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Egyházunk útján

Együtt — tovább
Esperesi beköszöntő

Harmincöt évvel ezelőtt ezer sebből vérzett hazánk „leghűségesebb 
városa” Sopron is. Az esztelen háború pusztító tüzében sorra kiégtek 
és romba is dőltek házai. A bombatölcsérek miatt járhatatlanná lettek, 
s itt-ott holdbéli tájra emlékeztettek útjai. Életben maradt, meggyötört 
lakói közül sokan éheztek. Köztük, az Evangélikus Teológia hallgatói is. 
Ilyen helyzetben kezdte meg egyetemi tanulmányait tizenkét elsőéves 
hallgató, közöttük én is.

Akkor többen azt mondották, milyen kár, hogy a lelkészi szolgálatra 
készülünk, hiszen úgy sincs jövője az egyháznak Magyarországon. Mi 
másként vélekedtünk. Hittük és reméltük, hogy az egyháznak igenis 
van jövője az új Magyarországon. Erre a hitre bátorítottak hivő, tudós 
professzoraink, akik az ótestamentumi próféták hitével hirdették, hogy 
a romok helyén új Magyarország születik, amelyben az egyháznak Is
tentől kapott küldetése van.

Harmincöt év távlatából elmondhatjuk, hogy nekik volt igazuk, s 
nem azoknak, akik megkongatták a vészharangot, s úgy gondolták, 
hogy itt Dante ismert szavaival szólva, fel kell hagyni minden re
ménnyel.

Isten megbizonyította szeretetét és hűségét. Megtisztította, megtar
totta és új útra, a diakónia útjára vezette egyházát. Ennek bizonysága 
többek között az az esemény, amelynek szemtanúi, részesei vagyunk.

De mi is történik itt, ebben az ősi, kétszázharmincöt éves templom
ban? Nem valami rendkívüli, de nem is mindennapi, részben gyülekezeti, 
részben közegyházi esemény, esperesiktatás. Olyan esemény, amelyen 
jelen van egyházunk püspökelnöke, D. Dr Káldy Zoltán püspök úr, 
és jelen van aiz Állami Egyházügyi Hivatal, Békés megye Tanácsa és 
Békéscsaba város Tanácsa képviseletében Gregor György egyházügyi 
titkár úr, s a Hazafias Népfront városi Bizottságának elnökségi tagja, 
Erdélyi Mihály úr. Jelen vannak az egyházmegyei közgyűlés tagjai, 
közelről és távolról érkezett kedves vendégeink, közöttük evangélikus 
egyházunk és a testvéregyházak esperesei és lelkészei.

Köszönjük, hogy vállalva a rendkívüli téli utazás nehézségeit el
jöttek, s jelenlétükkel megtisztelték az egyházmegyei közgyűlést.

Hálásan köszönjük, hogy Püspök Urunk vállalta és el is végezte 
az esperesiktatás szolgálatát. Igehirdetése bátorítás, erősítés, útmutatás 
mind az pperesi szolgálatra, mind az egész egyház szolgálatára nézve.

Egyházi törvényeink szerint az esperes az egyházmegyében a püs
pök munkatársa, az egyházmegye lelkészeinek pásztora. Feladata, hogy 
az egyházmegyében őrködjék a jó rend felett. Felelős azért, hogy az 
egyházmegye gyülekezeteiben és magában az egyházmegyében az egy
ház törvényei megtartassanak, s hogy ugyanezeket maga is megtartsa. 
(ET II. tv. 78. § 1. 4. bek.)
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Tudom, hogy a szolgálat, amely most reám vár, s a feladat, amelyet 
végeznem kell, nem könnyű. Az ótestamentum ismert kifejezését hasz
nálva azt is mondhatom: Erőm felett való. De azt is tudom, hogy 
Isten, aki elhívja a szolgáit, aki engem is elhívott, nemcsak elhív, nem
csak küld, de erőt is ad a szolgálat, a feladat elvégzésére. Az Ö meg
segítő kegyelmében bízva, erős kezére támaszkodva indulok az esperesi 
szolgálatba.

Együtt — tovább
Ebben a két szóban foglalom össze programomat. Mind a két szó 

egyformán hangsúlyos, fontos számomra. Együtt. Nem azért mondom 
ezt, mert így illik, így szokás. Azért hangsúlyozom nyomatékosan, mert 
meggyőződésem, hogy csak így, csak egységben, egyetértésben, közös
ségben lehet ma gyümölcsöző a keresztyénségünk, lehet eredményes a 
szolgálatunk.

Tovább. Mert Isten népe úton van. Az úton nem szabad sátort 
verni, táborozni, hanem menni kell, előre, tovább.

Együtt — a Magyarországi Evangélikus Egyházzal
Számomra döntő, meghatározó, hogy a Magyarországi Evangélikus 

Egyház tagja, lelkésze, esperese vagyok. Minden ősöm evangélikus volt. 
Evangélikusnak születtem. Ez nekem olyan természetes, mint a halnak 
a víz, vagy folyónak a meder. Azt is mondhatom: Drága örökség, amely 
arra kötelez, hogy szeressem és becsüljem, építsem és szolgáljam evan
gélikus egyházunkat. Hogy minden erőmmel, igyekezetemmel és tehet
ségemmel erősítsem. Egyházunk szeretete azonban semmiképpen sem 
jelentheti más egyházak lebecsülését, hanem csupán a magunk kincsének 
megbecsülését.

Reformátorunk szerint az egyház legdrágább kincse az Isten üd
vözítő igéje. Evangélikus egyházunk ezért szorgalmazza az Isten igéjének 
tiszta hirdetését. Ezt tartom én is legfőbb feladatomnak ezután is.

Hálával és megbecsüléssel tartozunk professzorainknak, mindazok
nak, akik nevelik, a lelkészi szolgálatra felkészítik a teológusokat. A 
megbecsülés egyik jele az is, ha küldünk fiatalokat a gyülekezetekből, 
hogy a jövőben is legyenek kellő számban lelkészek, akik hirdetik az 
igét. Öröm számunkra, hogy egyházmegyénkből jelenleg négy rendes 
és két levelező hallgató tanul a Teológiai Akadémián, s jövőre újabb 
két fiatal testvérünk szeretné megkezdem teológiai tanulmányait.

Nem feledhetjük el, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház egy 
és oszthatatlan. Sok gyülekezete van, de egy test. Közös a gondunk, de 
az örömünk is. Együtt kell hordoznunk a terheket, hogy együtt része
sedhessünk az örömökben is.

Közös gondunk a szórványban élő hívek gondozása, az erőtlen, gyen
ge gyülekezetek támogatása, az egyházi épületek tatarozása. Ez utóbbi 
gonddal kapcsolatosan elmondhatom, hogy a békéscsabai gyülekezet a 
földrengés sújtotta nagytemplom megerősítése, illetve megújítása után 
állványok és építőipari gépek, eszközök kölcsönadásával szeretne segí
teni a tatarozó gyülekezeteknek.

Közös örömünk, hogy egyházunknak több száz temploma van, ame
lyekben hirdethetjük Isten igéjét. Van közel húsz szeretetotthonunk, 
ahol beteg gyermekeket és megfáradt, öreg embereket gondozunk. Van 
egyházi sajtóosztályunk, amelynek gondozásában hetenként megjelenik 
az Evangélikus Élet, havonta pedig a Lelkipásztor. S külön öröm, hogy 
van időszakos folyóiratunk, a Diakónia. Mindhárom lapunk, s a sajtó-
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osztály sok más kiadványa a betű eszközével szolgálja egyházunkat, s 
viszi az evangéliumot, a jó hírt az olvasóknak. Jó lenne, ha egyházme- 
gyénk gyülekezeteiben is mind többen előfizetnék, illetve vásárolnák 
és olvasnák sajtóosztályunk kiadványait. Nagy öröm volt az új fordítású 
Biblia megjelenése, s igen nagy esemény lesz az új énekeskönyv kiadása. 
Ez utóbbit nagyon várjuk, kiváltképpen ott, ahol eddig a saját kiadású 
énekeskönyvet használták.

Amikor a Magyarországi Evangélikus Egyházról, annak gondjairól 
és örömeiről szólunk, lehetetlen, hogy ne gondoljunk azokra, akik ezt 
az egyházat vezetik, irányítják. Püspökeink — ők a mi vezetőink — 
rendkívül sokat fáradoznak azért, hogy egész egyházunk a szolgáló sze
retet, a diakónia útján járjon. Az ő áldozatos munkájuk, előrelátó, bölcs 
vezetésük nélkül egyházunk nem találta volna meg helyét társadal
munkban. Püspökeink útmutatásait, tanácsait követni nemcsak az es
peres feladata. Nem is csupán a lelkészeké, hanem a gyülekezeteké, a 
hívek összességéé, az egész Magyarországi Evangélikus Egyházé.

Együtt — a világ evangélikusságával
Szülőfalumban csaknem mindenki evangélikus volt. Kis gyermek

ként úgy gondoltam, hogy így van ez másutt is. A fővárosi iskolában 
a hittanórán döbbentem rá, hogy valójában milyen kevesen vagyunk 
evangélikusok. Itt Békés megyében, kiváltképpen pedig Békéscsabán ezt 
kevésbé érzékeljük.

De éppen szórvány-egyház voltunkra gondolva tudatosul bennünk az 
egész világ evangélikusságával való közösségünk. Számunkra nagyon drá
ga ez a közösség, s nagyon értékes a világ evangélikus egyházaival, s 
az azokat összefogó Lutheránus Világszövetséggel való kapcsolatunk.

Nagyon örülünk, hogy a Lutheránus Világszövetség legközelebbi 
nagygyűlését hazánk fővárosában, Budapesten tartja 1984-ben. Ebben a 
mi egyházunk és társadalmunk megbecsülését is látjuk.

Tudjuk, hogy a megtiszteltetés elkötelezést is jelent. A mi egyház- 
megyénk gyülekezeteinek is méltóképpen fel kell készülniük a világ- 
gyűlésre hozzánk látogató vendégek fogadására.

Rendbe kell tennünk „házunk táját”, templomainkat, parókiáinkat, 
gyülekezeti termeinket. De a külső felkészülés, a „nagytakarítás” nem 
elég. Meg kell újulnunk lélekben. Fel kell frissülnünk a hitben, szeretet- 
ben és a reménységben. Tudatosabban kell együtt mennünk az egyetlen 
járható úton, a diakónia útján.

Együtt — más egyházakkal
Krisztus egyetlen egyházának részei az egyes egyházak, felekezetek. 

Mindegyik egyház kapott Urától valami különös ajándékot. Ezt meg kell 
becsülnie, s az egész keresztyénség, az egész világ javára kell kamatoz
tatnia.

Mi evangélikusok tisztelettel és szeretettel viseltetünk minden ke
resztyén egyház iránt. Közös sorsunk és örökségünk folytán igen szoros, 
testvéri a kapcsolatunk a református egyházzal és más protestáns egy
házakkal, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa, tagegyházai
val. De törekszünk a testvéri kapcsolatok kiépítésére és ápolására a ró
mai katolikus egyházzal is. Sok még a tennivaló az igazi ökumené meg
valósítása érdekében.
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Együtt — népünkkel
Az egyház nem idegen test a társadalomban, hanem annak szerves 

része. Nem vezetője, de nem is Hamupipőkéje. Vezetőit és tagjait meg
találjuk a Hazafias Népfront különböző Bizottságainak és a népképvi
seleti szervekben, a különböző szintű tanácsokban és a parlamentben.

Az egyház számára ez megtiszteltetés és elkötelezés népünk, társa
dalmunk odaadó, hűséges szolgálatára. Így tekintem én is, hogy tagja 
lehetek a Hazafias Népfront városi Bizottságának, valamint Békéscsaba 
város és Békés megye Tanácsának.

De mindenféle társadalmi tisztség nélkül is lehet, sőt kell munkál
kodni társadalmunk, népünk előhaladásáért, békés boldog jövőjéért.

Amikor egyházunk tagjai munkahelyükön pontosan, becsületesen 
dolgoznak, családi életük példás, munkatársaikkal való viszonyuk jó, 
amikor gyermekeiket tisztességben, szeretetben nevelik, kötelességüket 
teljesítik, valójában Isten akaratát cselekszik és drága magyar hazánkat, 
társadalmunkat, népünket erősítik.

Ezen a téren is sok még a tennivaló. Mert jócskán vannak, akik 
nem jeleskednek a munkában. A jogaikat tudják és érvényesítik, de a 
kötelességeiket nem, vagy hanyagul teljesítik.

Népünk, társadalmunk vezetőivel egyetértve a jövőben is töreked
nünk kell a munka becsületének, a családi élet tisztaságának védelmére, 
az igazi cselekvő hazafiság erősítésére. Ennek hatásos eszköze a jó példa.

Együtt — a békéért
Napjainkra jellemző, hogy az enyhülés folyamata lelassult, és nőtt 

a feszültség Kelet és Nyugat között. Egyesek Helsinki szellemének idő
szerűtlenségét, s a megállapodások megtartásának csődjét hangoztatják. 
Ebben a helyzetben rendkívül fontos minden olyan kezdeményezés, ak
ció, amelynek célja a béke megőrzése, védelme.

Az egyházaknak nem lebecsülendő lehetőségei vannak ezen a té
ren, mert szolgálatuk átfogja az egész lakott Földet. Ezt ismerte fel a 
mi egyházunk is, amelynek vezetői, püspökei jelentős szolgálatot vállal
tak és végeznek a béke védelmében a különböző nemzetközi egyházi 
és társadalmi fórumokon. Hitet tettek és síkra szálltak a leszerelés mel
lett és szorgalmazták és szorgalmazzák a madridi találkozó megrendezé
sét és sikerét.

De nemcsak püspökeink feladata a béke szolgálata, hanem minden 
lelkészé és egyháztagé. Nem sokan jutnak el nemzetközi konferenciákra, 
de minden hivő keresztyén és minden lelkész számára adva van, hogy 
kisebb-nagyobb körben kifejthesse véleményét. Az, adott helyzetben egy
értelműen és becsületesen kell szót emelni, s határozottan küzdeni az 
egyik legfőbb jó, a béke érdekében. Erre kötelez bennünket Feltámadott 
Élő Urunk, a Béke Fejedelme.

Együtt — a lelkészekkel
Az egyházi törvények szerint az esperes az egyházmegye lelkészeinek 

pásztora. Ez megtisztelő, de nehéz feladat. Elvégzéséhez kevés az em
beri igyekezet, jóindulat. A lelkipásztorok pásztora csak az lehet, akit a 
lelkek Főpásztora, az Úr Jézus pásztorol.

Lelkésztestvéreimtől azt kérem, hogy imádkozzanak értem, hogy 
együtt figyelhessünk Urunk hangjára, pásztori szavára, s együtt köves
sük Őt. A magam részéről ígérem, hogy én is sokat fogok imádkozni 
érettük, és igyekszem őket mindenben segíteni.
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Tudom, az a jó pásztor, aki szereti a nyáját. Következésképpen az a 
jó esperes, aki szereti a gyülekezeteket, s azok lelkészeit.

Lelkésszé szentelésem alkalmával a szertartást végző püspök ajká
ról háromszor hangzott felém Jézus kérdése: „Szeretsz-e engem?” S há
romszor hangzott a parancsa is: „Legeltesd az én juhaimat!”

Most úgy érzem, hogy megismétlődik a régi esemény, s újra hallom 
Jézus kérdését és parancsát, amire alázatosan, csendben csak azt mond
hatom, amit Péter apostol mondott: „Uram, Te mindent tudsz, Te tu
dod, hogy szeretlek Téged.” És hozzáteszem még a magam vallomását: 
Szeretném legeltetni a Te nyájadat. Szeretném szeretettel pásztorolni a 
gyülekezeteket és lelkipásztorokat.

Együtt — tovább
Az előzőkben arról beszéltem, azt hangsúlyoztam, hogy az egyházban 

minden szolgálatot csak közösségben lehet jól elvégezni. Ezért hangsú
lyoztam a szót: Együtt.

Most azt hangsúlyozom: Tovább!
Az út, amelyen együtt kell mennünk, készen van. Nem most kell 

kitaposni, megépíteni. Ez az út a diakónia, a szolgáló szeretet útja. A 
történelem Istene, az Anyaszentegyház Ura jelölte ki. Építésében sokan 
fáradoztak. Mindenekelőtt püspök-elnökünk, D. Dr. Káldy Zoltán.

Néhányan közülük már nincsenek az élők sorában, többen pedig 
nyugalomba vonultak. Az elköltözöttekre hálás szeretettel emlékezem. A 
nyugalomba vonultakra — s közöttük most különösképpen hivatali elő
dömre Mekis Ádámra — áldás kívánással és tisztelettel tekintek. Kívá
nok neki Istentől békés, boldog, hosszú életet.

Ezt kívánom másoknak is. Mindazoknak, akik a mai alkalomra el
jöttek, az esperesiktató istentiszteleten és közgyűlésen resztvettek.

Tisztelettel és szeretettel kérem, szíves segítségüket, s azt, hogy 
merjünk, munkálkodjunk együtt — tovább.

Táborszky László
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Tanulmányok

Egyházi önismeret
egy magyar Bonhoeffer-recepció tükrében

A müncheni Kaiser Verlag egy. cca 400 oldalas figyelemreméltó gyűj
teményest jelentetett meg.

A mű címe: „Wie eine Flaschenpost.” A könyv Bethge professzor 
70. születésnapjára jelent meg. Bethge a 75 évvel ezelőtt (1906. feb. 4.) 
született Bonhoeffer leghitelesebb interpretálója. Hatalmas, 1128 oldalas 
Bonhoeffer-életrajzával nagy szolgálatot tett a Bonhoeffer-kutatás ügyé
ben. Művében az élet és teológia kölcsönhatása pregnánsan érvényesült. 
Az izgalmas, életes és konkrét teológia — és Bonhoefferé mindenképpen 
az volt — konzekvens kapcsolatban van a bibliográfiai és kortörténeti 
összefüggésekkel, amelyekbe beleágyazódottan és amelyek között kelet
kezik. A könyv címe — mintegy palackposta, — utal arra az üzenetre, 
amelyet a Tegel-i börtönből küldött Bonhoeffer levelezéseiben, melyet 
Bethge a történések áramlatába beledobott, anélkül, hogy felmérte volna, 
milyen partokhoz és milyen címzettekhez jut ez el. Meglepő, hogy olyan 
sokakhoz jutott el a világ minden táján és milyen nyitott fülekre talált 
Afrikában, Dél-Amerikában, Ázsiában s nem utolsó sorban a szocialista 
államokban. Bizonyos az, hogyha a palackposta elindítója a saját hazá
jában nagyobb megértésre talált volna, teljesebb lenne az öröme. A 
könyv 80 levelet, tanulmányt tartalmaz. Ökumenikus jelentősége van. 
Nemcsak azért, mert Potter, Reiser, I. Tödt írásai található meg, tehát 
az Ökumené képviselete, hanem katolikus, protestáns és zsidó teológusok 
is megszólalnak benne. Ahogyan Platonnak köszönhetjük Szokratészt, 
úgy köszönhetjük Bethge-nek Bonhoeffert, akik együtt kortársaink. A  
könyvben van egy fejezet: „Kortárs az egész világban” , igen, a szocialista 
országoktól kezdve egészen Japánig. A szocialista országok alfejezetben 
négy megnyilatkozás található: A. Schönherr-től, G. Krusche-tól, J. Smo- 
lik-tól és Lehel Ferenctől. E levelet az alábbiakban hozzuk, fordításban. 
Címnek adnám: „Egyházi önismeret egy magyar Bonhoeffer-recepció tük
rében.”

A Szerkesztő

Kedves Bethge Testvér!

Régi barátomtól, Otto Dudzus-tól 1953 elején megkaptam a „Wider 
stand und Ergebung” első kiadását. Emlékezésül a „közös tanító”-ra, 
akinek mindketten nagyon hálásak vagyunk. Bár Bonhoeffer előadásait 
1932—33. téli és 1933. nyári szemesztere alatt — Berlinben — páratlan fe
szültséggel hallgattam, ez a könyv mégis egészen kihozott a sodromból. 
Közös tanító, vagyis praeceptor. A „praeceptor” — eredeti értelmében 
— valamit megsejt, valamit előre lát. Bátran mondhatjuk, hogy az egész 
világkeresztyénség közös tanítója. „Praeceptor mundi” : de nem olyan
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értelemben, hogy halkan, óvatosan lépkedő, hanem: inkább radikális át
gondolásokra késztető. Igazi jelentőségét tulajdonképpen csak ma fontol
gatják. Bárcsak a világ is felismerné, mit jelenthet számára a felelőssé
ge tudatában élő keresztyén életforma.

1953 óta melengettem azt a titkos kívánságomat, hogy Önt, az én 
kedves berlini tanítóm meghitt barátját személyesen is megismerhessem. 
Azt az embert, aki ajándékul kapta az odafigyelés karizmáját s akire 
éppen ezért nagyon sok bízatott, és aki a rábízottat továbbadta kortár
sainak. Ilyen módon az „egyház jövőjének” is szolgálhatott, továbbjut
tatta a palackpostát.

1961 nyarán alkalmam nyílt, hogy D. Ottó barátommal meglátogat
hassam Önt, kedves Bethge testvér. Nem tudom elfelejteni azt a szí
vélyességet, amellyel a Bethge-család fogadott. Megrendülve lapoztam 
bele az Ön könyvtárában Bonhoeffer egykori könyveibe.. .  Hegel val
lásfilozófiájában ott láttam Bonhoeffer glosszáit. . .  Nem gondoltam vol
na, hogy az ő akkori valláskritikája (1933. évi rendszeres teol. szeminá
riumban) a vallással kapcsolatban, „amely által az ember a zord való
ságból kiemeltetik” —, a felelős, ún. vallásnélküli keresztyénség merész, 
de következetes gondolataiban kristályosodhassék ki.

A mintegy két évtizeddel ezelőtti látogatáskor nagyon gondolkodóba 
estem. Ott a Hitvalló Egyház, az ellenállás egyik emberével találkoztam. 
Nálunk nem volt Hitvalló egyház. Lelkesített, amit önök tettek a náciz
mussal szemben. Ön azonban zavarba jött és ezt mondta: közben mu
lasztottunk is eleget.

Azóta háromszor találkoztunk: Kaiserswerthban, Genfben és Wit- 
tenbergben. Közben Ön még önkritikusabb lett, pedig milyen könnyen 
hajlik az ember az önigazolásra és ezzel mennyire irritál. Az önkritika 
azonban hidat ver és így születik meg a bűneiket megváltok közössége.

Hálásan húzta alá Ön Barmen jelentőségét (mert a „solus Christus” - 
szal akkor valami nagyon fontosait mondottak ki egy irracionális törté
nelemszemlélet ellen), de Ön felfedezte Barmen rövidzárlatait is. Ezek 
nyilvánvalóvá lettek, amikor a Hitvalló Egyház nem foglalt állást a 
„Kristályéjszaka” és a háború kérdésében, és így a „solus Christus” -ból 
„ s o lu s  Christus” lett. Ön az ügy szempontjából illőbbnek gondolja, hogy 
Bonhoefferrel együttgondoljunk, mintsem egy bonhoefferi teológia 
rendszert szerkeszzünk meg.

Erre való tekintettel „hic” — tehát itt, ahol élek — megkísérlek ön
kritikusan végiggondolni pár dolgot; erre a kritikára, erre az önismeretre 
az ön  önkritikája ösztökél. ,

I .

A múlt évben városomban, Szombathelyen — az egykori Savaria- 
ban, melyet Kölnnel együtt Claudius alapított — egy jubileumi megem
lékezést tartottak. A zsidó imaházban emlékeztek meg zsidó honfitár
saink deportálásáról. A 4280 elhurcoltból 80 ha visszajött; ez a zsidó 
közösség — a 600 000-es magyar zsidó közösséggel — szinte teljesen 
(„holos”) elégettetett.

Ezen az emléknapon evangélikus gyülekezetem képviseletében vet
tem részt. A gyászbeszédet tartó budapesti rabbi emlékezetbe idézte a 
szörnyűségeket... Azután nagyvonalúan ezt mondta: „Nem kérdezzük: 
miért?!” Amikor arra kértek, hogy fejezzem ki részvétünket, igen nehéz 
helyzetbe kerültem. Nagy a kísértésünk, hogy „nyomorúságos vigasz
talók” (Jób 16,2.) legyünk. Mert ezzel csak ingerlünk. Több Chagall-rep-
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redukcióm van. Leghatalmasabb erejű festményéből indultam ki: A 
Megfeszített a gettóban. Jézus együttérzően kiterjesztett karjai alatt ott 
láthatók az üldözés áldozatai, akiket legyűrt a félelem, köztük egy asz- 
szony is, aki kétségbeesetten szorítja szívére gyermekét, égő zsinagóga, 
lángokban összeomló házak.. .  Ennek a szörnyű világnak a kellős köze
pén a Megfeszített igen fájdalmasan tekint le. Ez a tekintet nagyon 
nyugtalanító számunkra. Nem váltottuk meg hitelt érdemlően a mi szo
lidáris Urunkat. Nem akadályoztuk meg, hogy a „keresztből kovácsolt 
kardnak” (A. Schwarz—Bárt: Le demier des justes.) embertársaink ki
szolgáltathassanak . . .  Igen, az egyház, a mi egyházunk is (Bonhoeffer 
1940-ből való szavaival élve) „vétkezett Jézus Krisztus legerőtlenebb és 
legvédtelenebb testvéreinek élete ellen”. Jézus tekintete valóban nyug
talanít bennünket. Ha itt nem is kérdezték tőlünk: miért, Valaki mégis 
megkérdez bennünket: miért? Felelni nem tudunk. Ezt mondtam el az 
izraelita imaházban.. .  Krisztus keresztje alatt megítéltekként állunk 
mi keresztyének és semmiféle mentségkeresés nem lehetséges számunk
ra. (Bonhoeffer „Seitenblick”-ről beszél.)

Ön, Bethge testvér, és Bonhoeffer barátai, valamint mindazok, akik 
Bonhoefferrel együttgondolkodnak és örökségét elevenen őrzik, nem hi
vatkoznak arra: „Parancsra tettem” , hanem ezt mondják: „Mea culpa!” 
Mi sem azt mondjuk csupán: „Hitler!”, „a németek” vagy a „magyar 
nácik”, hanem: „Mea culpa — az én vétkem!” Hol marad különben — 
Bonhoeffer szavaival élve — „Krisztus kiábrázolódása” ? Ha kikerülnénk 
a „miért”-et, zsidók és keresztyének nem találhatnának egymásra egy 
nemzeti közösségen belül. Amikor most hangosan gondolkodom, egy né
met testvéremmel beszélgetek, aki becsületesein megkísérelte, hogy a 
szörnyűséget megakadályozza és mégis elégedetlen önmagával. Nem 
azokkal beszélgetek, akik cinikusan kérdezik: „Ha schomer aki anóki?” 
„Örizője vagyok az én atyámfiának?” A megítélteké az a nagy lehető
ség, hogy az emberi kapcsolatok gyógyíthassanak. Enélkül a „mea culpa” 
nélkül félelmetes arrogancia lenne zsidók és keresztyének közötti gyü
mölcsöző beszélgetésről szólni. Egy elvétett útnak még jól az elején, 
1940-ben Bonhoeffer olyan hitvallást fogalmazott meg, sokkal konkrétab
bat, mint amilyet öt év múlva Stuttgartiban tettek, Ön szeretné elérni, 
mi szeretnénk elérni, hogy legalább az útnak a végén megtanuljuk ezt 
kimondani.

II.

Jézus nyugtalanító tekintete elől tágabb értelemben sem rejtőzhe
tünk el. Érdemes a saját múltunkat is kritikusan vizsgálni. „Az egyház 
megvallja, hogy a szegények megrablását és kizsákmányolását, az erő
sek meggazdagodását és korrupcióját némán szemlélte” — mondotta 
Bonhoeffer. így van, nem protestáltunk elég hangosan ezek ellen. A mi 
korábbi, félfeudális, kapitalista országunkban is súlyos, megoldatlan szo
ciális problémák voltak. Nagyon jelentős költőnk mondotta a század 
elején: „Kitántorgcxtt Amerikába másfélmillió emberünk.” (József A.) A 
„kitántorgás” utal ennek a néprétegnek az alultápláltságára. A töme
ges kivándorlás idején 1 036 000 hekár volt a különböző egyházak kezén 
és nem értették meg azt — Bonhoefferrel szólva —, hogy „nincsen joguk 
vagyonra.” Viszont a kitámolygóknak lett volna joguk a kenyérre! Ma
gyarország a „bús (koldusok országa” volt. (Ady) A harmincas évek bal
oldali magyar sajtója 3 millió koldust emleget, de se a költők, se a sajtó 
nem tudták nyugtalanítani az egyházat.
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A nacionalizmus, az antiszemitizmus és az antibolsevizmus „eszméi” 
mind nagyon kapóra jöttek, hogy a szociális problémák megoldásának 
szükségességétől a figyelmet elkerüljék. „Pro Deo, pro patria.” Az egy
házi sajtó nálunk támadta „Az egyházak nemzetközi barátságmunkájának 
világszövetségé” -t. Pedig milyen jelentős volt ez. Dr. Tóth Károly püs
pök, a KBK elnöke visszatekintve nagyon pozitívan értékeli a világszö
vetség pionírmunkáját és vele együtt Bonhoeffer munkáját. Szófia után 
Budapesten akartak konferenciát rendezni. Ezt elvetették. így Fanö-n 
(Dánia) rendezték meg. Barth Károly 1938-ban óva intette azokat a fiá
kat, akiknek atyái egykor magukat és Európát védték a töröktől, ne 
segítsék „őrültek házává” tenni Európát. Később megállapította, hogy a 
magyarok a németekkel való szövetségben elveszítették a fejüket a ke- 
resztesháboi'úban. (Die Gegenwart u. Zükunft dér Kirche, New York, 
1942.)

A szociális kérdésekben való tartózkodás, a társadalmi dimenzió hiá
nya, az ürügyül felhozott ideológiák ellene dolgoztak annak az „út- 
egyengetésnek” , amelyről Bonhoeffer az etikájában beszélt. Ez inkább 
„útelzárás” lett.

Csodálkozni lehet azon, hogy a háború után nagyon le volt terhelve 
a munkásosztály, az. agrárproletariátus és az egyházak találkozása? Nem 
csoda, hogy olyan „események és körülmények” következtek, amelyek 
nem vették minden tekintetben figyelembe „kívánságainkat és jogain
kat” . . .  s nehezünkre esett tudatosan meghajolnunk „Isten ítélete” alatt. 
(Idézet a „Widenstand u. Ergebung” -ból.) Ha az akkori idők gyülekezeti 
jegyzőkönyveit lapozom, abba az aggódó kérdésbe ütközöm, hogy ada- 
tik-e ennek az egyháznak egyáltalán lehetőség?! Istennek köszönjük, 
hogy a szolgálat útját mégis megnyitotta.

III.

Nagy érdeklődéssel követtem Bethge testvér 1971-es Kaiserswerth-i 
állásfoglalását. Előadásában az egyház és a politika kérdésével foglalko
zott. Határozottan hangsúlyozta, hogy a „solus Christus” -hoz a „pro ho- 
minibus” aktivitása tartozik. Az üdvösség és az emberek java összetar
toznak. Erről elfeledkeztünk. Még a fülemben cseng: az egyház marad
jon egyház. Ez a mondat ma is érvényes, de hamissá válik, ha az apoli
tikusság ideálját támogatja. Ábránddá lesz, ha azt a látszatot kelti, hogy 
a bűnbocsánatról szóló igét prédikálni olyan egyszerű és egysíkú ügy 
lenne. (Ahogy ezt Vorster az egyháznak ajánlja.) Ebben az esetben pon
tosan az válik bizonytalanná, hogy ez az ige egyben újjáteremtő szó-e, 
vagy az elbukott teremtettség cementírozása? Hogyan kell például az 
egyháznak egyháznak maradni Dél-Afrikában?

Ön akkoriban levonta a múlt tanulságait, és nyitottan tárgyalta a je
len égető kérdéseit. Mély benyomást gyakorolt rám, ahogyan a Kaisers- 
werth-i gyülekezet, a kedves diakonisszák belsőleg jelen voltak. Az ő 
szamukra az Eljövendő nap mint nap jelen van a legkisebb testvérekben, 
a betegekben.. .  tehát az éhezőkben, a szomjazókban és a diszkriminál- 
takban. Azok a kérdések, amelyek mintegy két évtizede Rengsdorf- 
ban feltörtek, egyáltalán nem veszítettek időszerűségükből. Az EVT Köz
ponti Bizottsága Kingston-i, 1979. évi ülésén a rasszizmus elleni küzdelem 
szükségességét az ökumenikus tanács továbbra is napirenden kívánja 
tartani. Potternek igaza van: most már igazán itt az ideje annak, hogy a 
politikai etika kérdéseivel nagyon felelősen foglalkozzunk.
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IV.

Apropó: etika. Mivel bennünket az „Egész-ben, és a teremtettség szen
vedésében vialó részvétel” (Bomhoeffer) kérdése rendkívül érdekel, örül
tem, hogy Géniben, az 1976-os Bonhoeffer-konferencián a keresztyének 
ökológiai felelősségéről hallottam. (A teremtetiteég már akkoriban, a ber
lini előadásokban is nagy jelentőséget kapott. Szívesen lapozgatok jegy
zeteimben, valamint a „Schöpfung un. Fall” -ba.) Teljesen úgy van, aho
gyan Boinhoeffer az Etiká-jában mondja: „A természet megsértése és 
megerőszakolása az erőszaktevőn bosszulja meg magát.” Itt jelentkezik 
az „eljövendő nemzedék” problémája, amely ugyancsak izgalmas kérdés 
volt Bonhoeffer számára. Szívesen egyetértünk a genfi konferencián el
hangzott egyik előadással: a környezet-etika kidolgozása konszenzus
bázist jelent keresztyének és nem keresztyének — marxisták — számá
ra. (H. E. Tödt) Nagy adósságunk van a hitben teremtettségnek felismert 
világunkért való tudatosan szolidáris elkötelezettség terén.

Arroganciánkkal, arisztokratikus fölényünkkel, kartéziánus! gondol
kodásunkkal a természet értékelésében bizony sok van kereszityénsé- 
günk rovásán, noha Lutherrel valljuk: „Isten teremtett engem, minden 
teremtményével együtt.” Nem szabad elfelejtenünk, hogy a „követés” 
hitben és engedelmességben valósul. („Nachfolge”) A keresztyén engedel
messég nagy kérdés kell, hogy legyen. A világ látja a keresztyén enge
detlenség kegyetlen következményeit és beszél a keresztyén hit kegyet
len következményeiről. Ne háborodjunk fel, tartsunk önvizsgálatot. A 
Heidelbargi Evang, Tanulmányi Közösség Kutatóintézetében megkezdői- 
dött tudományközi —• interdiszciplináris — dialógus, amelyben a teoló
gia nem marad néma és fegyelmezetten a saját dolgánál marad, igen

V.

Végül pár mondatot azzal a fontos kérdéssel kapcsolatban, amely 
így hangzik: nem játsszuk-e el identitásunkat, sajátosságunkat, tulajdon
képpeni feladatunkat, miközben szolidárisak vagyunk a világgal?

A diakóniának ma a karitatív tevékenységen túl társadalmi, sőt pla
nétán® dimenziói is vannak. Valóban igaza van, Bethge testvér: „Nincs 
gyümölcsöző azonosulás meglevő identitás nélkül.” És abban is igaza van, 
hogy tönkre megy a mi identitásunk, ha az nem valósul meg új és új 
identifikálódásokban. Ez igazán dinamikus! Ön túl jón és gonoszon, 
boulvardon és gettón ismerte fel ezeket a kérdéseket.

Bizonyos az, hogy a keresztyén csak a saját színével használhat az 
emberi közösségnek, de annak használjon is! Lehetetlen az eleven be
szélgetés, ha a kapcsolatok színtelenek. Joggal bizalmatlanok az iránt, 
aki elveszíti identitását. A saját identitását. Keresztyének keresztyének
ként, marxisták marxistákként folytathatnak jó és nyílt beszélgetést. . .  
Sokszor közös cselekvés során ismerik meg egymást jobban. Ezt a há
ború alatt munkaszolgálatosként miagam is megtapasztaltam. (Abban 
a döntésben, amely a munkaszolgálathoz vezetett, valamiképpen Bon
hoeffer is ludas — de ezért csak hálás lehetek neki!) Tizenkét éven át, 
az 1960-as évek közepétől pártonkívüli képviselője voltam a magyar 
parlamentnek és jó tapasztalataim vannak a keresztyének és nem keresz
tyének közötti beszélgetés lehetőségeiről. Most egy ökológiai szekció
ban tevékenykedem. A dialógus nem öncélú, a cselekvés folyamatában 
realizálódik. A közös cselekvés módja is egymás megismerésének lehe
tősége.
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Az ökumemé sem öncélú. Ön egész szívvel dolgozott azért az ökume
nikus légkörért, amelyet Kaisersweritlhben, Genfben és Witltenfoergben 
örömmel éltem át. Ez így helyes. Az üsszegyháznak az egész világért van 
felelőssége. „Nemcsak Róma, Korinitus, Witfenberg a Krisztus teste, ha
nem Stockholm is.” — állapítja meg Bonhoeffer a „Communio Sanc- 
torum”-banv az egyik legkorábbi írásában. Ha ezt az egykorúak fülével 
hallom, Söderblomra kell gondolnom, aki az első világháború után fel
fedezte a világkeresztyénség hallatlan felelősségét. Az összegyház tehát 
szolgálatközösség a szakadások sebeiben szenvedő világ szolgálatában.

Nemrégiben jelent meg püspökelnökünk, Káldy Zoltán 450 oldalas 
prédikációs kötete, ezzel a címmel: „Hanem hogy Ö szolgáljon. . . ” A 
könyv címe és annak mondanivalója összecseng azzal, amit Ön, Bethge 
testvér, újból és újból hangsúlyoz, hogy diakónia — legtágabb értelem
ben vett diakónia — lehetetlen a Diákonosszal való élő közösség nél
k ü l... Sokat emlegetik ma: az „egyház a világért” s ez úgy valósul
hat csak meg, h,a a „másikért való Ember” (Bonhoeffer így is emlegeti 
Jézust) szolgálatából él. Ahhoz, hogy az igazat tegyük, szükségünk van 
az imádságra.

Az imádság és a cselekvés összetartozásáról többször beszélt hang
súlyosan, kedves Bethge testvér. Valóban: az imádság adja meg a hyb- 
■ris veszélyétől való megmenekülés nagy lehetőségét. (A hybris játszva 
széttörheti az emberek egymásközötti kapcsolatait.) Aki ajándékot ka
pott (s ez imádságban erőt, szeretetet és reménységet kapunk), az örül 
az ajándéknak és másokat is szeretne megörvendeztetni vele. De ez 
olyan öröm, amibe szomorúság is vegyülhet. Hamar észrevesszük, mily 
keveset használtunk fel az ajándékból és mily keveset, még keveseb
bet adunk tovább önfeledten. Bonhoeffer mélyen lát: a követés során a 
jó úgy történik, hogy nem is tudunk róla. Anélkül, hogy reflektálnánk 
fölötte. Ha jól emlékezem, a holdkóros képét használtai itt Bonhoeffer: 
ha cselekvés közben ráébredünk arra, hogy cselekszünk, lezuhanunk, 
illetve elszakadunk Attól, Aki az erőt adja a cselekvéshez. Ha mi ezt 
megszívleljük, nem is nehezítjük a dialógust világnézeti sovinizmusunk
kal. Övé a dicsőség és nem az egyházé. Bár újítaná meg Urunk egyhá
zát a Vele való közösségben, hogy belső szabadsághoz jusson a „pro 
aliis”, a másokért való örömteli szolgálatra. . .  „A  többiek pedig mind 
megadatnak. . . ”

Az Ön munkájának gyümölcsét bizonyára sokan kóstolhatják jó íz
zel abban a tíz(!) magyar protestáns és katolikus teológiai és egyházi 
folyóiratban és újságban, amelyekben az Ön és a mi Bonhoefferünk 
hozzáférhetővé lett számunkra.

Testvéri köszöntéssel:
Lehel Ferenc
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A diakónia mint az egyház küldetése 
és életformája Európában

A személyes és társadalmi diakónia mint igeszolgálat

Egyház — miért?
A Confessio Augustana négyszázötvenéves évfordulója újra az elé a 

kérdés elé állított bennünket, amelyről szüntelenül számadással tarto
zunk: miért létezik az egyház? Van-e Jézus Krisztus egyházának külde
tése és pótolhatatlan feladata a második évezred végén, az atom- és 
kozmosz korszakiban is? És ha igenlő a válasz erre a kérdésre, aminthogy 
az, akkor hol és miben vannak küldetésének, megbízatásának a súly
pontjai?

Mindenesetre tény, hogy erre a kérdésre ma nemcsak az egyházon 
kívül, hanem „intra muros ecclesiae” is, nagyon különböző vélemények, 
válaszok hangzanak el. Nincs mód ezen az európai egyházi találkozón ar
ra, hogy ezeket a különböző véleményeket összegyűjtsük és egyenként 
analizáljuk. Viszont feltétlenül szükséges és elkerülhetetlen, hogy mint 
Isten népe és a reformáció egyháza a mai Európában, ezt a kérdést min
dig újra feltegyük magunknak és választ keressünk reá.

Egyház a világban — egyház a világért
Első lényeges tételem, erre a kérdésre vonatkozóan így hangzik: Jézus 

Krisztus egyházának egzisztenciája és küldetése ma is változatlanul ab
ban van, ami az inkarnáció legmélyebb értelme volt: hogy Isten terem
tett világát — melyet az ember bűne megrontott és halálos veszélybe 
vitt — megtartsa és újra Isten tulajdonává, saját világává segítsen ten
ni (a katallagé és soteria szolgálata). Másképpen kifejezve: az egyház 
küldetésének lényege a világ megváltása, megszabadítása.

Az egyház ezért nem az ellenlábasa, de nem is a riválisa ennek a vi
lágnak, hanem, annak sajátos része: nem a világból ered, de határozot
tan ai világban és a világért létezik. Az egyházban — a világnak ebben 
a sajátságos összetevőjében — Jézus Krisztus és Szentlelke által az Is
ten Országa hatalmas erői vannak működésben, hogy a bűnös és meg
romlott világot újra Isten saját, jó és ép világává tegyék.

Egyfelől az egyház maga is „eredmény” : a Szentlélek evangélium ál
tal történő cselekvésének eredménye és gyümölcse. Másfelől azonban — 
és éppen ez adja küldetése, megbízatása tulajdonképpeni értelmét — az 
egyház „Isten eszköze” is a világ megújítására és meggyógyítására. „Egy
ház másokért,” (Bonhoeffer) — egyháza világért!

Az evéngélium továbbadása — az egyház központi feladata
Az. egyház életének és feladatának központja tehát Jézus Krisztus 

evangéliuma. Ez az evangélium („jóhír”) abban áll, hogy Isten szeret 
minket. Hogy ember-létünk végső alapja és hordozója Isten végtelen, 
bűneinket megbocsátó és létünknek értelmet adó szeretete irántunk Jé
zus Krisztusban. Ha valamiről elmondhatjuk, akkor minden bizonnyal

* Az i t t  közölt tan u lm án y  — kevés vá lto z ta tássa l és n éh ány  k ieg észítéssel — 
m in t a L u th erán u s V ilágszövetség  1980. szep tem ber 6. és 13. között T a llin n b an  ta r
to tt európai' regionális k o n fe re n ciá já n a k  egyik  fő referá tu m a h angzott e l és kerü lt 
rész le tes m egv itatásra  a k o n feren cia  plénum án és m u n kacsop ortja iban .
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ez a „keresztyénség lényege” : nem valamilyen új elmélet, sem valami 
újfajta filozófia, nem is valamilyen új erkölcsi rendszer vagy új erkölcsi 
törvény; hanem egy egészen újfajta viszonyulás a bűnös ember és a ke
gyelmes Isten között, aki „a bűnöst megigazítja”, igaznak fogadja el és 
igazzá teszi.

Ez az Ágostai Hitvallás „evangéliumi magva” is: a híres negyedik 
hitcikk a megigazulásról. Ez a hitcikk ma is megőrizheti és visszatart
hatja az egyházat alttól, hogy saját létének értelme elhomályosodjék, vagy 
teljesen elveszítse azt. Az egyház az evangéliumból és az evangéliumért 
él!

Az evangélium továbbadása az igén és szentségeken keresztül
A  Confessio Augustania félreérthetetlenül hangsúlyozza: az evangé

lium továbbadása, Jézus Krisztusnak a világ megszabadítására irányuló 
cselekvése, a Szentlélek által, az igében és a szentségekben megy végbe. 
Isten igéjének (a törvénynek és evangéliumnak) hirdetése által és a 
szentségek kiszolgáltatása által munkálkodik az evangélium.

Az evangélium továbbadása s szolgálat (diakónia) által
Ugyanakkor azt is félreérthetetlenül hangsúlyoznunk kell: az igazi, 

bibliai értelemben vett igehirdetés és a „látható evangéliumnak” a ke- 
resztségben és úrvacsorában történő átadása sohasem történhetik a fele
baráti szeretet (agapé) cselekvése nélkül1. Ezért kell ezen a konferencián, 
amelynek tárgya „Az igehirdetés ma” , világosan megmondanunk és ki
fejtenünk: az evangélium továbbadása, tehát az egyház megbízatása és 
küldetése a mai világban, nem csak és nem egyedül a szóbeli igehirdetés
ben (praedicatio) és nem is csak a szentségek kiszolgáltatásában történik, 
hanem magában foglalja az „élet igehirdetését” , a keresztyén felebaráti 
szeretet szolgálatát is.

Jézus Krisztus evangéliuma ugyanis sohasem csak „elhangzó” , ha
nem ettől elválaszthatatlanul „megélt” , életet teremtő és formáló ige is! 
A szó és az élet igehirdetése az egyházban valójában sohasem két, egy
mástól elválasztható aktivitás: ezeknek egymást kell hordozniuk, együtt 
járnak. A szó és az élet igehirdetése egy és ugyanannak az evangélium
nak csupán kétféle megjelenési formái.

Az egyház szóban történő igehirdetésének útegyengetője, kísérője és 
gyümölcse az egyház szüntelen szolgálata a szeretet által.

A „különb út” : a szeretet
Az egyház jellegzetes útja ebben a világban ezért, a szeretet „kü

lönb útja” (hodos kath’hyperbolén, 1 Kor 12,31). Olyan út, amelyen 
Urunk, a „nagy Diakonos”, járt előttünk egészen a keresztig és amely 
útra mint gyülekezetét és egyházát ma is hív bennünket. „Mert az Em
berfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, 
és életét adja váltságul sokakért” (Márk 10,45).

Jézus követése emiatt sohasem korlátozódhatik csak a benső hitre és 
imádságra —, ez érvényes mind a tanítványokra, mind az egyházra. 
A keresztyén életforma, az egyház életformája a világban, nem más, 
mint a benső hitnek szüntelen inkarnációja és állandó transzformációja 
segítő, gyógyító, ember- és világátformáló szeretetté a mindenkori, 
konkrét szocio-ökonómiai, politikai és kulturális kontextusban, amelyben 
élünk.
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Kettős veszély: igehirdetés szolgálat nélkül —  szolgálat igehirdetés 
nélkül

Az evangélium olyan üzenet, amely egyszerre és egymásban (nem pe
dig egymás mellett) beszéd és cselekedet; az evangélium továbbadása 
ezért igeszolgálat, amely az egész embert, mind a belső, mind külső éle
tét átfogja, szívünket és életünket, a körülöttünk levő világot is bele
értve, megújítja és megszenteli.

Nagyon fontos szem előtt tartanunk, hogy .amikor a Keresztelő tanít
ványai Jézust kérdőre vonták küldetése felől, ő az evangéliumnak erre a 
kettős, dinamikus hatására utalt a világban: „Menjetek és mondjátok 
el Jánosnak, amiket hallotok és láttok: vakok látnak és sánták járnak, 
leprások tisztulnak meg és süketek hallanak, halottak támadnak fel és 
szegényeknek hirdettetik az evangélium, és boldog, aki nem botránkozik 
meg énbennem” (Máté 11,4—6). Az evangélium nem hatástalan, üres szó, 
hanem hatalmas és dinamikus ige, amely ebben a világban Isten szere- 
tetének a szolgálatába állít bennünket.

Jézus személyének lenyűgöző titka éppen az evangélium teljhatalmú 
hirdetésének és a tökéletes, önmagát feláldozó, a keresztet vállaló szere
tetnek belső egysége.

Jézus egyháza akkor volt eleven és élettel teljes hosszú története 
alatt, amikor ez a kettő, igehirdetés és a felebaráti szeretet odaadó szol
gálata, együtt voltak jelen benne. Amikor viszont a kettő egysége szét
törött, az egyház élete is megüresedett. Ha egyoldalúan csak az igehirde
tés és tanítás tisztaságát tartotta szem előtt, az egyház megfeledkezett 
Isten szeretetparancsáról és fellobbantak az inkvizíció máglyái, a val
lásháborúk lángjai. Viszont valahányszor, hatalmas és egyoldalú aktiviz- 
mussal, Isten országát itt a földön megvalósítani próbálta, veszendőbe 
ment az ige, de a hitből eredő igazi szeretet is.

Egyház és keresztyének számárai ma is az a legnagyobb veszedelem, 
ha Isten cselekvő igéjének ez a dinamikus kettőssége — az ige hirde
tése szóval és a szeretet szolgálatán keresztül — széttörik, elveszti egy
ségét és összetartozását. Ma is létezik egyházainkban egyfajta teológiai 
konzervativizmus és gyakorlati elfordulás a világtól, amely valójában 
csak a személyes, belső hitet és a szóban .történő igehirdetést értékeli, 
állítja az első helyre; viszont nem veszi komolyan a keresztyén szere
tet sokoldalú és aktív szolgálatét „ebben a bűnös világban” . Fordítva, 
nem ritkán találkozhatunk a keresztyénségen belül olyan aktivizmussal 
is, amely viszont a személyes hitet, az imádságot és az evangélium szó
ban történő hirdetését becsüli kevésre, ezeket üresíti meg.

Az egyház szóbeli igehirdetése a szeretet aktív, fáradhatatlan szolgá
lata nélkül „zengő érc és pengő cimbalom” (vő. 1 Kor 13,1). Az egyház 
szociális aktivitása viszont Isten igéjének hirdetése nélkül, igazi gyöke
rét és sajátos keresztyén jellegét veszti el. Egy dolog az, amire ma az 
egyházakban és az egész ökumenében égető szükségünk van: az evangé
lium „cselekvő hirdetésére” és „igét hirdető cselekvésre”, egységben és 
szétválaszthatatlanul. Nem ismerek fontosabb és sürgetőbb feladatot a 
mai teológiában és egyházi életben, mint a magunk teljes bevetését az 
igehirdetésnek, a hitnek, a teológiának és a keresztyén szeretet aktív 
szolgálatának ezért a belső egységéért személyes és egyházi életünk min
den szintjén és területén!

A diakónia „teológiai helye”
A diakónia, a hitből következő szeretetszolgálat, nemcsupán lénye

ges alkotóeleme Jézus gyülekezete megbízatásának ebben a világban, ha-
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nem teológiailag vizsgálva hitvallásunk mindhárom cikkében „legitim 
helye” van.

Szerves része a „teremtés-teológiának” : „Isten munkatársai” va
gyunk; Isten teremtő akaratéból részesek vagyunk a teremtett világ 
fenntartásában, és megbízatásunk van annak megőrzésére.

A lutheri teológia fontos hangsúlyt tesz az első hitágazat ilyen értel
mezésére, és ezzel új színt ad mai diakóniánknak világviszonylatban is, 
társadalmi és személyes életünk vonatkozásában is !

A diakónia a legszorosabb összefüggésben van a krisztológiával és a 
szótériológiával: a gyülekezet megbízatásának alapformái ugyanazok 
mint Jézus munkálkodásában, az evangélium hirdetése és az önmatát 
odaadó, szolgáló szeretet. A bűnös ember Isten kegyelméből történő meg- 
igazulása ugyan egyedül a hit által történik; ezt a hitet azonban cse
lekvő, szolgáló szeretetnek kell követnie. A hit szeretet nélkül semmi 
(1 Kor 13,lkk), önmagában halott (Jakab 2,26).

A diakónia a tágabb értelemben vett pneumatológia elengedhetet
len alkotóeleme: Isten Szentlelke megszentel és megújít, nem valamilyen 
egyoldalúan benső, önmagának elégséges lelki életre, hanem teljes életre 
szeretetben, szolgálatban másokért. A megszentelés átfogja egész eg
zisztenciánkat: lelkünket, szellemi életünket, testi életünket és ai világot 
körülöttünk.

Őszintén meg kell vallanom: az első két hitágazat diakóniai vo
natkozásainak területén mint lutheri teológus otthon érzem magamat. 
De nem egészen ez a helyzet a harmadik hitágazattal kapcsolatban. A 
legutóbbi kilenc esztendőben bőséges alkalmam volt arra, hogy a más 
egyházakkal folytatott ökumenikus párbeszédben — különösen is az 
európai egyházak viszonylatában — mélyrehatóbban résztvegyek. Tu- 
pasztalatom az volt, hogy mi evangélikusok — teológiánk krisztológiai 
centrumának elveszítése nélkül — még sokat kell hogy tanuljunk más 
egyházaktól, különösen is az ortodoxiától és az ún. szabadegyházaktól, de 
az újabb római katolikus teológiától is, a „Szentlélek teológiája1” és a 
„megszentelés teológiája” vonatkozásában. Sokkal mélyebbre hatoló és 
sokkal átfogóbb teológiai gondolkodásra és igehirdetésre van szükségünk 
a Szentlélek személye és műve, kegyelmi ajándékai vonatkozásában!

„Diakóniai teológia”
Ma már eléggé ismert más evangélikus egyházakban is, hogy mi a 

Magyarországi Evangélikus Egyházban a legutóbbi huszonöt év során 
olyan teológiai irányra köteleztük el magunkat, amelyet röviden „diakó
niai teológiának” szoktunk nevezni. Ennek a teológiai alapiránynak 
klasszikus kifejtése ma is dr. Káldy Zoltán püspök-elnök pozsonyi dísz
doktori székfoglalója: „Az egyház életformája: a diakónia” (1964); to
vábbi tanulmányai, előadásai jelzik ennek a teológiának elmélyülését, 
gazdagodását egyházunk egész teológiai gondolkodásában és életében.

Nem egyszer megtörtént az is, hogy félreértették vagy félremagya
rázták teológiai gondolkodásunknak ezt a jellegzetességét. Voltak, akik 
azt gondolták: nem más az, mint az „etikai teológia” valamilyen új for
mája, amely csak a szeretetet hangsúlyozza, a bűnbocsánatot és a hitet 
mint az evangéliumhirdetés lényeges tartalmát azonban elhanyagolja. 
Nem egyszer gyanúsították azzal is, hogy a szeretetet, a felebarátért és a 
társadalom javáért való szolgálatot azért állítja előtérbe, mivel szégyelli 
és kényelmetlennek tartja egy nem keresztyén világnézettől áthatott tár
sadalomban a hitnek, Krisztus keresztjének „botránykövét” .

Semmi sem volna azonban részünkről elhibázottabb dolog, mint az
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ilyen „fél-teológia” és megcsonkított evangélium! A mi egyházunknak is 
mindennap újra meg kellett tanulnia, a szocialista társadalom, új kon
textusában, hogy mint egyház csakis és egyesegyedül Isten bűnbocsátó 
kegyelméből és szeretetéből élhet. De azt is ugyanúgy megtanulta, hogy 
Jézus Krisztus olyan „Űr”, aki „Szolga” . Mint a nagy Diakonos életét so
kakért halálra adta és tanítványait, követőit is az önmagát odaadó, 
szolgáló szeretet útjára hívja.

Ez a „teológiai vonal” — mivel a bibliai üzenet lényeges tartalmá
ra utal — a világ más részeiben más formákban is jelen van. Itt csak 
a „szegények egyháza” teológiájára hivatkozom, amely ma különösen 
fontos szerepet játszik az ázsiai, latin-amerikai és afrikai egyházak teoló
giai gondolkodásában; ezért fontos szerepe volt az EVT 1980 májusában 
tartott melbourne-i világkonferenciáján és lesz az EVT további teológiai 
munkájában. A mi kontextusunkban a Szentírás üzenetének ez a lénye
ges tartalma a „diakóniai teológia” alakját vette magára. Nem akartuk 
és akarjuk ezzel a különféle, divatos mai „teológiák” számát növelni. 
Nem akarunk vele másokat kitanítani. Nem is akarjuk ezt a teológiai 
irányt mint az egyedüli megoldást a világ-egyház valamennyi gondja és 
problémája számára mintául állítani. Egyet akarunk csak tenni vele: egy
szerűen tanúságot tenni arról mások előtt, amit a mi sajátos helyzetünk
ben és történelmi szituációnkban Isten kegyelméből és szeretetéből egy
házként megtapasztaltunk és megtanultunk.

A „diakóniai teológiában” mindenekelőtt a saját gyarlóságaink el
len kívánjuk felvenni a harcot: egy önmagába zárkózó és önmagának 
elégséges keresztyénség ellen, a „vasárnapi keresztyénség” gyakorlata el
len, az ige szóval és élettel való hirdetésének szétszakítása ellen. Vi
szont teológiánknak ezzel az alapirányával keresztyénségünk olyan, meg
váltásáért küzdünk, amely keresztyén hitünket nemcsak szavakban, ha
nem a segítés, a másokért való élet és szolgálat cselekedeteivel is meg- 
vallani törekszik, anélkül, hogy azért valamilyen viszonzást vagy kö
szönetét várna; ezekkel a cselekedetekkel csak, egyet kíván tenni: arra a 
nagy Diakonosra mutatni, aki életét valamennyiünkért halálra adta a 
kereszten.

Összefoglalásul szeretném még egyszer magunk elé állítani ennek a 
teológiai iránynak, a „szolgáló szeretet teológiájának”, a leglényegesebb 
üzenetét:

a „diakóniai teológia” szerint a keresztyénségnek mint „belső, hit
beli egzisztenciának” és mint „szociális, aktív keresztyénségnek” az al
ternatívája teljes egészében hamis alternatíva! Keresztyénnek lenni és 
egyháznak lenni, ez a kettő egyszerre és szétválaszthatatlanul: a hit
nek belső, egzisztenciális és eleven bizalma Istenben, Jézus Krisztus
ban; ugyanakkor a szeretetnek aktív, szolgálni kész magatartása és cse
lekvése a személyes és közösségi élet minden szintjén mint a Krisztus- 
hit gyümölcse és következménye.

Személyes és társadalmi diakónia
A keresztyén hit diakóniai karaktere a szeretet szolgálatának leg

különfélébb formáiban jelentkezik: személyes vonatkozásban testi ja
váért, szellemi élete javára és kiengeszteléséért Istennel, a Teremtővel, 
Megváltóval és Megszentelővei.

Az ember azonban nem egyedi lény, hanem a közösség különféle 
formáiban él: családban, munkahelyi közösségben, társadalomban, egy 
népben és az emberiségben. Az emberért végzett szolgálat a maga tel
jes értelmében ezért mindig szolgálat a közösségekért is, melyekben él:
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a családért, a munkahelyi és kultúr-közösségért, a társadalomért, a né
pért és az emberiségért.

Jézus gyülekezetének a legkézzelfoghatóbb szolgálata változatlanul — 
ma is éppen úgy, mint Jézus idejében — felebaráti szeretetünk gyakor
lása a szenvedőkért, ínségbej utottakért körülöttünk. A gyülekezet és egy
ház diakóniai aktivitása azonban ennél szélesebb körökre is kiterjed: az 
emberi ínség és szenvedés elleni küzdelemre az ún. karitatív diakónia 
útján, szűkebb és tágabb környezetünkben, a Föld szélső határaiig.

Mit értünk „karitatív diakónián” ?
Az ún: karitatív diakónia nem más, mint a keresztyén felebaráti sze

retet segítő szolgálata személyes kapcsolatainkban és a társadalom széle
sebb összefüggéseiben. Körébe tartoznak mindenekelőtt a „hétköznapi 
jócselekedetek” , családban, hivatásunk körében és a szociális együttélés 
tágabb köreiben. Itt Jézus „legkisebb atyjafiaira” (Máté 25,40) gondolunk: 
éhezőkre, szomjazókra, özvegyekre és árvákra, gyászolókra és más ín
ségek hordozóira. De nemcsak ezekre, hanem a magányosakra és elfelej
tettekre is a társadalom szélén, akik nem annyira a fizikai kenyérre 
éhesek és nem a vizet szomjazzák, hanem éhezik és szomjazzák az em
beri közösség, a szeretet melegét, a megértést és törődést mások részéről. 
Vagy olyanokra is gondolunk, akik az élet értelmét vesztették el, s ha 
meg is van mindenük, a legfontosabb mégis hiányzik az életükből. Meny
nyi formájai, változata van a látható és a rejtett emberi ínségnek, nyo
morúságnak! Ezek mind Jézus által reánk bízott, személyes és közösségi 
diakóniánkra bízott „legkisebb testvérek”. Bennük Jézus maga lép 
elénk; bennünk és rajtunk keresztül Jézus akar lehajolni hozzájuk.

„Strukturális diakónia”
Tudnunk kell azonban azt is, hogy az emberi élet nemcsak „inter

perszonális” kapcsolatokban, az embernek emberhez való viszonyulásá
ban megy végbe. Mindegyikünk személyes életét és sorsát meghatározzák 
— személyes döntéseinken, kapcsolatainkon túlmenően — nagy mérték
ben azok a szociális, ökonómiai és politikai struktúrák is, amelyekben 
élünk.

Gondoljunk például arra, hogy az olyan társadalomban, amelynek 
anyagi és szellemi javai egy parányi kisebbség birtokában vannak, az 
állami és társadalmi életnek ez az igazságtalan felépítése, strukturáltsága, 
már eleve meghatározza azt, hogy emberek milliói szenvednek anyagi 
ínséget, nélkülözik az emberi élet szükséges anyagi és szellemi feltéte
leit —, és hogy ezen a helyzeten alapjában nem tudunk segíteni a  szen
vedők iránt tanúsított szeretetünk egyes cselekedeteivel. Lehet hogy egy, 
tíz vagy száz emberrel megosztjuk a kenyerünket, de közben százezrek 
és milliók éheznek tovább, élnek tudatlanságban és esnek áldozatául a 
korai halálnak.

Életem legutóbbi kilenc esztendejében sok utat tettem meg szolgá
latommal összefüggően Ázsia, Afrika és Latin-Amerika országaiban. A 
dél-amerikai nagyváros-óriások, Rio de Janeiro vagy Sáo Paolo favel- 
láiban. Kalkutta vagy Bombay éhező és nyomorgó milliói között, az afri
kai éhség-régiókban és a számtalan nyomornegyedben mindenütt e kon
tinensek nagyvárosainak peremén kimondhatatlan és elfelejthetetlen 
mélységeit kellett megismernem az emberi szenvedésnek, nyomorúság
nak és reménytelenségnek.

Ma az emberiség kétharmada él számunkra, európaiak számára, alig 
elképzelhető nyomorúságban és reménytelenségben. Ezeken az egyre nö-
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vekvő számú, éhező, beteg, kétségbeesett és megalázott milliókon nem 
lehet semmiféle más módon segíteni, csak a meglévő, igazságtalan és em
bertelen gazdasági, társadalmi és politikai struktúrák gyökeres átalakí
tásával ezeken az országokon belül, ugyanakkor új gazdasági világrend 
kialakításával nemzetközi vonatkozásban. Ez hallatlanul nehéz feladat; 
de elkerülhetetlen és elháríthatatlan felelősség is rajtunk a mai világ
ban. Urunk ebben a világméretű küzdelemben a szegények és szenve
dők oldalára állít minket. Az elavult vagy igazságtalan nemzetközi, po
litikai vagy szocio-ökonómiai struktúrák újjáteremtésében résztvenni és 
felelősen fáradozni —, ez a keresztyén társadalmi-nemzetközi diákóniá- 
nak ma rendkívül széles és rendkívül fontos dimenziója!

„Diakónia mint belső magatartás-formálás” a társadalomban
Az élet külső struktúráinak átformálása és az élet ezekben az új, 

igazságosabb struktúrákban nagyon sok szaktudást, de még több önzet
len, magasszintű etikai magatartást követel. A társadalom külső struktú
ráinak megváltoztatásával együtt elengedhetetlenül szükség van új, hu
mánus, szociális belső etikai magatartásra is. Az ember és a társadalom 
„belső struktúráinak” átformálása viszont olyan állandó etikai nevelést, 
belső gondolkodás- és magatartásformálást kíván, amely a másik ember 
és az egész társadalom javára, érdekeire, problémáira irányul.

Ez a feladat az egyházra és a gyülekezetre is érvényes. Ha az egy
ház valóban annak a Jézusnak a gyülekezete, aki életét minden emberért 
odaadta a kereszten, akkor az egyházból és a gyülekezetből a saját, 
egyéni érdekeinket legyőző önzetlenség, áldozatkészség, hivatáshűség, a 
közösség javáért élés etikai hatásai sugároznak. Az egyháznak ebben a 
világban olyan „etikai erő-centrumnak” is kell lennie, amely szüntelenül 
a felebaráti szeretetnek, a teljes értelemben vett emberségnek, humani
tásnak az energiáit sugározza szét a közösségekre: a családra, a munká
ban való részvételre, a társadalom egészére és a népek nagy családjára. 
Ezen a réven — a diakónia e harmadik formáján keresztül — a gyüle
kezet és egyház ugyanúgy résztvesz Jézus Krisztus diaikóniájában és ugyan
úgy gyakorolja szeretetszolgálatát a társadalom és a benne élő emberek 
iránt, mint a karitatív diakónián keresztül, vagy részvételével a külső 
struktúrák megváltoztatásában.

Mindehhez azonban a legelső és alapvető feltétel a saját naponkénti 
újjászületése a Szentlélekben Enélkül — önmaga szüntelen bűnbánata 
és megújulása nélkül — az egyház és gyülekezet nem végezhetik el iga
zán semmilyen szolgálatukat: karitatív, strukturális és a belső etikai 
magatartást formáló társadalmi diakóniájukat sem.

Az egyház „diakóniai életformája”
E hármas diakónia feltételeként egyházunkban ma sok szó esik az 

egyház szükségszerű „diakóniai életformájáról”. Teológiai értelemben 
ezen azt értjük, hogy együtt és elválaszthatatlanul az ige szóbeli hirde
tésével, a keresztség és az úrvacsora kiszolgáltatásával, erőteljesebb 
hangsúlyt kell tennünk az evangéliumnak a gyülekezet és a hívő em
ber életén keresztül történő továbbadására.

Az egyház „diakóniai életformájára” és a keresztyének „diakóniai 
életstílusára” irányuló gondolatoknak és követelésnek különösen nagy 
jelentősége van Európában. Az egyházak ezen a kontinensen sok-sok 
évszázadon keresztül a társadalmak „vezető elitje” voltak: birtokukban 
volt a világi hatalom, befolyás és gazdagság. „Ecclesia praecedit” —
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az egyházé az első hely Ezt a jelszót még ötven évvel ezelőtt általá- 
nosian elfogadták az én hazám akkori társadalmi életében. S ha az egy
ház — a mi hazai szituációnkban a többségi római katolikus egyház — 
például egy magas állami hivatal betöltésénél vétót emelt valaki ellen, 
az általában nem került kinevezésre, még ha a legalkalmasabb lett vol
na is valamennyi jelölt közül. Ez a helyzet bizonyára nem ismeretlen 
más országokban sem. A sokat emlegetett „konstantinuszi korszak”, a 
„trón és oltár szövetsége” , ugyan ma már Európa sok részében a múlté. 
Másutt még létezik. Vajon hogyan tekint vissza az egyház erre az idő
szakra? Gyászolja, visszavágyódik utána? Ha így tenne, nem ismeri iga
zán Jézus igéjét! Mivel egyházaink a mi esetünkben ezt a kiváltságos, 
„különleges pozíciót” nem voltak hajlandók önmaguktól odaadni, az 
Egyház Ura nehéz történelmi ledkén keresztül vezette rá őket arra, hogy 
a külső gazdagság, a világi hatalom és dicsőség nem. tartoznak Jézus 
Krisztus, a Szolgáló Űr, egyházának lényeges ismertetőjegyeihez (notae 
ecclesiae). Az egyház jézusi útja — akárcsak története első három évszá
zadában — az egyszerűség, szegénység és alázatosság útja. Gazdagsága 
pedig nem arany és ezüst, hanem az evangélium legdrágább kincse, a 
keresztség és úrvacsora ajándéka, a hitnek és a másokért élő, szolgáló 
szeretetnek jó cselekedetei.

Itt Európában megtanulták-e egyházaink, az egyháztörténet leg
újabb korszakának ezt a sokszor keserű és nehéz, de olyannyira szük
séges tanulságát? Itt Európában — a földi egyház legnagyobb világi ha
talmának és földi gazdagságának kibontakozása kontinensén — őszin
tén és igazán készek vagyunk-,e arra, hogy világi dicsőség, hírnév és ha
talom helyett a „Szolga” szerény, kiváltságok nélküli helyét foglaljuk 
el a társadalomban, hűségben. Ahhoz, aki ezen az úton járt és jár előt
tünk? Itt Európában készek vagyunk-e valóban levonni a szükséges kon
zekvenciákat a huszadik század egyháztörténetének nagy leckéjéből, és 
nem kényszerűségből, hanem hitből, helyes belátásból vállalni ezt az utat, 
a diakónia útját a mai világban?

Fontos teológiai stúdium
Meg kell vallanom, hogy európai evangélikus egyházaink — de álta

lában az európai egyházak — számára nem ismerek aktuálisabb és sür
getőbb teológiai feladatot, mint az egyház igazi életformájának mélyre
ható bibliai, történeti, dogmatikai és etikai stúdiumát a XX. század vi
lágában, közelebbről a mai Európában. A világ körülöttünk és benne 
Európa alapjaiban változott meg. Tegyük fel magunknak őszintén a kér
dést: nem él-e Európának számos egyháza még mindig a XIX. század
ban, anélkül hogy megtanulta volna „Isten leckéjét” az egyház legújabb 
történetéből? Végiggondoltuk-e igazán és levontuk-e ai megfelelő gyakor
lati konzekvenciáit is annak, hogy hallatlan történeti átalakulások, a tu
domány és technika szédítő fejlődése, a világ kétharmadának égrekiáltó, 
növekvő nyomorúsága és a teremtett világ nukleáris elpusztításának nyo
masztó veszedelme idejében élünk? Mit jelentenek mindezek Jézus 
Krisztus egyháza életformája és szolgálata vonatkozásában a kétezredik 
év küszöbén?

Lehet, hogy már el is késtünk vele, hogy egyházainkban ezt az el
kerülhetetlen újraeszmélődést elvégezzük. Mindenesetre nem; hiszem, 
hogy találhatnánk evangélikus egyházainkban itt Európában időszerűbb 
stúdiumot a LVSZ legközelebbi nagygyűlése előkészítésére, kontinen
sünk és a világ evangélikus egyházainak első találkozására egy szocia
lista ország fővárosában.

147



Öt különösen sürgető diakóniai kihívás Európa egyházai számára
Hogy még világosabb és konkrétabb legyék, a reánk váró sokrétű 

diakóniai feladat közül öt, a földrészünkön élő egyházak számára kü
lönösen is időszerű „kihívást” szeretnék kiemelni.

Először: az egyházak és hivő emberek diakóniai szolgálatát a nuk
leáris világkatasztrófa árnyékában. Akár tudatában vagyunk ennek, 
akár nem, ma valamennyien egy számunkra elképzelhetetlenül félelmes 
nukleáris világpusztulás szakadéka peremén járunk. Ugyanakkor a gyor
suló fegyverkezési versenyspirál, a mindig újabb, bonyolultabb és drá
gább fegyverrendszerek előállítása százmilliók napi kenyerét nyeli el és 
tönkreteheti minden reménységünket a világ emberibb jövője iránt. 
Van-e ezek láttán az egyházak és a keresztyén hívők diakóniája szá
mára átfogóbb és sürgetőbb közös feladat, mint a saját eszközeikkel 
szembeszállni — együtt másokkal — ezzel a halálthozó rémmel? Részle
tesebben nem szólok erről, hiszen tanácskozásunk külön is foglalkozik 
majd vele.

Másodszor: mint európai egyházak, ennek a jómódú és fejlett külső 
körülmények közt élő kontinensnek egyházai, kiváltképpen érezzük eti
kai felelősségünket és diakóniai elkötelezettségünket a fejlődő országok, 
az ún. harmadik világ, növekvő emberi nyomorúsága iránt. Bár Európa 
népei sem állnak a fejlettségnek és jólétnek ugyanazon a fokán, össze
hasonlítva a világ szegény és fejlődésben elmaradt országaival mi vala
mennyien kiváltságos tagjai vagyunk az emberiség nagy családjának. Az 
egyházi világszervezetek — így a Lutheránus Világszövetség — gyakorla
ti segítő programjai nagyon sok ínséget és szenvedést enyhítenek, jó
részt Európa jómódú egyházainak segítségével, s ezt folytatniuk is kell. 
De vajon nem kellene-e, nem tudunk-e még többet tenni értük? Nem kel
lene-e az egyházaknak Európa közvéleménye „élő lelkiismeretének” 
lenniük, százmilliók égbekiáltó nyomorúságát fáradhatatlanul megjele
níteniük és teljes elszántsággal, saját eszközeikkel küzdeniük Földünk 
javainak igazságosabb szétosztásáért? Nem kellene-e a keresztyéneknek 
egy egyszerűbb és szerényebb életstílus példát mutató pionírjainak len
niük kontinensünk jóléti társadalmaiban? Ez is együk próbaköve hitünk 
valódiságának, lelkiismeretünk éberségének a többségében nyomorúság
ban vergődő embervilágban!

Harmadszor: valamennyien tudunk az ún. faji kérdés rendkívül ve
szélyes robbanóanyagáról a mai világ nagyrészében. Az egyházaknak 
és a hívőknek a világ minden részében határozott „nemet” kellene kiál
taniuk szóval és életükkel a megalázó, lélekgyilkos faji diszkrimináció 
minden nyílt és rejtett formájával szemben. Különösen súlyos az európai 
egyházak felelőssége: kontinensünkön született meg a „faji felsőbbren
dűség” gyilkos elmélete, milliók szenvedésének és halálának végső gyö
kere. Magában Európában is színes emberek milliói élnek ma, és az el
lenük irányuló faji diszkrimináció sürgetően követeli az egyházak diakó
niai szolgálatát.

Negyedszer és ötödször: felelősségünk körét itt egy kicsit szűkebbre 
is szeretném vonni és utalni diákóniai szolgálatunk kihívásaira az egy
házak között. Európa egyházait egyfelől súlyos felelősség terheli a saját 
körükben élő, szegény és kis testvéregyházak iránt („testvéregyházak” 
alatt természetesen nem csak az evangélikus kis egyházakat értem, ha
nem velük együtt a többi egyházakat is, amelyek gondokban, szegény
ségben és szétszórtságban élnek). Másfelől kontinensünk egyházainak 
nem szabad elfelejteniük azt sem, hogy Uruk színe előtt felelősek a többi 
kontinensek nélkülöző evangélikus egyházai és velük együtt az ínségben,
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lehetett elnémítani Jézust, a Feltámadott újra prédikált, szabadulást hir
detett), mégis Babits szókincse frissítheti, szürke, papos kifejezéseinket. 
Micsoda ízek!: „Te nagy alható? Ki vagy te Jónás?” „aki a hajó fenekén 
akar megbújni”, aki „rühellé a prófétaságot”, aki bekerül a hal gyom
rába” s kába szemmel pislog, a lágy, vizes, halszagú éjszakába. . . " ,  aki 
tudja „mert nehéz a kő és nehéz az ólom, de nehezebb kit titkos súlyú 
bűn nyom”, aki oly sötétbe jut a hai hasában „hol éjfél a déllel egy
forma volt”, de aki azt is tudja” de mennél csúfabb mélybe hull le szol
gád, annál világosabb előtted Orcád” . Kincsesbánya Babits szótára! A 
magyar költészet világában nem idegenek a jónási kulisszák: Ady merte 
Istent is nagy cethalnak nevezni, akinek síkos hátán él, József Attila 
vállalta a népi bölcsességet „aki dudás akar lenni, pokolra kell annak 
menni..

Valóban nekünk nem idegen a jézusi igehirdetés: Amint Jónás há
rom nap és három éjjel volt a cethal gyomrában, akképpen lesz az Em
ber fia is három nap és három éjjel a cethal gyomrában . . .  ámde na
gyobb van itt Jónásnál Mt 12,40—41. Jézus feltámadása meghirdetésére 
és értelmezésére, s Őt, a Szentet tiszteljük, ha textusunkat az Ő útba
igazításával használjuk a húsvéti evangélium prédikálásához.

Tudatosan koncentrálnunk kell, hogy ne a teljes Jónás könyvet, ezt 
a jóízű, humoros írást a maga egészében vigyük a gyülekezet elé, hanem 
csak ezt a motívumot: kiemelted életemet a sírból! Az Úrtól jön a sza
badulás!

Jónás élete: élet a halálból. Ez a szabadulás az Úrtól jött ez a mon
danivalónk. Itt a kapcsolópont egyedül húsvétkor: a három napig fogva 
tartott Krisztus kiszabadulása. Különben Jónás személye, jelleme, sorsa 
stb. nem azonos Jézuséval. Az asszonyok húsvétkor már nem találták a 
halál fogságában a szeretett Mestert-Istent kimelelte Őt a sírból. . .  A 
tanítványok, akikkel találkozott a Feltámadott, a halálból szabadulttal 
találkoztak, Pál a damaszkuszi úton éppenúgy átéli a megszabadult. Úr 
szabadító jelenlétét, mint ahogyan Péter hirdeti ezt a már említett pün
kösdi prédikációban. A tenger nagy és félelmetes hatalom a zsidók sze
mében, a háborgó tenger még inkább, a nagy hal gyomra reménytelen 
helyzet, úgy látszik szörnyeteg nyelte el az isteni üzenettel terhes prófé
tát, Jézust elnémították a kereszten, elmondta hétszavas búcsúprédiká
cióját, kiadta végrendeletét... De nem! Újra szól: Békesség néktek! 
Megbocsát és újra mandátumot ad, hitet ébreszt a csüggedés helyén, bá
torságot a deprimáltság helyén, lelkesedést a rezignáltság helyén, élet
célt, a céltalanság helyén, mondanivalót a némaság helyén, megtérést 
munkál, szolgálatba állít. Isten terve valósul: szeretetének evangéliuma 
nem némul el. Később is, azóta is számtalan jellel bizonyítja, hogy Ő él 
(Ap Csel 1,3.).

Mai mondanivalónk: Az életadó Úrtól jön a szabadulás. Meg kell 
hirdetni: nincs az az iszonyatos mélység, reménytelen élethelyzet, amiből 
nem szabadíthatna ki az életadó Űr. A Feltámadott Űr minden remény
ségünk forrása. Reménység a halállal szembenézve és reménység az élet
tel szembenézve.

Ö a mi reménységünk a halállal szemben. Mi mai emberek is ezer
felé futkosunk, de tkp. mindegyikünk egyirányba megy: a temetőbe. 
Középkori haláltánc énekek modern változatát írják kortársaink Illyés 
Kháron Ladikján, Devecseri haláltusában fogant versei, Örkény: Rózsa
kiállítása vagy legutóbb B. Lőrinczy Éva Meddig még? című megdöbbent 
személyes élménysorozata, négy rákban meghalt barátnéja utolsó élet
szakaszáról. Szívszorító küzdelem, pótolhatatlan értékek pusztulása, tehe-
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diaszpórában élő többi egyházak iránt is. Aki ezeknek a tőlünk távolabb 
élő egyházaknak mai életét, gondjait és problémáit csak valamennyire 
is ismeri, nem maradhat meg a saját szűk egyházi látóhatárán belül, 
hanem imádságban és áldozatkészségben tágra kell nyitnia ablakait. 
Mi valamennyien mint egyházak is diakóniai felelősséget hordozunk egy
másért !

A jövő egyháza — a „diakónia egyháza”?
Sok mai teológusnak az a véleménye, hogy az egyház élete a „kons- 

tonitinuszi kontextus” fokozatos eltűnésével szükségszerűen visszatér 
majd eredeti formájához, a „diakóniai életformához” . Kétségtelenül nagy 
időbeli és strukturális különbségek jelentkezhetnek az egyházak átfor
málódásában az „uralkodó egyház” alakjából a „szolgáló egyház” élet
formájára. Vannak Európában egyháziak, ahol ezek a kérdések látszólag 
még nem annyira égetőek, mivel a tradíció várfalai és társadalmi tekin
télyük még „tartanak” . Vannak viszont egyházak — s ez a többség — 
amelyekben az egyház régi, tradicionális életformája a szekularizáció csa
pásai alatt eltűnőben van.

Milyenek lesznék vajon a „szolgáló egyház” új struktúrái? Erre vo
natkozóan sokféle meggondolás és prognózis jelentkezik ma a teológiai 
területen. Befejezésül ezek közül szeretnék néhányat megemlíteni.

(1) Vannak teológusok, akik szerint a „jövő egyháza” sokkal kisebb 
lesz, de a dinamikus gyülekezetek formáját ölti magára; elveszti a nagy 
szervezetek külső, bonyolult formáit és kisebb, mozgékonyabb közösségi 
formákat vesz magára.

(2) Más vélemények szerint a „szolgáló egyházban” lényegesen ki
sebbek lesznek a hierarchikus különbségek ez egyházi szolgálattevők és 
a gyülekezetek tagjai között. Ezzel együtt növekszik a helyi gyülekeze
tek jelentősége és a keresztyének társadalmi szolgálatának fontossága.

(3) Egy „diakóniai keresztyénségnek” sokkal ökumenikusabbnak kell 
lennie mint ma. Az egyházak és keresztyének közötti összetartozást két
ségtelen az egyházak dialógusának is formálnia, mélyítenie kell. De 
talán még erősebben növekszik majd ez az összetartozás a világ egyre 
élesedő, közös etikai kihívásai alatt, a közös szolgálat iskolájában.

(4) A „diakónia egyháza” — minden külső támaszték híján — sok
kal inkább rászorul majd arra, hogy hitéből éljen. Ezzel együtt azonban 
sokkal nyitottabbnak kell lennie a világ felé mint azelőtt, állandó dialó
gusban és etikai kooperációban a más vallásokhoz és világnézetekhez 
tartozókkal, egy sokkal szekularizáltíabb világban.

Semmi kétség, ezek csupán prognózisok. Egy azonban kétségtelen: 
az egyházaknak — ha élni akarnak — egyszerre kell szilárdan gyö
kerezniük az evangéliumban, a Krisztus-hitben, és ugyanilyen szilárdan 
élniük, szolgálniuk a szeretetben, minden ember és a világ egésze iránt.

Az egyház „diakóniai életformájának” egyre nyilvánvalóbb követ
kezményei lesznek élete minden területén: istentiszteleti életében, a ke
resztyén nevelésben és lelkipásztori szolgálatban, a gyülekezetek és az 
egész egyház külső struktúráira és az egyházak egymáshoz való viszo
nyára. Ma még csak a kezdetén vagyunk ennek a folyamatnak.

Ez az út nem lesz könnyű! De reménységben léphetünk rá és jár
hatunk rajta. Mert ezen az úton Jézust követjük, aki maga hívja tanít
ványait erre az útra:

„Mert ki a nagyobb? Az, aki az asztalnál ül, vagy az, aki szolgál? 
Ugye az, aki az asztalnál ül? Én pedig olyan vagyok közöttetek, mint aki 
szolgál” (Lukács 22,27). Dr. Nagy Gyula
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Az egészségügyi 
gyermekotthoni nevelőmunka 

gyakorlati kérdései
Előző tanulmányomban az egészségügyi gyermekotthoni nevelőmun

ka lehetőségét, szükségességét, és általában annak elvi alapjait igyekez
tem tisztázni. Mindazokat most ismertnek tekintve, rátérek e munka 
gyakorlati kérdéseire.

Mindenekelőtt értelmeznünk kell a gyermekotthonok e munkájá
nak elnevezésére használt „foglalkozás”, „foglalkoztatás” fogalmakat. 
Bár az esetek nagy százalékában a foglalkozás és foglalkoztatás tulaj
donképpen egymással ötvöződve, elválaszthatatlan egységben folyik, fo
gyatékosok között végzett munkánk gyakorlata szempontjából mégis 
meg kell különböztetni e két tevékenységi formát.

Foglalkozáson személyek olyan jellegű cselekvéses kapcsolatát ért
jük, melyben az egyik fél gyakorlatilag passzív résztvevő.

A foglalkoztatás pedig — a szó nyelvtani alakjából is természetesen 
következik ez — mindkét fél aktivitását igényli: foglalkoztatóét és fog
lalkoztatottét egyaránt.

Zavarja e meghatározások egyértelműségét az, hogy mit minősítünk 
„passzív” ill. „aktív” részvételnek. A probléma érzékeltetésére nézzük a 
következő példát: A néhányhetes csecsemőnek valamilyen tárgyat mu
tatunk, és azt a szeme előtt lassan továbbmozgatjuk. Ismert tény, hogy 
az egészséges csecsemő szemével követni fogja. — Foglalkozás ez, vagy 
foglalkoztatás? — Az érzékszervén keresztül tulajdonképpen foglalkoz
tatjuk, az általános gyakorlat szerint azonban ezt csak foglalkozásnak 
tekintjük.

Mellőzve most a nyelvtani forma és a tartalom megfelelő vagy hely
telen voltának további elemzését, az egyértelműség kedvéért, valamint 
az otthonunkban kialakult gyakorlat szerint a következőkben foglalkoz
tatáson nevelőmunkánknak azt a konkrét formáját értjük, melyben a 
foglalkoztatott aktivitása dominál, és amely a gondozott megfelelő szin
tű önállóságát feltételezi.

Az egészségügyi gyermekotthoni gondozottak ismert adottságaiból 
következően nálunk a nagyobb hangsúly a foglalkozáson van. Ezek egyik 
célja pedig éppen az, hogy a gyermek foglalkoztathatóvá váljék. Ennek 
megfelelően először — és részletesebben! — a fogyatékos gyermekekkel 
való foglalkozás konkrét kérdéseit, általunk alkalmazott formáit ismerte
tem.

I. A foglalkozások tervezése, anyaga, szervezése és kivitelezése

1. Tervezés
Rengeteg időt, energiát igénylő, de nélkülözhetetlen feladat. A nor

málpedagógiai nevelőmunka, de minden egyéb munka is tervezést igé
nyel. Nagylétszámú bizottságok évekig készítenek elő egy-egy tervet.

A súlyosabb mértékben fogyatékos gyermekekkel való foglalkozás
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„gyermekcipőben járásának” egyik fő oka éppen a „Terv” hiányia. (Köz
pontilag kiadott, kötelezően előírt terv nincs. Ahol létezik, az „házilag” 
készült, és csak saját használatra. Az általam ismertetésre kerülő is 
ilyen!) E hiányosság mögött rejlő sok tényező közül csak kettőt eme
lek ki:

1. Személyi feltételek nem kielégítő volta.
2. A feladat rendkívüli bonyolultsága, a sajátosságok, különösségek 

nagy száma. Nyilvánvaló, hogy akár a normál iskolák, akár az egyéb 
speciális iskolák viszonylag homogén összetételű tanulóira tervezni lé
nyegesen egyszerűbb, mint a halmozottan fogyatékos, heterogén, emberi 
eszközökkel, módszerekkel nehezen elérhető gyermekeinkre.

Az egészséges gyermek fejlődésében sok olyan spontán lépés van, 
amit talán az édesanya sem vesz észre —, egészen természetes.

Az óvodai foglalkozások megtervezése és levezetése egy jó pedagó
giai érzékkel rendelkező óvónőnek nem gond; szinte diktálja a gyermek 
a következő lépést. Nem lehet „nemjátszani” egy ilyen kisgyermekkel.

A mi otthonainkban éppen ezek fordítottja tapasztalható. Lényegesen 
kisebb a spontán fejlődés lehetősége, ezért néha a legapróbb lépésekre 
is tudatosan oda kell figyelni. És igen kevés az olyan rendkívüli adott
ságokkal rendelkező gondozó, pedagógus, vagy akár pszichológus, aki 
képes lenne tervezés nélkül tartósan —, tehát nem alkalomszerűen, egy- 
szer-egyszer „beugorva” — lekötni őket. Az „unalom” pedig súlyos fogya
tékosoknál is — ártalmas vagy ártalmatlan, de végső soron — negatív 
magatartási reakciókat szül (pl. szálemezés, sztereotip mozgások, arti- 
culátlan hangadások, állandó sírás, masturbáció, kártevés tárgyakban, 
társakban, önmagukban stb.).

Mindez elég ok arra, hogy áldozatok árán is, de tervezzünk.

a) Megfigyelés
Reális tervet készíteni csak olyan ember tud, aki ismeri a fogya

tékos gyermekeket. Ehhez az ismerethez kétféle módon lehet jutni:
— szakirodalomból, a fogyatékosokkal foglalkozó különböző tudo

mányokból, mint pl. orvostudomány, gyógypedagógia, pszichológia,
— tapasztalatból.
Ez utóbbi röviden hangzik és egyszerűnek tűnik, valójában azonban 

nagyon sok közöttük töltött időt igényel. Csak így lehet birtokába jutni 
azoknak az ismereteknek —, amit később részletesebben is tárgyalok —, 
hogy mit, milyen lépésekben és hogyan kell „megtanítanunk”.

b) A „ Foglalkozási Terv”
Az egyéb iskolákban használt „Tanterv”-nek megfelelő' „Foglalkozási 

Terv” olyan összefoglaló programot tartalmaz, amely további lebontásra 
szorul.

E programtervet összeállíthatjuk koncentrikusan: fejlettségi szinten
ként írjuk le az adott szintnek megfelelő követelményeket valamennyi 
„tárgyból” .

Sokkal célszerűbbnek tűnik azonban a lineáris program: egy-egy 
tárgy anyagát külön-külön a legelemibb követelményektől a még reális
nak tartható maximumig — a fokozatosság elvét betartva! — megter
vezni.

Ez utóbbinak előnye, hogy rugalmasabban alkalmazható. Lehetősé
get biztosít — nemcsak a különböző fejlődési fokon álló de harmonikus, 
hanem — a különböző képességek terén nem egyenletesen fejlődő gon-
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dozottakkal való, egyéni adottságokat figyelembe vevő foglalkozáshoz is. 
Egyik 9 éves kislányunk pl. korának nagyjából megfelelő testi és moz
gásfejlettséggel, de 2—3 éves kornak megfelelő beszédkészséggel, 3—4 
éves szintű értelmi képességgel rendelkezik. Ezért különböző tárgyakból 
más-más, szintű foglalkozást igényel.

Szemléltetésképpen bemutatom Foglalkozási Tervünk „önkiszolgá
lás” című fejezetének egy részletét:
„Testápolás, mosdás

mosakodás, fürdés megkedveltetése,
tisztaságigény fejlesztése,
tisztaság — jó közérzet kapcsolat kialakítása;
kéz, száj törlése önállóan,
kéz, száj mosása szappan nélkül önállóan,
csap megnyitása, elzárása,
ruha ujjának felhajtása;
kéz-, arcmosás szappannal, mosdótálban, kagylóban segítséggel, 
fogkefe, pohár helyének ismerete, 
fogmosás krém nélkül, a száj öblítése,
mosdószerek, fésű ismerete, próbálkozás a fésű használatával;
kéz-, arcmosás szappannal önállóan,
haj fésülés, kefélés segítséggel,
körömkefe használata (próbálkozás),
mosdószerek helyrerakása, víz feltörlése,
törülközés önállóan;
mosdás derékig, lábmosás ülve,
fogkrém használata,
körömtisztítás kefével;
mosdás, fürdés, fogmosás, fésülködés önállóan,
mosdószereik elrakása, víz leengedése, mosdótál, mosdó, kád kiöb
lítése.”

c) Foglalkozási program
A Foglalkozási Terv rendelkezésünkre állása esetén a következő lé

pés annak — lényegében „tanmenetszerű” — feldolgozása. Egy-egy fog
lalkozási típus — „tantárgy” — anyagát a sorrendben egymás után kö
vetkező foglalkozásokra lebontva, áttekinthető programot kell készíteni.

Itt is szem előtt kell azonban tartani speciális adottságainkat. Irreális 
követelmény volna pl. mereven időhöz, óraszámhoz kötni munkánkat. 
Néha egy-egy tervezett foglalkozást 2—3-szor is meg kell ismételni ah
hoz, hogy valami eredmény és továbblépés létrejöhessen. Ezért nem évi, 
havi, heti beosztást, hanem csak egyszerűen sorszámozott programot ké
szítünk.

Példaként a „Beszédfejlesztés” programjának három egymást kö
vető foglalkozását ismertetem:
„5. foglalkozás:

Beszédmotoros gyakorlatok — fúvás (gyertya-játék/) nyelvgyakorla
tok (kiöltése)

Megnevezések gyakorlása — ruhadarabok nevei (ugyanazon típusból 
többféle is legyen!).

Mondatok alkotása a megnevezett tárgyakkal, többesszám használa
ta, kiejtés javítása.

Játék: mi van a zsákban?
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6. foglalkozás:
Beszédmotoras gyakorlatok — szívás (szörp)
Megnevezés gyakorlása — a szoba berendezési tárgyai „mi ez?”
Játék: babaszoba berendezése
Mondatok alkotása — „a székre ülünk; az asztalon írunk” stb.

7. foglalkozás
Beszédmotoros gyakorlatok — szívás gyakorlása.
Megnevezés gyakorlása — berendezési tárgyak az épület egyéb ré

szeiben (fürdő, háló).
Séta az épületben.
Mondatok alkotása — séta közben a látottakról, a berendezési tár

gyak neveit használva.
Kiejtés javítása!
Játék: épület berendezése a játékbútorokkal.

2. A foglalkozások anyaga

Az előző részben a Foglalkozási Tervből illetve programból említett 
példák, valamint gondozottaink képességeinek átlaga sejtetik, hogy nem 
a betűvetés, számolás, fogalmazás, stb. az általunk „tanítandó” anyag. 
Előfordulnak gyerekek, akiket lehet — és kell is! — ezekre tanítanunk, 
de számuk olyan kevés, hogy lényegében egyedi esetekről van szó. így 
e témával nem foglalkozom.

Gyermekotthonunk jelenlegi gyakorlatában Foglalkozási Tervünknek 
megfelelően a következő típusú foglalkozások léteznek: Beszédfejlesztés

Környezetismeret
Mozgás- és ritmusnevelés
Munkatevékenység
Játék
Ének-zene.
Bár ez utóbbi a Foglalkozási Tervben külön kidolgozott anyagként 

nem szerepel, mégis egyik fő alkotója az egyes „óráknak”, és egész 
napunknak. Direkt ének-zene órákat is beiktattunk. A hangszeren ját
szás mindig nagy élmény. Elsősorban ritmus- és ütőhangszereket hasz
nálunk, de furulyát is. A közönyös, gátlásos gyermekeket is aktivizálja, 
ugyanakkor tényleges ritmus- és hallásfejlesztés is történik. Sok és jól 
kiaknázható nevelési szituációt rejt egy-egy ilyen alkalom. Átélik az 
együttjátszás örömét; rákényszerülnek arra, hogy odafigyeljenek a má
sikra — még akkor is, ha ez csak annyiban nyilvánul meg, hogy egy
szerre tapsolnak, vagy egyszerre ütnek a hangszerre. Többen erre is 
képtelenek, s még ekkor sem értelmetlen, hiszen a dob, xilofon vagy 
egyéb hangszer ütögetése, a vele társuló hangélmény a gyermek te
vékenységi vágyát kielégíti, és megnyugtatja.

Az éneklés pedig az a leggyakrabban használt foglalkozási forma, 
amely különösebb tervezés nélkül is hatásos; a süketeket kivéve vala
mennyi gyermek felé irányulhat, és sokféle tevékenységhez csatlakozhat.

A következőkben egészen vázlatosan ismertetem a Foglalkozási Terv
ben teljes részletességgel kidolgozott anyagot.

Beszédfejlesztés
A beszédfejlesztés szükségességét otthonunkról vett néhány adat 

szemléltesse: 40 gondozottból

153



átlagos beszédképességgel rendelkezik: 7
beszédhibás, vagy alig érthetően beszél 10
beszédhangot ad, vagy egy-egy szótagot, esetleg szót mond: 10
egyáltalán nem ad beszédhangot: 13

Feladataink ezek alapján a következők:
1. A beszélni tudás feltételeinek megteremtése
— a „beszédigény”  kifejlesztése „beszédes gondozás” által
— a beszéd motoros feltételeinek kialakítása (nyelv-, ajak-, légző- 

gyakorlatok, hallásfejlesztés)
2. Tényleges beszédfejlesztés
— kiejtés tanítása énekek, mondókák felhasználásával
— tárgyak, események, jelenségek megnevezésének gyakorlása (a 

környezetében lévő legegyszerűbb tárgyaktól kiindulva!), szókincs folya
matos bővítése

— egyszerűbb, majd összetettebb szavak, mondatok alkotása
— végül a nyelvtanilag is helyes beszédre nevelés, esetleg kifejező- 

készség fejlesztése.

Környezetismeret
Célja e foglalkozásnak, hogy a gyermek minél többet ismerjen meg 

környezetéből, elemi szintű ismeretanyaghoz jusson.
— a legalacsonyabb fokon meg kell próbálni az „Én tudat”, az „Én” 

fogalom kialakítását, megismertetni saját nevével és testével;
— ismerje meg közvetlen környezetét, a benne lévő személyeket és 

tárgyakat, a legelemibb jelenségeket (pl. gondozóit, családtagjait, ágyát, 
helyét stb.),

tudjon tájékozódni az épületben,
egyszerű eszközöket, tárgyakat tanuljon meg helyesen használni 

(evőeszközök, tisztálkodási eszközök)
képes legyen megkülönböztetni az ehető és nem ehető dolgokat, 

ismerje meg az ételeket, ízeket, tudja megkülönböztetni az édes, sós, 
savanyú, jó — rossz fogalmakat, ruhadarabokat, játékszereket tudjon 
felismerni, rendeltetésszerűen használni;

— ismerkedjen tágabb környezetével, udvar, kert majd utca (ke
rítés, kapu, épületek, járművek, közlekedési szabályok stb.), állatok, 
növények,

évszákok, időjárás és a velük kapcsolatos fogalmak (hideg-meleg, 
esik-ihavazik)
a hét napjai, hónapok nevei, ünnepeink,

fűtés, világítás, víz és a velük, kapcsolatos fogalmak, jelenségek, 
a felnőttek munkája, foglalkozások, 
viselkedési normák, magatartási szokások stb.

Munkatevékenység
Munkatevékenység
Összefoglaló elnevezése azoknak a foglalkozásoknak, amelyekben a 

gyermeknek aktív tevékenységgel kell részt vennie.
a) Önkiszolgálás
Egyik legfontosabb feladatunk, hogy gondozottainkat önkiszolgálóvá 

neveljük. Ez pedig azt jelenti, hogy az öltözködés, testápolás, étkezés, 
egészségügyi szokások terén minél magasabb fokú önállóságot érjen el. 
40 gondozottunkból 8 önkiszolgáló, 13 viszont teljes kiszolgálást igényel
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_ azaz etetni, tisztántartani, öltöztetni kell. A többi általában nagyfokú
segítséget igényel, és különböző mértékben fejleszthető.

b) Háztartási ismeretek
Feladatunk ezen belül a „ház körüli” apróbb-nagyobb munkák 

megismertetése;
a rendtartás igényének kifejlesztése;
lehetőség szerint a takarítási, kerti, konyhai jellegű munkák elvégzésébe 
való bevonás.

c) Alakítás-ábrázolás
Kézügyességet, finommozgásokat, képzelőtehetséget, „szépérzéket” 

stb. fejlesztő foglalkozási forma. Eszközei:
— különböző formák, alakzatok kirakása, 
válogatás (szín, forma stb.)
fűzés (gyöngy, papír)
formázás homokból, agyagból, gyurmából, 
papír tépése, ragasztása, vágása, olló használata, 
hajtogatás
— festés és rajzolás — különböző technikákkal (ceruza, zsírkréta, 

festék stb.)
esetleg íráselemek kialakításának előkészítése,
— magasabb szinten komplex alakító tevékenység pl. papírmasé 

munka (tálka, tányér készítése)
mozaikkép (agyaglapra színes kavics, kődarabok benyomása stb.)
d) Kézimunka
A tű használatának megtanítása, 
öltéstípusok tanítása, 
subázás
lehetőségektől és adottságoktól függő egyéb technikák, esetleg ruha 

javítása, foltozása, szegése.
e) Kerti munka
Egyszerűbb kerti tevékenységek és eszközök megismertetése illetve 

végeztetése.
f) Munkterápia (lásd a II. „Foglalkoztatás” című fejezetet!)

Mozgás és ritmusnevelés
A passzív tornáztatástól a gyógytornán át az aktív tornáig a leg

különbözőbb fokon történhet ez a foglalkozás is. Általános tény a fogya
tékosok mozgásának esetlensége, koordinálatlansága, ritmikátlansága,

A mozgás- és ritmusnevelés feladata ezért :
— a helyes állás, ülés, fekvés, járás, futás kialakítása, gyakoroltatása;
— az ugrás, ütés, fogás, dobás, elkapás, emelés, tolás, húzás fogalma 

és kivitelezése;
— ritmus-, egyensúly-, és légzőgyakorlatok végeztetése; a felsorol

takon keresztül a gondozottak fizikai állapotának, megjelenésének ja
vítása.

Játék
Programunkba be kell iktatni a játék tanítását is. A fogyatékos 

gyermekek nagy része nem tud játszani! A játék általában fantáziát 
igényel, ezért szegényes, leginkább sztereotip a játékuk. Először a gon-
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dozónőnek, a foglalkozást vezetőnek kell játszani; a kezdeményező sze
rep gyakran az övé. Meg kell szerettetni a játszást, ez viszont nem 
igényel kevesebbet, mint hogy a játék vezetője szeressen és tudjon ját
szani. Kedvetlenül, kötelességszerűen indított játék egy-kettőre kudarcba 
fullad. Viszont ha érdekes, jó hangulatú, akkor még a súlyosabb értelmi 
fogyatékosokat sem hagyja közömbösen, valamiképpen jelzi résztvenni 
akarását (sírással, visítással talán, vagy ha képes önálló helyzetváltoz
tatásra, akkor odamenéssel, beállással, stb.).

A játék foglalkozást kétféle formában ajánlatos beiktatni:
a) spontán lehetőséget biztosítani
b) irányított „játékórát” szervezni.
Mindkét típusnál — a foglalkoztatottak szintjétől függően — vala

mennyi játékforma elképzelhető: gyakorló-, szerep-, szabályjáték, didak
tikus játék és ritkábban konstrukciós játék is.

3. A foglalkozások szervezése
A szervezéssel kapcsolatban három fontos kérdésre kell választ adni: 

kikkel?, hogyan?, mikor?, foglalkozzunk.
a) Az első kérdésre egyszerű a válasz: valamennyi gondozottal. A 

foglalkozás kivétel nélkül mindegyiknek „jár”, és tulajdonképpen élete 
utolsó percéig tart (tartania kellene!). Természetesen állapotának meg
felelő formában!

Gyermekotthonunk gondozottéit e szempontból 4 csoportba soroltuk:
I. az a 4—5 gyermek, akik pillanatnyilag még nagyobb létszámú 

csoportban hosszabb ideig nem tarthatók, de reménység szerint arra 
alkalmassá válnak,

II. a nagyobb létszámú csoportban is tartható, viszonylag hosszabb 
időre leköthető, fejlesztésre leginkább alkalmas gyermekek csoportja,

III. a lényegében már felnőttek, akiket valamilyen formában foglal
koztatunk — vagyis a „munkaterápiások”,

IV. az ágyhoz kötött, vagy annyira fogyatékos gyermekek (és túl- 
korosak is!), akik csoportfoglalkozásba nem vonhatók be.

b) Előző felsorolásommal lényegében megadtam a választ a „hogyan” 
kérdésre is csoportkeretben.

Ez nem jelenti az egyéni foglalkozások száműzését. A kettő nem zár
ja ki egymást, és nem is nélkülözhető munkánkban ez utóbbi forma. 
Részben azért, mert a csoporton belül is oda kell figyelnünk az egyénre, 
részben pedig az egyéni adottságoktól függő mértékben, de kivétel nél
kül mindegyik igényel sajátos, csak vele való foglalkozást is. Itt térek 
ki arra az inkább „tervezési” feladatra, hogy érdemes a munka meg
kezdése előtt — egy-egy új gondozott esetében — a gyermek állapotát, 
fejlettségét felmérni, és ennek alapján egy rá vonatkozó fejlesztési prog
ramot készíteni. Ez tartalmazza valamennyi foglalkozási területen szá
mára kitűzött, hosszabb (éves!) távon elérhetőnek tartott célokat. Egy 
ötéves kislány „Egyéni fejlesztési programjának” egy részlete a kö
vetkező :

„Önkiszolgálás: egyes ruhadarabokat tudjon lehúzni magáról (kí- 
csomózott sapka, sál); tanuljon meg rágni;

szobatisztaságra szoktatás megkezdése; gondozásnál minimálisan mű
ködjön együtt (pl. nyújtsa a kezét);

tisztaság — jobb közérzet kapcsolata; kanál-, pohárfogás megtaní
tása.”

c) A „mikor?” kérdésre két felelet adható: a) egész nap b) megha
tározott óráiban.
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Most is egyszerre igaz a két válasz. Valamennyi tevékenységünknek 
olyan színvonalúnak kell lennie, hogy az foglalkozásnak minősüljön. 
Az önkiszolgálás, háztartási ismeretek, pl. az egész napot átszövő, folya
matos foglalkozások. Ugyanakkor konkrét órákat kell biztosítani az 
egyéb tervezett foglalkozások lebonyolítására. Délelőtt is, délután is meg
határozott időszakokban — a napirendnek megfelelően — csak az előírt 
tevékenység, foglalkozás folytatható. Ez a rendszeresség, a foglalkozás 
eredményességének is feltétele, de a helyes életritmus kialakítása ki
egyensúlyozottabbá is teszi gyermekeinket.

4. A foglalkozások lebonyolítása, formája
E témán belül is csak az általunk kialakított, véglegesnek egyáltalán 

nem tekinthető, pillanatnyilag érvényben lévő módszert kívánom leírni.
A négy csoportnak megfelelően négyféle típusú foglalkozást tartunk, 

s ezek általános képe a következő:
a) Az I. csoport foglalkozásai komplex jellegűek. Ez azt jelenti, hogy 

egy-egy alkalommal valamennyi típusú foglalkozásra sor kerül. Végig 
a játéktevékenység dominál, szorosan összekapcsolódva az énekléssel. 
Közben kell a beszéd- és mozgásfejlesztést, elemi ismeretek nyújtását, 
alapvető önkiszolgálási képességek kialakítását elkezdeni, és következe
tesen — lehet hogy évekig majdnem azonos nívón — folytatni. E fog
lalkozások kis csoport keretében, de lényegében egyénileg történnek.

b) A II. csoportba soroltuk a közös foglalkozásra alkalmas gyere- 
keket.

Otthonunk kis létszámából következően finom szelektálási lehető
ségünk nincs. Ez azt jelenti, hogy pl. e II. csoportban kapott helyet:

— a 14 éves, beszélni viszonylag szépen tudó, talán az írás-olvasás 
elemeire is megtanítható, aránylag jó értelmi képességgel rendelkező, 
de rendkívül szétszórt figyelmű kislány;

— a 17 éves erősen értelmi fogyatékos, süketinéma gyermek;
— a gyermekkorban elszenvedett betegség következtében sérült, be

szédmegértő- és felfogó képességét teljesen elvesztett, de most is ép 
hallású gyermek, aki betegsége előtt kb. átlagos értelmi képességgel ren
delkezett ;

— stb.
A munka tervezésénél ez a heterogenitás elkeserítőnek tűnt. A gya

korlat azonban sokkal biztatóbb. A verbális információkat meg nem 
értő gyermek pl. látva társai ténykedését, a többször, sok gyermek által 
ismételt tevékenységet egyszer csak megérti, és ő is elvégezve, sikerél
ményhez jut. Csupán egyéni foglalkozással, vagy hasonló képességű tár
sakkal egy csoportban sokkal nehezebben lenne elérhető.

A II. csoport foglalkozásai már differenciáltak, ,,tantárgyközpon- 
túak” . Természetesen az átfedés az egyes tárgyak között elég nagy, ami 
több szempontból igen hasznos. (Újra felidézés, gyakorlás, megerősítés.) 
Pl. a beszédfejlesztés egyetlen foglalkozáson sem hiányozhat, vagy a 
környezetismeret szorosan összefonódik, a munkatevékenység, önkiszol
gálás különböző alkalmaival.

E csoport munkájának ismertetésénél említek még két fontos techni
kai kérdést — mivel talán itt a leglényegesebb.

1. Minden foglalkozást előre meg kell tervezni, lépésről lépésre át
gondolni, és — kezdetben részletesen, több tapasztalat birtokában váz
latosan — írásban is rögzíteni.

2. Az előkészítés egyik elmaradhatatlan mozzanata az érdeklődés
felkeltés, hangulatteremtés (motiváció) módjának és eszközének meg
keresése. Rendkívüli mértékben befolyásolja a gyermekek aktivizálható- 
ságát, koncentrálóképességét. A fogyatékosok figyelmét felkeltem és
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tartósan lekötni nem könnyű; fáradságot, ügyességet, leleményességet 
igényel. Nélküle azonban eredményre nem számíthatunk.

E két szempont illetve lépés .elhanyagolása esetén a foglalkozás 
felnőtt és gyermek számára egyaránt unalmas és terhes.

c) A III. csoport munkáját a „Foglalkoztatás” című fejezetben is
mertetem.

d) Foglalkozás szempontjából a IV. csoport elnevezésére leginkább a 
„Csecsemő” illik. Legfiatalabb gyermekünk e csoportban 5 éves, a leg
idősebb 25. Valamennyi súlyos mozgássérült; ágyhoz kötött, esetleg szék
be, kocsiba ültethető. Értelmi képességük gyakorlatilag nincs, kontaktus 
nem vagy alig teremthető velük, halmozottan sérültek (pl. ugyanaz a 
gyermek vak, béna és értelmi fogyatékos egyszerre).

Ők azok, akiket sokak szerint „legfeljebb ápolni kell, de jobb volna 
egy injekció, mely ia sok nyomorúságtól megszabadítja őket!” De azok 
is ők, akiket hivatásszeretettel bíró gondozóik igazi, áldozatkész — de 
nem mártír! — szeretettel vesznek! körül. Úgy foglalkoznak velük, mint 
anya a csecsemőjével: gondozzák, dédelgetik, beszélnek hozzá, énekelnek 
neki, „sétálni” viszik. S a velük való foglalkozás során fedezik fel bennük 
az aranyosat, kedveset, szeretetre méltót — és valóban így is éreznek! 
(Sajnos azonban nem mindenki!)

Az ösztönös érzék mellett itt sem nélkülözhetők a speciális, direkt 
alkalmak. Ilyenek: mozgás-, ének-, zeneterápia, az önkiszolgálás egyes 
elemi szintű lépéseinek tanítgatása, játszani tanítás.

Ezen a tiszten a foglalkozások programszerű megtervezése még előt
tünk álló feladat.

II. Foglalkoztatás
Minden emberi élet fejlődése egy bizonyos szinten megreked, ahon

nan lényeges továbbhaladás nincs. A képességek megszerzésének ideje 
a gyermek- és ifjúkor. Felnőttkorban elsődleges feladat azok használata, 
kamatoztatása.

Érvényes ez otthonainkra is. Arra kell törekednünk, hogy gyerme
keink egy-egy adottságát, lehetőségét maximálisan kifejlesztve felnőtt 
korára valamiféle tevékenységre alkalmassá tegyük.

Igen kis létszámmal, de akadnak írni-olvasni tudó, jó  értelmi képes
séggel, valamilyen iskolai végzettséggel rendelkező gondozottak, akik 
felnőtt korukban „dolgozóként” bevonhatók gyermekgondozásba, konyhai 
vagy egyéb munkákba. Munkájuk tényleges haszna és értéke mellett ki
emelendő kitartásuk, hűségük, munkaszeretetük. (3 ilyen gondozottunk 
van.)

Felnőtt korú gondozottaink egy csoportja olyan, hogy intellektuális 
képességeik a taníthatóság alatt maradtak (gyógypedagógiai oktatásra 
sem alkalmasak), praktikus képességeik azonban viszonylag jók. Ez a
III. csoport, a „Munkaterápiások csoportja, akikkel kapcsolatban elsőd
leges feladatúink a foglalkoztatás.

Otthonunkban a munkaterápia 3 ágon folyik:
1. Az otthon életével kapcsolatos munkákba való aktív, rendszeres 

bevonás, (takarítás, mosogatás, mosás, kerti munka) bizonyos fokú önál
lósággal és felelőséggel.

2. Kézimunka — a kézügyesség, fejlettségétől függően hímzés, su- 
bázás. A hímzés fejlett finommozgást igényel, erre csak kevesen képesek. 
A suba technikája olyan, hogy merevebb, ügyetlenebb kézmozgással is 
kivitelezhető, ezért sok gyermeknél alkalmazható jó eredménnyel.
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3. Ipari jellegű munkatevékenység
A foglalkoztatásnak ezt a formáját csak az utóbbi hónapokban si

került beindítanunk. Országunk egyéb gyermekotthonai közül néhány 
már korábban próbálkozott hasonló foglalkoztatással. Lényeges, hogy 
egy vállalattal kooperálva juttatjuk munkalehetőséghez az arra alkalmas 
gondozottakat. Egy-egy termék előállításának folyamatában gyakran van 
olyan mozzanat, melynek elvégzése primitív képességeket és minimális 
feltételeket igényel. Nemcsak a munkaterápiás csoport tagjai, hanem a 
fejletlenebbek is igen gyakran bevonhatók e tevékenységbe.

Egyértelműen hasznos ez a munka a gondozottak és a társadalom 
szempontjából egyaránt:

— lélektani hatása jelentős, hiszen értelmessé, tartalmassá teszi az 
egyébként unalmasan tengődő életeket, oldja a kisebbrendűségi, feles- 
legességi érzést;

— közelítjük életformájukat a normál életstílushoz;
— termelnek is, tehát anyagilag is hasznos munka;
— az ipar számára felszabadít bonyolultabb munkák végzésére is 

alkalmas munkaerőket.,
Az általunk végzett „ipari munka” nem egyéb, mint ömlesztve ér

kező csavarok, alátétek forma illetve nagyság szerinti szétválogatása.
Befejezésül következzék egy sokak által feltett kérdés:
„Van ennek értelme e munkának?” A sokféle válaszadási lehetőség 

közül a legrövidebb a „Hegyi beszéd” aranyszabálya :
„Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, 

ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják 
a próféták.” (Mt 7,12)

Bálint Éva

A  Carolina Reso lutioróI
A kétszázötvenedik évfordulóra1

E rövid áttekintésben a Carolina Resolutióról emlékezünk meg, amely 
rendelkezéseivel és hatásával fél évszázadon keresztül meghatározta a 
hazai protestantizmus helyzetét és életét.

Kis korrajz
A  török hódítók kiűzése és a II. Rákóczi Ferenc vezette szabad

ságharc bukása mélyreható változásokat idézett elő hazánk történel
mében.

Magyarország három részre szakítottsága megszűnt; az egész ország 
osztrák uralom alá került. Az osztrákok azonban nem állították helyre 
Magyarország állami egységét, hanem az ország egyes részeit más-más 
szervek útján, más és más módon kormányozták. Így formailag önálló 
fejedelemség maradt Erdély, amelyet — hogy különállását még jobban 
hangsúlyozzák — 1765-ben nagyfejedelemségi rangra emeltek. Külön 
katonai, majd kamarai igazgatás alá helyezték, és közvetlenül Bécsből 
kormányozták kezdetben Magyarországnak a töröktől visszafoglalt ré
szét. Határőrvidéki szervezetet létesítettek, és ennek igazgatását közvet
lenül a bécsi udvari haditanácsra bízták. Ez a katonai szervezet nemcsak
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arra szolgált, hogy megbontsa az ország állami egységét, nemcsak arra, 
hogy esetleges török támadások veszélyétől óvja az ország határait, 
hanem elsősorban arra, hogy megfélemlítse, kordában tartsa a magyar 
„rebelliseket” .

A törvényhozó hatalom: a magyar uralkodóosztálytól a szatmári 
békekötés után nem sok félnivalója volt az udvarnak. Az országgyűlés en
gedelmes eszköze volt Bécsnek; különösebb viták nélkül szavazta meg 
az udvar által követelt adót, katonát, és általában mindazokat a törvé
nyeket, amelyek nem irányultak az uralkodóosztály kiváltságai ellen.

A végrehajtó hatalom: még engedelmesebb kiszolgálói voltak Bécs
nek a magyar kormányszékek. A királyi iratokat kibocsátó magyar kan
celláriát és a magyar belügyi igazgatás intézésére a nádor elnöklete alatt 
1723-ban felállított helytartótanácsot2 lényegében bécsi udvari hatóságok 
irányították, az osztrák uralkodóosztály érdekeinek megfelelően. A 
kancellária és a helytartótanács tagjait az uralkodó nevezte ki a szá
mára leginkább megbízható magyar urak közül. A pénzügyeket intéző 
magyar kamarát nyíltan alárendelték a bécsi udvari kamarának. A had- 
és külügyek irányítására magyar hatóságoknak még formálisan sem 
volt beleszólásuk.

A közigazgatás középfokú szerveiben eleinte nagy befolyásuk volt 
a nagybirtokosoknak, később azonban inkább a középbirtokosok befo
lyása erősödött.

Az igazságszolgáltató hatalom: a 18. század elején megreformálták 
az igazságszolgáltatás szervezetét. Az új rendszer szerint a nemesek pol
gári és büntetőperes ügyeiben első fokon a vármegyei törvényszékek, má
sodfokon a kerületi táblák, harmadfokon a királyi tábla, és legfelső 
fokon a hétszemélyes tábla ítéltek. Ezek közül a bíróságok közül csak 
a vármegyei törvényszékek voltak a nemesek kezében, a többiek az 
udvar érdekeit képviselték. Az úrbéri pereket azonban továbbra is 
első fokon a megyei bíróságokból alakult úriszékek, másodfokon a vár
megyei törvényszékek tárgyalták, és csak harmadfokon kerültek a nem 
teljesen a megyei nemesség érdekeit képviselő helytartótanács elé.,

A társadalom két pólusát a nagybirtokosréteg és a jobbágyság je
lentette. Az udvar nemcsak a Rákóczi-szabadságharctól elpártolt magyar 
nagybirtokosokat igyekezett erősíteni, és még több szállal magához kötni, 
hanem külföldieknek is nagy földbirtokokat adományozott Magyaror
szágon, hogy kiszélesítse a számára megbízható magyar nagybirtokos
réteget. Még a világi nagybirtokosoknál is hűségesebb szolgái voltak 
Bécsnek a magyar katolikus főpapok, akik Kollonics hírhedt mondását3 
tekintették programjuknak. Az udvartól ők is nagy adományokat kap
tak, és ezekért minden erejükkel igyekeztek elsősorban ideológiai vé
delemben részesíteni a fennálló rendet4.

A termelőerők ideiglenes megnövekedését jelentette több tízezer 
külföldi jobbágycsalád telepítése Magyarországra. Ezekre a telepítésekre 
valóban szükség volt, hiszen a török hódoltság területén és a végvidé
keken elképesztően megritkult a lakosság. Az udvar azonban nem önzet
lenül akarta szaporítani hazánk népességét; a telepítésekben több szem
pont vezérelte5. Ebben az összefüggésben röviden utalnunk kell a hazai 
paraszttömegek vándormozgalmára, és meg kell említenünk a növekvő 
adó- és robotterheket is.

A Carolina Resolutio előzményeiről
III. Károly kezdetben némi jóindulatot tanúsított a protestánsokkal 

szemben, de a katolikus klérus csakhamar más irányba befolyásolta.
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Már az 1715. évi pozsonyi országgyűlés fontos jogaiktól fosztotta meg 
a protestánsokat. Az elrendelt vallásügyi bizottság6 a török háború miatt 
csak 1721-ben ülhetett össze Pesten. A bizottság katolikus tagjai tár
gyalási alapul a Leopoldina Explanatiot kívánták, míg a protestánsoka z  1608. és 1647. évi törvényeket. Másodszor 1722-ben, Pozsonyban ültek 
össze, de megegyezni most sem tudtak, és az írott anyagot, döntésre, az 
uralkodóhoz terjesztették fel.

Magáról a rendeletről
így azután a Savoyai Jenő herceg vezetésével összeült bécsi mi

nisztertanács döntött a hazai protestáns egyházaik ügyében. A döntést 
a Carolina Resolutio jelentette, amely a következőket foglalja magában:

1. az 1681. és 1687. évi vallásügyi törvények helyes magyarázatának 
a Leopoldina Explanatiot kell tekinteni, ezért csak az ún. artikuláris 
helyeken lehet a protestánsoknak szabad vallásgyakorlatuk;

2. a nem artikuláris helyeken csak a magánvallásgyakorlat a meg
engedett; ilyen településeken a protestánsok is a plébánosok egyházi 
szolgálatait kötelesek igénybevenni;

3. a földesurak jogai épségben maradnak, de egyházi ügyekben vál
toztatást csak az uralkodó engedélyével tehetnek;

4. a protestánsok szuperintendenseket csak az uralkodó engedélyé
vel választhatnak7/* de ők a lelkészeknek csak erkölcsi életéire fel
ügyelhetnek; világi ügyekben a lelkészek a világi hatóság, keresztelési 
ügyekben pedig a katolikus főesperesek alá tartoznak;

5. házassági ügyökben a katolikus püspöki törvényszékek bíráskod
nak;

6. a hitüket elhagyókat a világi bíróságok szigorúan megbüntetik, 
és az uralkodónak jelentik;

7. vegyesházasságok7/b érvényesen csak katolikus pap előtt köthe
tők;

8. a protestánsok is kötelesek a katolikus egyházi ünnepeket meg
tartani, és a körmenetekben részt venni;

9. protestáns tisztviselők is kötelesek letenni az ún. decretális esküt;
10. sérelmeinek orvoslásáért mindenki csak saját maga nevében for

dulhat az uralkodóhoz.
A rendelet az iskolákra vonatkozólag semmiféle előírást sem foglal 

magában; azonban van egy titkos utasítás, amelyet a miniszteri értekezlet 
elfogadott, és ehhez hozzájárult az uralkodó is. Ez az utasítás az 1681-es 
törvények intézkedését tovább szigorítja: az evangélikus iskola műkö
dését az artikuláris helyen is csak a grammatikai osztályig engedi meg, 
a felsőbbfokú oktatást pedig — hacsak külön királyi engedély nincs a 
működéséhez — elsorvasztja. A tanintézetek segítségére szolgáló gyűj
tést — a lakosság további megterhelésére hivatkozva — eltiltja.

Hatása
Ekkor — mint máskor is, jónéhányszor — irodalmi munkával sza

badították fel a klérust, és hangolták a közvéleményt a protestánsok 
ellen. A Jezsuitáknál készült Opusculum Theologicumk8/a az erőszakos, 
elnyomás jogosultságát és szükségességét bizonygatta, minden „eretne
ket” „pártütőnek” jellemzett, és teljes kiirtásukat ajánlotta, hogy „bé
kesség” legyen, mint Csehországban.

Sajnos, a Carolina Resolutio következményeit tekintve, annak egy
értelműen csak korlátozó, bénító és elnyomó hatásairól beszélhetünk: 
a) közegyházi, b) gyülekezeti, és c) egyéni vonatkozásban egyaránt.

161



Néhány szomorú illusztráció:
ad a) a diákok külföldi egyetemekre járását 1725 óta útlevelekkel 

nehezítették meg; külföldi könyvek, nyomtatványok behoaatalát8/b a 
könyvrevízió tette lehetetlenné;

ad b) új templomok építése, új gyülekezetek szervezése a fokozódó 
erőszak miatt lehetetlenné vált, a meglévők is csak tengődtek; a Rába
közben 1714 óta, a Kemenesalján pedig 1732-ben szűntek meg gyüle
kezeteink ;

ad c) Gyöngyösi Pál kassai református lelkészt, a teológia doktorát, 
azon alaptalan vád alapján, hogy a Mária-szoborra ragasztott gúny
verset ő írta, a városi tanács 1725-ben halálra ítélte, és az uralkodó 
csak kegyelemből változtatta át büntetését örökös száműzetésre9. 1727- 
ben a trencsén megyei Dubrovay Gáspár holttestét hóhérral megégéttet- 
ték, és hamvait a Vág vizébe szóratták. Bűne az volt, hogy halála óráján 
a szájába erőszakolt ostyát szándékosan, vagy végelgyengülése miatt, 
kiköpte. Igen felháborító volt Krmann Dániel miavai lelkész és szuper
intendens esete is. Öt azért, mert egy morva férfit egyházunkba fel
vett, Pozsonyban, 1731-ben életfogytig tartó fogházbüntetésre ítélték10, 
majd pedig 9 évig tartó szenvedés után, áttérésénék hírét terjesztve, 
nagy pompával temették el a pozsonyi székesegyházban.

Külön megemlítjük, hogy az iparosainkat, kereskedőinket, mester
embereinket, hivatalnokainkat ért korlátozások, valamint a jobbágy
ságot sújtó zaklatások, atrocitások végeredményben az egész ország ke
reskedelmi és gazdasági életét is hosszú időre visszavetették a fejlődésben.

A Carolina Resolutio egyházunknak és a hazai protestantizmusnak 
— a lelki, „sokkoló” hatás mellett — szinte felmérhetetlen károkat oko
zott. Ezeknek csak részbeni enyhítése, korrigálása volt a Türelmi Ren
delet.

Jelenünkben a teljes egyenjogúság és viszonosság is a hűséges és 
felelős szolgálatra indít és kötelez, embertársainkért, népünkért, vilá
gunkért.

Dr. Barcza Béla

JEGYZETEK
1 Az első  C arolin a R eso lu tio  1131. m árciu s 21-én je le n t m eg. R ad v ánszk y  Já n o s  

és V ay  A brahám  h iáb a  k é rté k  az uralkodót, hogy e rend eletet változtassa  meg, 
vagy n e ad ja  ki. F o ly ta tá sa k én t (ez volt a m ásod ik  C arolina R esolutio) 1734. októ
b er 20-án je le n t m eg rend elet, am ely  leh etőv é te tte  4—4 evangélikus és reform átu s 
szup erin ten dens m egválasztását.

2 A h ely tartó tan ács m űködése is  azt ig a z o lja , hogy valóban  azzá le tt, am inek 
Erdőd y G ábor egri p ü sp ök  m on d ta : .m alleu s h aere tico ru m ” (az e re tn ek ek  k a la 
pácsa) .

3  ......  M agyarországot rabbá, azután kold ússzegénnyé, végül k a to lik u ssá  fogom
ten n i . . . ” (R ákóczi fe ljeg y zése ).

4 Főleg  a je z su itá k  á lta l a 18. században te r je sz te tt tan  szerin t M agy arország : 
„R egnum  M arian um ” (M ária  k irá ly ság a). E  ta n  h irdető i szellem ileg-le lk ileg  a k ar
tá k  lefegyverezni, és a gy arm ati elnyom ás tü re lm es v ise lésére  n eveln i n épünket

5 Az inp opulatio  n em csak  a te rm elő erő k  k ív án atos erősítését, a hazai paraszt
ság  ku ru c h ag y o m án y ain ak  „ laz ítását” , a  g y arm ati befo ly ás erő sítésé t, de a ked 
vező te lep ítési fe lté te le k  m ellett több , sz lovák - és n ém eta jk ú  gy ü lekezetü n k  lé tre 
jö t té t  is  je len tette . D e : ezek  csak  k iv áltságosak , szabályt erősítő  k iv éte le k  v o ltak !

6 A bizottság p ro testán s ta g ja i között vo lt R ád ay  P ál, V ay  László , O kolicsányi 
P ál, T elek esi T ö rö k  Istv án .

7/a V ö .: 1. sz. je g y ze tte l.
7/b Az 1749. ja n u á r  I7 -i és az 1756. augusztus 30-i rend eletek  k ö te lez ték  a pro

testán so k at, hogy írá sb a n  íg é r jé k  m eg a rev erzális  te ljes ítésé t. Az 1768-as rend elet 
szerin t vegyesházasságot térítv én y  n élkü l kö tn i nem  volt szabad.
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8/a A m agyarny elvű  b ib lia fo rd ításo k  beh ozatalán ak  m eggátolása , és a  m agyar- 
nyelvű b ib liá k  itth o n i m egsem m isítése a n yelv m ű velésre és az irod alom ra is  sú
lyos csap ás volt.

8/b T im on  Sám u el m űve (N agyszom bat, 1721.).
9 V égül I. F r ig y e s  V ilm os porosz k irá ly  seg ítette kated rához az od erafran k fu rti 

egyetem en.
10 K ü lfö ld i p ro testán s u ra lkod ók  is  h iáb a  tiltak o ztak  ön k én y es fo g vatartása  

ellen.
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A z igehírdető műhelye

NAGYCSÜTÖRTÖK

Jel. 19, 9.

I. Bevezető megjegyzések
1. Ebben az egyetlen versben az egész könyv szándéka tükröződik. 

Vigasztalni, erősíteni akar. Ez különösen a vers második felében érez
hető. János hangsúlyozza, hogy Isten igéje megbízható: nem vezeti félre 
az embert.

2. Közismert, hogy az esküvői lakoma képe az üdvösségre utal. 
Ennek ószövetségi gyökerei vannak (pl. Ézs 25,6). A kettő kapcsolatát 
Jézus több példázatában is kifejezi. Jézusra gondolva azonnal; eszünkbe 
juthat, hogy Ő igen gyakran a „vámszedőkkel és bűnösökkel” valósí
tott asztalközösséget. Ezzel a cselekedetével azokat „hívta meg” az üd
vösség asztala mellé.

3. Az alapige egyik szava, a „deipnon” , a lábmosás történetében, 
János 13, 2. és 4. v-ben, valamint az úrvacsora körüli visszaélésekkel 
foglalkozó lKor 20—21-ben is előfordul. Az elsőben Jézus szolgálatán 
van a hangsúly, amellyel valamennyi tanítványa felé fordul (Judás felé 
is!), a második azt a magatartást marasztalja el, amely közösségeit rom
bol. Ezt nem tehetik meg azok, akik Jézushoz tartoznak, hiszen Ő a 
„Bárány”, aíki a kereszten hozott áldozatával kivétel nélkül minden
kiért cselekszik.

4. Nagycsütörtök az úrvacsora szerzésének ünnepe. A legtöbb gyü
lekezetben úrvacsoraosztás van ezen az estén. Az alábbi vázlat erre 
figyel. Témája: a Krisztussal és egymással való közösségünk öröme. 
A  közösséggel kapcsolatban egyetlen mozzanatot emel ki, az „elfoga
dást” .

11. Az igehirdetés vázlata

Mint minden úrvacsorai alkalommal, ma este is elhangzik a hívás: 
„Járuljatok az Űr szent asztalához!” Mindig hallott, és így túlságosan 
megszokott ez a mondat. Rejtett mélysége rejtve marad előttünk. Pedig 
több, mint az úrvacsoraosztás rendjének egyik jól ismert eleme. Az 
egyház, a gyülekezet Ura szólít meg általa minket. Abba a közösségbe 
szólíttatunk, amelyben a magát halálra adó Jézus áldozatának minden 
gyümölcse a miénk lehet.

1. Az úrvacsorában Jézus önmagával való közösségre hív mindnyá
junkat. Egyetlen szó sem hangzik arról, hogy mennyiben vagyunk ér
demesek erre. Amikor Jézus a földön járt, megdöbbentette és megbot
ránkoztatta kortársait azzal, hogy milyen emberekkel vállalta az asztal-, 
és életközösséget. Ismerjük az ellene felhozott vádat: a vámszedők és 
bűnösök barátja. Amikor Simon farizeus házában az „igazak” asztalához 
ült, (mert azokat is szerette, őket is magához akarta vonni és megmen
teni), nem tiltakozott a bűnös asszony közeledése ellen. Ezzel adott neki
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„lehetőséget” arra, hogy Hozzá közel kerüljön, mint ahogyan az „iga
zaknak” az jelentette a lehetőséget hogy asztaluknál ült Jézus. Mind
nyájan lehetőséget kaptak a Jézussal való közösségre! Ez a lehetőség 
pedig abban fejeződött ki, hogy valamennyiüket elfogadta Jézus.

Jézusnak velünk való kapcsolatát az teszi páratlanná és nem egy 
alkalommal lélegzetelállítóan döbbenetessé, hogy elfogad minket! Elfo
gad olyannak, amilyenek vagyunk. Ez azért hallatlan, mert sokszor ön
magunkat sem tudjuk elfogadni. Belső szétesettségünk gyakori oka, hogy 
önmagunkkal kerülünk szembe. Nem tudjuk vállalni magunkat, de más
sá sem tudunk lenni. Szeretnénk kibújni a bőrünkből, de csak benne 
lehetünk azok akik vagyunk. Önmagunkkal való meghasonlottságunkban 
megelégszünk látszatmegoldásokkal és célhoz nem vezető utak járásával. 
Erre a helyzetünkre rádöbbenve szoktuk kiáltani „Eredj el éntőlem, 
m ert...” S ilyenkor felel Jézus: „Ne félj, mostantól fogva ...” A mai 
alkalom is ilyen „mostantól fogva” ! Akkor is, ha ki tudja, hányadszor 
történik. Nekünk ismételten, újból és újból meg kell hallanunk Jézus
nak a hívását. Közösséget létesít velünk, így mellette vagyunk, hozzá 
tartozunk. Nem a mi döntésünk, hanem az O kegyelmes hívása alapján.

2. Az úrvacsorában egymással való közösségre hív Jézus. Ebben a 
közösségben mellékes, hogy önmagában, természete, gondolkodása sze
rint milyen a másik. Vele kapcsolatban csupán azt kell tudomásul ven
nem, hogy ő ugyanaz Jézusnak, mint ami én vagyok. Minden külön
bözőségünk ellenére ebben hasonlítunk. Ebből pedig azt a következte
tést kell levonnunk, hogy ahogyan Jézus elfogadott minket, nekünk 
úgy kell elfogadnunk egymást.

Életünk nagy tehertétele az a merevség, amely miatt ezt nem tudjuk 
megtenni. Emberek közötti összeütközések alapmotívuma az az elvárás, 
hogy a másik legyen olyan, mint én. Ha nem olyan, akkor nem tudunk 
szót érteni vele, akkor nincs közünk hozzá. Szülők így lesznek gyerme
keik engesztelhetetlen ellenfeleivé és megfordítva. Reménységgel és jól 
induló házasságok ezen a ponton futnak zátonyra és törnek össze. Ba
rátságok itt csapnak át gyűlöletbe. Ez az elvárás mérgezi meg munka
helyek levegőjét. De arról sem, hallgathatunk, hogy itt tűnik ki leg
élesebben keresztyénségünk gyengesége. Elegendő arra gondolnunk, hogy 
hányszor érezzük indokoltnak szeretetünk megvonását azoktól, akik má
sak, mint mi, és nem akarnak olyanok lenni, mint mi: kegyességben, 
vallásosságban az Isten dolgairól való vélekedésben, vagy emberi életünk 
jelenségeinek megítélésében. Az egyház maga hányszor érezte elkerül
hetetlennek, sőt Istennek tetszőnek ezt a magatartást!

Valójában túl keveset mondunk akkor, amikor azt emlegetjük, hogy 
el kell fogadnunk egymást. Jézus nemcsak tudomásul vette, nemcsak 
elfogadta az embereket, hanem úgy állt melléjük, hogy teljessé tette 
az életüket. Cselekvőén járult hozzá életüknek — és nem akármilyen 
életnek! —, az alakításához. Naigyon világosan látta, hogy mit kell a má
sik emberért vállalnia és megtennie. Megértő, elhordozó, embereket el
vállaló szeretedében sohasem vétette el a tennivalót. Mindig tudta, kinek 
kell mondania: „Kelj fel, vedd fel az ágyadat és járj!” , — és kinél kell 
a segítést minden mást megelőzve annak hirdetésével kezdeni, hogy „meg 
vannak bocsátva a bűneid!” Egyiket sem tette törvénnyé; nem mondta 
ki, hogy melyik előbbrevaló la másiknál; nem fogalmazott szabályokat 
és feltételeket, hanem igazi megoldásra, igazi segítségre törekedett. Ami
kor most úrvacsorát veszünk és úgy tekintünk egymásra, mint Krisztus
ban egymást elfogadó testvérekre, akkor értsük meg, hogy ennék az el
fogadásnak gyakorlattá, cselekedetté, valóságos segítséggé kell válnia. Ha 
ez elmaradna, akkor nem Isten szerinti ez a mi együttlétünk!
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3. Amikor Jézus arra hív, hogy Vele és egymással közösségben le
gyünk az „elfogadás” vállalásával, akkor igazi, tiszta, Lélektől való ör
vendezésre is hív. Elegendő ok az örömre annak tudata, hogy elfogad 
Jézus. Ezt az örömöt érezhetjük Zakeusnál, vagy a filippi börtönőrnél. 
Mindkettőjük örömét azonban a másokért való örvendezés mélyíti el. 
Zakeusnál más vámszedők is megjelennek, ami pedig a börtönőrrel tör
ténik, annak következménye van egész házanépe számára. A magam fe
lett való örvendezésnél igazabb az a belső öröm, amelyet akkor kapok 
meg, amikor a szándékaim és a jóakaratom középpontjába a másik em
ber kerül. Amikor közömbössé válok a magam érdeke és a saját elkép
zelésem felé, de amikor éppen emiatt út nyílik számomra embertársam 
szíve irányába. Amikor mély hála születik bennem azért, hogy eszközzé 
lehettem, nem a magam ereje és lehetősége szerint, hanem mert Jézus 
használhatott, akkor ennek a hálának az öröme már nem csupán evilági 
eredetű, hanem az Istennel való örök közösség örömének a csírája is 
benne van. Lehet, hogy nem mindent elsöprő, mindent elborító, nem 
folyamatos, nem állandó ez az öröm. De időnként megkapott és meg
tapasztalt belső sugárzás, a majdani öröm csendes, halvány íze. ígéret, 
de ki állíthatja, hogy számunkra közömbösek az ígéretek?!

Ma este ismét elhangzik számunkra a sokszor talán lélektelenül 
ismételt és megszokott mondat: „Járuljatok az Űr szent asztalához! „Úgy 
hallgassuk, mint Jézus szavát, aki önmagával és egymással való közös
ségre hív, miközben elfogad minket és mi is elfogadjuk egymást. Örül
jünk ennek a hívogató mondatnak, hiszen megszokott szavait hatalmas 
ígéret világítja meg és fonja körül: „Boldogok, akik hivatalosak a Bá
rány menyegzőjének vacsorájára!”

Bohus Imre

NAGYPÉNTEK

Zsid 10, 19—25 

A Golgota nem kegyhely

A Zsidókhoz írt levél ismeretlen szerzőjét ebben a néhány versben 
is ugyanaz a szándék vezeti mint egész levele (tanulmánya? — kortár- 
saihoz intézett nyílt levele?) megírásánál: felrázni az áléit lelkeket, el
mozdítani holtpontjáról a megtorpant embert, életre kelteni hitét és meg
erősíteni hitében. Bizonytalankodó keresztyén kortársai között lelkipász
tori szolgálatot végez. Szolgálata krisztológiailag nagyon átgondolt. Jé
zus érdekünkben végzett diakóniáját az ószövetségi kultusztból vett ké
pek és kifejezések segítségével közelíti meg: Jézus az igazi főpap, az 
egyetlen. Pontifex — hídverő. Ő maga egyben a híd Isten és ember kö
zött. Megszégyeníti és megalázza minden erőlködésünket amikor mi aka
runk hidat verni a végtelenbe. Feleslegessé is teszi minden metafizikai 
erőlködésünket. Megszabadít vallásos és filozófiai illúzióktól és görcsök
től.

Két szilárd ponton veti meg a lábát ez a nagyon határozott hangú 
lelkipásztor. „Teljes bizalmunk van” — ez az első. A parrézia Jézus 
főpapi szolgálatának nagy ajándéka. A parrézia nyütság, őszinteség, 
olyan hit, amely egyben reménység is. Ezt a parréziát Jézus, az igazi
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főpap teszi lehetővé. „Nagy papunk van” — ez a másik nagy tény. Jé
zus az igazi főpap. Szakadékot átívelő híd. A Golgotán kiállta a teher- 
próbát. Ez a két tény oly szorosan függ össze, hogy Luther ki merte 
mondani :Glaubst du, so hast du. Isten valóságából csak annyit érzéke
lünk, amennyi a beléje vetett bizalmunk. Az út csak a rajta járók szá
mára bizonyul járhatónak, — egyáltalán útnak. Ezt a két gondolatkört 
erőteljesen kell kidolgoznunk nagypénteki igehirdetésünkben.

1. A Golgota nem kegyhely, ahol a múlt emlékein merengünk, ha
nem startvonal. Isten a reménység útját nyitotta meg előttünk, az egész 
emberiség előtt. „Ave crux spes unica” . A megfeszített Jézus Krisztus 
az egész világ reménysége. A tékozló fiú előtt nyitva áll az atyai ház 
ajtaja. Ez a nyitott ajtó a mi nagy lehetőségünk. Vándorutunkon sok
szor kerülünk zárt ajtók, megoldhatatlannak tűnő feladatok elé. Még
sem hátrálunk meg. Teljes bizalmunk van.

2. A másik erőteljesen kidolgozandó gondolatkör: nagy papunk van. 
Általa: „itt az Isten köztünk” . Megnyílik a „szentek szentje”  — még hozzá 
a világ legszégyenletesebb, legszörnyűbb helyén. Egy halál révén álló 
elítélt felismeri és átlépi a küszöböt. Az Isten nélküli világiban mégis 
Isten színe előtt élhetünk. Nagy papunk van. Jézus kereszthialála nem
csak azt teszi nyilvánvalóvá, hogy Istent nem sikerült kiküszöbölni a 
világból, hanem azt is, hogy az ember ügye jó helyen van, Isten asztalára 
került. Jézus nemcsak Istent képviseli közöttünk, hanem minket is kép
visel Isten színe előtt. Nagy papunk van. Ö önt bizalmat szívünkbe. Az 
ítélet napja —„ama nap” — azért olyan szívszorító, mert nyilvánvalóvá 
teszi, hogy egyedül ő tart meg. A magát értünk áldozatul adó főpap — 
bíró.

Megrendítő szeretet

Nagypénteki prédikációnkat hassa át mindenek előtt a Zsidókhoz 
írt levél írójának az a szándéka, amelyet I Pt 1,21 segítségével így fo
galmazhatunk meg: „hitetek Istenbe vetett reménység is legyen” . A hit 
reménység nélkül halott, akárcsak a szeretet tetteire gyáva hit. Ha egy 
keresztyén ember reménytelen lenne, nagyon reménytelen keresztyén 
lenne. A Golgotán maga Isten tette lehetővé, hogy hitben, reményben, 
szeretetben éljünk. „Zöld fényt” adott az egész emberiségnek. Utat nyi
tott a jövő felé. Ezt a nagy lehetőséget (sanszot) kell felismernünk és 
nem szabad figyelmen kívül hagynunk.

Az evangéliumok leírják, hogy miként szenvedett és halt meg Jézus 
Krisztus. A Zsidókhoz írt levél, így textusunk is, inkább azzal foglalko
zik, hogy ki az az ember, aki a kereszten meghalt és mi az ő halálának 
jelentősége számunkra. A kérdésre az ószövetségi kultuszból vett képek 
segítségével válaszol. Ezeknek a kifejezéseknek  a nyomait azonban ott 
találjuk az evangéliumok leírásában is (pl. „kárpit”, „szentek-szentje”). 
Meg kell, meg lehet találni a kapcsolatot az evangéliumok által leírt ese
mények mozzanataival.

Az evangéliumok leírják, hogy Jézus halálakor megrendült a föld, 
sírok nyíltak fel, kősziklák repedtek szét és a templom szentélyét elta
karó kárpit tetejétől az aljáig kettéhasadt. Ezeknek az eseményeknek a 
közlésével is érzékeltetik, hogy Isten megrendítő szeretete lett nyilván
valóvá nagypénteken. Erről a hatalmas, megrendítő szeretetről szól tex
tusunk és nekünk is erről kell bizonyságot tennünk, ha azt akarjuk, hogy 
hitünk reménység is legyen.

Jézus nagy papunk. Miénk, hozzánk tartozik. Nem öncélúan, hanem 
számunkra, érdekünkben képviseli Istent közöttünk. Közbenjárónk. Any-
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nyira ragaszkodik hozzánk, hogy nélkülünk még az Atya jobbjára se haj
landó felmenni. Ezért nem szállt le ,a keresztről. Micsoda megrendítő 
szolidaritás! Két gonosztevővel együtt függ a kereszten. „Szegény Jézus! 
Milyen rossz társaságba került. — Boldog gonosztevők! Milyen jó tár
saságba kerültek.” — így kezdte prédikációját nagypénteken Barth Ká
roly a bázeli fegyházban tartott istentiszteleten. Csak akkor értem őt, 
ha hajlandó vagyok önmagamat is másképpen érteni.

Jézus nagy papunk. Isten nélkül érthetetlen ő. A kereszten Isten 
lép közénk. Értünk van köztünk! Helyünkre lép. Elszenvedni amit ne
künk kellene elszenvednünk: bűnünk büntetését, felgerjedt haragját. 
Megrendítő szeretet. Az áldozó önimiagát adja áldozatul. „A  juhokért a 
pásztor megy halálba” .

Jézus nagy papunk. Nélküle érthetetlen Isten. Csak megtört testén, 
kiontott vérén át, bűneink bocsánata által valóság Isten. Aki nem ezen a 
véres úton, aki nem ezen a vérrel meghintett ajtón — a kettéhasadt kár
piton át — közelít Istenhez vagy a semmibe, vagy bálványok hatalmá
ba jut.

Megnyílt a szentély, „miként a mennyben, azonképpen a földön is”. 
Isten a profán élet kellős közepén is Isten és én az ő embere vagyok. 
Nincs egyetlen olyan területe az életnek, ahol szeretete ne lenne na
gyobb az emberi elidegenedés következtében beállott bajoknál. Nincs 
egyetlen olyan helyzet se, mégha „a világ minden ördöge elnyelni is 
akarna”, ahol ne lenne erős váram, ahol valaki másnak kellene enge
delmeskednem, ahol kísértések és bűnök ellen ne lenne „jó fegyverünk 
és paizsunk” . A Golgota a világ legszörnyűbb helye és itt találkozunk 
mégis a nyitott szentéllyel. Itt bezárul a pokol ajtaja és kitárul a menny
országé. „Még ma velem leszel a paradicsomban” — mondja Jézus a fe
léje forduló gonosztevőnek.

Nagypénteken mindig találkozunk olyan emberekkel, akik csak ezen 
a nagy ünnepen jönnek templomba. Ne pellengérezzük ki őket. Inkább 
mutassunk rá, hogy Isten megrendítő szeretete nem múltbeli emlék. 
Nagypéntek nem gyászünnep. Jézus feltámadt. Az élő Jézus nevében 
jövünk össze. Azt akarja, hogy haláláról meg ne feledkezzünk. Azért 
hirdetteti az evangéliumot, azért hív asztalához, hogy Isten szeretete 
minket is megrendítsen. Megrendülés nélkül nincs igazi hit, igazi re
ménység, igazi szeretet. Csak az Isten előtt megrendült ember rendíthe
tetlen. Ezért int: ne hagyjátok el gyülekezeteteket, vagyis: vegyétek ko
molyan az istentiszteleti együttlétet. Itt dobog a keresztyén új élet szíve.

A német perikóparendek ezt a textust advent 1. vasárnapjára ve
szik a szövegben szereplő „parrézia”, „reménység vallása” és főleg „ama 
nap” említése miatt. Nem kétséges, hogy egyszer kiderül, a Jézus Krisz
tus által adott „zöld fény” nem tűzijáték. Egy keskeny, de előre vivő 
utat tesz szabaddá számunkra. „Az úton menni kell”. Az ingyen, érde
münk nélkül kapott bizalommal élni kell — amíg időnk van. Ezért ol
vashatjuk a Zsidókhoz írt levélben oly gyakran az intő szót: „Ma amikor 
szavát halljátok, ne keményítsétek meg szíveteket.”

Benczúr László
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NAGYSZOMBAT

Gal 6, 14

Az exegézishez: A galáciai levél sztaurocentrikus, keresztközpontú 
levél. Az egész irat polémia azokkal szemben, akik Jézus keresztje mellé 
mást is, a törvényt akarják odaállítani az üdvösség feltételéül. Pál na
gyon határozottan, sőt keményen szólaltatja meg, hogy nincs más evan
gélium Krisztus keresztjén kívül. Kiragadott mondatunk ennek a vitá
nak a tüzében született nagyon személyes hitvallása az apostolnak.

A galáciai gyüleketetet az a veszély fenyegette, hogy judaizálódik, 
és ezáltal elszakad Krisztustól. A törvény cselekedeteiből, vagy Krisztus 
kegyelmes cselekedetéből, a keresztből van-e üdvösség? — ez az alap
kérdés.

A zsidóság és a judaizáló kereszténység is úgy tekintett a törvényre, 
mint amivel kitüntette Isten az Ö kiválasztott népét. Ilyen módon a tör
vény dicsekedésük alapja lett: mi Isten népe vagyunk, nekünk adta Is
ten az Ö törvényét, nekünk van törvényünk, nem úgy mint a pogányok- 
nak, akikkel nem állt szóba az Isten, csak Izraelen keresztül. Ezt a tör
vényt nem lehet egyszerűen kidobni most, mert Jézus jött! Különösen 
nem lehet felcserélni egy olyan botrányos dologgal, mint Jézus kereszt
je! A törvény mások fölé emel, kitüntet, a kereszt ellenben lealacsonyít, 
megszégyenít! Pál apostol ezzel a felfogással állítja szembe itt a saját 
személyes vallomását; az ő számára éppen ez a lealacsonyító és megbot
ránkoztató jel, a kereszt a dicsekvésének tárgya. A kereszt az ő számára 
életének a mércéje és a világhoz való viszonyának az alapja.

A Megfeszített oldalára kötelezi el magát, és ezzel a megvetettek, ki
taszítottak és szenvedők oldalára. Azokéra, akiket a törvénnyel dicsekvő 
Izrael lenéz. Vallja ezzel, hogy Isten cselekedete nem mások fölé emel 
minket, hanem éppen lealacsonyít, ám pontosan ebben a mélységben le
het mégis megtapasztalni Isten erejét. Mert Pál ereje Jézus keresztjében 
van, amely jel arra, hogy Isten útjai sokszor a sötétségen és erőtlensé
gen, a szégyenen és lenézettségen át vezet, hogy ne az ember legyen 
naggyá, hanem Ő. Az egyház számára nincs más út, mint Istennek ez a 
botrányos, porig megalázó útja; Jézus keresztje. A keresztet a szégyen, a 
megaláztatás, a meg nem értés sötétsége veszi körül, ahogyan Nagypén
tek délutánján, úgy Pál idejében és, ma is. Mégsincs más út!

Gondolatok az igehirdetéshez: Jörg Zink az ismert nevű svájci te
levíziós lelkész egyik könyvének címe: „Éjfélkor kezdődik az új nap” . 
Ez a cím lehet a Nagyszombat homiletikumának mottójává. Mert nagy
szombat az éjszaka közepe, amikor legnagyobb a sötétség. Amikor leg
nagyobb a reménytelenség.

Nagyszombat Jézus éjszakájának közepe. A  kereszten gyötrődve hal 
meg; Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?! Ki kell innia 
a poharat, amelyet az Atya nyújt neki. Vállalnia kell a keresztet, a ha
lált. Vállalnia kell a szégyent és a gúnyt: Ha Isten Fia vagy szállj le a 
keresztről. Tégy csodát, mutass jelt! Micsoda kísértés, hogy megtegye! 
Hogy ne a kereszt útját járja, hanem megmutassa dicsőségét, hatalmát. 
Hiszen módjában állna bizonyítania! Végül is Jézus nem, szállt le a ke
resztről. Nem lett heppiend. Temetés lett és Nagyszombat lett, Jézus a 
földben van. Aki a kereszttel dicsekedett az dicstelen véget ért.

Nagyszombat a tanítványok éjszakájának is a közepe. Csalódtak Jé
zusban. Oda a reményük. Legtöbbjük bújik valamerre. A hitüknek vége; 
mégsem Jézus volt a Messiás, csalódtak. Belezuhantak a sötét éjszaká-
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ba. Nem dicsekszenek ők már semmivel, legkevésbé Mesterük kereszt
jével.

,Nagyszombat a mi éjszakánk közepe is. Amikor körülvesz minket a 
magárahagyottság, a kitaszítottság, a tehetetlenség érzése. Betegség szen
vedés, halál éjszakája. Isten pedig hallgat, imádságainkra nincs válasz, 
Jézus nem mutatja meg hatalmát. Hány gyülekezeti tagunk él örökös 
nagyszombati sötétségben, mert úgy érzi csalódott Istenben. Jézus ke
resztje, amelyet ráadásul még magunkra is kellene vennünk, vállalnunk, 
igazán nem tűnik túlságosan reményt keltő, dicsekvésre okot adó dolog
nak. Inkább szeretnénk, ha Jézus hatalmával, gyógyításaival, csodáival 
dicsekedhetnénk. Szeretnénk, ha Jézus fényéből és dicsőségéből esne va
lami ránk, ami egy kicsit minket is naggyá tesz, de nem szeretjük, ha a 
kereszt árnyéka borul fölénk. A legijesztőbb ebben a sötétségben, hogy 
úgy látjuk Isten halott, nem hallja kiáltásunkat, nem tesz csodát, nem 
gyógyít meg halálos betegségből, nem állítja helyre a széttört házassá
gokat, nem támasztja fel a fiamat, anyámat, feleségemet.

A mi számunkra ezt jelenti, hogy nagyszombaton szólal meg az apos
tol személyes hitének vallomása: Nekem pedig ne legyen másban dicsek
vésem, mint a mi Urunk, Jézus Krisztus keresztjében.

Mert éppen ebben a sötétségben van a legnagyobb szükségünk arra, 
hogy hitünk megragadja a keresztet, és megragadja Istent, aki sokszor 
számunkra érthetetlenül cselekszik. Ám ami érthetetlen, az nem szükség
képpen értelmetlen is! Itt, a nagyszombati éjszaka sötétjében derül ki, 
kinek-kinek mit jelent a hit, és mit jelent a kereszt. Üres szó-e csupán, 
vagy olyan alap, amelyre építhet minden nehéz helyzetben. Kegyes frá
zis, vagy a Jézus követésének tudatosan vállalt következménye?

Jézus úgy vállalta a keresztet, hogy az dicsőítette őt. Úgy halt meg, 
hogy legyőzte a kereszt szégyenét és félelmét. Hite a kereszten is oda
fordul Atyjához: A Te kezedbe teszem az én lelkem. Tanítványai csak 
később, Húsvét után értik meg, mit jelentett a kereszt. Húsvét után 
azonban már ők is dicsekednek Jézus keresztjével, vállalják azt, mert 
megértik annak jelentőségét. És mi? Húsvét utáni keresztények, nem 
nézhetünk úgy Nagyszombatra, mintha nem tudnánk, holnap Húsvét lesz, 
az a Jézus, aki a kereszten meghalt, aki vállalta a szégyent és a szenve
dést, holnap mint győztes lép ki a sírból. Nagyszombaton, életünk nagy
szombatjain, amikor ránk borul a kereszt árnya, kétsége és félelme, be
tegségben és gyászban, sötét élethelyzetekben és szenvedések közt: Jézus 
győz. Éjfélkor kezdődik az új nap, sőt már megkezdődött Jézus Krisztus
nak a halál feletti győzelmével!

Balicza Iván

HÜSVÉT ÜNNEPE

Jónás 2,3—10

Te kiemelted életemet a sírból

Javaslom: a szószéken már egy percet se töltsünk Jónás könyvének 
magyarázatával, értékelésével, lehetetlenítésével vagy rehabilitálásával, 
esetleg dicséretével. Prédikáljuk a húsvéti evangéliumot a Jónás köny
véből vett textus felolvasása után és alapján: Isten kiemelte Jézust a 
sírból, hisszük minket is kiemel a sírból. Még a sír hatalmánál is na-
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gyobb hatalmú elevenítő Isten cselekedeteiről kell prédikálni. Textusunk 
két mondata húsvét óta keresztyén igehialllgiatók és igeolvasók előtt vilá
gosabb,, mint az Ószövetség gyülekezetében volt: Kiemelted éltemet a 
sírból (7 v) — az Űrtól jön a szabadulás (10. v.). A keresztyén bizony
ságtétel így hangzik „Valóban feltámadt az Úr” Lk 24,34 és „Neki hatal
ma van a halálon. . .  hogy megszabadítsa azokat, akik a haláltól való 
félelem miatt egész életükben rabok voltak. Zsid. 2,14—15.

Az nem biztos, hogy textusunk szavai egykor mindenki számára egy
értelműen húsvétra mutattak előre, de az biztos, hogy húsvétról tudva, 
az apostoli bizonyságtételt meghallva ezek a szavak megfényesednek, 
húsvéti örömzsoltárrá lesznek, mint ahogy az első nagy keresztyén pré
dikációban (Péter pünkösdi prédikációjára gondolok, ami alapvetően hús
véti jellegű) ősi zsoltár elemek is bekerülnek (pl. Zsolt 16,8—11): „mivel 
lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa ő t . . .  azért vidult fel a szívem, 
ujjongott a nyelvem, még testem is reménységben fog nyugodni, mert 
nem hagyod lelkemet a halottak világában, nem is engeded, hogy Szen
ted elmúlást lásson” . Ez húsvét alkímiája: a meglévő agyagból aranyat 
hoz elő . . .

Javaslatom azonban nem jelenti azt, hogy dolgozószobánk műhelyé
ben sem kell Jónás könyvével foglalkoznunk. Sőt! Mindent olvassunk 
el, ami kezünk ügyébe kerül. A kapott információkat dolgozzuk is fel, 
emésszük is meg, hogy legyen kialakult álláspontunk. Nem érhetnek vá
ratlanul és felkészületlenül a kérdések az igehirdetést követően. Javas
latom csak azit célozta, hogy a szószéket már ne használjuk kortörténeti, 
irodalomtörténeti, stílus és műfajtörténeti magyarázatokra, lehetetlen po
zíciók védelmére, hanem már tisztázott alapon egyértelműen a feltáma
dott Krisztusról prédikáljunk, aki nem maradt a sírban és. akitől jön a 
szabadulás. Amint Jónás könyve szétfeszíti a zsidó kánon megszokott 
kereteit (prófétai könyv elbeszélő tartalommal), ugyanúgy vagy mégin- 
kább a történelem singularismusa: a húsvéti esemény szétrepeszt min
den formai keretet. Ez egyedülálló hír s nem. analógia a fagyos föld ta
vaszi fölengedése, a kert, a rét virágbaborulása, a természet megújulása 
sem. Dicsérjük a természetben munkálkodó Istent, de azt hisszük hús- 
vétkor minőségileg másról van szó.

Igehirdetésünkben felhasználhatunk a művészet és irodalom világá
ból illusztrációt arra, hogy keresztyén őseink Jónás szabadítását miként 
értették egyértelműen a húsvét előképének. A primitív katakombamű
vészeit, az esztergomi Biblia Pauperum, a harmadik világ ifjú egyházainak 
több művésze, a néger spirituálé ismeretlen szerzője egyaránt a sírból 
iáhozó Istenről vall, egyben arra is figyelmeztet, hogy nemcsak tételes, 
száraz, absztrakt kommunikációs lehetőség van az igazság közlésére, a 
„valódi igazságot” más eszközökkel is lehet érzékeltetni! (Nemcsak Louis 
Armstrong rekedthangú játékos Jónás sztori előadása van a fülemben, 
hanem egy amerikai néger gyülekezet kórusának játékos előadása Balti- 
moreban, ahol a gyülekezet tapsolt és ujjongott, amikor az énekkar éne
kelte, hogy „kiköpte” a hal Jónást — öklendező hangok kíséretében. A 
feltámadott Krisztust dicsérték! — egyértelmű, biblikus azonosítás!)

Nekünk magyaroknak olyan kincsünk van Babits Jónás könyvében, 
amit nem szabad kihasználatlanul hagyni, ha Jónás textusról kell prédi
kálnunk. Tisztában vagyok azzal, hogy ez a remekmű a méltán sötéten- 
látó, érzékeny, kereső Babits önvallomása és azzal is, hogy az ő Jónás 
imája tartalmában sem azonos irányú a bibliai Jónás imával (Hozzám 
már hűtlen lettek a szavak. . .  leszálltam a kínoknak eleven süket és 
forró sötétjébe. . .  Textusunkban az ellenkezőjéről van szó, hogy ti. nem
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tétlenség. (Lelkipásztoroknak kötelező olvasmány!). Érzékeny íróink fi
gyelmeztetnek: Memento mori! De az evangélium vigasztaló szava ha
talmasabb lehet húsvétkor: memento vivere! Még haloftaim felől is 
ménységem lehet: Ö kijött a sírból és- Nála van a szabadulás. Még mia
gam is reménységben készülhetek: mert Ö az Élő szabadít.

Ő a reménységünk életünkben is! Nem kerülhetek olyan mélypont
ra, olyan mélységek közé — ahonnan ki ne hozhatna. Bűnök, sorskérdé
sek, megoldhatatlannak látszó problémák közül is ki tud szabadítani. 
Nagy élmény tudni, hogy a mélységből is szabad kiáltani a de profundis 
zsoltárral (Ps 130) — de még nagyobb, hogy nem hiába várjuk az Urat. 
Az Ürnál van szabadítás! Süllyedő vagy zuhanó emberek: nem a mély
ség a végtelen, hanem Isten szeretete! Nem az életrontó erőknek, hanem 
az életadó Istennek legnagyobb a hatalma.

Az Életadó, Szabadító megszabadíthat az értelmetlenség érzetétől, a 
közönyösségből, fásultságból, unottságból (egyik sem ismeretlen jelenség 
ma). Megszabadíthat szenvedélyek fogságából, ezek halálos szorongatásá- 
ból, elveszettségi érzésből, fölös legess égi érzésből, öngyilkossági gon
dolatokból. Feltámadásénak ereje erő lehet a szolgálatra, önmagunk 
körül forgó gondolataink és érzések világából szabadulásra. Az élő re
ménység életünk motorja lehet!

A reménységgel megajándékozott emberek, a keresztyének ma (1981) 
sokat segíthetnek kis körben és világméretekben egyaránt Mélység, ör
vény, fenyegetettség, fegyverkezési verseny őrületében, halál szakadéka 
szélén tántorgó világunkban a reménység jótétemény, a reménység em
berei Isten ajándékai. Húsvét nem maradhat idén emlékünnepély — 
húsvétból élnünk kell és lehet!

Jegyzet: Csak emlékeztetőül írom, hogy ez a különös „prófétai” 
könyv inkább gúnyirata, kipellengérezése egy prófétának, minit pro
pagálása Jónás először menekül a rábízott feladat élőt, azután ha
ragszik váratlan sikere miatt. Egy bolondos hős mulatságos kalandja tan
mese, szórakoztatóan, elmésen tanító könyv, lebilincselő olvasmány. Eb
ben a különös formában a prófétai mondanivaló csúcspontja: szakít 
minden zsidós szűkkeblűséggel, partikularizmussal, exkluzív kegyes men
talitással. Isten szeretete korlátlan, ezt kell megtanulnia még Jónásnak 
is, Isten hivatalos szolgájának. Szimpatikus itt mindenki: a marcona 
matrózok, a bűnbánó király, a megtérő lakosság, még az állatok is, csak 
Jónás ellenszenves gyávaságával, durcáskodásával, önigazságával. Jézus 
bölcs pedagógiával használja a jólismert szórakoztató elbeszélést pél
dabeszédként, felejthetetlen útmutatásként saját életére, halálára, szol
gálatára. Az ellentétekkel teli, feszült, izgalmas stílusban megírt könyvet 
(17-szer szerepel a de, pedig, azonban kifejezés!) érdemes újra és újra 
elővenni bibliaórán is. Most húsvétkor csak a fenti kapcsolópontot jogos 
kihasználni.

Dr. Hafenscher Károly
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HÚSVÉT 2. NAPJA

Ézs 52,7—9

Krisztus él: együtt örülhetünk!

Húsvét az egyetlen győzelem, aminek az örömét nem terheli le, nem 
keseríti meg megtiportak, legyűrtek siráma. A történelem egyéb győzel
meiben ezt a kettőt soha nem lehet elválasztani egymástól. Ha Bar- 
busse a „Tűz” című háborúellenes regényében fájó és szándékosan fáj
dalmat kelteni akaró indulattal rajzolja meg, hogyan semlegesíti egy
mást a két, saját győzelemért felszálló imádság, úgy a történelem során 
csak olyan győzelmek születtek, ahol öröm és fájdalom, — még a győz
tes oldalán is — elválaszthatatlanul fonódik össze. Még igaz ügyekért sem 
tudunk mi emberek úgy harcolni és igazságos elgondolásokat sem tudunk 
úgy győzelemre vinni, hogy hántást, fájdalmat ne okoznánk. Gyógyítani 
sem tudunk anélkül, hogy közben nehezen gyógyuló sebeket ne ejtenénk. 
Éppen ezért nagyon ritkán tudunk együtt örülni. Az emberiség, a ke- 
resztyénség széttagoltsága, érdekeink és céljaink ütközése akadályoz ben
nünket abban, hogy örömünk közös legyen.

1. Jézus Krisztus feltámadásával lehetőségünk van arra, hogy együtt 
örüljünk, mert Krisztus nem ellenünkben, hanem értünk győzött. Az 
ótestamentumi ige ugyan Sion és Jeruzsálem öröméről beszél, de az úr
vacsora asztala mellől elhangzó „sokakért” szétrobbant minden korláto
zást és kisajátítási szándékot. A közös örömnek várományosai is vannak. 
Mindazok „Sión” és „Jeruzsálem” lakói, akiket Jézus Krisztus életének 
öröme összetoboroz. Még idői korlátok sincsenek: az együtt a tegnap, a 
ma és a holnap sorompóit is felforgatja.

2. A gyülekezetnek azért van mégis különleges szerepe a közös öröm 
lehetőségén belül, mert az örömöt szülő hír postása is.

„Békességet hirdet, örömhírt hoz, szabadulást hirdet.” Mindezt úgy 
teszi, hogy nagypéntek és húsvét minden eseménye lesz a tartalma a bé
kességnek, örömhírnek és szabadulásnak. Nem elveket proklamál, hanem 
értünk történt eseményeket sorol, értelmez és alkalmaz. Nem fárad bele 
azt az Istent hirdetni, Aki úgy uralkodik, hogy szolgál. Ügy Mindenható, 
hogy zsákmányszerzés helyett mindenét, saját magát is áldozatul adja. 
Azért közös ez az öröm, mert Isten és ember együtt örülhet: Isten azért 
örül, hogy adhat, az ember meg azért örülhet, hogy elfogadhatja azt, 
Aki nem szégyel bennünket testvéreinek nevezni. Az örömmel megval
lott Krisztus teremt közös örömöt.

3. A gyülekezet közös örömöt szerző, postási szolgálatát azonban jól 
kell értenünk. Azt tartjuk jó postásnak, aki a levél tartalmáról mit se 
tudva, tisztességesen bánik a rábízott küldeménnyel, de tulajdonképpen 
belső köze nincs és nem is lehet ahhoz, ami a kezén keresztül a címzett
hez ér. A gyülekezet paródiája lenne, ha ilyen postásai, küldöncei, hír
vivői lennénk a közös öröm lehetőségének.

Az ézsaiási igének pontosan az a jellemzője, hogy a hírvivők teljesen 
egyek a hordozott üzenettel. „Együtt ujjonganak” : ez a magatartás sok
kal több a bennfentesek mások által nem is sejtett titka ismereténél: 
nekik is öröm, amit hordoznak! A Feltámadottban való hitet és ezzel 
együtt az örömöt is Isten ott teremtheti meg, ahol és amikor éppen akar
ja, de úgy szokta megteremteni, hogy a hírvivőket pedáns korrektségből 
az „együtt ujjongok” hőfokára hevíti.

,Az így értett örömhírvivői szolgálat mentes minden felsőbbrendűségi
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igénytől és keményen küzd ennek a minduntalan visszatérő vágyával 
szemben. Az együtt ujjongás nem csupán a Krisztussal való közösség 
kifejeződése,, hanem azokkal való egységünk vállalása is, akikért együtt 
halt meg és támadott fel Krisztus. Akik a mindenét, saját magát is szol
gálatra szánó Jézusban vallják az Urat, azoknak még kifinomult, „lelki” 
hatalmi igényük sem lehet, csak készségük a nyert öröm megosztására. 
Még a feltámadás örömhíre is sebezne, ha azt közösségvállalás és együtt
érzés nélkül úgy dobálná bele a gyülekezet mások életébe, ahogy céltáb
lába lőnek.

4. Az „együtt ujjongás” nem felhangolni akar, hanem bátor mélybe
szállást jelent oda, ahol bizony „romok” éktelenkednek, ahol romos élet
területek kiáltanak békesség, öröm és felépülés után. A „rom” akkor 
„örül”, amikor egy kanál malter és egy sor új tégla jelzi, hogy valaki 
nem törődött bele abba, hogy a pusztulás kikerülhetetlen törvényszerű
ség. Az a kérdés, hogy annyira telik-e csupán Krisztus-hitünkből, hogy 
hívatlan szociológusokként és léleggyógyászokként térképezgetjük a saját 
életünk, környezetünk, gyülekezetünk, sőt az emberiség „romos” terüle
teit, vagy az a bizonyos egy kanál malter és egyetlen darab tégla, a jó 
szó és az emberséges tett — az imádsággal együtt — renoválni, azaz 
megújítani is segít-e? A kereszt és a feltámadás által megváltott és meg
vigasztalt nép reménységéből futnia kell az építés — a legtágabb érte
lemben vett építés — ezerféle részletmunkájához is.

5. Krisztus él — együtt örülhetünk! Ez a hír is érvényes, amikor ma
gatartásbeli, gondolkodásmódbeli „lerobbanás” romosságon túl akkor 
vigasztal, amikor egész emberségünk, egész lényünk romhalmazzá 
válik halálunkban. Nem az a vigasztaló, hogy talán egyetlen téglácskája 
is lenne lényünknek, amely dacolhatna ezzel a romlással. Az az örö
münk, hogy ennek a „rom”-nak nemcsak az eltakarítás a reménysége, 
hanem Jézus Krisztus maga, Aki bizalommal bízta magát Arra, Aki a 
holtat megelevenítheti. Így közösen örülhetünk mindazokkal, akik az élő 
Jézus Krisztusban bízva merték végigélni emberségük végső „romossá
gát” . Bizalmuk előzetes öröm volt abban, Aki felépíthet.

A textus bevezető mondata nem győz gyönyörködni a közös öröm 
hírét hozóban. Nem a száját dicséri, hanem járását-kelését, érkezését. A 
húsvéti gyülekezet akkor szép, amikor szavával együtt járásában-kelé- 
sében, magatartásában és reménységében a közös öröm fénye villan fel.

„Krisztus világossága!” Háromszor kiáltották egykor, húsvét isten- 
tiszteletén, egyre hangosabban, emeltebb hangon. Még jobb és szebb 
lenne egyre ember és életközelebbre vinni ezt a világosságot, közös örö
münkre.

Fehér Károly

HÚSVÉT UTÁN 1. VASÁRNAP

Ezékiel 37, 1—14

Kiszáradt csontoknak prédikálni klülönös feladat, sőt talát nevetséges 
is. A csontok már arra sem valók, hogy sírjunk felettük. Sírni csak 
olyan halott felett tudunk, aki még „mintha élne”, vagy holtában eltor
zulva is még azért felismerhetők rajta a régi kedves vonások. De a 
csontok már személytelenek. Meghatódottság nélkül veszi kézbe az em
ber, ha az ásó kifordít a földből egyet-egyet, (a templom körüli kertek

175



valamikor többnyire temetők voltak, s ez velünk is gyakran megesik), 
de így van vele szántás közben a szántóvető is. Mert nemcsak Ezékiel 
látomásának völgyére igaz, hogy tele volt az csontokkal”, hanem min
denütt porladó csontokkal van tele a föld. De ezektől már várni nem le
het semmit, csak azt, hogy lassan egészen elporladjanak.

Ezékiel mégis azt a feladatot kapja, hogy prófétáljon nekik: „Ti 
száraz csontok, halljátok az Úr igéjét” (4). Furcsa, groteszk jelenet, még
ha látomás is. De nem (kevésbé különös az tényleges küldetés, amelyet 
Ezékiel teljesített. A fogság prófétája, és ebben a fogságban minden re
mény elveszett. „Elszáradtak a csontjaink, és elveszett a reménységünk, 
végünk van” (11). Ez a közgondolkodás nem volt kevésbé sivár és el
csüggesztő, mint a csontmező látványa. Hiszen a remény bizalom, hit 
abban, hogy amit óhajtunk, megvalósul, — a remény biztató kilátás, le
hetőség. (Értelmező Kéziszótár) Nekik pedig elveszett minden biztató 
kilátásuk a hazatérésre, de talán vozó sem volt többé már a lehetősége 
sem. Előbb az ország, majd Jeruzsálem is elpusztult. Ügy érezték, vé
gük van ebben a kilátástalan, kedvező fordulattal nem biztató remény
telenségben. A reménytelenség pedig megbénít, lehetetlenné tesz, meg
öl. A reménytelenség juttat el oda, hogy miért tovább, amikor olyan ret
tenetesen fárasztó, miért tovább, amikor jobb volna föladni, abbahagyni, 
miért tovább, amikor semmi értelme nincs. Ezektől az emberektől sem 
lehetett már várni semmit, akárcsak a csontoktól, csak azt, hogy tovább 
porladjanak a lelki megsemmisülés után a fizikai megsemmisülésig.

Ezékiel megosztja velük a bánatot, de a kétségbeesést nem. (Mer- 
cier: Izrael prófétái.) Prófétái a csiontmezőnek, prédikál az elveszett re
ményű élőhalottaknak. Istenről szól, áki a sírból is visszahoz (12). Isten 
hatalmáról szól, amelynek határai túl vannak a legmerészebb emberi 
fantázián is. Isten hatalma a fehérlő csontokat is életre kelti, szavára 
reménytelen élőhalottak is talpra állnak.

Ennek a reménységnek a forrása nem Ezékielben van. Isten a „re
ménység Istene” (Rm 15,13), ő adja azt az igehirdető prófétának is. Isten 
kérdése és a rá adott válasz mutatja ezt. „Életre kelnek-e még ezek a 
csontok?” — hangzik Ezékiel felé, s ő csak azt tudja mondani: „Uram, 
te tudod”. Ezékiel nem tudja, hinni önmagától nem merheti. Tapaszta
latból kellett tudnia, hogy szava milyen esendően kevés azok között, 
akik már mindent föladtak. Mégis szólhat, mert megbízatásból szól: „Ti 
száraz csontok, halljátok az Űr igéjét”. És Isten igéje ott sem tért vissza 
üresen. Hiszen Isten szava sohasem csupán az emberi értelemhez inté
zett üzenet, hanem hatalom, szavával létrehozza azt, amit hirdet. „Meg 
is teszem, amit megmondtam — így szól az Űr” (14). Ezért lesz az ön
magában különös jelenet, a száraz csontokhoz intézett szó megelevenítő 
hatásúvá, az elcsüggedt emberek között reménység forrásává.

A régi helyzet és látomás egyszeri, történetiségében megismételhetet
len. Az alaphelyzet mégis ismerős. Közöttünk is élnek emberek, akik azt 
mondogatják: „elveszett a reménységünk” . Az örök ember gyakran él 
elveszett remények között. Közöttük a megbízatásunk is ugyanaz. Ami 
abban a konkrét helyzetben egyszeri volt, lényegét tekintve örök. To
vábbadni azt a Szót, amelyik egyedül képes reménységet adni: „Én lel
ket adok belétek, és életre fogtok kelni” (5).,

Tud az egyházi, gyülekezeti hangulat is elcsüggedt lenni. Isten mai 
népének is lehet reménytelensége. Sokszor meg is fogalmazódik a csüg- 
gedés, legfeljebb a variánsok különböznek: ha mi idősek kihalunk, itt 
már nem lesz folytatás, nem lesz semmi. Hogy Isten szavának ma is új 
életet teremtő hatalma van?! Az átlag hit sokszor még azt sem meri 
mondani: Uram, te tudod!
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Az emberi reménységet bizonyára leggyakrabban a halál veszi el. 
Egy budapesti temető egyik sírkövén olvasható a felirat: Veled minden 
reményemet elvesztettem. Egyik napilap gyászértesítései között szerepelt 
a következő: Egyetlen fiunk, életünk értelme és reménye meghalt. Gyá
szolják vigasztalhatatlan szülei. . .  Valaki elmegy, s vele elmegy minden 
remény. Szabó Lőrinc így vall egy veszteségről: „Most lettem öreg, célta
lan a vágy. (Gördülne elém az egész világ, / Nem jutnék benne csak a 
sírodig.” (November) Elveszett reménységű embereknek prédikálni nem
csak Ezékielnek kellett, hanem a legtöbb temetésünk alaphelyzete is ez, 
de ott varrnak közülük az istentiszteleteken is. Esendőén kevés lenne, 
amit magunktól tudnánk mondani a csupán közhelyekig jutó emberi 
részvétnyilvánítás vonalán. De átélhetjük mindig azt a többletet is, hogy 
nem vagyunk tudatlanok „az elhunytak fe lő l. ..  mint a többiek, akiknek 
nincs reménységük” (1 Thess 4,13). Húsvét utáni örök húsvéti üzenet ez, 
hogy Isten egyszer újjáteremti az elhunytakat. Istenről, aki a sírból is 
visszahoz (12), nekünk is lehet, és kell is szólnunk.

Elvész iá remény betegségekben is. „Olyan az otthonunk, mint egy 
siralomház” — fogalmazott egy rákos beteg hozzátartozója. Itt sem a fö
lényes, magabiztos, kioktató magatartás a mienk. De ha a szenvedés 
sokszor a halált is kívánó, emberi méreteket már meghaladó nagysága 
előtt lehet egy-egy együttérző halk szavunk, az csak a közvetítés lehet: 
így szól az én Uram, az Úr . . .  És az Ő szava reménnyé lehet a remény
telenségben is. Szenvedések görcseiben fogalmazódott meg a következő 
rövid vers is: „Ne támaszd fel /  Uram, / a holtakat! / Ne kívánd, hogy / 
újra / kínlódjanak” . (Hidas Antal: Az én evangéliumom záróverse). Mi 
elmondhatjuk, csendesen közvetítve, hogy a mi evangéliumunk záróver
sei között ez szerepel: ,Ott letöröl minden könnyet. . .  halál sem lesz töb
bé, sem gyász,, sem jajkiáltás, sem fájdalom .. (Jel 21,4). Jövőről beszél
ni a jövőtelenségben is, — ez csak Isten szava lehet.

Öngyilkosokat is temetünk. Az egyik házasságának válsága miatt 
iszik a rovarirtó-szerből, a másik az alkohollal tönkretett életétől szaba
dul egy kötéllel. Van, aki a magányosságát nem bírja tovább, hiszen a 
társtalanság is bénító teher: „Ha társat keresni indulok a tömegbe / ezer 
magányt fogok ... /Vánszongok sehova kétségbeesve” (Ladányi Mihály: 
Sehová). Én vétkem, én igen nagy vétkem, amikor nem veszem észre, 
hogy a rámbízottak között is vannak kétségbeesettek, akik egyszer eljut
nak odáig: „Elveszett a reménységünk, végünk van”. Felfedezem-e őket, 
amíg nincsen későn? Szorítsa össze a szívünket a felelősség és a segítés 
szándéka készülés közben, ezen a vasárnapon is még közülük is hallgat
nak bennünket.

Zászkaliczky Péter

HÚSVÉT UTÁN 2. VASÁRNAP

János 21, 15—19

Textusunk körül vita folyik. A vita egyik „pólusa” Bultmann, aki 
szerint nem Péter „rehabilitációjáról” van szó, hanem textusunk eredeti
leg is Péter szolgálatba állításának egyik, lehet, hogy legősibb variánsa, 
hiszen itt még nem is misszióról van szó (Mt 28.), hanem a gyülekezet 
vezetéséről. A háromszori kérdés sincs kapcsolatban szerinte Péter ta
gadásával — vitatható Bultmann szerint, hogy megtörtént-e — inkább az 
ünnepélyességet jelzi, és kultikus, pogány vallási gyökerei vannak. Vé-
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leménye szerint az „agapan” és „filein” igék használatának váltakozása 
sem jelentős. Bultmann szerint tehát a döntő Péter szolgálatba állítása. 
Vele szemben többen — Gottfried Voigt és Werner de Boor — határo
zottan állítják, hogy Péter visszafogadásáról van szó, a háromszori kér
dés emlékeztetés a tagadásra, s amit textusunkban olvasunk a szolgálat
ba állításon túl, az Jézus lelkipásztori beszélgetés és tette. Anélkül, hogy 
a vita jelentőségét túl akarnám hangsúlyozni, le szeretném szögezni, 
hogy magam az utóbbiak mellett foglalok állást, a jánosi szövegezés és 
fogalmazás nagyon tudatos és célzatos. Tudom viszont, hogy sokan en
nek az egész fejezetnek eredetiségét is tagadják. Meggyőződésem azon
ban, hogy Péter tagadásának története nem véletlenül maradt meg az 
őskeresztyénségben, és ez a történet is ahhoz kapcsolódik. Itt a lényeg 
Péternek a szolgálatba visszaállítása.

Péter személyéhez kapcsolódik a következő probléma is. Textusunk 
„személyes történet” . Még ha ott is vannak a többiek, — mai szóval — 
a kamera csak rájuk irányul, őket hozza be, Jézust és Pétert. S bár Pé
terről van szó, s kétségtelen, hogy ő az őskeresztyénség vezető alakja 
lett, textusunknak nincsen ilyen „kiemelő” szándéka, Karner Károly ír
ja: Jézus Pétert is pásztorrá teszi. De ezzel nem kiemeli, hanem beál
lítja, visszaállítja társéi közé. Ezt a gondolatsort folytatva: a baj éppen 
ott kezdődött, hogy Péter kiemelte magát a társai fölé, ezért is kellett 
elbuknia. De — igazat adok Karner Károlynak — aki azt is írja, hogy 
Péter visszaállításában benne van minden pásztori küldetés tartalma is.

A végigmagyarázás helyett felhívom a figyelmet Karner Károly 
kommentárjára. Inkább még két lényeges megjegyzést szeretnék tenni. 
Az egyik, hogy mindazok ellenére, amit leírtam, a hangsúlyt nem Péter 
sértése, hogy megáll, benne ragad az individuális történetben. Ő ott lát
ja a kiutat, hogy ami Péterrel történt, mindnyájunkkal megtörténhet. 
Én inkább úgy fogalmaznék: tegyük a hangsúlyt Péter helyett Jézusra, 
az ő szavára és az ő cselekedetére. Így kerülhetjük el az individualiz
mus, vagy múltban ragadás kísértését.

Még egy lépést is megtehetünk. A vasárnap Misericordias Domini, 
ahogy mi mondjuk, a jó Pásztor vasárnapja. Textusunk ragyogóan beil
lik a vasárnap mondanivalójába, sőt a megszokott textusok helyett azt 
színesíti, gazdagítja is. Agendánk pedig így foglalja össze a vasárnap 
mondanivalóját: A pásztorolt gyülekezet. Ezt javaslom kiindulásnak, bár 
tudom, hogy egészen személyes történetről van szó. Jobb, ha engedjük 
viszont gondolatainkat és igehirdetésünket is kitágítani. Az alapállásunk 
is közösségi gondolkodás legyen. Jézus végső célja is a gyülekezet igénk
ben is (ezt a textust a poimenikában tanítani lehetne!), hiszen annak 
pásztorolásával bízza meg Pétert.

A pásztorolt gyülekezet

Mindig is komoly kérdés volt: gyülekezeteink pásztoroltak-e vagy 
pedig nem. Ma úgy tűnik, a kérdés izgalmasabb lett. Előfordulhat, hogy 
nem mindegyik gyülekezetnek jut pásztor, olykor gyülekezeteket össze 
kell vonni, istentiszteletek idejét meg kell változtatni, egy lelkészre két 
vagy több gyülekezet is jut látogatás szempontjából. Ez igaz, mégis — 
hála Istennek — elmondhatjuk, hogy pásztorolt gyülekezeteink vannak. 
Sőt, nem biztos, hogy evangélikus egyházunk történetében sokszor volt 
olyan szakasz, amikor mint ma olyan komolyan vesszük az alkalmakat, 
olyan sok igehirdetés hangzik és úgy látogatjuk a gyülekezetét, mint 
például az elmúlt szórványévben. Mindez persze lelkészektől, gyülekezeti
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tagoktól is függ. Mégis, amikor ezt kimondjuk: „pásztorolt gyülekezet”, 
akkor még többről van szó. A pásztorolt gyülekezetnek nemcsak lelké
sze van, hanem tudatosan el tudja mondani: „Az Úr az én pásztorom.” 
Ha nem Jézus pásztorolnia bennünket, régen széthullottunk volna. Mi 
már nemcsak „jó Pásztorról” beszélhetünk, aki életét adta értünk, ha
nem „nagy Pásztorról” is, aki megtart és üdvözít minket. És ebből kö
vetkezik, hogy a pásztorolt gyülekezetnek vannak olyan vonásai, amik 
meg kell látsszanak. A jó Pásztor vasárnapján nézzük meg igénk alap
ján, milyen is a pásztorolt gyülekezet?

1. Megkérdezett gyülekezet
Az egyház és gyülekezet mindig megkérdezett. Ma is olyan kérdé

sekre kell válaszolnunk, amiket mai világunk kérdez tőlünk. Világunk 
eseményei is „kihívások”, amelyeket nekünk is át kell gondolnunk és 
felelnünk kell azokra. Arról azonban sokszor elfeledkezünk, hogy min
ket Jézus is megkérdez. S kérdése: „szeretsz-e engem?” Furcsa kérdés. 
Megszokottabb: hiszünk-e, követjük-e, engedelmeskedünk-e Urunknak? 
De szeretjük-e őt? Jézust nem az érdekli, mit tudunk róla, mit tapasz
taltunk róla, mi személyesen hogyan viszonyulunk hozzá, szeretjük-e őt?

Ne feledjük: milyen alkalommal kérdezte ezt Jézus Pétertől. Jézus 
szenvedése előtt Péter fogadkozott, ha a többiek el is hagyják, ő soha. 
S még azon az éjszakán háromszor tagadta meg Urát. Ezért hangzott 
először így a kérdés: „jobban szeretsz-e ezeknél?” Péternek mélyen el 
kellett szomorodnia. „Uram, teneked sok a Pétered” — írja Turmezei 
Erzsébet egyik versében. Sok a lángoló, sokszor csak szalmalánggal égő, 
magát a többiek fölé képzelő, aztán mélyen elbukó tanítvány ma is. 
Igaz, hogy a keresztyén élet hullámvonalhoz hasonlítható, de az ilyen 
amplitúdójú hullám már ahhoz hasonlítható: „aki magát felmagasztalja, 
megaláztatik.”

Jézus kérdésénél eszükbe juthat a szeretet dicsérete is: „Ha em
berek, vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, 
olyanná lettem, mint a zengő é rc . . .  és ha teljes hitem van, úgyhogy 
hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok.” 
Eszünkbe juthat Jézusnak egy másik szava is: „ . . .  terhet viseltél az én 
nevemért és nem fáradtál meg, d e . . .  nincs meg már benned az első 
szeretet.” Jézus kérdése számonkérés is.

Különösen, ha arra gondolunk, hogy Jézus kérdésében olyan szót 
használ, ami Isten szeretetére emlékeztet. Péter ezt a szót válaszában 
nem is meri ajkára venni, sokkal szerényebben jelzi válasza ragaszko
dását. De éppen ezek a szavak jelzik, hogy a Jézus iránti szeretet nem 
érzelmek hullámzása, nem indulat, nem is Jézus „birtoklása”, mint sok
szor szeretetünk. Amit Jézus vár és igényel, önmagunk odaadása, hű
séges szeretet és főképpen életünket meghatározó, cselekvő szeretet. 
Ahogy ő szeret minket.

A pásztorolt gyülekezet, ha újra meg újra el is szomorodik, Péterrel 
együtt el tudja mondani: „te tudod, hogy szeretlek ..

2. Vezetett gyülekezet
Péter életében egyszer már megtörtént, hogy társaival együtt „min

denüket otthagyva követték őt”. Most valami olyan történt, ami ezt a 
közösséget megzavarta, Péter kiesett. S most itt van újra feltámadott 
Ura és így hívja: „Kövess engem!”

Jézus visszafogadta Pétert. Valaki azt írja, hogy ez a beszélgetés
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„formabontó gyónás és feloldozás”. Igaz, mert szó szerint ezek nincsenek 
a beszélgetésben, s mégis ott vannak kimondatlanul is. A háromszori 
kérdés emlékeztetés a háromszori tagadásra. De milyen finom utalás, 
nem keserű szemrehányás. A beszélgetés ítélet is, de a napvilágra került 
és megvallott bűn megbocsáttatik. A visszafogadás megbocsátás. S az 
egész beszélgetést nem Péter, hanem Jézus kezdeményezi, Ő a kereső 
Pásztor most is. A mai vasárnap eredeti elnevezése: Misericordias Do- 
mini. Erről az irgalomról, felemelésről, megkönyörülésről szól igénk is. 
S mi áldhatjuk őt: „Irgalmadat éneklem.”

De ugyanebben a felszólításban a vezetés is benne van. Péter vi
lágosan hallja: ezentúl én foglak vezetni téged. Péter útja mostantól 
vezetett út volt. A hagyomány szerint életútja Rómában kereszthalállal 
ért véget. Jézus szavai teljesedtek be. — De Urunk azóta is mondja: 
Kövess engem. És ebben számunkra is benne van: bízd rám magad, 
lehet, hogy más lenne „programod” olykor, de tudomásul kell venned, 
én vagyok a vezető Pásztor. S ő vezette népét századokon át.

Ma is Jézus a vezetőnk. Ö vezetett ki minket a háború poklából 
az új életbe. Ő vezette, tanította egyházát az elmúlt évtizedekben is. 
Ö nyitotta meg számunkra a szolgálat útját. Lehet, hogy nekünk más 
elgondolásaink voltak, de ő vezetett minket biztos kézzel.

A pásztorolt gyülekezet követi Urát, aki újra meg újra magához 
fogad és akaratát megmutatja. Egy biztos: bátran bízhatjuk rá éle
tünket, egyházunkat, ő jó Pásztorunk marad mindig.

3. Szolgáló gyülekezet
Történetünk végcélja a szolgálat. Péter nemcsak elszomorodott és 

örült ugyanakkor a visszafogadásnak. Ami itt történt: Péter visszaállítása 
a szolgálatba. Jézus nem vonja kétségbe Péter válaszát, tudja, hogy Pé
ter csakugyan szereti őt a történtek ellenére. De azt mondja: ha szeretsz, 
szolgálj. Az igazi szolgálat Jézus iránti szeretetből fakad és az igazi 
Jézus iránti szeretetben a szolgálatban mutatkozik meg. Jézus nemcsak 
kérdez, nemcsak felszólít, hanem ezt is mondja: „őrizd az én juhaimat.”

A pásztorolt gyülekezet pásztoraié gyülekezet is. Amíg csak elfoga
dunk Jézustól, amíg csak „fogyasztói” vagyunk szeretetének, nem töltjük 
be hivatásunkat. „Legeltetni” kell a ránkbízottakaf. Péter maga írja ké
sőbb: „legeltessétek az Istennek közietek lévő nyáját... mint akik pél
daképei a nyájnak.” Minden mai presbiternek és gyülekezeti tagnak is 
így kell szolgálni. Nemcsak egyszerűen a lelkész szolgálatát várni, arra 
bízni mindent, a pásztorolt gyülekezetben mindenki szolgál mindenkinek.

De nemcsak a gyülekezet „legeltetéséről” van szó. Pásztori, jézusi 
lelkülettel kell élnünk családjainkban és mindennapjainkban is. Ha 
Pásztorunk mindenkit szeret, a világért halt meg, akkor bennünket is 
ilyen odaadó szeretetre indít társadalmunkban és világunkban. Amikor 
Jézus „báránykákról”, gyengékről, kicsinyekről beszél, ebben az eszten
dőben különösen is gondolhatunk a fogyasztékosokra, minden gyüleke
zetben, minden faluban és városban vannak. Mit teszünk értük? És mit 
teszünk társadalmunkért, felebarátainkért? A pásztorolt gyülekezet min
denkinek szolgáló gyülekezet.

S ez nem „kötelesség”, hanem „boldog lehetősége” a keresztyén 
embereknek. Szolgálatunk Urunk magához fogadó szeretetének hálás 
felelete.

Urunk adja, hogy evangélikus egyházunkban ilyen pásztorolt gyüle
kezetek legyenek egyre többen.

Keveházi László
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HÚSVÉT UTÁN 3. VASÁRNAP

Márk 2, 18—22

Előkészítő egzegézis

A régi találkozik az újjal. Ahol az új nem a fejlődés eredménye. 
Ahol nem a jelenlegi helyzet tarthatatlansága hozta létre az újat. Ez 
az új nem emberi találmány, hanem Isten akarta, küldötte új. Az újnak 
a neve Jézus. Vele új norma lépett életbe. Nem „emberszabású” . Hisz, 
ha az lenne, akkor besegítene a farizeusoknak. Az ő irodalmukat bőví
tené. Nem a bűnről beszél, hanem mellé áll a bűnösnek. Tudatosan vál
lal közösséget velük, hogy rádöbbentse őket bűneikre, hogy elhagyják 
azt. Ez a közösség nem felel meg a korábbi előírásoknak, a szokásjog
nak, a hagyománynak.

Ez az együttlét nem tradicionális, aminek a gyökerei a múltban 
találhatók. így a kifejezési módja is más. Nem a böjt gyakorlásában 
van. Kegyességi formája nem a vezeklés. Isten kegyelme nem „vívható 
ki” emberi erőfeszítésekkel. Még olyannal sem, aminek történelmi hát
tere van. Jézus óta ez nem segít. Isten országának elérése nem emberi 
produktum. Isten országának megteremtése sem emberi erőfeszítések 
függvénye. Nem a böjt az ehhez vezető út eszköze.

Ezt ma könnyű így megfogalmazni, de annak a kornak az embere 
számára ez az út elképzelhetetlen volt. Elképzelhetetlen, hogy valaki 
önmagára mutatva mondhatja — joggal —, hogy Isten országa itt van 
közöttük; Őbenne. Hogy Isten országa ilyen közvetlenül, a látás számára 
is felfoghatóan megjelenjék.

Jelen van a Vőlegény. Ezért nincs helye a böjtnek. Jelenléte új 
helyzetet hozott létre. Új kapcsolat, új korszak kezdődik. Ennek az új 
kornak új a tartalma is. Új a magatartási formája is. Közvetlenebb. 
Mindez összefüggésben van Jézussal. Kihatással van azokra akik az 
Ő környezetében vannak, azokra, akik tanítványai és követői. Az cse
lekszik helyesen, aki ennek az új evangéliumnak megfelelően él és 
cselekszik. Még akkor is ez hiteles, ha a farizeusok más véleményen is 
vannak. Még akkor is, ha János tanítványai más normát követnek.

Öröm és rosszindulat

Jézus megjelenése örömet szerez. Azoknak feltétlenül, akik Hozzá 
tartoznak. A nézőknek sem közömbös. A kritikusok is reagálnak rá. 
A „kákán is csomót” keresők is megnyilatkoznak. Érzékenyek és érzé
kenykednek. A kifogások megfogalmazására gyorsak, nem késlekednek. 
A jó oldalt nem látják, ezért bírálnak. Megfogalmazzák, hogy mi illenék 
Jézus tanítványaihoz is. Ezért fogalmazza meg Jézus, hogy éppen az 
Ő jelenlétében „illetlenség” a böjt. Megszűnt a régi sémák gyakorlása, 
a hagyományoknak a továbbvitele. Isten országához illő magatartás: az 
öröm.

Az nem mond ítéletet, Aki majd „eljön ítélni élőket és holtakat”. 
Ő örömre szólít fel, nem pedig az ítélet eljövetelére. Isten országáról 
nem az ítéletet kell hinni és hirdetni, hanem annak örömtartalmát. 
Ezért Isten népe nem kritikusa, hanem örömének továbbadója.
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Kérdezők és kérdezettek

Két gyülekezet van egyszerre jelen Jézus közelében. Nem külön
választva és elkülönítve egymástól, hanem együtt. Konkrét helyzetben. 
Történelmi szituáció ez. Annak a jele, hogy nincs „extra helyzetben” 
lévő keresztyénség. Mindig együtt kell lenni ezen a földön. A különbség 
„csak” annyi, hogy velük van Jézus. Jézus jelenléte a többlete is ennek 
a közösségnek. Ez a többlet nemcsak jelenlét, hanem szava is van a 
környezetéhez, amely nemesük eligazítás, hanem magatartást megha
tározó. A tanítványoknak nincs szükségük mentegetőzni. De nem szo
rulnak magyarázkodásra sem. Nem tiltott az, amit és ahogy tesznek és 
cselekszenek. Jézus hitelesíti ezt a magatartást. Még akkor sem, ha 
ellenkezik is a hagyománnyal, a hajdani előírásokkal. Ennek az újnak 
van jövője. Itt kezdődik az új korszak. Itt kezdődik egy új időszámítás. 
Üj magatartásforma.

A megkérdezettek jelentik a Vőlegény gyülekezetét

Isten jelenlétének helye a gyülekezet. Az a gyülekezet, amely Jézus 
tanítványaiból áll. Az öröm közössége ez, hisz Jézus ott van kegyelmé
vel, szeretetével és jóságával. Pásztori mentalitásával. Istenfiúi határo
zottságával és vonalvezetésével.

Ennek a gyülekezetnek liturgiája eltér az eddigi kegyességi liturgiá
tól. A korábbi gyülekezet liturgiájában benne volt a böjt, előírásaival 
egyetemben. Jézus megjelenése kimondja, hogy nem a gyülekezet „han
golja” Istent a maga böjtjével, hanem Jézus „hangolja” örömre gyüle
kezetét. A régi gyakorlat a jelen képtelensége. A böjtölés passzivitása 
nem egyházi gyakorlat a jelen gyülekezetében. Az új bor mozgást jelent. 
Belső megújulást, belső megmozdulást. Az új jellemzője, hogy képtelen 
a tétlenségre, a várakozásra, az ácsorgásra, a másik megfigyelésére, vélt 
ellenfelek „felfedezésére”. Nem ez a szokása már, de nem is ez a köteles
sége, mert ellenkezik Ura tanításával.

Mozgásba indulás már az elhivatáskor megkezdődik. Hisz a tanít
ványok, akik jelen vannak ennél a konfliktusnál a „kövess engem” fel
szólításnak engedelmeskedtek egykor. Most is ez igaz az életükben és 
az életükre.

Olyan útonlevés ez, amely nem nyüzsgés, állandó szereplési vágytól 
hajtott „tevékenység” , hanem küldetés. Pontosan tudja az útonlevő, hogy 
mit miért tesz, miért következetes magatartása és cselekvési módja.

A stagnáló egyházból — mozgó egyház

Lényeges változás. Nem profil kérdés ez, hanem tartalmi indíttatás. 
A farizeizmusból cselekvés. Isten ügyének kivitelezői. Már itt látszik, 
hogy Jézus gyülekezetének diakóniainak kell lennie. A hirdetésből el 
kell jutni a cselekvésre. Még azon az áron is, ha „házhoz” viszi az 
evangéliumot, házhoz viszi az „új bor” szolgálatát. Ez az egyház nem 
„versenytárs” -at lát és keres, hanem végzi örömmel ezt a munkáját, 
mert ez a kötelessége. Ezt az ügyet csak így képviselheti. Viszont vigyáz
nia kell arra, nehogy régi „tömlő” váljék belőle.

Kárt okoz az, aki ezt nem látja meg. Kárt okoz az, aki egy kicsit 
a múltban akar maradni. Az, aki kényelemből, vagy lustaságból fele-
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más megoldáson töri a fejét. Ragaszkodik azzal a felkiáltással a régi
hez, hogy elődeinknek ez jó volt így is. Az igaz, de mi nem akkor, 
hanem ma élünk. Ma vagyunk presbiterek, ma vagyunk egyháztagok, s 
a mai országos egyháznak vagyunk a tagjai. Ennek az egyháznak éppen 
Jézus nyomán van új perspektívája.

Az új evangélium új tömlőjén nem lehet takarékoskodni. Rossz gaz
da az, aki nem készül fel az újra. Szomorú az is, ha a környezetünk 
„csak” azért marad ki ebből a jézusi újból, mert valaki hanyag, lusta, 
ráérős és felelőtlen volt. Vagy annak is bűne ez, aki indokokat keres a 
maga lehetetlen magatartására. Azt próbálja alátámasztani, ami alátá- 
masz thatatlan.

Ezeknek mondjuk, hogy az ilyen ma már nem is egyház. Nem is 
keresztyénség. Nem is Jézus követés. Nyűglődés, nyafogás!

Jézus tanítványaira nem ez a jellemző, hanem ez az öröm.

A jelenlévő Jézus

Öt hirdetjük. Ez a Jézus radikális Jézus. Nem hadakozik, nem 
magyarázkodik, nem ugratja az övéit, se ki, se be, hanem elmondja 
„menetrendjét” . Üdvösségszerző útjának útvonalát, célirányozottságát. 
Egy napról beszél. Ez az egy nap halálának napja. Ez a nap lehet a 
feltámadásának napja. Ez a nap lehet visszajövetelének napja. Ez a 
nap a mi feltámadásunk napja. Az ehhez vezető út Jézusnak köszön
hető. Az addig vezető útra nekünk van szükségünk.

Ennek az útnak viszont öröme van. Örömünk alapja az Ő jelen
léte, a Vele való közösségünk. Ez az öröm pótolhatatlan is. Különösen 
a régivel nem egyeztethető össze.

Az öröm vasárnapján nem hangulatról van szó, hanem olyan öröm
ről, amelynek van tartalma és nem látszat.

Káposzta Lajos

HÚSVÉT UTÁN 4. VASÁRNAP

Lk 19,37—40

Egzegetikai megjegyzések

Lukács evangélista Jézus jeruzsálemi bevonulását a maga sajátos 
szempontja szerint mondja el. Tudatosan és tendenciózusan építi bele 
az evangélium anyagába. Lukácsnál a kérdés Jézus királyi uralma körül 
forog. Felismerik-e Benne kortársai az Eljövendőt, a Messiást? Helyesen 
ismerik-e fel vagy hamis messiási váradalmaik beteljesítőjét látják Jé
zusban?

Lukács részben Márktól veszi anyagát, különanyagában azonban in
kább a jánosi hagyománnyal mutat rokonságot, mikor a tanítványok 
nagy sokaságáról beszél, Jézus tetteire való emlékezést és az ebből 
fakadó nagy örömet hangsúlyozza. Ezek kiemelésével érzékelteti azt a 
nagy csalódást, mely a nép „magasfeszültségű” várakozásait egyszerre 
lelohasztja, mikor Jézus a kereszt útját választja.

Lukács egyrészt hangsúlyozza, hogy Jézus bevonulásánál elfogadja 
a személyének szóló királyi hódolatot, másrészt sejtetni engedi, hogy
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nemcsak a jelenlevő farizeusok és a tömeg, de még tanítványai sem 
ismerik fel királyi és messiási voltának igazi lényegét: a nekik szolgáló, 
értük életét is feláldozó Messiást.

Lukács tudósítása sajátos eschatológiai vonást is mutat. A karácsony
kor elhangzott angyali üdvözlet itt idézett variációjából — „A menny
ben békesség. . . ” — az írásmagyarázók arra következtetnek, hogy Lu
kács előtt világos, hogy magával a messiási bevonulással még nem ér
kezett el az idő, melyben az isteni békesség a földön is beteljesedik, 
ahogy ezt a zsidó messiási váradalmiak feltételezték.

A 40. vers közmondásszerű mondata is ezt sejteti. Vitatott, hogy 
Jézus ezt tulajdonképpen hogyan értette. Azt akarta-e mondani, hogy 
ha a tanítványai elhallgatnának, még a kövek is bizonyságot tudnak 
tenni róla vagy jövendölésként értelmezte Jeruzsálem eljövendő sorsára 
célozva? Esetleg Lukács utólagos -megfogalmazása ez a már megtörtén
tekről ?

Mindenesetre igaz az a megállapítás, hogy Jézusnak ez a mondata 
különösen is komoran és keserűen cseng az Őt ünneplő tömegben. Tu
lajdonképpen Jézus az egyetlen, Aki nem ünnepel, mert látja mindannak 
a következményét — a békétlenséget és pusztulást —, amit evangéliumá
nak elutasítása, elhallgatása hoz népére, de a köztük élő tanítványaira is.

Tudja-e dicsérni Urát Jézus Krisztus gyülekezete?

Reménységünk szerint egy év múlva új énekeskönyv bevezetésére 
kerül sor egyházunkban. Ez a nem kis jelentőségű esemény arról ad 
bizonyságot, hogy Jézus Krisztus ma élő népének is van sajátos mon
danivalója, mellyel Urát akarja dicsérni. Egyházunkban az éneklés so
hasem kevesek ügye volt, hanem mindenkié. Üj énektanulásunk sem 
egyszerűen szakmai feladat, technikai kérdés, hanem annak a kérdése 
is, hogyan tudnak gyülekezeteink azonosulni azzal a mondanivalóval, 
amit új énekeskönyvünk énekei kifejeznek.

1. Isten népe, a gyülekezet, akkor tudja Urát dicsérni, ha felismeri 
szeretetének, segítségének jeleit életében és környezetében. Lukács evan
géliuma így indoikolja az ujjongó énekben kitörő tanítványi sereg tetté
nek okát: „ . . .  a tanítványok egész sokasága kezdte örvendezve fenn
hangon dicsérni laz Istent mindazokért a csodákért, amelyeket láttak . . . ” 
(A görög szöveg eidon dunameón-ról beszél, a Zürichi Biblia szerint 
„machtvollen T a tn ” , a Tetrapla egyik fordítás pedig így hozza: „all 
dér Wundertaten, deren Zeugen sie gewesen waren . . . ”) Nem egyszerűen 
az ünnepi hangulat, a jeruzsálemi templom megpillantása váltotta ki a 
tanítványok lelkesedését, hanem az átélt csodákban Isten erejét tapasz
talták meg (lásd: a jerikói vak meggyógyítása, Zákeus megtérése) és 
az ótestámentomi ígéretek ismeretében (Zak 9,9 stb.) megvilágosodott 
előttük: Isten ígéretei és szabaditása váltak valóra köztük.

A ma élő keresztyének és gyülekezetek is akkor tudják Istent di
csérni, Öt nagynak látni, ha felismerik életük eseményeiben Isten igaz 
ígéreteinek, szabadító erejének megvalósulását.

2. Isten életünket körülvevő szeretetének megtapasztalása és felis
merése mindig örömöt fakaszt népe életében. Lukács különösen is sok
szor használja az öröm szót. Evangéliumának elején már „nagy örömet” 
hirdetnek az angyalok „amely az egész nép öröme lesz.” (2,10). Örül — 
visszatérve — a hetvenkét tanítvány (10,17) hogy szolgálatuk közben 
megtapasztalják Jézus nevének erejét.  Ö rül a sokaság a csodáknak,
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(13,17), amelyeket Jézus vitt véghez köztük. És örül Zákeus, hogy be- 
fogadhatja házába Jézust (19,6), s Vele új életet kezdhet.

Jézus Krisztus szeretetének, segítségének, bocsánatának megtapasz
talása ma is örömöt fakaszt az emberszívben. Érdemes ilyen szempont
ból végignézni énekeinket. Mennyi öröm, bizakodó reménység sugárzik 
egy-egy énekünkből. Szerzőik arról tesznek bizonyságot: hogyan tapasz
talták meg életükben Isten csodálatos erejét, segítségét, s hogyan töltötte 
el az örömmel a szívüket.

Nem hiányzik-e ez az öröm, bizakodó reménység életünkből?
3. Isten úton lévő népének tudatában kell lennie, hogy Isten-ismerete, 

de dicsérete is mindig töredékes.
Az ujjongó tanítványi sereg sokat talán megtéveszthetne. Végre fel

ismerték Jézusban az Eljövendőt, a Messiást! Jézust nem téveszti meg 
a sokaság ujjongása és hódolata. Tudja, mégsem ismerik Öt egészen. 
Saját elképzelésük szerinti Messiást várnak. Rajongásuk ellenére meg 
lehet téveszteni őket, könnyen kétségbeesésbe, reménytelenségbe lehet 
őket juttatni. Ügy gondolom: Jézus könnyei nemcsak a „város”-ért 
hullnak, hanem a hozzá közelebb állókért is. Akik sokszor azt hiszik 
magukról: mindent értenek, mindent tudnak, teljes az istentiszteletük. 
Aztán egyik pillanatról a másikra kiderül: bizonytalanok, kétségeske- 
dők, reménytvesztettek.

Azzal az alázattal kell még Isten-dicséretünket is mondanunk, hogy 
az töredékes. Isten szeretetének csak töredékét ismertük fel. Hálaadásunk, 
Isten előtti hódolatunk is gyakran visszájára fordul. Mindig rászorulunk 
a hitben, Isten ismeretében való növekedésre, a szolgálat vállalásának 
gyakorlására.

4. Isten népe, a gyülekezet az örömhír elhallgatásával, Isten dicsé
retének elmulasztásával vétkessé válik az emberekre zúduló békétlen
ségben és nyomorúságban. A tanítványi sereg lelkes ünneplése néhány 
farizeus nemtetszését váltja ki. Feltételezhetően jóindulatból figyelmez
tetik Jézust: „utasítsd rendre tanítványaidat!” Egy modem német for
dítás szerint: „térítsd észre tanítványaidat!” („bring doch deine Jünger 
zu Vemunft!”) Figyelmeztetésük oka: a tanítványok lelkesedése könnyen 
válhat veszedelmet, békétlenséget okozó zavargások forrásává. Mindez 
pusztulást hozhat a népre. Jézus közmondásszerű rövid válasza mást 
sejtet. Az Ö útja és követőinek útja a békesség útja. Nemcsak az Isten 
és emberek közti, hanem az ember-ember közti megbékélésé is. Éppen 
az az út, melyen a farizeusok járnak vezet a békétlenségbe és pusztu
lásba. Isten népének, a gyülekezetnek ezért nem szabad hallgatni. Isten 
megtapasztalt szeretetéről való bizonyságtételével és Neki engedelmes 
szolgálatával kell az emberek közti békétlenség, gyűlölet, ellenségeske
dés tüzét és az ezekből következő nyomorúságokat oszlatnia. Ha ezt nem 
teszi, ha hallgat, nemcsak szenvedő részesévé lesz a világban lévő ba
joknak. de részesévé is azok okának.

Sárkányné Horváth Erzsébet
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HÚSVÉT UTÁN 5. VASÁRNAP 

Lk 11, 5—8 

Imádkozzatok!

Az alapigéről

A szinoptikus evangéliumok közül egyedül Lukácsnál találjuk ezt 
a számunkra meglepő, szokatlan eseményt elénk táró példázatot.

Jézus kortársainak a példázatbeli szituáció nem volt szokatlan. Jézus 
idejében az éjszakai utazás nem keltett feltűnést, nem volt ritka. A 
vendéglátás pedig szent kötelességnek számított, amit minden áron és 
mindenkor teljesíteni kellett. A kenyeret kölcsönkérő visszautasítása 
éppen úgy elképzelhetetlen volt Palesztinában, mint a mi falvainkban 
régebben. A három darab kenyér egy ember szokásos étkezési adagja.

Az alapige az imádkozásra tanító és buzdító Jézus beszédének rész
lete, amelyet az egész beszédre figyelve érthetünk meg helyesen. A 
textust megelőző és követő versek Istenről mint a gyermekeit szerető 
Atyáról tanúskodnak.

A példázat célja egyértelmű. Jézus arra biztat általa, hogy bátran 
és teljes bizalommal forduljunk Istenhez, minden szükségünkben. Le
gyünk bizonyosak kéréseink meghallgatása, illetve teljesítése felől.

Néhány észrevétel és megjegyzés

1. Keresztyén életünk egyik legfontosabb kérdése az imádság. „Ki- 
nek van erre ideje és energiája? Mi a haszna?” — Ilyen és ezekhez 
hasonló kérdéseket tesznek fel manapság. A felgyorsult, modern élet 
és az imádság összeegyeztethetetlen — tartják sokan. Ugyanakkor el
gondolkodtató, hogy az iszlám hívei milyen nyugodtan és bátran imád
koznak a nap bármely szakában, s az élet bármely helyén.

2. Nincs keresztyén élet imádság nélkül, mint ahogyan nem élhetünk 
légzés nélkül. Aki keresztyénnek vallja magát, de nem szokott imád
kozni, olyan, mint akinek megszűnt a légzése és megállt a szívverése.

3. Az igazi imádkozás nem időfecsérlés, haszontalan tevékenység, 
hanem olyan hasznos cselekvés, amely egyaránt szolgálja az imádkozó 
ember lelki épülését, mások javát és Isten dicsőségét. „Az imádság leg
erősebb emberei az egyház történetében egyúttal mindig a cselekvés 
legerősebb emberei is voltak” — mondotta K. Heim. — „Az életben az 
a bizonyos archimédeszi pont a csendeskamra, ahol valaki őszintén imád
kozik. Szinte hihetetlen, mit tud elvégezni az az ember, aki imádkozik” 
— írta S. Kierkegard.

Az igehirdetés vázlata 

Imádkozzatok!

„Itt már csak az imádság segíthet” — halljuk gyakran egy-egy 
kritikus, vagy reménytelen helyzetben. Aki mondja, feltételezi, hogy 
az imádság nem pusztába hangzó szó. Isten meghallgatja, s ha jónak 
látja, teljesíti.
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„Nem tartja más, csak az imádság” — ezt is mondogatják, amikor 
valami „hajszálon függ” , éppen csak létezik még.

Mindkét szólás-mondás tükrözi a közvélemény megoszló értékítéle
tét az imádságról.

Az imádság értelméről és hasznáról minden időben megoszlottak a 
vélemények. Egyesek számára az imádság rendkívül hasznos és fontos, 
mások számára azonban hiábavalóság, időpazarlás. A hivő keresztyén 
embernek az imádság létszükséglet.

Jézus sokszor imádkozott, s az imádkozásra biztatott. Textusunk 
is ilyen biztatás.

1. Bizalommal imádkozzunk, mert Isten szerető mennyei Atyánk.
Istenről mint Atyáról szóltak a próféták. így vigasztalták, erősí

tették népüket a próbatételek idején. A mennyei Atyáról tanúskodott 
Jézus, amikor itt a földön járva szétsugározta és érzékelhetővé tette 
Isten szeretetét. Ez a szeretet nyilatkozott meg, midőn a betegeket gyó
gyította, a szomorkodókat vigasztalta, az elesetteket felemelte, a gyer
mekeket megáldotta. És akkor is, amikor kenyeret adott az ötezernek 
és bűnbocsánatot a megtérőknek. De legfőképpen akkor, amikor el
szenvedte — miattunk, helyettünk, érettünk — a kínos kereszthalált.

Nekünk ma a Szentlélek segít, hogy megismerjük és megtapasztal
juk a mennyei Atya kegyelmét és hűségét.

Imádkozó életünk alapja, forrása az Istenbe vetett bizalom. E nélkül 
nincs valódi imádság. Ez a bizalom felszabadít arra, hogy Isten elé já
ruljunk, s kiöntsük előtte szívünket. így válik lehetővé, hogy miként 
a gyermekek, mindent elmondjunk neki.

Nincs fájdalmasabb, mint amikor valaki csalódik abban, akiben 
megbízott. Ez — sajnos — gyakran megtörténik növelünk. Istenben soha 
senki sem csalódhat. Benne mindig bízhatunk. Hozzá mindig bizalommal 
fordulhatunk, imádkozhatunk, mert ő mindig szeret minket és hű ma- 
ad hozzánk.

2. Imádkozzunk bátran, mert Isten jól ismeri helyzetünket.
Jézus bátor imádkozásra biztat bennünket. Számunkra szokatlan az 

a „bátorság” , amellyel a példázatbeli éjféli „látogató” bekopog barátjá
hoz három darab kenyérért. A mi megítélésünk szerint az a „bátorság” 
nemcsak tapintatlanságnak, hanem szemtelenségnek is nevezhető. Jézus 
másként gondolkodik és ítél. Szerinte természetes, ami a mi szemünkben 
nem az. Nem talál kivetni valót abban, hogy valaki éjfélkor kopogtat 
kölcsönkenyérért. Annál kevésbé, mivel az éjféli kérő nem magának 
kér, hanem másnak.

Istentől bátran kérhetünk magunknak is minden szükséges dolgot. 
Ne szégyelljük elébe vinni bármilyen kérésünket.

De még inkább legyünk bátrak, amikor másoknak kérünk, másokért 
imádkozunk. Ezzel kapcsolatosan emlékezzünk az Isten választott em
bereire: Ábrahámra, aki Sodomáért és Gomoráért; Mózesre, aki Izráel 
népéért imádkozott. És — mindenekelőtt — az Úr Jézusra, aki a ke
resztfán is másokért könyörgött.

Szabad nekünk kis és nagy dolgokért, egyesekért és sokakért bátran 
és merészen imádkoznunk. Az imádság látóhatára az egész világra ki
terjed. Az imádkozó — képletesen szólva — átölelheti az egész világot. 
E felismerésnek tükröződnie kell az egyház imádságaiban, kiváltképpen 
az „oratio oekumenika”-ban. Ebben Urunk elé kell vinnünk a gyüleke
zet, az egyház gondjai mellett a világ megoldásra váró, égető kérdéseit.
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Könyörögnünk kell népünk és az egész világ igazságos, békés jövőjéért. 
Annál inkább, mert — a példázattal szólva — a világban éjfél van és 
sok a kenyérre váró, éhes száj. Az egyháznak az a dolga, hogy a maga 
sajátos eszközeivel segítsen rajtuk.

Isten tudja mire van szükségünk. Tudja, hogy mindig reá szorulunk. 
Nem haragszik ránk kéréseink miatt. Nem tesz úgy velünk, mint a 
sértett uraság. Nem veszi zokon, ha imádságainkkal „zaklatjuk” őt. El
lenkezőleg, várja, hogy „bátran és teljes bizalommal kérjük őt, mint 
szerető gyermekek szerető atyjukat” . (Luther)

3. Imádkozzunk reménységgel, mert Isten megadja amit tőle ké
rünk. Az imádság forrása az Istenbe vetett bizalom, s éltetője, fenn
tartója a reménység. Aki imádkozik, reméli, hogy imádsága meghallga
tást nyer. E nélkül a reménység nélkül elhal az imádság.

A  Jézus példázatában szereplő éjféli látogató nemcsak bátorságáért, 
de a reménységéért is dicsérhető. Remélte, hogy ajtót nyitnak neki és 
megkapja a kölcsön kért kenyeret. Számára — éppen úgy, mint sors
társai számára — elképzelhetetlen volt, hogy kérését ne teljesítsék. A  
keleti szokásjog alapján bizonyosra vette, hogy nem zörget, nem kér 
hiába.

Minden imádkozó ember bizonyos lehet róla, hogy imádsága nem 
pusztába hangzó szó, eljut Isten elé. Azt is bizonyosra vehetjük, hogy 
Isten nemcsak meghallgatja, de — ha jónak látja — teljesíti is kérésün
ket. Hogy mennyi idő múlva, az más kérdés. Isten nem késik, nem siet, 
Idejében megcselekszi, amit akar.

Nem tudjuk, meddig várt Simeon, míg az ígéret szerint meglát
hatta a Messiást. Nem tudjuk azt sem, hogy meddig várt a példázatbeli 
látogató, míg megnyílt előtte az ajtó, s megkaphatta a kenyeret. — Min
denkinek reménységgel kellett várnia, s egyikük sem várt hiába.

Harmincegy évvel ezelőtt egy ötgyermekes édesanya megbetegedett, 
s kórházba került. Betegsége olyan súlyosnak bizonyult, hogy az orvosok 
lemondtak róla. Ö maga hittel készült a halálra. Hozzátartozói és nagyon 
sokan mások merészen azt kérték az Úrtól, hogy — ha jónak látja — 
tartsa meg az édesanyát gyermekei számára. Ezt kérte a beteg is. Isten 
meghallgatta a reménységben született bátor imádságokat. A  halálos 
beteg meggyógyult — és ma is él, jeléül annak, hogy Istennél minden 
lehetséges, s hogy ha Isten jónak látja, teljesíti a hittel elmondott imád
ságokat.

Keresztyén életünk egyik legdrágább kincse az imádság. Nélküle 
nagyon szegények, „halottak” vagyunk. Nem kell szegényen — imádság 
nélkül — élnünk. Jézus a Szentlélek által megtanít helyesen — bizalom
mal, bátran, reménységgel — imádkozni. Engedjük, kérjük, tegye ezt 
meg velünk.

Táborszky László

MENNYBEMENETEL ÜNNEPE

János 14, 1—12

Oltári igénk Csel. 1,1—11 utal arra, hogy a tanítványok „feszülten 
néztek az ég felé” és a mennybe távozó Jézus nyomán angyal szólítja 
meg őket: „miért á lltok ...”, az égbe néző tanítványokat tehát indítani 
kell cselekvésre. A cselekvésük tartalmát viszont a nap ó-egyházi evan
géliuma világítja meg élesen Márk 16:14—20-ban, amikor utal a tanít
vány kettős elkötelezésére, ez az evangélium hirdetése és a szeretet
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szolgálat végzésére. Ebben az összefüggésben kap értelmet igénk utalása 
Krisztus visszatérésére (v. ö. 3. vers) amely Lukács 12,41—48 szerint a 
hazatérő Úr számonkérése is.

Nehány exegetikai megjegyzés

„Ne nyugtalankodjék a ti szívetek” Az exegéták vitatkoznak értel
mén. A fordítás is s több lehetőséget enged a szövegvariánsok alapján, 
(v. ö. Karner: A testté lett ige. 198. lapja.) Bizonyos azonban a biztatása, 
amely kicsendül belőle a gyülekezet, a tanítvány felé. Ez a_ gondoskodó 
pásztor hangja. Mindez a hitre utal, amely Istenben bízó, reá hagyatkozó 
bizodalom.

„Hajlék” Ez a kifejezés abban a korban igen szemléletes tartalmú 
kép volt, amely a zsidó gondolkodásban, a kor pseudoepigrafikus iro
dalmában gyakran használt kifejezés volt. A mai igehirdetésben azonban 
kár lenne sok szót vesztegetni reá. Esetleg csak akkor, ha a gyüleke
zetben probléma lenne, amit egy intellektuális beállítottságú hívem így 
vetett fel, „közel kétezer éven át üdvözöltek számára hol lesz hely majd 
a feltámadáskor” .

Lehet adott helyzetben, hogy az igehirdetés lényeges eleme lesz a 
3. versben jelzett vissza jövetele Jézusnak. Talán nem a visszajövetel 
kérdése önmagában, hanem a hozzá kapcsolódó képzet hogy akkor az 
Űr a tanítványait magához veszi. Ahol megszűnik a magára hagyatott
ság szorongása és részes lesz a Krisztussal való élet örömében. Tudjuk, 
hogy az első keresztyén nemzedék számára amint azt Pál levelei tanú
sítják ez a kérdés nagyon fontos volt. (I Thessz 4,17 és Fii 1,23 utalnak 
erre, mit is jelent Krisztusnál lenni.

„Én vagyok az út, az igazság és az élet.” Jézus számunkra a tájé
kozódási pont. Ö a középpont, akin irányt véve bizonyosan eljuthatunk 
az Atyához. Ez az ige a kinyilatkoztatás centrális üzenetét szólaltatja 
meg. Benne Jézus nem az emberi spekuláció tárgya, hanem esemény, 
élet, akit a hit megragadhat és aki által új életszemléletre juthatunk.

A 12. vers utal arra, hogy a Krisztusban való hit, szükségképpen 
a cselekvő szeretetben valósul meg. Ahogyan a tanítvány osztályosa 
Jézus sorsának, úgy részesedik Urának cselekedeteiben is. Amikor János 
evangélista ezeket leírta, az már az Apostolok Cselekedeteiben leírt 
eseményekben az erről való bizonyságtétel is volt. (Márk 16,20.)

A szószék felé

Bevezetés: Jézus mennybemenetelekor, annak ámulatában a tanít
ványok „feszülten néztek az ég felé.” Angyal korrigálja ezt a maga
tartást amikor inti őket: „miért állotok it t ...” Ez az ünnep nem a cso
dálat, az ámulat, az égbe feledkezés csodálatos élménye, hanem az Űrra 
néző gyülekezet, Űrra figyelésének tartalma. Mert ez az Űrra figyelés 
már nemcsak szemléletmód, hanem életfolytatás. Milyen gyakorlati kö
vetkezményei vannak ennek.

1. Ne nyugtalankodjatok. Ez a Pásztor szava a nyájához, amikor a 
földi átváltozik mennyeivé. Az egy generációhoz testben eljött Jézus, 
minden generációhoz közel való Krisztussá lett. Amikor a szó amit 
tanítványainak mondott örökkévaló igévé lett. Ne féljetek, lépjetek rá 
a hit útjára. Ezzel a hit csodás dolgokat megtapasztaló új útjára hívja 
a gyülekezetét. Ahol már nem az a realitás, hogy lesz-e hely az üdvözül- 
teknek, hanem az a realitás, amit Ő mond van hely. elkészített hely a
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számodra, csak amíg itt tétovázol, üres ne maradjon az a hely. Isten 
népe odafelé van úton.

2. Mi az út oda? Én vagyok, mondja Jézus. Ez az út Hozzá kapcsol, 
Benne bízik, Vele él, Rajta tájékozódik, Ő az igazsága és nem ön
maga. Ez a Hozzá kapcsolódó élet nem elméleti, hanem gyakorlati 
kérdése a gyülekezetnek. Jézus szavát viszi, evangéliumát képviseli, 
követségében jár. Az a gyülekezet, amely Krisztusra néz, nemcsak hall
gató gyülekezet, amelyik kilép a templomkapun és folytatja, amit be
lépésekor otthagyott. Hanem Krisztus útján jár. Elmegy a síróhoz, az 
elhagyotthoz... De hogy ez konkréten kicsoda azt mutatja meg igéjé
ben, imádságomban, igeolvasásomban. . .  Nyitja meg a szemem a fel
ismerésre. (Egyik alkalommal az éhező világról szóltam igehirdetésem
ben, utána egyik igen jómódú hívem jött és ezt mondta: miért nem dol
goznak azok szorgalmasabban és majd lesz nékik kenyerük.) Kell szólni 
róla, de hogy valaki meglássa az Ő elkötelezését ebben a feladatban 
az Isten Lelkének műve. Jézus az élet. Itt válik egészen gyakorlativá 
igénk. Ahogyan Ö ment emberekhez, bűnösökhöz, vámszedőkhöz, nyo
morultakhoz, elesettekhez, az kell indítson engem is. Egyik gyülekeze
tünkben a karácsonyi ünnepekre 20 állami gondozott gyermeket helyez
tek ki családokhoz, hogy szép, otthonias ünnepük legyen. Egyik orvos 
család is magához vett két gyermeket. Ünnep után elmondotta, még 
sohasem volt ilyen szép karácsonyunk. Ő az élet és ő  a szolgáló életet 
nagyon széppé tudja tenni.

3. Cselekszi Jézus cselekedeteit
A Jézusra néző gyülekezet és az Ö dolgait értő gyülekezet tud nagy 

dolgokat tenni. Mindenki ismeri a sokszor felvetődő presbiteri aggodal
mat, ha ennyit küldünk el a perselyből, mi marad akkor nékünk. Isten 
hogyan tanítja meg a gyülekezeteket a boldog adásra, az adás örömére, 
hogyan szégyenít meg, amikor másoknak adunk egyre több jut önma
gunknak is. Amikor Jézusra néz a gyülekezet, akkor a hívek tudnak 
jó szót szólni egymásnak, tudnak a maguk önző igazáról lemondani, 
tudnak áldozat árán is békességet keresni, tudnak jót mondani egy
másról, tudnak nem sértődni apró vélt sérelmeken, tudják elhordozni 
a gyengét, erőtlent. Tudnak megbocsátani. Az ilyen tanítványokról mon
dotta az Úr Boldogok vagytok . . .  (Lukács 6,20—22).

Ilyen boldog gyülekezet, amelyik az Urára néz, aki mennybe ment, 
de aki eljön és szolgál övéinek. Lukács 12,37.

Sólyom Károly

HÚSVÉT UTÁN 6. VASÁRNAP

Máté 9, 35—38

Alapigénk első verse szinte szó szerint megegyezik a 4. fejezet 23. 
versével. Ezzel mintegy összegezi és lezárja az előzőkben történteket: 
„Jézus bejárta a városokat és a falvakat, tanított. . .  gyógyított. . . ” A 
vers ugyanakkor át is vezet bennünket a 36. verssel kezdődő új szakasz
ba. A látottak és tapasztaltak nyomán ez a szomorú kép alakult ki 
Jézusban: népe elesett, elgyötört, gazdátlan. Mindaz, ami ezután követ
kezik, a könyörgésre buzdítás, a tanítványok kiküldése ebből a látásból 
fakad.

Textusunk egyik kulcsszava az „eszplánchiszthé” : megkönyörült raj
tuk, megszánta őket, át meg átjárta őt a szánalom (es ging ihm durch
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und durch: Voigt). Népe szánnivalóan zaklatott, kifárasztott („sküllein”), 
megterhelt nép. Nyájhoz hasonlít, melyet rosszul gondoztak, magára 
hagytak, földre tiportak („riptein’)’. S ennek a szánalmas állapotnak nem 
külső körülmények, politikai elnyomás az okai, hanem a nép lelki ve
zetőinek felelőtlen, embertelen magatartása. A törvény által megterhelt, 
annak követeléseibe belefáradt népet látja Jézus.

Jézus látásának azonban van még egy reményteljes mozzanata: lát
ja az aratásra érett, fehér tájakat is. Schniewind, különös hangsúlyt 
tesz erre a látszólagos ellentétre, ami a 36. és 37. vers között van: „Mivel 
az ínség oly nagy, érett a szántóföld az aratásra.” Karner ezt írja a 
verssel kapcsolatban: „A népet éppen az elgyötörtség és kivetettség teszi 
hasonlóvá az érett gabonához. Könnyebben nyitja meg lelkét Krisztus 
vigasztalása számára” .

Textusunk második kulcsszava a „deéthéte” kérjetek. A „deésis” 
kérés, közbenjárás, audiencia egy hatalmasságnál, hogy őt cselekvésre 
ösztönözzük” (Rienecker) Isten az aratás ura. Jézus nem így biztatja 
tanítványait: álljatok be a szolgálatba! — hanem: járjatok közben, „ösz
tönözzétek” az aratás Urát, tőle kérjétek az aratáshoz szükséges munka
erőt, a hiányzó dolgos kezeket. Rogate vasárnapján különös hangsúly 
kerül a gyülekezet kitartó, Krisztus ügyét felelősen hordozó imádkozó 
szolgálatára. S ezen a területen van tanulnivalónk bőven. Egyéni imaéle
tek, de még a közösségekben elhangzott imádságok is arról árulkodnak, 
hogy milyen nehezen tudunk kiszakadni saját életünk, s a bennünket 
foglalkoztató kérdések bűvköréből. Ezen a vasárnapon tanítsunk „jó- 
ajándékokat” kérni az aratás Urától!

Az elmondottak alapján így alakult ki az igehirdetés iránya:
Napjaink gazdasági életét egy szinte állandóan napirenden lévő gond 

jellemzi: a munkaerőhiány. Kevés a gyári munkás, hiányoznak munkás 
kezek az építőiparban és a mezőgazdaságban. S a sok képesítés nélküli 
pedagógus alkalmazása arról beszél, hogy oktatásügyünknek is ez a 
gondja. Ésszerű átcsoportosításokra, anyagi ösztönzésekre van szükség, 
hogy a gondokon enyhíteni lehessen. Munkaerőgondokkal küzd evangé
likus egyházunk is. Kevés a munkás szeretetotthonainkban. Sok a nyug
díjkort elért idős lelkész, akiknek helyét nehezen tudjuk betölteni. Biz
tató ígéretei vannak a levelező teológiai tanfolyamnak! Mégis, talán soha 
nem éreztük Jézus szavait ennyire időszerűeknek, mint éppen napjaink
ban: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés!”

Isten az aratás Ura!

A falusi ember számára még ma sincs szebb, reményteljesebb lát
vány, mint az aratásra érett, fehéren ringó búzamező! Igénkben Jé
zus ilyen reményteljes képet állít szemünk elé. De hogy ezt észrevegyük, 
az Ö látására van szükségünk.

1. Jézust látás
Mit látunk mi? Kudarcokat, melyek megbénítanak. Látunk üresen 

maradt helyeket templomainkban és örömtelen, fáradt gyülekezeti ta
gokat. Látunk elszakadóban levőket és közönyössé válókat. És „leírjuk” 
azokat, akik a gyülekezet körén kívül kerültek. A jézusi látás ott kez
dődik, hogy az igehirdető szembenéz a kérdéssel: szolgálatom a gyüleke
zetben pásztoroló szolgálat-e? Nem hagyom magukra a rámbízottakat? 
Nem fárasztom, terhelem-e őket, nem kötöm-e őket gúzsba a törvény
nyel, amikor az evangélium örömhírére áhítoznak? A Jézusi látás ott
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folytatódik, hogy az Ő szeretetével fordulok a másik ember felé. Fele
lősnek érzem magam sorsáért. Nem osztályozom őket, nem sorolom kü
lönböző kategóriába, nem vonom meg a határt, ameddig figyelmem, tö
rődésem, szeretetem terjedhet. És végül ez a látás felismeri az aratásra 
való érés lehetőségét. Reménységet jelent, hogy az aratás Ura emberek 
szívét érleli, készíti, hogy fogékonnyá váljanak az evangélium befoga
dására. Mert Jézus szeretete határtalan, minden embert meg akar men
teni és üdvözíteni.

2. Felelős könyörgés
A jézusi látás, Jézus felszólítása felelős könyörgésre akar indítani 

bennünket. Keresztyén életünk egyik fontos területe az imádkozás. 
Urunk sok biztatása, ígérete bátorít arra, hogy tőle bizalommal kérhet
jük mindazt, amire szükségünk van. Itt és most arra a határtalan fele
lősségre mutat rá, amivel igehirdetőnek és gyülekezetnek, egyéni elcsen- 
desedésen és gyülekezeti alkalmakon hordozniuk kell Isten ügyének elő
menetelét. A munkaerőhiány csak buzgóbb könyörgésre kell, hogy indít
son bennünket. Kevés a munkás kéz? Pánikhangulat helyett, aggodal
maskodás helyett kérjük nagyobb hittel az aratás Urát! Ő tartja kezében 
országa ügyét, ő támaszt hitet emberekben és ő készít fel embereket a 
szolgálatra. A felelős könyörgésnek — melyre Jézus itt buzdít — nagy
szerű illusztrációja az I. Timóteus 1,1—7. A közösségi imádság iskola
példáját adja itt Pál Timóteus elé: „Arra kérlek mindenekelőtt, hogy 
tartsatok könyörgéseket. . .  minden emberért. . .  hogy minden ember üd
vözöljön ...” Rogáte vasárnapján ilyen tágölelésű, egyetemes felelősséget 
hordozó imádkozásra kell biztatni a ránfebízottakat.

3. Hűséges szolgálat
Textusunk véget ér a könyörgésre való felszólítással. És valóban, 

ezen a vasárnapon a helyes, a felelős, Isten ügyére tekintő könyörgésen 
van a hangsúly. Mégsem prédikálhatunk a 10. fejezet figyelmen kívül 
hagyásával. Isten az aratás Ura: Ő adott apostolokat és prófétákat, evan
gélistákat és pásztorokat (Ef. 4. 11.) Ő gondoskodott a munkásokról az 
egyház 2 ezer éves történelme során mindig. A felelős imádság azonban 
a gyülekezetét is mozgósítani akarja. Martin Luther King írja: „Fel kell 
ismernünk azt, hogy tévelygés volna elfogadni Isten cselekvését úgy, hogy 
mi közben tétlenek maradunk!” A gondolkodás és cselekvés mindig kö
veti az igazi imádságot. Barth teszi fel a kérdést: „Maradhat-e egy komo
lyan elmondott imádság cselekvés nélkül? Kérhetünk-e Istentől úgy va
lamit, hogy ne lenne bennünk a készség: lehetőségeim végső határáig kész 
vagyok bármit megtenni!”

A  munkásokért való felelős könyörgés mögött mindig ott kell lenni 
a felajánlkozásnak is: „itt vagyok, küldj engem!” Mert a gyülekezet tag
jainak meg van küldetése. Ahogy Pál beszél a test organizmusának sok
féle funkciójáról, mely mintegy alapul szolgál a sokféle munkához, fel
adathoz, mely egy-egy gyülekezetben van és munkás kezekre vár, úgy 
akarja a ma gyülekezeteit is aktivizálni, küldeni, szolgálatba állítani 
Urunk. S ahogyan Jézus az evangélium jó hírével elküldte tanítványait, 
úgy kell az egyháznak ma is küldetését — ahogyan ma mondjuk — a 
missziót és humanizációt — betölteni világunkban.

Az imádkozás vasárnapján Isten igéje az aratás Urára akarja figyel
münket irányítani, aki kezében tartja egyháza sorsát, gondoskodik róla 
és teljesíti ígéreteit.

Keveháziné Czégényi Klára
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Száz éve született Vértesi Zoltán
Folyóiratunk első évfolyamának első számát a magyarbólyi parókia 

dolgozószobájában Vértesi Zoltán evangélikus lelkész rendezte sajtó alá, 
Születésének centenáriumán e néhány sorral róla emlékezünk, A zala- 
istvándi papiakon született, anyai nagyapja is lelkipásztor volt. Soproni 
és hallei tanulmányai után felszentelő püspöke, Gyurátz Ferenc vette 
maga mellé káplánnak Pápára. Azután a Tolna megyei Keszőhidegkút- 
ra, majd 1905-ben a baranyai Magyarbólyba került, amelynek szórvá
nyában három és fél évtizeden át szolgált példamutató hűséggel, teoló
giai alapossággal, gazdasági szakértelemmel és szociális felelősséggel. 
Utóbbira bizonyíték a községi óvoda, amely most 50 éve, 1931-ben az ő 
kezdeményezésére jött létre gyülekezetében.

Hadd emeljük most ki a feledés homályából saját kiadású főbb mű
veit. Még a Lelkipásztor megindítása (1924) előtt 12 éven át rendszere
sen kiadta a Protestáns Papok és Hitoktatók Zsebnaptárát (1909—1920), 
majd magyar—német nyelvű I—VI. osztályos hittankönyvét, valamint 
Luther 95 tételét és jubileumi plakátját (1917). Kinyomatta Luthernek 
Mária királynéhoz címzett zsoltárait magyarul és németül (1926). Meg
írta Magyarbóly és filiája történetét (1940), kiadott egy imakönyvet „Ég 
kulcsa” címen 1945-ben, majd 1957-ben egy 40 oldalas szakkönyvet „Ta
nuljunk méhészkedni” címen, ez hamar el is fogyott.

Kéziratban maradt művei, amelyek közül — kilencven éves korá
ban hozzám írt levele szerint — többnek még a kiadását remélte, a kö
vetkezők: Erkölcsi tanulmányok az ifjúság részére. — Új idézetek tára 
(100 író és bölcs idézetei 500 különböző témából). — Evangélikus Kincses
tár. — Keresztyén énekek (62 saját fordítású ének). Legkedvesebb, utolsó 
szellemi terméke az „Énekelhető zsoltárok” voltak. Ennek Pécsett, 87 
éves korában írt előszavában ezt olvashatjuk: „Mindig némi irigységgel 
tekintettem református hittestvéreinkre, kiknél mind a 150 zsoltár meg
van énekelhető alakban, bár még mindig régies magyarsággal. A refor
máció kezdetén ezen édes-bús dallamok hazánk magyarajkú lakóira 
nagy vonzerőt gyakoroltak. Evangélikus egyházunkban figyelemre mél
tóak a Bókay által írt szép zsoltárversek, melyek azonban igen szaba- 
don-szárnyalólag vannak megírva és nem énekelhetők. Szerény kezde
ményezésként megpróbáltam, nem szabadon-szárnyalólag, hanem lehető
leg az eredeti szöveghez szigorúan alkalmazkodva, evangélikus énekeink 
különböző dallamaira, mind a 150 zsoltárt versbe szedni. Tudtommal az 
evangélikus egyházi világirodalomban ilyen nincsen. . .  A magyar nép, 
éppúgy, mint a héber, keleti származású. Érzem, hogy keleti, magyaros 
dallam kellett volna ide, dehát ilyen kevés akadt, de akadt. Arra is gon- 
doltam, hogy minden zsoltár külön dallamot érdemelt volna. Vannak ki
tűnő orgonistáink, de sajnos nincsenek magyaros egyházi dalköltőink. 
Ha majd akadnak ilyenek, ők átírhatnák e verseket keleti, magyaros 
dallamra..

Talán e rövid összefoglalásból is megértjük, miért választotta Vér
tesi Zoltán temetési igéjének ezt a zsoltárverset: „Nem halok meg, ha
nem élek s hirdetem az Úrnak cselekedeteit” (Zsolt 118,17).

Az igaznak emlékezete áldott!
Dr. Fabiny Tibor


