axios =  méltó, illő, megfelelő. A császárkultuszból származó ki
fejezés. 1930-ban fedezték fel Domitianus császár egyik kultikus szob
rát. Kisázsia-szerte ilyenek előtt folyt az áldozás, tömjénezés és lebo- 
rulás. Ez időben történt az evangélium hirdetése Kis-Ázsiában és ami
kor a római hatóságok keményen reagáltak, a keresztyéneket gyötör
te a kérdés: Kinek a kezében van az ember élete, sorsa, történelme; a 
császáréban, vagy Jézus kezében? A Jelenések könyve felel erre: csak 
Jézus Krisztus, Isten Báránya méltó erre.

3. v. A háromszintes világképben elhelyezett emberek és angyalok 
között senki sem méltó erre ia feladatra.

5—6. v. A „középen” levő méltósága Jel. 3,21 szerint onnan van, 
hogy Jézus győzött és Atyjával együtt ül az ő királyi székén „arnion” =  
juh, kos, bárány, a Jel.-ben Jézus egyik neve, 28 helyen fordul elő és 
többnyire társul hozzá a hatalomnak valamelyik jelzője. 9. v. Azért új 
az ének, mert apokaliptikus távlatot nyit. A most következő himnuszok 
bizonyára hozzátartoztak a kis-ázsiai gyülekezetek liturgikus kincsé
hez és egyre bővülőbb köröket érintve, kozmikus távlatokba torkol- 
lanak.

Minden kornak saját harcában nyújt erőforrást ez a szakasz. Áhí
tattal veszem kézbe W. Knevels kommentárját, mely 1935-ben jelent 
meg Frankfurtban. Tehát akkor, amikor a náci ideológia kikezdte már 
a Bibliát és hirdette az árják faji felsőbbségét. Knevels igénkbe fogódzik 
és azt írja: Csak Krisztusnak adatott meg, hogy megnyissa a lepecsételt 
könyvet. Nélküle ez nem megy! Meg kell ezt mondanunk a „németke
resztyéneknek” is. A 9. verssel így érvel: A gyülekezet Jézus vérén meg
vásárolt nép, és minden törzsből, nyelvből, nemzetből és népből való. 
A váltság nincsen egyetlen fajhoz se kötve!

Sajnos, még ezeken a frontokon sem dőlt el mindenütt a harc Jézus 
javára, mégis, a mi időnkben más frontok is nyílnak. Pl. az, amelyen 
szembe kerülünk mindazokkal, akik apokaliptikus végpusztulással ré
mítik az emberiséget mintha ez volna az Isten által rendelt sorsunk. Mi 
azonban tudjuk és hirdetjük, hogy az apokalipszis annak feltárása és ki
jelentése, hogy tegnap és ma és örökké Jézus, Istennek Báránya áll a 
középen! Jövőnk tehát Isten szeretetében rejtőzik!

És nagyon sírtam . . .

E szakasz felett Bengel így meditált: „A mennyei Jelenések köny
vét nem sírva írták, de könnyek nélkül nem lehet megérteni”

Az ember e sírásának végső oka az, hogy senki se méltó arra, 
hogy Istentől átvegye a hétpecsétes könyvtekercset: a végzéseket, me
lyekkel Isten a világmindenség történelmét formálja. Márpedig a hatal
mas kozmosz éppen úgy mint a mi porszemnyi életünk és a népek élete 
egyaránt része e történelemnek.

53



Ez a sírás végigvonul az emberiség történelmén. Hesziodosz azért si
ránkozik, mert sajnálja a tovatűnő bronzkort és fél a vaskortól. A 
Krisztus utáni században pedig Domitianus kegyetlen uralma alatt Já
nos apostol száműzetésben azért sír, mert sehol sem találtatik senki aki 
méltó volna átvenni a tekercset. Két évezred múlva, az atomkor embe
risége is fél. Rettegve gondol arra, hogy hozzánk hasonl,ó gyarló és vét
kes emberek kezében van letéve a Föld léte vagy pusztulása. Minden 
korok emberének szól az amit János is hallott: „Ne sírj, íme győzött az 
Oroszlán Juda törzsiből, Dávid utóda és felnyitja a könyvet! „Mert 
győzött Jézus Krisztus, Juda oroszlánja! Ám amikor János Isten trónu
sára nézett, már nem oroszlánt, hanem Bárányt látott a közepén, mint
ha meg volna ölve. Ö vette át a könyvtekercset. Egyedül ö  méltó reá, 
mert egyedül Ö a félelmeink f eloldó ja! Mert Jézus úgy szenvedett éret
tünk mint a levágott bárány és úgy harcolt és győzött érettünk mint 
az oroszlán!

Egy Bárány áll a középen . ..

Míg Pál apostol teológiájának középpontjában a kereszt áll, János 
ugyanerről úgy tesz bizonyságot, hogy a Bárányt hirdeti. Evangéliumá
nak legelején: íme az Isten Báránya, aki hordozza a világ bűnét! Utol
só művében pedig vallást tesz arról, hogy bűneink hordozása a Bárány 
életébe került! A Bárány halálos sebeket hordoz, de él, mert fel
támadott!

Jánosnál azért hangsúlyos a Bárány Jézus meghirdetése, mert így 
egyszerre kapcsolódik a zsidók áldozati gyakorlatához, legnagyobb ün
nepükhöz, a páskaünnephez Ész. 53 próféciájához: „sebei árán gyógyul
tunk meg”

A ma gyülekezetében is középen kell hogy álljon a Bárány! Jézus 
a Gecsemáné és a Golgota győztes Ura, a harmadnap győztes bajnoka 
és Ő az eljövendő! Egyszerre igaz Jézusról az, hogy Ő Isten választot
ta, de az is, hogy elhagyta Őt az Isten, ö  bírója e világnak, de ö  az, 
aki felett a világ bíráskodott. Ő egyszerre szabad és ugyanakkor fog
lyunk is volt. Ő a mindenható, de magatehetetlen is volt. Jézus így volt 
és ma is csak így van együtt népével. Sokszor együtt haladva vele, sok
szor szembeszállva vele, míg népe meg nem tanul igazodni a kereszthez. 
Mert akkor engedelmes a gyülekezet, ha a győzelmeket azon az úton 
keresi, melyen a Bárány járt és győzött; az alacsonyságban, erőtlenség
ben, önmaga odaáldozásában, legyőzetésben, tehát az áldozatos szeretet- 
ben. A Bárány a középen állva eligazít bennünket az értékek igazi rend
jében. Mert a gyülekezetnek ebben a világban kell hogy legyen anyagi 
alapja, kulturális kapcsolata, társadalmi feladata és egyéb földi funkció
ja. A gyülekezet életereje, szolgálata és hasznossága azonban azon mú
lik, hogy tud-e a Bárány méltatására, magasztalására lenni.

A Bárány áll az eljövendő események, az utolsó dolgok történései
nek is a közepén. És ez nekünk elég! Mert igaz, hogy az eszkatológiai 
távlatot csak tükör által, homályosan látjuk, de a Bárányt jól ismerjük 
és jól látjuk, hiszen szinte a szemünk előtt vitetett a mészárszékre és 
tudjuk, hogy sebei a mi gyógyulásunk és menlevelünk az örök életre.
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És új éneket énekelt!

A Bárány áldozatára a gyülekezet énekkel, imával és hitvallással 
válaszol. Mert az Isten nagy szeretete, mely van a mi Urunk Jézus 
Krisztusban csordultig tölti a megváltott ember szívét viszont szeretet
tel. Ez a viszonozott szeretet áraszt életet a gyülekezet válaszába 
Így forrósodik át Luther magyarázata a II. hitágazathoz és megte
lik az imént megmenekült ember élményével, aki elmondja szabadu
lását: „Az én Uram, aki engem elveszett és megítélt embert megváltott, 
vagyis minden bűntől, a haláltól és az ördög hatalmából megszabadított 
és magáévá tett, nem arannyal, sem ezüsttel, hanem szent és drága vé
rével, ártatlan szenvedésével és halálával, hogy egészen az övé le
gyek . . . ” Íme, a Bárány áldozata a hitvallásban.

Az ének pedig kérdez és válaszra kényszerít: „Isten ama Báránya 
hogy jut a keresztfára? Mért foly alá szent vére? Értem tette ezt Jézu
som, fájó szívvel hiszem, tudom, lelkem örök üdvére” (774,2) Íme a 
Bárány áldozata az énekben.

Benne dobog a Bárány áldozata a szentek imádásaiban. A „Sacra- 
mentarium Gallicanum” himnusza teljes egészében alapigénkre épült: 
„Valóban méltó és igaz, hogy hálát adjunk neked mindenható örök Is
tenünk, Krisztus, a mi Urunk által: mert az Ő kiontott vére megbékéltet
te a földet a mennyel. Valóban drága ez a béke, iamelynek a drága vér 
feláldozása volt az ára. Nem arany vagy ezüst, nem drágakő, hanem az 
a vér, amely a Megváltó oldalából ömlött ki. Ennek a vérnek kiömlése 
ujjongással töltötte be ,az eget, feloldozta a földet és megremegtette a 
poklot. Ezt szemlélik az angyalok és öröm tölti be őket. Ezt szemlélik 
az emberek és ujjonganak a ragyogó fény láttán, Ezért magasztalják az 
angyalok a te fölségedet. Ezért imádnak a hatalmasságok és tisztelnek 
reszketve minden erők. A menny és mennyei hatalmak és a boldog szerá
fok kórusban ujjonganak neked. Kérünk téged, hadd egyesüljünk az ő 
magasztalásukkal és hadd valljuk teljes hódolattal: szent, szent a Se
regek Ura!”

Minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből. . .

Aki a Bárányon tájékozódik az embervilágban, el kell hogy hagyja 
a fehér-színes, kultúr-primitív, első- második-harmadik osztályba tar
tozó népek, reakciós-haladó, szegény-gazdag és egyéb jelzőket, melyek
kel a népeket szokták illetni. Isten, aki egy vérből teremtette és egy 
vérrel — a Bárány vérével — váltotta meg az embert, mindet együvé 
öleli szeretetével. Meg kell tanulnunk nemcsak mondani, hanem min
den síkon alkalmazni igénk kifejezését, a „Minden” - !  Erre a minden 
embert egybefogó felelős szemléletre tanít minket Isten szeretete, mely 
Jézus Krisztust az egész világnak adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne 
vesszen, hanem örök élete legyen.

A Bárány vérének akkora a vásárló ereje, hogy azon Jézus minden 
embert meg tudott vásárolni Isten számára, minden törzsből, nyelvből, 
minden nemzetből és népből.

Jézus végső győzelme és bűnön, halálon, ördögön aratott diadalának 
örömhíre, az evangélium is meg akar találni minden embert. A Jelené
sek Könyvének nagy örömünnepe, melyben egybeolvad a Teremtő Isten, 
a megváltó Jézus, a megmentettek, sőt minden teremtmény öröme, azt 
jelenti, hogy Isten szeretetéből senki sincsen kizárva, sőt szeretete „min-
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dent hisz, mindent remél” , még azt is, hogy értelmét vesztik a gyakran 
emelt válaszfalak, melyekkel megkülönböztetünk jó és rossz, hivő és 
hitetlen, kegyes és ateista embert, barátot és ellenséget, mivel mi mind
annyian Isten irgalmából élünk és arra vagyunk utalva az utolsó nagy 
napon is.

Lehet, hogy kevés gyülekezetben tudjuk elénekelni „Isten Báránya” 
vasárnapján Gerhardt Pál énekét (767), de utolsó versével együtt imád
kozhatunk 

„Ha eljutok majd egykoron Országod örömébe:
Szent véred legyen bíborom, lelkemnek öltözéke.
Ez koronázza fejemet, ha egykor boldogan megyek 
Trónja elé Atyámnak; S mert eljegyeztél engemet,
Te ékesítsd fel hívedet, s add, hogy melletted álljak!”

Józsa Márton

BÖJT 4. VASÁRNAPJA

Róm 5,12—17 

Örvendj Isten népe:
mindnyájan Krisztus kegyelme alatt vagyunk!

Textusunk mondanivalóját hadd foglaljam össze Prőhle Károly 
teológiai akadémiai kompendiuma alapján (A római levél magyaráza
ta, Bp. 1959). Prőhle szerint Pál megmutatja a Jézus Krisztusban meg
jelent kegyelem üdvösségtörténeti távlatát. Az emberiség története a vi
lág teremtésétől a világ végéig két korszakra oszlik, és mindkét kor
szak sorsát egy-egy ember szabja meg. Az első korszak Ádámé: vétke 
folytán kiterjedt az egész emberiségre a bűn és a halál. A második kor
szak az új emberé, Jézus Krisztusé: az ő igazsága folytán terjedt ki az 
egész emberiségre a kegyelem és az élet. Pál a két személy egymás mel
lé állításával mesterien szemlélteti Isten kegyelmének nagyságát, gon
dolatmenete azonban bonyolult, érvelésében állandóan változik a pár
huzam és a fokozás. (Tegyük hozzá: a 13—14. vers „gondolatjelek kö
zött van” , jobban megértjük Pál gondolatmenetét, ha „első olvasásra” 
kihagyjuk ezt a két verset). Pál megmutatja, miben hasonlít Ádám és Jé
zus, de ezt a hasonlóságot is annak a kiemelésére használja fel, hogy Jé
zus felülmúlja Ádámot.

Textusunk egy nagyobb szakasz fele, gondolatmenete szerint két 
részre osztható. 12—14: Egyetlen ember, Ádám vétke miatt terjedt el 
a bűn és a halál az egész világra. 15—17: Az egy Jézus Krisztus által 
terjedt el a kegyelem és az élet. De amennyivel nagyobb Jézus Ádám
nál. annyival biztosabban győz a kegyelem és az élet a bűn és a halál 
fölött. . .  Ádám a múlt embere tehát, Jézus a jelené és a jövőé. Nem 
lehet többé vitás, hogy Isten haragja (Róm. 1,18—3,10!) és kegyelme kö
zül melyik a nagyobb, ha egymás mellé állítjuk Ádámot és Krisztust.. 
Ádám csak típusa (tüposz =  nyom, lenyomat, bélyeg, jel, forma, példa); 
képe az Eljövendőnek (15. v), nem maga a valóság tehát. A kép és a való
ság hasonlít egymáshoz, de mégis a valóság a nagyobb és értékesebb
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Ádám öröksége — a fentieken kívül — a kárhoztató ítélet is (katak- 
rima, 16. v.), míg Krisztusé a megigazító ítélet (dikajóma). Ez a vers is
mét az ítélet és a kegyelem szembeállításával emeli a kegyelmet az íté
let fölé. Nagyobb hatású a kegyelem kihirdetése, mint a vétek feletti 
ítélet! A kárhoztató ítélet olyan rettenetes, mint a pestis terjedése, a 
másik olyan rendkívüli esemény, mintha valaki egyetlen csapással vág
ná le az ezerfejű sárkány minden fejét, (rövidítve, Prőhle, i. m. 106— 
109. lpk).

Az Ádám név szörnyű örökséget hordoz, mint személynévtől még
sem idegenkednek az emberek (mint pl. Kain vagy Judás nevétől). En
nek — textusunkon kívül (15. v!) — az lehet a magyarázata, hogy pl. az 
egyik ÓT apokrifus (Bölcsesség könyve) szerint Ádám vezeklésével el
nyerte az Úr bocsánatát. Pontosabban: a bölcsesség „vezette ki buká
sából” (Bölcs 1,01) — a „bánat és a vezeklés útján” teszi hozzá a rk. 
Biblia jegyzete (764. lp). Egy középkori legenda arról szól, hogy Ádám 
koponyája a Golgotán a kereszt tövében feküdt. . .  (koponya a Kopo
nyák hegyén!), de e folyamatnak az lehet a csúcsa, ami Dante Isteni 
színjátékában csapódott le: A pokol tornácában, az első kör a „lebegők” 
helye, ezek nem bűnösök, de nem mentek át a keresztségen. . .  Ide szállt 
le halála után Krisztus s felvitte a mennybe az Ótestámentum szentjeit 
—. köztük elsőként Évát és Ádámot — ők voltak tehát az első üdvözöl
tek, hiszen Krisztus előtt senki sem üdvözülhetett. (Babits ford. és ma
gyarázata nyomán). Persze az is elképzelhető, hogy akik szemében nem 
bűn a bűn, nem ijesztő a bűn Ősatyja sem!

A feldolgozásnak egyik lehetséges módja az, hogy az örökségeket 
állítjuk párhuzamba. Ádámmal elveszítettük a paradicsomot, Krisztus
sal új paradicsom kezdődik. Az egyes részmondanivalónál hangsúly ke
rülhet arra, hogy Krisztus bocsánata erősebb ádámi bűneinknél; a Jé
zus Krisztus által kihirdetett kegyelem nagyobb hatású esemény az Ádám 
vétke felett kimondott ítéletnél; s az Élet is erősebb a halálnál. (Egy 
másik lehetséges feldolgozást alább közlök). Akármelyik gondolatme
netet választjuk is, ne felejtsük, nem lenne szerencsés Pál amúgy is bo
nyolult gondolatmenetét fejtegetni és tovább bonyolítani. Helyette ki
ki gondolja át, s a szószéken mondja el egyszerű szavakkal, mit jelent 
Ádám öröksége tagjaiban, életében, családja és nemzedéke életében, s 
mit adott (s még mit jelenthetne) Krisztus kegyelme ugyanezekben! 
Meg kell kérdeznünk — magunkat és a gyülekezetei — felváltotta-e már 
keresztyénségünk életében az Ádám-korszakot a Krisztus-korszak? S 
úgy kell prédikálnunk, hogy ez a korszakváltás bekövetkezzék!

Témánk: Ádám és Krisztus örökösei vagyunk.

Faluhelyen, de idős emberek otthonában városon is tele a szobák 
fala régi fényképekkel. „Szüléink, nagyszüleink ők” — mutogatják a lá
togatóknak, „ettől örököltük a tanyát, a másik azt a szép faragott botot 
hozta magával a háborúból. . . ” A bennfentesek néha még többet is meg
tudhatnak az ősökről, ki hozott a családba (s örökített) TBC-t, könnyel
műséget, keményfejűséget vagy más „családi vonást” .

A családi képek sorába kívánkozik Ádám képe is, Krisztusé is.
1. Mindannyian hordozzuk Ádám örökségét. Súlyos csomag (a dip

lomácia nyelvén: kosár), tartalma: a bűn, az ítélet és a halál.
A bűn. Ádám vétkezett, vétke mint vetőmag kerül tovább minden 

nemzedék életébe. „Mint ősszel a levél elhagyja fáját (egymás után le-
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válva, míg az ág) a földön látja egész ruháját: (Ádám rossz magva úgy 
veti m agát...” (Dante, Pokol, III, 112 kk). Nem vígasztal, hogy mi is 
örököltük („Ádámban mi mind vétkeztünk. . . ”) s elrettent, amikor gye
rekeim életében látom viszont saját bűneimet! A bűn legyőzöttség is, 
de ugyanakkor olyan törvényszegés, amelyre — előzőleg vagy menet
közben — „beleegyezésemet adtam”. Ádám adott példát a védekezésre 
is (egymásrafogjuk, mindent meg tudunk indokolni, magyarázni) s a me
nekülésre is (takargatjuk a bűnt annak megbánása nélkül). A bűn bu
kás is, állapot is (elcsúszom a sárban, sáros is leszek, esetleg felállni sem 
tudok!) S akkor még nem is beszéltünk egymás elleni vétekről, tár
sadalmi bűnökről, történelmi bűntettekről. . .  Mindezek egy-egy ránc az 
Ádám arcunkon. (.V ö. Ezék 28,13—19).

Az ítélet. A lét minden terhétől az örök elvettetésig. A munka örö
me mellett annak verejtéke, a betegség lázrózsái, & kenyérgondok. A há
zastárssal való közös élet lehetetlenülése, nemzedékprobléma az apák 
képmutatása miatt. . .  A legyőzőitek minden kínja és vérvesztesége, de 
a győztesek rettegése... — ezen a földön. S a fenyegető lehetőség: Is
ten nélkül tölteni az örökkévalóságot.

A halál. Emberileg visszavonhatatlan kiesés • a kegyelemből, az Is
ten közeléből. Az esendőből halandó lesz: minden édesanya az élet
tel a múlandóságot is továbbplántálja. S ugyanakkor a halál nemcsak 
büntetése-következménye a bűnnek, közvetlenül is okozzuk egymásnak 
felelőtlen közlekedéssel, gondatlansággal, halálos sértéssel, a javak igaz
ságtalan elosztásával.

Ádám-ősünk öröksége nem örvendetes. Kényszerűen, lerázhatatlanul 
a miénk. Kár lenne azonban Ádámra haragudnunk: melyikünk csele
kedett volna másképpen helyében? S embervoltunk joga: szembeszáll
ni, „ellen-perelni” az örökséggel...

2. Mindannyian megragadhatjuk Jézus örökségét. Áldott örökség ez, 
mely semlegesíti, megrontja, legyőzi Ádámét: a bűn helyett a kegyelem, 
az ítélet helyett az igazság, a halál helyett az élet.

A kegyelem. Bűneink bocsánata, amiért nagy árat fizetett a Gol
gotán („érted, Ádám bűnös f ia . . . ” Ék, 198), azért van joga elfelej
teni, háta mögé vetni azokat. Senki sem vádol többé. Aki ezt hiszi, meg 
is tapasztalja igazát, elvettetik róla bűnei terhe. (Az előbbi képben: 
Jézus felemel a földről, letörli rólunk a sariat, de meg is akadályozza 
újabb elbukásunkat! Kegyelem az is, hogy legyőzött ellenfél a Sátán, 
aki albuktatta Ádámot. (Lukács a megkísértés története előtt közli 
Jézus családfáját: „ . . .  ez Ádámé; ez pedig Istené” 3,38).

Az igazság. Jézusért igaznak fogad az Isten. Igaznak mond, megiga
zít. S aki megigazíttatott — éljen igaz módon. Erre nem elég Ádám örök
sége, sőt az visszahúz, ellenkezőre hajlamosít, negatív példát mutat..., 
erre Krisztus ereje és példája kell, aki bizonyságot tett az igazságról, 
sőt maga az Igazság!

Az élet. Az új élet itt a földön, s az örök élet Ővele. Jézus nevében 
megvalósítani valamit abból a légkörből, fényből, igazságból, ami az 
örökkévalóságból sugárzik előre. S vállalni az életet 1 Tim 2,14 értel
mében, s felocsúdni az ördög csapdájából (2 Tim 2,26). Ha nincs bűn, 
mert megbocsáttatott, nincs fullánkja, nincs hatalma a halálnak sem. El
viselhető (beteljesült Montaigne „kegyes” óhaja: „Aki meghalni tanítaná 
az embereket, az élni tanítaná őket” — Gábor, Gondolatok könyve, Bp. 
1958. 26), sőt Krisztus gyermekei számára kívánatos. Krisztus győzelmé
vel „utódai” fölibekerekedhetnek Ádám örökségének: „akiken eddig ural
kodott a halál, most azok uralkodnak az életben” (17. v).
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3. Az Ádámnál erősebb Krisztus örökösöket keres Ádám fiai között. 
Legyünk hát új ádámokká! A betegség lehet ragályos, sőt ragadós, örö
kölhető ..., a gyógyulás mindenképpen egyedi, a gyógyszert be kell 
szednem, a gyógymódot vállalnom. Ádám öröksége leterhel, elcsüggeszt, 
lázadozásra ösztönöz, de ne feledjük, hogy Krisztus sokkal nagyobb 
öröksége is valóság. Nem olyan cél, ami felé törekedni kell, hogy való
ság lehessen, hanem Krisztusnak már most céljához vitt tette. Aki Benne 
hisz, máris övé az örökség: a bűn ellen a bocsánat, az ítéletben a fel
mentés, a halálban az örök élet.

Ádám fiai vannak elegen, nagy szüksége lenne a világnak minél 
több Krisztus-„formátumú” (akik a Krisztust „formázzák” életükkel) 
emberre, akik felmutatják, hogyan szállnak szembe életükben saját 
Ádám-örökségükkel, s hogyan harcolnak mások vétke, a halál réme és 
hatalma ellen.

Az Ádámfiak — méltó örököseiként annak az Ádámnak, aki erő
szakosan hatalmába akarta keríteni mindazt, amitől Isten eltiltotta — 
állandó ijedt aggodalomban élnek: „mi jut nekem, miről maradok 
l e . . . ? ” A krisztuskövetők — emlékezve arra, hogy Jézus még ahhoz sem 
ragaszkodott féltékenyen, ami az övé volt — (Fii 2: a második Ádám- 
ról szóló szakasz!) azon gondolkodnak: mit tudok adni, mivel tudok 
szolgálni. Az Ádámfiak folyton sírnak, elégedetlenek, s miközben ál
dozatról papolnak, maguknak kaparnak..., a krisztusiak ajándékozó 
mega j ándékozottak.

A falon ott a két kép. Ádámhoz vagy Krisztusra hasonlítunk?!

Az élő Jézus az igeszakasz témája. Amikor őt prédikáljuk, amikor 
hozzá f ordulunk, nem egy emléket idézünk fel. Nem a múltra koncent
rálunk, hanem ahhoz fordulunk, aki valóban él. Az egyházi esztendő, a 
vasárnapok és ünnepek sora nem történetek felelevenítése, nem tanítás- 
tanulás szavak és jelek által, hanem az élő Jézus találkozása gyülekeze
tével. Ez az a fő szempont, amelynek fényében gondolkodunk a tex
tuson.

A Zsidó levélnek ebben a néhány mondatában minden abszolút, le
zárt és végleges. Jézus főpapi szolgálata örök, személyhez kötött, átru- 
házhatatlan. Természetesen az ószövetségi zsidóságnál is folytonos a fő 
papi hivatal, de csak ilyen absztrakt módon. Maga a hivatal folyama
tos. Jézus nem adja tovább ideje lejártával a szolgálatot másnak, szü
net nélkül végzi közbenjáró szolgálatát. Tökéletes főpap tehát.

Igazi főpap azért is, mert hozzánk illő. Isten hozzánk méri azt, akit 
segítségünkre küldött? Nem hordozza magában ez a tény a veszélyt,

Zászkaliczky Pál

BÖJT 5. VASÁRNAPJA

Zsid 7,24—27

Jézus az igazi főpap

A textusról
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hogy képünkre formáljuk, s így végül valami eszmét követünk a való
ság helyett? Azért hozzánk illő főpap Jézus, mert épp ő tud rajtunk 
segíteni, épp őrá van szükségünk. Olyan főpapra, aki hibátlan, tökéletes. 
S amit itt felsorol a levél szerzője, az valóságos, sodró erejű Isten-di
cséret, vagyis Jézus magasztalás. Akik pedig megszólaltatjuk, jó, ha nem 
feledjük, nemcsak az istentiszteleti ének és egy-egy imádság feladata, 
hogy dicsőítse Jézust. Van eset, amikor azt a prédikációnak is meg kell 
fogalmaznia. Nem is lehet Jézusról igazán és őszintén beszélni, ha nem 
kap helyt szavaink sorában a hála és a dicsőítés.

Texutusunk tömör dogmatika. Hitvallásnak is mondható (nem vé
letlen, hogy a CA is hivatkozik a szakaszra), belőle mégis intelem és fel
hívás vagy inkább biztatás árad: járuljunk Istenhez. Mert akik az igazi 
főpap útján közelítik meg a szent Istent, azok az irgalmas Istennel ta
lálkoznak.

Az igehirdetéshez

Böjt 5. vasárnapjának témájához szervesen illeszkedik a textus. Jé
zust kell hirdetnünk, az igazi főpapot azok szerint a, szempontok sze
rint, amelyeket a textus felvázol.

Egyházi terminológiát oly kevéssé ismerő gyülekezeteink számára 
talán nem érdektelen, ha elmondjuk, hogy a főpap itt korántsem jelöli 
a legfőbb egyházi méltóságok valamelyikét viselő embert. Azt a köz
benjárót határozza meg, aki áthidalja a mérhetetlen szakadékot az Is
ten ellen fellázadt, folytonos lázadásban levő ember és a bűnt gyűlölő 
Isten között.

Annak a zsidó gyülekezetnek, amely oly -jól érzékelte, hogy megköze
líthetetlen a szent Isten a bűnös ember számára (gondoljunk Ézsaiás 
elhivíatási víziójára!), kezdettől megvolt a főpapja. Most azonban más
ról van szó. A vasárnap és a textus kizárólagosságot fogalmaz meg. 
Nincsen többé szükség a főpapi szolgálat eddigi formájára és gyakor
latára, mert az csak félmegoldást nyújtó, emberi szolgálat. Utánzat csu
pán. Ideje lejárt, mert eljött az igazi főpap, Jézus.

Miért Ő az igazi főpap? 1

1. Mert örökkévaló.

Mindenkor él és szüntelen végzi a feladatát (esedezik érettünk). 
Ember nem ígérhet annál többet (s ez is óriási), minthogy „amíg élek”, 
gondoskodom rólad, imádkozom érted stb. Sőt annál többet sem ígér
het (ez is ritka), hogy mindig segítek, ha bajba kerülsz, ha nehéz gon
dok törnek rád, együtt töprengek veled, ha tanácstalan vagy, segítek 
elhordozni valamit, amit egyedül nem bírsz.

Senkitől sem várhatunk örök mellettünk állást, szünet nélküli, fo
lyamatos, érettünk való jelenlétet, támogatást. Ennyi a maximum: amíg 
élek — amikor szükséged van rám.

Jézus főpapsága az állandóságot, s a töretlen folytonosságot jelenti 
számunkra. Azt, amit — mert emberek vagyunk (halandók, térhez, idő
höz kötöttek, ezernyi korlát közé szorítottak) — semmiképp sem tu
dunk megadni egymásniak. Nincsen rá módunk, nincs hozzá lehetősé
günk. A legjobb szándék vagy a legmélyebb szeretet esetében sem.
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Jézus az igazi főpap. Szolgálatát nemcsak a halál nem szüntette 
meg, de nem szabott annak véget az Atyához való visszatérés sem. 
Szüntelen munkálkodik, mondja magáról. Ez nemcsak földi életére néz
ve igaz, hanem igaz ma is. Szünet nélkül végzi érettünk közbenjáró 
szolgálatát. Ha képtelenek vagyunk megfogalmazni, miben szorulunk 
segítségre, akkor is. Ha senki sem tud szenvedésünkről, aggodalmunkról 
vagy bűnünkről, ő pontosan tudja, miben vagyunk. Amikor szürkén és 
egyformán telnek a hétköznapjaink, az ő szolgálata akkor is tart. Kö
nyörög értünk kísértésben, félelemben, örömben, bűnben, békétlenség
ben, bármilyen helyzetbe kerüljünk is. Szolgálata mindig tart, életünk 
minden pillanatában. És örökké. Nem la haláláig, s nem a mi halálunkig. 
Mindaddig, amíg kristálytiszta és világos nem lesz minden, amíg hoz
zá nem érkezünk.

2. Mert bűntelen.

Az ember, mert maga is bűnös, roppant nehezen tud a másikon se
gíteni. Ezernyi dolog terheli és korlátozza. Előítéletek, neveltetés, a 
környezet, amelyben él, s amely bizonyos mértékig formálja. Közeledé
sét, hozzáállását meghatározza a pillanatnyi helyzet is, amelyben él. 
Saját gondjai terhelik. Képtelen arra, hogy olyan türelmes, megértő vagy 
nagyvonalú legyen, amilyenre várna a másik, aki segítségre szorul. Tel
ve van pillanatnyi, konkrét bűnökkel, amelyek majdnem lehetetlenné 
teszik szolgálatát. Tudat alatt tán, de egész közeledése mögött megbú
jik az irigység vagy a káröröm, ott lappang a megbántódás veszélye 
vagy a kisebbrendűségi komplexus. Képtelen arra, hogy tökéletes segítő
társ legyen. Leterhelik a saját, tudott vagy nem is ismert bűnei. És 
ismét csak végesek a lehetőségei. Nemcsak időben azok. Együttérzés, 
együtt-gondolko'dás, részvét, valami tanács-féle tán a legtöbb, amit adni 
tud. Közben pedig önmaga is segítségre szorul. Eltéved saját bűnei út
vesztőjében. Nem lát tisztán. Akarata ellenére is hibázik. Szárnyasze- 
getté, hasznavehetetlenné válik a szolgálata, pedig. tele van jószándék
kal. Tökéletes megoldást, tökéletes segítséget bűnös ember nem adhat 
a másiknak. Legföljebb megkísérelheti nyújtani a tőle telhető maximu
mot. Ez a legtöbb, s ez is kevés embernek és ritkán sikerül. Az igé
nyekhez és a szükséghez képest legalábbis.

Jézus az igazi főpap, mert bűntelen. Szükségtelen, hogy harcoljon 
bűnös indulatai ellen. Nem kell bocsánatért esedeznie mindenekelőtt 
a saját vétkei miatt. Ő tiszta és hibátlan. Épp azért, mert tökéletesen 
szeret. Maradéktalanul. Nem azért bűntelen, mert sikerült megőriznie 
tisztaságát annyi káros hatással szemben. Nem úgy büntetlen egysze
rűen, hogy sikeresen ellenállt annyi kísértésnek. Nem azért, mert na
gyon vigyázott magára, hogy tiszta és hibátlan maradjon. Azért bün
tetlen, mert a szeretete tökéletes. Nem tudott gátat vetni elé senki1 és 
semmi. A legbosszantóbb ember és a legsötétebb bűn sem. Élete árán 
is vállalt valamennyiünket. Főpap és áldozat egyszerre? Épp ezért iga
zi főpap. Mert önmaga feláldozásáig vállal, hordoz, szeret minden em
bert. Mindegyikünkön képes segíteni. Lehetősége korlátlan, mert a sze
retete korlátlan. Nem léteznek számára azok az akadályok, amelyekbe 
mi folyton belebotlunk, s amelyek megrontják vagy elsekélyesítik a 
kapcsolatainkat, az egymást segítő szolgálatunkat. Ö az igazi főpap. Szol
gálata útjában nem áll, azt nem fékezi a bűn. Mert tökéletes a szere
tete.
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3. Valóban tud segíteni.

Ember az embernek csak töredékesen segíthet. Kellő szeretet és 
megfelelő bölcsesség esetén segíthetünk egymásnak belátni a tévedé
seket. Kaphatunk egymástól ígéreteket. Kaphatjuk az őszinte oda- 
szánást is: minden erőmmel azon leszek, hogy változtassak. S aztán 
vagy sikerül, vagy nem. Nagyon sok szeretettel tudjuk egymást alakí
tani. Űjjáteremteni azonban soha.

És maradnak a végső kérdések. Bűn és halál. Ezekre nem lelünk 
választ. Velük szemben nincs emberi segítség. Mindenképpen véges és 
korlátozott tehát az, amit egymásnak nyújtani tudunk. Nagyon nyo
morult és esendő segítői és támaszai vagyunk mi egymásnak!

Jézus az igazi főpap. Ö valóban tud segíteni. Üdvözíteni tudja azo
kat, akik általa járulnak Istenhez — halljuk a róla szóló hitvallást. 
Megbocsát és valóban új emberré teremt. Félelem helyett reménységet, 
zaklatottság helyett békét, önféltés helyett szolgáló szívet ad. Üdvözít. 
És adja a végtelen, beláthatatlan perspektívát. Akik hozzá tartoznak, 
azok nem a halálba rohannak többé, hanem a fény felé, az igazi élet 
felé igyekeznek. Megismerteti velünk az igazi jövőt, mert legyőzte a ha
lált. Üdvözít. Mindenkit, bárki legyen az, aki általa, az egyetlen, igazi 
főpap útján közeledik Istenhez.

Szabóné Mátrai Marianna

BÖJT 6. VASÁRNAPJA

Zsid 2,5—9

Exegézis és útkeresés

A Zsidókhoz írt levél szerzője hallatlan horderejű feladatra vál
lalkozott: az „Újszövetség Krisztusának” fenségét és felsőbbségét bizo
nyítja, a választott nép minden korábbi — „ótestamentumi” — vallásos 
lehetőségével szemben. Három fő vonulata van ennek a teológiai okfej
tésnek, ennek a sajátos Krisztus-kérügmának: a) az elsőben Krisztus 
szolgálatának jelentőségét az „angyalok és Mózes” szolgálata fölé he
lyezi. (1,1—4,13.) b) a második vonulata Krisztus „fősége” meghirdetésé
nek: az „igazi Főpapot” állítja benne szembe az ótestamentumi áldozár- 
ral. (4,14—7,28.) c) míg a harmadik része ennek a nagyszerű teológiai 
vállalkozásnak az „egyetlen, tökéletes áldozatot” helyezi a „tökéletlen”, 
vagyis „átmeneti”, megismétlésre szoruló fölé.

Textusunk, e „bizonyítási eljárás” első ütemére az „angyalok” szol
gálatával való összevetésre esik. Tehát — legalább jelzésszerűen ,— te
kintsük át az „ahgyalok szerepét” az Üjtestamentum bizonyságtevésé
ben. Pontosabban ennek a kérdéskomplexumnak csak azt a részét néz
zük át, ami textusunkkal összefügg. Az „angelos”, követet, Isten kül
döttét jelenti. Keresztelő János is „angyal” , aki Krisztus útját készíti 
elő. (Mt 11,10.) A tanítványok is „angyalok” amikor Jézus előre küldi 
őket a samáriai faluba szállást készíteni. (Lk 9,52.) Minket azonban most 
az angyaloknak emberekkel kapcsolatos szolgálata érdekel, Zsid1, 14 ta-

62



núsága szerint: „értünk” szolgáló lelkek ők. Pétert is „angyal” szabadít
ja ki a fogságból. (Csel 12, 7kk) — Az „őrzőangyalok” isteni követsége 
és szolgálata tehát elhalványul — talán véget is ér? —, Krisztus szolgá
lata mellett! — Van azonban az angyaloknak az emberek személye kö
rüli feladatuk mellett, úgymondhatnánk „kozmikus” szolgálatuk is —, 
amivel a „világ folyását” a természet és a történelem változásait befo
lyásolják. (Jn,5,4; Jel 14,18 és 61,5; Zsolt 104,4.) A Zsidókhoz írt levél s 
jelen textusunk viszont hangsúlyozza: az eljövendő világot nem angya
lok uralma alá rendelte —, hanem Krisztusé alá! — Alapigénk igazi 
problémája úgy gondolom mégis az, hogy Krisztusnak ezt a mindeneket 
átfogó uralmát „most még nem látjuk”. Inkább az a benyomásunk, hogy 
általunk „vallásos tiszteletben részesített, vagyis fetisizált erők hatalma 
alatt áll a világ, s az életünk. —

Az alapige iránya:

Ez a virágvasárnapi evangélium, a félelmek, a rettegések, a jövőt- 
lenség s a halál „ködét” akarja szétoszlatni azzal, hogy a keresztre in
duló Jézusra, a „dicsőség koronáját” teszi.

Az igehirdetés vázlata

Lássátok „koronáját”

„Nem angyalok uralma alá rendelte ..

1. „Angyali mesék” uralma alatt? — Virágvasárnap üzenete a „most 
még nem látjuk, d e . . . ” — kínok ködén át ragyogó Kereszt-evangéliumát 
hirdeti. Hitünk naponkénti harca éppen azt jelenti, hogy Krisztus halá
lát a világ fölé magasodó „halálfelhőknél” is „nagyobbnak” lássuk — 
reménységre! Mert az eljövendő világ —, amelyik áldott jelenlétében 
köztünk már kezdetét vette —, azt a reménységet akarja ébreszteni ben
nünk, hogy szerető keze kiragad minket minden „angyali kéz” hatalma 
alól, s Ö őriz minket ezután. —

Anakronisztikusnak tűnik, mégis igaz, hogy modern világunk „újra 
termeli” a babonákat, ó-kori hiedelmeket. Divat újra a horoszkóp ké
szítés ,— ha egyenlőre még csak a nyugati televízió adásokban is. A 
kókler jövőt-jóslás, halott idézés, vagy dátumokhoz kötött „világ-vége 
várás” azonban nálunk sem ismeretlen. — Nem angyalok uralma alá 
rendelte az eljövendő világot!

2. „Közgazdasági tendenciák” uralma alatt? — Ki gondolta volna 
még néhány évtizeddel korábban, hogy manapság a legkisebb faluban 
is értőn figyelik a világgazdaságnak azokat a híreit, prognózisait — mint 
az energiaválság, piaci lehetőségeink, külkereskedelmi mérlegünk —, me
lyek döntő módon befolyásolják jövőnk, vagyis életszínvonalunk és bol
dogulásunk lehetőségeit. Bár nyilvánvaló a világ jövőjére nézve a gaz
dasági lehetőségek meghatározó szerepe — mégis, ha csak arra az egyre 
gondolunk, ami népünk s a népek alkotóerejének, összedolgozásának ki
meríthetetlen tartalékaiban vari, oda kell figyelnünk az evangélumra: 
Nem angyalok uralma alá rendelte az eljövendő világot!

3. „Modern félelmek” uralma alatt? — A tudományos, technikai fe j
lődés századunk közepéig azt hozta magával, hogy a tudományt, meg
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annak képviselőit „fetisizáltuk” — ma pedig azokat a be nem tervezett 
„melléktermékeket”, mint a környezetszennyezés, a sugárzó anyagok biz
tonságos elhelyezése, és az atomháború veszélye. Sőt a modern félelmek 
közé besorakozott az idegen bolygók népeinek megjelenéséről —, akik 
szükségképpen csakis háborúzni jönnek ellenünk — szóló álhírek és fan
tasztikus „tudósítások” özöne. — Aki csak valamennyire is ismeri a mo
dern kutatás és termelés nehézségeit, az tudja, hogy a földi lét az „ve
szélyes üzem” —, de aki a Kereszt evangéliumát meghallja, annak hin
nie kell: Nem angyalok uralma alá rendelte az eljövendő világot!

4. „Vallásos angyalok” uralma alatt? — Az eddigiekből ugyanis köny- 
nyen az olvasható ki: nem a szakemberek és a tudósok, nem a világ 
jövőjét szorgalmasan építő emberek erőfeszítése, hanem majd „mi”, val
lásos emberek hozzuk a világ számára a megváltó „receptet” . Némelyik 
— magát keresztyénnek valló közösség — kifejezetten is hirdeti a „ki
választottak uralmát” a földön. — A virágvasárnapi evangélium velük 
szemben, de a világ jövőjéért is hirdeti: Nem angyalok uralma alá ren
delte az eljövendő világot !

b) „Az uralom az ő vállán lesz’!’

1. mert a „szeretet prognózisát” hozta. — Jézus — a keresztre menő, 
az értünk szenvedő — volt a „csendes ember” . Nem lármázott, nem 
riasztott senkit: szelíden, halkan járt — és gyógyított! Azoknak a szelí
deknek ígérte oda örökségül a földet, akiknek életében a legnagyobb 
objektivitás a szeretet lesz; akik ennek az erőnek a hatása alatt — „kény
szere alatt” munkálják a jövőt. — Lássátok koronáját !

2. mert a Kereszten a „megbékéltetést” elkezdte. — Engesztelhetet
len, „dühös” emberekkel nem lehet házat építeni — „világot” méginkább 
nem! Istennel és egymással kibékíthetetlen emberek csak „fegyvérszü- 
netre” képesek, igazi „leszerelésre” aligha. — A Keresztre induló Krisz
tus „kiengesztelődést” hozott erre iá világra. Nem a bűnök „elvtelen el
nézését” , hanem drága vérén szerzett bocsánatot. A kiengesztelődött Is
ten a bűnbocsánat által „meggyógyíthatja” az embert, a békeszerzésre, a 
béke valódi munkálására. Nekünk hivő embereknek a Kereszt a béke 
jele s ezért a „jövendő” is, mert a világ jövendője csak békében képzel
hető el. Más alternatíva nincs! — Lássátok koronáját!

3. mert az „áldozat” ebben ért célhoz: érettetek! — Az emberiség 
áttekinthető évezredeiben, mennyi „vér” mennyi értelmetlen „áldozat” . 
A történelem beszédes tiltakozás minden olyan kényszer, minden olyan 
szolgaság ellen, ami ezt másokért hozott áldozatot reánk erőltette. A ke
resztyén lelkiismeret mindig is a szabadságért küzdők oldalán állt! — S 
a jövő micsoda? — Jézus virágvasárnap elindul, hogy maga vegye fel a 
keresztjét! Az Úr Krisztus — a „mindenkitől szabad” — életét odaál
dozva szolgál! — Ez a jövő és nincs más jövő! Hinni és élni, hogy az 
élet értelme nem az önzés, hanem a szolgálat, áldozatvállalás: család
tagjaimért, munkatársaimért, a városom-, a falumbeliekért, más népe
kért: érettetek! — Lássátok koronáját!

c) „Áldott, aki jön . . . ”

1. Menjetek elébe! — Nem mindegy, hogy la keresztyének hogyan 
ünnepelnek. Nagyhét nyitánya döntő lehet a Kereszt evangéliumának 
megértésére, de hitünkre és szolgálatunkra nézve is. Kit köszöntünk a
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Egyháztörténeti évfordulók

Ballagi Mór és a Protestáns Egylet
Előzmények

Németország északi területein az 1854-ben, Berlinben alapított Pro- 
testantische Kirchenzeitung képviselte a hitvallás nélküli, „szabad teo
lógiát”, délen pedig Zittel heidelbergi dékán fáradozott az ún. protes
táns egyletek alapításán, hogy így a szélesebb közvéleményt is megnyer
jék ügyüknek. Előkészületek után, 1865-ben, Eisenachban tartották első 
nagygyűlésüket, és ott alapították meg az Általános Német Protestáns 
Egyletet, amely alkalommal mintegy négyszázan voltak jelen, többnyi
re Baur „tübingeni iskolájának” követői. A Protestáns Egylet azután 
felváltva, más-más városokban tartotta nagygyűléseit, de konfesszionális 
körökben olyan nagy volt iránta az ellenszenv, hogy tartós sikereket, és 
népszerűséget nem tudott elérni. A mozgalom a századfordulóra telje
sen jelentéktelenné vált, hitvallásnélkülisége, jellegtelensége miatt.

Nálunk

Itthon Ballagi Mór, a sokoldalú tudós munkatársai és fiatalabb kö
vetői alapították meg — németországi mintára — a Magyarországi Pro
testáns Egyletet, a hazai protestantizmus irodalmi és gyakorlati együtt
működésének elmélyítésére. A megnyitó beszédet Ballagi Mór mondta, 
1871. október 3-án. Mozgatója Kovács Albert, Ballagi professzortársa volt. 
Kovács Albert, mint az egylet titkára, szakfolyóiratokat (Egyházi Re
form, Egyházi Szemle), népies lapot (Keresztyén Család), valamint év
könyveket szerkesztett.

Az egylet szervezői: Ballagi Mór, Kovács Albert, Farkas József teo
lógiai tanárok, Ferencz József, Fördős Lajos, Szeremlei Sámuel, Zelenka 
Pál, Wéber Sámuel lelkészek voltak. A választmány egyetlen püspök
tagja Kriza János unitárius püspök volt. Működésük az egylet „liberá
lis” jellegét sugározta, rövid idő alatt is eredményesen.

Sok nehézséggel kellett megküzdeniük, mégis kiadták a Protestáns 
Theológiai Könyvtár 18 kötetét, népies-vallásos füzeteket.

Ballagi különösen az egylet működésének első szakaszában vett részt 
tevékenyebben: tudása, szabadelvű egyénisége színezte a közös munkát.

A Magyarországi Protestáns Egylet lényegében száz éve, 1881ben 
szűnt meg.

Szerepét, munkáját a Magyar Protestáns Irodalmi Társaság vette át, 
amely kultúrprotestáns jelleggel működött.

Dr. Barcza Béla



keresztre induló Jézusban? Menjünk elébe, de ne csak úgy köszöntsük 
Őt, mint aki „személyes Megváltómmá” lesz a Kereszten, hanem mint aki
nek átszegzett kezére bízta Isten a „teremtett világ jövendőjét”. Men
jünk elébe hittel és azzal a reménységgel, hogy „most ugyan még nem 
látjuk, hogy minden uralma alatt áll, azt azonban látjuk, hogy. . .  a ha
lál elszenvedése miatt dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg.” — 
A halál felé indulóban köszöntsük az „Élet Urát” !

2. „Mondjátok meg Sion leányának. . . ”  — Ezért vagyunk, hogy a 
„Diakonosz diakónusaként” a Keresztnek ezt az evangéliumát — igével 
és irgalmas tettekkel — mindenkinek odakínáljuk!

Csizmazia Sándor


