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Egyházunk útján
l 

Együtt cselekszünk
(Részletek az esperesi székfoglalóból)

1981: a fogyasztékosak éve szerte a világon. Együttérző szívvel gon
dolunk sok-sok embertársunkra és kiesi gyermekre, akik testi vagy szel
lemi adottságaik következtében nem tudnak teljes értékű emberi életet 
élni és segítségünkre szorulnak. Ismert az az evangéliumi tudósítás, 
amikor Jézus a sorvadtkezű embert a középre állítja és igyógyító szere
tettnek csodájában részesíti. Így kerültek ez évben központba azok a 
társaink, akik valami módon híjával vannak testi vagy szellemi erejük
nek. A keresztyén egyház szolgálatából következik diakóniai gyógyító, 
felkaroló tevékenysége. Fogyatékosainkkal való találkozás egyfelől elé
gedettebbé és hálásabbá tesz minket saját sorsunk értékelésében, másfelől 
személyükben jelöli (ki Isten szolgáló területünket.

1981: 200 éves a Türelmi rendelet, az Edictuim Tolerantiae. A törté
nelem Ura, az élő Isten színe előtt borulunk le megrendült szívvel, 
ahogyan a katolikus és Habsburg (uralkodót, II. Józsefet felhasználta 
az evangélium hirdetése szabadságának biztosításában. Egyházmegyénk 
gyülekezetei közül kettő: a sajókazai és a (miskolci úrvacsorai ónkanná
jának fedelére nyomatta a nagylelkű kalapos király képmását tisztelete 
és hálája jeléül.

A váratlan lehetőség a protestantizmus újraéledését hozta hazánkban. 
Hithű őseink tanújelét adták (hitvallásos meggyőződésüknek, Krisztusiban 
gyökerező hitük alapját jelentő evangéliumért érzett felelősségüknek, 
belső összetartozásuknak és példás áldozatkészségüknek. Ahol 100 pro
testáns család élt egy településen, ott imaházat építhettek — bár to
rony nélkül, — iskolát, tanító- és paplakot. Együtt ez valójában négy 
épület megépítésének hatalmas szervező és anyagi fedezetet (biztosító 
vállalkozása volt. Őseink nem rettentek meg a feladat nagyságán, hanem 
éltek a törvényadta lehetőséggel. Ahol 100-an voltak, ott evangéliumi 
gyülekezet verbuválódott, eleinte szénapajta szerű csűrökben tartották 
istentiszteleteiket, (zengett az ének és hálós szívekből szállt az egek Urá
hoz az imádság hitük ‘bizonyságául. Bár módosabb patrónuso'k is segí
tették az egyes gyülekezeteket, — mint itt Borsodban a Radvánszky csa
lád, — mégis tettrekész dolgos kezek ásták a fundamentumot, szegények 
erszényéből tellett sok Isten-háza építésére. A mi egyházmegyénkben 
Abaújszántó, Hernádvécse, Miskolc, Sajókaza, Tállya, Tokaj gyülekezetei 
alakultak a Türelmi rendelet alapján, Arnót, Fancsal még korábban 
jöttek létre. Eleink hitvallásos hűsége, ma élőket megszégyenítő áldozat- 
készsége és forró imádsága indítson bennünket is példamutató, szolgáló 
keresztyén életre. Őseink vallásszabadságáért vívott küzdelme egybefo
nódott a magyar haza függetlensége évszázados eszméjével is. Amikor 
hitük igazságának megszólaltatásáért küzdöttek, akkor egyszerre kiáltot
tak egész népünkért, annak előrehaladásáért és önállóságáért. Magatar
tásukban összefonódott Isten és a haza szeretete. Helytállásuk indítson 
minket, a ima élő nemzedéket — hazánk szeretetére s népünk tisztele
tére.
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1. Milyen korban élünk?

a) A 20. században soha nem látott mértékben tört előre a természet- 
tudomány. Kényelmessé tette életünket, megpróbálta felszámolni a nehéz 
fizikai munkát és az ismereték új világába vezetett mindnyájunkat. En
nek szívből örülhetünk. Nem hallgathatjuk el azonban, hogy az ember 
etikailag nem ért fel olyan — a tudományos fejlődés által megkövetelt — 
erkölcsi szintre, melyben veszély nélkül tudna dönteni lehetőségei között. 
Méltán állapítja meg Bognár József akadémikus közgazdász:

„A tudományos-technikai forradalom nem csak rendkívül gyors, ha
nem a biológiában és a fizikában az emberi élet alapjait és az emberi
ség fennmaradását veszélyezteti.” (Látóhatár 1981. október). Nem közöm
bös ugyanis, hogy felfedezéseinket az ember boldogulására vagy pusz
títására használjuk fel. Újra meg kell szólaltatnunk állásfoglalásunkat, 
amely szerint: az emberi élet mindenekfelett való földi érték.

b) Feszütségektől terhes korszak a 20. század két utolsó évtizede. 
Megbízatásunkból következően egyértelműen vállaljuk az összekötő híd 
szerepét különböző társadalmi rendszeriben élő népék és egyházai között. 
„Mii falak világában élünk, de arra hivattunk el, hogy falak helyett hida
kat építsünk. A gyanú és félreértések világában élünk, de arra hivattunk 
el, hogy ezek helyett bizalmat erősítsünk. Mi az önző számítások világá
ban élünk, de arra hivattunk el, hogy ehelyett önzetlen szeretetet kép
viseljünk. Mi a zárt ajtók és zárt szívek világában élünk, de ehelyett a 
becsületes nyíltságra hivattunk el.” (P. Kortekangas)

Imádkozunk és együtt cselekszünk minden jó akaratú emberrel, hogy 
az esztelen fegyverkezés őrült versengése mielőbb végetérjen. Megren
dítő Marton József törökszentmiklósi ref. lelkész-szobrász alkotása: Éva, 
aki az atomháború után született. . .  Testének minden része torz, csupán 
az a keze ép, amelyben tükröt tart, hogy benne szánalmasan görnyedve 
meglássa önmagát: torzszülött néz rá a tükörből. — Isten a maiga képére 
teremtette az embert, s azt akarja, hogy ne szörnyként, hanem munka
társaként hasonlítson rá!

c) Ellentétes iránymutatók jelzőkövei az emberiség útjának. Biztató 
erőfeszítések történnek a szegénység, éhség felszámolására, .mégis állan
dóan tovább növekszik a feszültség és az életszínvonalkülönbség a gazdag 
és a szegény országok között.

Ellentétes iránymutató hazánkban a népesedés ügye. Míg az embe
riség, elsősorban a fejlődő világ rohamosan szaporodik, 2000-bem 6 milli
árd ember él majd Földünkön, — addig hazánk népesedési görbéje ne
gatív értékeket mutat. Magyarország demográfiai vonala az NDK-val és 
Franciaországgal együtt a reprodukciós szint alatt húzódik, ellentétben 
Romániával és Csehszlovákiával. Népi, nemzeti létünk kérdése ez, s ez
zel együtt egyházunk jövőjével is összefügg. Méltán foglal el nemzeti 
közgondolkodásunkban egyre nagyobb teret s indít mindnyájunkat fe
lelős cselekvésre (Demográfia 1981/1. sz.)

Egyfelől tehát arról beszélhetünk, hogy az emberiség egy nagy csa
láddá zsugorodott, — s ima már nem is csupán nép és nemzet összefüg
géseiben, hanem az emberiség széles ölelésű dimenziójában kell gon
dolkoznunk, — másfelől szomorú tapasztalataink közé tartozik az emberi 
kapcsolatok sekélyessé válása, beszűkült kis családi modell kialakulása 
— legalábbis Európában. Mind a feszínessé válás, mind az izoláltság 
alapvetően káros az emberi személyiség kialakulásában és méltósága 
megélésében.
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d ) Mindez magával hozza több ezer éves értékrendek megkérdő jele- 
zettségét európai kultúránkban. Az a nagymérvű társadalmi és gazdasági 
átalakulás, amelynek mindnyájan részesei vagyunk, az európai társadal
mak egy-egy rétege számára akkora belső energiákat igényelt volna, 
amellyel nem rendelkeztek. így váltak korábban alapvető életrendek, 
mint amilyen a házasság, a család, bizonytalan együttélési közösségekké. 
Velük párhuzamosan nőtt az alkoholizmus, az öngyilkosság és a kábító
szerfogyasztás. Nyilvánvalóvá vált ebben a helyzetben, hogy az egyház, 
a keresztyénség Istentől rendelt feladata az ősi etikai normák, általáno
san elfogadott értékrendek és emberi életrendek határozott meghirdetése, 
példamutató megélése. Nincs sürgősebb megbízatásunk mint az emberi 
közösség együttélési normái erősítése s ezzel együtt segítés a modern 
embernek, feszültségei közti vergődésében rátalálni a Krisztus útjára.

ej Növekvőben van a vallási, lelki kérdések utáni érdeklődés. Nem
csak a keleti vallásokhoz való fokozott odafordulósra gondolok, s nem 
is csupán az új vallásos hullám jeleként mutatkozó transcendens medi
tációért való lelkesedésben látom kijelentésem igazolását. Ügy vélem 
a tizenévesek korosztálya, akik általában teljes komfort jólétében töl
tötték gyermekkorukat, különös igénnyel kérdeznek az élet lelki-szellemi 
értékeire. Nem ejti rabul őket az előző korosztályokat könnyedén elkáp
ráztató komfort, mert ez számukra már természetes, de másmilyen érté
keket keresnek. Felelősségünk, hogy ne tévedjen vak vágányra, hanem 
biztosan mutassuk nekik az utat. Őszintén reméljük, hogy a felnövő 
fiatalság előtt új erkölcsi értékek is felragyognak, megértést kívánó és 
tiszteletet kiváltó útkeresésük közben.

2. Milyen a keresztyénség helyzete?

aj Missziói helyzet jellemzi a keresztyénség mai arculatát. Josiah 
Kibira, tanzániai püspök, az LVSZ elnöke szerint Európa 2—10%-a 
mondható keresztyénnek. Mindezt egy népegyházi formák közt élő 
NSZK-ban jelentette ki. Nem a sötét Afrikába kell vinni az evangélium 
fáklyafényét, hanem a keresztyénségtől közel 2000 éven át kultúrájában 
döntően meghatározott Európába is. Ez a missziói helyzet küldetésünket 
teszi időszerűvé. Nem csupán a szavak evangéliuma, hanem a tettek 
ereje, meggyőző példája missziónál, vezet el a Krisztus melletti belső 
meggyőződésből születő döntés örömére.

„A misszió az evangélikus keresztyénség létéhez tartozik. Ez semmi
képpen nem egy a küldetések között, hanem ez központilag és szilár
dan hozzátartozik ahhoz a megváltói munkához, amelyet Isten elvégzett 
a Krisztusban,” (Paavo Kortekangas)

Élesen, de valósan fogalmaz Riecker német professzor Kihívás a gyü
lekezethez c. könyvében: Az egyház vagy missziónál minden szolgálatá
val, vagy kihal. Ez a misszió azonban sohasem lehet erőszak, hanem csak 
szolgálat.

bj A szolgáló aspektus hangsúlyozása és felismerése az a másik vo
nás, amely jellemzi keresztyénségünk mai arculatát. Nemcsak a mi ha
zánkban, nemcsak protestáns teológiánkban, hanem Nyugat-Európában 
és az ökumené berkeiben is egyre egyértelműbbé válik az egyház szol
gáló indíttatású megbízatása. Nem uralkodni akar, nem külső evilági 
hatalomra törekszik, hanem szolgálatával segíti korunk emberét élet
kérdéseire való válasz megtalálásában, a modern élet kusza szövevényei
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ben való eligazodásban, földi élete kiteljesedése isteni távlatainak felra- 
gyogtatásában. Figyelemre méltóan állapítja meg Poór József marxista 
vallástörténész Századunk és a protestantizmus c. legújabb könyvében: 
„Vitathatatlan, hogy a kereszténység XX. századi történetének egyik leg
jelentősebb megvalósított kísérletével állunk itt szemben, (— a szolgálat 
diakóniai teológiájával), mely nem csak a világ egyházaiban vált ki nagy
fokú érdeklődésen túl sokrétűen pozitív hatást, de a marxizmus—leniniz- 
mus vallásanalízisét is új kérdések elé állítja, új megoldásokra ösztön
z i . . .  egymás teljesebb és pontosabb megértése alapján a dialógus új for
mái is létrejöhetnek.” (303. old.)

Egyházunk szolgálatának és teológiai munkásságénak elismerése és 
az új társadalmi viszonyok közt megtalált útja iránti érdeklődés ered
ményeként 1984-ben Budapesten tartja az LVSZ VII. nagygyűlését. Öröm
mel készülünk a világméretű találkozóra.

c) ökumenikus nyitottság a harmadik vonása mai keresztyénségünk- 
nek. Bár bizonyos megtorpanás mutatkozik ezen a területen, még sem 
kétséges, hogy századiunk keresztyénségének egyik jellemzője marad egy
más keresése. Krisztustól vett imádság az alapja: hogy mindnyájan egyek 
legyenek. Nem szervezeti egységet jelent ez, nem is valaki ellen irányul, 
hanem annak tanúsítása, hogy egy Atyának gyermekei, testvérek va
gyunk, akik olykor a megbékélt sokféleség, máskor ia zsinati (konciláris) 
egység jegyében közeledünk egymáshoz, őszinte és meleg testvéri viszony 
fűz egybe bennünket református testvéreinkkel. Meghitt és baráti meleg 
szeretettel gondolunk római katolikus testvéreinkre, akikkel társadal
munk holnapjáért érzett felelősségen túl a személyes jó viszony gazda
gítja mindennapjainkat és gyülekezeteink szolgálatát.

Természetesnek tartjuk, (hogy együtt veszünk részt a Hazafias Nép
front munkájában és együtt fáradozunk magyar népünk javán és előre
haladásán.

Az ökumené elkötelezett szolgájának vallom magam. Erre indítanak 
híveink sokféle vegyesházassága mellett, ökumenikus tanulmányaim az 
EVT bossey-i főiskoláján, szeretett hazámért érzett és vállalt felelősség, 
Krisztus előbb idézett igéje s eddigi jó tapasztalataim. Erre biztatom 
szobatársaimat, erre kérem híveinket Is.

3. Milyen Borsod-Hevesi Egyházmegyénk helyzete?

Szórványegyházmegye. 12 anyagyülekezetünkhöz mintegy kétszáz te
lepülésen alig 10 ezer evangélikus testvérünk él. Egyre növekszik a város
ban élők száma, híveink pedig hűségesen végzik feladatukat társadal
munk egészében.

Egyházmegyénk élenjár a lelkészutánpótlásban. 1975 óta 10 teológiai 
hallgatót 111. azóta már végzett lelkészt adott egyházunknak. Két levelező 
hallgató fejezi be tanulmányait ebben az évben, örömmel hívjuk fiatal 
testvéreinket a szolgálatba, kérjük a gyülekezetek népét, imádkozzanak, 
hogy Isten küldjön munkásokat az Ö aratásába.

Így kerül hangsúly gyülekezeteinkben a gyermek- és ifjúsági mun
kára. Szeretném 'kihangsúlyozni a fiatal szülők felelősségét, hogy éljenek 
a lehetőséggel, amelyet egyházunk felkínál az ifjú nemzedéknek. Ugyan
akkor szolgatársi szeretettel biztatom egyházmegyénk valamennyi lel
készét, hogy fáradságot nem ismerve végezze ezt a munkát az Egyház
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Ura dicsőségére és mindenki javára. Olyan fiatalokat szeretnénk nevelni, 
akik belső hitükből következően szeretik hazájukat, van erkölcsi tartá
suk és hasznos tagjai társadalmunknak.

4. Melyek tennivalóink gyülekezeteinkben?

a) A presbiter gyülekeztének őrállója, aki rendezett kapcsolatban él 
Urával, aki a szolgálatba elhívta. Az ige szorgalmas hallgatója, hogy 
életpéldája, mint világító fáklya beragyogja családját és gyülekezetét. 
Örömmel él az úrvacsora szentségével, hogy bűnbánata, a Krisztusban 
nyert bocsánat naponta új, szolgáló életre indítsa családjában és egy
házában valamint a társadalomban. Családjának hűséges lelkigondozója, 
ahol a Biblia nem a könyvespolcon porosodik, hanem naponként lelki 
táplálék. Szentágothai János, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, 
evangélikus ember így vallott családjáról, neveltetéséről az Új Írás 1981. 
évi 7. számában:

„Családunk szigorú protestáns, ám mégis meleg, bensőséges.. .  val
láserkölcsi- és gondolatvilágban élt. Ezért amióta az eszemet tudom, ál
landó olvasmányunk volt a Biblia — Károly Gáspár magyar és Luther 
Márton német szövege.”

Ha a ma élő magyar tudósok vezéralakja hálával emlékszik vissza 
erre a meleg és éltető légkörre, nem kellene-e nekünk is valamennyiünk 
családjában sokkal bibliásiaibb, igétoivasó presbiternek lennünk?

b) Gondolnunk kell arra, hogy gyülekezeteinkben egy-egy presbiter 
szolgálatával felelős vezetésével jöjjenek egybe a hívek & jelentkező lel
kész-hiány miatt. Korábban anyagyülekezet szintjén ellátott helyiségek
ben, mint Tállya, Abaújszántó, Tokaj kevésnek tűnik a havi egyetlen 
istentisztelet. S ez Kossuth Lajos szülőfalujára is érvényes. Az egyház az 
igéből él, a hit az ige hirdetése útján születik és erősödik. Az egyetemes 
papság ősi reformátori elve egyházunkban erre lehetőséget biztosít.

c) Ne hagyják a presbiterek magára a lelkészt a gyülekezet vala
mennyi terhe hordozásában, hanem álljanak melléje időt és energiát 
szentelve. Nem a lelkészé az egyház, nem az ő feladata a gyülekezet vala
mennyi gondjának felsorolása. Azért isimeri ősi hagyományra épülő gyü
lekezeti rendünk a felügyelő, a gondnok, a kántor, a pénztáros munka
körét, hogy ők és minden egyháztanácsos végezze a maga vállalt meg
bízatását, mint a hit jó gyümölcseit. Az anyagyülekezetekben élő test
véreink érezzenek fokozott felelősséget azokért az evangélikusokért, ákik 
szórványban élnek, ahova a lelkész ritkán jut el. Legyenek a lelkész meg
hosszabbított keze, akik szívesen segítenek egy-egy bajbajutott ember
társukon és jelzik, ha a közvetlen lelkipásztori szolgálatra van szükség.

Több gyülekezetünkben presbiterek gyűjtik egybe az önkéntes egy- 
házfenntartói járulékot, s ezzel jelentős szolgálatot végeznek.

d) A presbiter tájékozott egész egyházunk életéről és másokat is szí
vesen informál. Ez az első renden heti lapunk, az Evangélikus Élet rend
szeres olvasása útján lehetséges. Csak a közegyházi tájékozottság össze
függéseiben válik érthetővé egy-egy feladat, amely a gyülekezetre hárul. 
Egész egyházunk előtt jelentős megbízatás az LVSZ VII. nagygyűlésének 
megszervezése és jó rendben történő lebonyolítása. A gyülekezetekre ket
tős feladat nehezedik:

1. A külföldi vendégek méltó fogadása. — Itt nem egyszerűen a szo
kásos magyar vendégszeretetre gondolunk, hanem inkább arra, hogy
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a fogadó gyülekezet élő hitű, lelkileg erős, kellően tájékozott, szép gyer
mek- és ifjúsági munkát végző, rendezett külső körülmények között várja 
a vendégeket.

2. Minden egyházközségünknek hozzá kell járulni az ezzel kapcso
latos megnövekedett anyagi kiadásokhoz.

e) Imádsággal és bölcsességgel kell a szolgálat továbbadásával is tö
rődnie presbitereinknek. Nincs fontosabb teendőnk, mint fiatalok küldé
se Teológiai Akadémiánkra, hogy a lelkészi pályát válasszák élethiva
tásul. Bíztatni ifjainkat családi körben, küldeni ifjúsági konferenciára és 
forrón imádkozni értük, hogy Isten végezze el bennük az elhívás mun
káját.

Ugyanígy kell gondolnunk a presbiteri szolgálat stafétabotjának to
vábbadására.

Bőséges munka vár ránk, tegyük hittel és jó kedvvel, ami a dolgunk, 
Urunk dicsőségére, egyházunk növekedésére és népünk javára!

Szebik Imre

Megjelent

Dr. Muntag Andor:

Jób könyve
exegézise 

Ára: 255,— Ft. 
Kapható a Sajtóosztályon
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vezet. Istennek abban a cselekvési szférájában, ahová emberi szemmel, 
gondolatokkal már senkit sem követhetünk. Még Jézust sem! K. Rahner 
írja: „Maga a pokolraszállás Jézus halála, ugyanis Jézus az ember halálát 
tettként engedelmesen elfogadja és megvalósítja, mint olyan eseményt, 
amely az embert minden hatalomtól megfosztja és a „halálban” önként 
vállalva teljes tehetetlenségét, tökéletesen aláveti magát Isten rendelke
zésének, megváltó engedelmessége árán viszont hatalmat nyer a kozmosz 
és a történelem felett, mert a halálban nem szakad meg a teremtés egé- 

| v széhez való viszony . . . ”
Jézus irántunk való szereteténék és szolidaritásának csúcspontja ez 

a „kis idő” , elárul tatása, szenvedése, végtelen magára maradottsága, halá
la, amely nem látszólagos, könnyen vett alászállás, hanem valóságos és 
ezáltal az emberi élet legsötétebbnek látott mélypontjának megjárasa, 
ahonnan az Atya elszólította, szemünk, hitünk láttára, szeretete nagysá
gának megmutatására.

Azóta nincsenek, nem lehetnek olyan, mélységek — beleértve a ter
mészeti katasztrófák, pusztító betegségek, az emberben működő démoni 
erők következményeinek (koncentrációs táboroktól a kisgyermeket olaj
jal leöntő és meggyújtó ceglédi gyilkosig!), amelyek megkérdőjelezhet
nék, semmissé tehetnék a Jézus által megfizetett árat, szenvedések kö
zött és még a halálban isi érvényes elhivatásunkat az életbe. Aki Jézust 
hite által felfedezi a „kis idő” után is, vagyis feltámadása után, az ezu
tán halálosan komolyan kell, hogy vegye az életet, annak minden percét 
és minden parányi lehetőséget arra, hogy mások életét szebbé, ember
hez méltóbbá tegye!

2. Nincsen igazi öröm megelőző szomorúság nélkül. Azok a gyerme
kek, akik kijelentik, hogy nem akarnak iskolába járni, hanem mindig 
otthon akarnak maradni és. boldogan játszani játékaikkal, nem. ismerik 
a tudósnak, a keserves, munkával elért eredményeknek az örömét. Az a 
diák, aki pályaválasztási kérdésre tréfás-komolyan azt feleli, hogy ő 
nyugdíjas szeretne lenni, mint a nagypapa, nem ismeri még az alkotó 
munka és hivatás kínjait és örömeit. Az a keresztyén, aki azt várja hi
tétől, hogy lebegve és mosolyogva élhesse Végig annak segítségével az 
életét, nem isimen az Isten előtti megszomorodásnak, a kereszthordozás
nak, a hit harcának, a külső. és. belső ember küzdelmének, a másokért 
való áldozatvállalások nehéz terheinek fárasztó és mégis örömre vezető 
érzéseit.

Jézus, a legszebb, iegemiberiibb példát használja: a vajúdó asszony 
fájdalmát és örömét. Ismerek olyan asszonyokat, akik egészségi prob
lémák miatt, orvosi tiltás, ellenére hozták világra gyermeküket (gyerme
keiket!), noha mindén esetben az életüket tették kockára. Ismerek olyan 
édesanyát, aki olyan hosszú és súlyos szenvedés utón szült, hogy utána 

(  azt mondta: ha csak önmagáról lett volna s.zó, semmiképpen nem bírta 
volna ki, föladta volna. . .  Hamarosan mégis már egy újabb szülés le
hetőségét latolgatta, mert azt érezte, hogy ekkora örömöt, egy minde
nestől őhozzá tartozó kis ember tapintható valóságát még soha nem élte 
át addigi nehéj, szeretet-hiányos. életében.

Jézus őszintén beszél tanítványaival: a nagyabb árat ő fizeti meg 
az örömért, de azért a tanítványoknak is marad valami: szomorúak 
lesznek, elhomályosul á szemük előtt mindaz, amit Jézussal járva már 
kezdtek érteni, később üldözésekben, sokféle értetlenségben, külső és 
belső harcokban is. részük lesz, de a, jézusi evangélium megértése és 
továbbadása soha nem sejtett örömöt nyújt majd nekik.

Érdekes megfigyelni azokat a végleteket, amelyek a művészetek
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Egyház a nagyvilágban

Olof Palme az Egyházak Világtanácsa 
amszterdami ülésén

1981. november 23—27-ig az Egyházak Világtanácsa szokatlan és 
rendkívüli ülést rendezett Amszterdamiban.

Szokatlannak azért mondhatnánk, mivel nem előadásokat kellett 
hallgatnia a résztvevő közel 300 egyházi delegátusnak, hanem egyfajta 
vitafórumon vehetett részt. A vitaindító rövid referátumokat sem lelké
szek, egyházi személyiségek tartották, hanem neves politikusok, közgaz
dászok, stratégák, diplomaták. Referátumaikkal kapcsolatban azután kér
déseket vethetett fel egy erre a célra kijelölt és felkészített testület. Szo
katlan volt tehát az ülés formája, módszere. Rendkívüli volt viszont 
abban, hogy nem teológusok mérték össze erejüket, tájékozóttságukat a 
központi témával kapcsolatban, — amelyet körülbelül így fogalmazhatnánk 
meg: „Nemzetközi tájékoztatás a nukleáris fegyverzet csökkentése ér
dekében”, — hanem elsővonalbeli politikusok, diplomaták, közgazdászok, 
egyszóval: szakemberek. A résztvevők így rendkívül izgalmas informá
ciókhoz jutottak első kézből.

Az egyik legnagyobb érdeklődésre számottartó politikus dr. Olof Pal
me volt, a „Palme-bizottság” elnöke. Kicsoda is tk. dr. Olof Palme? 1927- 
ben született Stockholmban, gazdag svéd család gyermekeként. A svéd 
főváros egyetemén fejezte be jogi tanulmányait, majd közgazdasági karra 
iratkozott be az Egyesült Államokban. Szeretett utazni. Keresztül-kasul 
átutazta, bejárta Amerikát. Autóstoppal, gyalog harmincnégy amerikai 
és ázsiai országot. Volt idő, amikor munkát vállalt egy mexikói vasgyár
ban. Különös érdeklődést tanúsított mindenkor a harmadik világ kér
dései iránt.

„Halk forradalmár”, ahogyan hazájában nevezték. Politikai tájéko
zottságát Erlander miniszterelnök mellett szerezte, akinek hosszú időn 
keresztül személyes titkára volt. Erlanderben kiegyensúlyozott tanító- 
mesterére talált. A szociáldemokrata párt tehetségét jól gyümölcsöztette, 
36 éves korában már miniszterként delegálta. Volt tárcanélküli, közle
kedési és oktatásügyi miniszter, majd 1969-től 1977-ig miniszterelnök. 
Willy Brandttal bensőséges kapcsolatban és barátságban állt mindvégig. 
A két szociáldemokrata egyéniség „keleti politikája” nagyban elősegí
tette a 70-es évek enyhülését.

Jelenleg Palme változatlanul az enyhülés, Kelet-Nyugat közötti tár
gyalás, párbeszéd híve. A szociáldemokrata internacionálé vezető tagja, 
(hazájában a párt elnöke) az internacionálét a feszültség közötti híd sze
repére hangolja. A „Palme-bizottság”, amelyet ő hívott létre, lényegében 
szintén a feszültségék, a konfliktusok kiküszöbölését tűzte ki célul. Bi
zottságában részt vesznék Keletről és Nyugatról tudósok, politikusok, 
közéleti személyiségek. Üzeneteikkel, jó szolgálatukkal megjelennek 
Moszkvában és Washingtonban egyaránt. Közvetítenek a kiéleződött hely
zetekben, de hadviselő felek között is, mint pl. Irak és Irán között. Palme
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rendíthetetlen híve a békének, elpusztíthatatlanul optimista. Tekintélye 
és semleges magatartása kinyitja előtte a zárt ajtókat,.

Olof Palmenak a referátumát ismertetjük: „A nukleáris eszkaláció 
politikai szempontjainak általános áttekintése” címen.

*

Sok évvel ezelőtt olvastam Richie Calder egy cikkét, amelyben azt 
írja: minden 1945 után született gyerek az első atomrobbantások és a 
későbbi, évéken keresztül folytatott atoimkísérletek következtében stron- 
ciumot hordoz csontjaiban.

Harminc év telt el azóta és mi aliig foglalkozunk a probléma e sajá
tos aspektusával. Ahhoz a riadalomhoz képest, amelyet az első atom- 
bamba kiváltott, az atomfegyverek kiterjesztésével ez a specifikus féle
lem napról napra halványodott. Az a nemzedék, amely jelenleg az Egye
sült Államok és a Szovjetunió társadalmait dominálja, az atomfegyve
rekkel nőtt fel, és egy atomháború kockázatát olyannyira magáévá tette, 
hogy elkerülhetetlenségét szinte el sem tudja képzelni. Ez talán kivált
képpen így van bizonyos egyének és egyedek körében, kormánykörök, 
politikusok, újságírók és mások között, akik eme fegyverkezés problé
máival birkóznak rendszeresen, a mindennapok pergőtüzében.

Erre a figyelmeztetésre helyezett nagyon komoly hangsúlyt George 
Kennan májusban, az Albert Einstein Békedíj átvétele alkalmából elmon
dott beszédében. Ő is érzi, hogy a sürgősség tekintetében valami napja
inkra eltűnt, a reménység és a lelkes izgalom, amely az első években az 
atomfegyverkezés elleni tevékenységet inspirálta és kísérte, lelohadt. 
Minden meggyőző érv ellenére az atomfegyverkezés fejlesztése, kiterjesz
tése egyenletesen és könyörtelenül halad előre, a legkevésbé sem véve 
tekintetbe a nagyszámú hangos, háborús, kardcsörtető hangvételt, — 
mondja Kennan. „Fegyvert fegyverre, rakétát rakétára halmoztunk fel, 
a pusztítás újabb és újabb lehetőségeit dolgoztuk ki a régieket követően. 
Tettük ezt ügyefogyottan, majd, hogy nem akaratunk ellenére, mint vala
mi hipnózis áldozatai, mint álomba merült emberek, mint a tenger felé 
igyekvő lemimingek.” (A lemmingek apró rágcsálók, a partvidéken élnek, 
a tenger elkábítja őket. A fordító.)

Bizonyára nem a kellő figyelmeztetés hiányában történt így. Már az 
1950-es években azt mondottam, hogy az atomversengés a kölcsönös él
pusztítás határára sodor bennünket. Az Egyesült Államok és a Szovjet
unió kölcsönösen elpusztíthatják egymást. S már ebben az időben figyel
meztették az amerikai elnököt magas beosztású tudományos tanácsadói, 
hogy az atomfegyver gyártása nem a biztonságot, hanem a bizonytalan
ságot fogja fokozni. Bizonyos vagyok benne, hogy a Kreml vezetői ugyan
így ítélték meg a helyzetet még akkor is, ha ,mi nem voltunk képesek 
arra, hogy ezt átlássuk. S a szuperhatalmak a legnagyobb lelki nyuga
lommal folytatják atomfegyver arzenáljuk növelését.

Az utóbbi egy-két évben több ilyen volt tanácsadóval találkoztam. 
Az elnökök vagy miniszterelnökök tanácsosai nyilvánosan megerősítet
ték, vagy annak idején mindent elmondtak vezetőiknek az atomfegyver 
verseny esztelenségéről, arról, hogy a biztonságot keresve, a fegyverek 
szaporításával csak nagyobb bizonytalanságot fogunk teremtem. De nem 
hallgattak, nem figyelték eléggé rájuk.

A fegyverkezési versennyel kapcsolatos viták az Egyesült Államok és 
a Szovjetunió között éleződtek ki. Ők számolnak el felerészben a világ 
katonai kiadásairól. Háromnegyedrészt ők felelősek e fegyverek telepí-
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léséért. Atomfegyver készletükkel többszörösen el lehet pusztítani ezt a 
világot, előzetes bejelentés nélkül pl. éppen csak néhány perc alatt. A 
puszta mennyiség is elég okot ad az aggodalomra, a minőségi faktor meg 
egyenesen halálra rémíthet benünket. Megvizsgáltuk kissé a Leszerelési 
és Biztonsági Bizottság (az ENSZ egyik szekciója, a fordító) kiadványait, 
megkísérelvén belelátni a vezetékrendszerbe, ahogyan ezt mondják. Mon
dottuk, hogy a technikai fejlődés eredményeképpen évről évre nagyobb 
pontosságú, irányítású, ellenőrzési és közlési lehetőséghez jut az atom
fegyverzet. Egy atomrakéta a világ másik feléről küldve, kétszáz méteres 
pontossággal csaphat be, akár erre az előadó teremre, amelyikben va
gyunk! Ez a technikai fejlődés kiválthatja egy szép napon azt, hogy a 
szuperhatalmak egyike, remélve, hogy képes az ellenséges erő kapacitá
sának megsemmisítésére, maga csap le először. És hogy megkíséreljék 
ezt megelőzni, mindegyik szuperhatalom iszonyatos költséggel próbálja 
kifejleszteni az anti-interkontinentális védelmi rendszerét. Ennek követ
keztében a veszélyhelyzet egyensúlya, ingatagabbá válik, a biztonság pe
dig még kevésbé lesz szilárd.

Több más fejlesztés a rajtunk kívül eső térben hat idegesítőleg. A 
világűr katonai célokra való kihasználásának kutatása nagy anyagi erő
feszítést igényel. Lézerek és szenzorok magas szintjét fejlesztették ki, 
anti-tengeralattjáró fegyvereket konstruáltak stb. Röviden: több fegyvert 
és jobb fegyvert, hogy nagyobb biztonságban éljenek az emberek, de bi
zonyos, hogy az ellenkező hatást érték el. Az egész világot érintő bizton
sági helyzetet tették bizonytalanná, sőt a háborús veszélyt fokozták fel 
nagyban.

Ugyanebben a vonatkozásban egy másik tényező a stratégiai gon
dolkodás és tervezés felzárkózása. A legfélelmetesebb dolog azt hallani, 
ahogyan a stratégák nyíltan egy megnyerhető atomháborúról beszélnek. 
„A győzelem lehetséges”, jelentette ki néhány befolyásos tanácsadó, való
ban egy olyan politika érdekében, amely quasi feloldja a félelmet, hiszen 
győzelem aratható az ellenség felett.

Különösképpen felháborító volt egy korlátozott atomiháború lehető
ségének fokozatos elfogadtatása. Ezek a forgatókönyvek elképzelik tucat
nyi, több száz, sőt akár ezernyi atomfegyver precíz felhasználásét katonai 
vagy demonstratív céllal.

Előszörds kíváncsi lennék arra, hogy valaki, aki kissé járatos az állam- 
ügyekibein és krízis esetén a határozathozatalok és azok végrehajtásának 
mikéntjében, hogyan hihet abban, hogy az atomfegyverek használatát 
ilyen óvatosan lehet ellenőrizni és korlátozni. Egyesek a háború „ködé
ről” beszélnek, jogosan, arról a homályról, káoszról, amely egy ilyen há
borúiban bekövetkezik, amikor senki sem tudja már, ki kicsoda, miféle 
határozatot hozott, amikor a közlési hálózat összezavarodott, amikor egy 
sereg erről vagy arról elgondolt dolog megteremtőjét mór meg is ölték. 
Óvatosan egyensúlyozott, ellenőrzött vagy korlátozott elképzelés számára 
ez igazán nem ideális környezet. Lehetséges, hogy ebben a gondolat- 
rendszerben egyesek tervezhetik vagy játszhatnak a korlátozott háború 
koncepciójával, de abban a forgatókönyvben, ahol egész népekről van 
szó, tökéletesen megjósolható, hogy a dolgok milyen útra fognak tere
lődni.

Másodszor kíváncsi vagyok, mit jelent valójában „korlátozásról” 
beszélni egy olyan háborúban, amelyikben négy vagy tíz vagy akár több 
száz löveget vetnek be. Nemrég óvatos tanulmányok és széleskörű viták 
láttak napvilágot az atomrobbanások valódi hatásáról, amelyek életünket
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és az emberi környezetet illetik. Az atomrombolás összes bizonyítéka 
ellenére a korlátozott atomháború koncepcióját mégsem vették le napi
rendről és sajnos újabb keletű nyilatkozatok változatlanul tartalmazzák.

Mindazonáltal egy igen figyelemre méltó dolog történt. Annak elle
nére, hogy George Kennan az atomfenyegetés szempontjából a sürgősség 
kérdését értelmét veszített ügynek tekinti, az emberek reagálni kezdtek. 
Reagálni kezdték olyan meggondolásból, hogy ezek a fegyverek őket 
magukat találják el, elképzelhetetlen orvosi és anyagi következményei
vel. Bizonyos szempontból meghökkentő, hogy ilyen hosszú időt vett 
igényibe ennek felismerése. Hiszen Hirosima és Nagasaki tanulsággal 
szolgált egy nemzedékkel korábban. A tények előttünk voltak állandóan. 
És most egy új foglalkozási ág, az orvosok társadalma lépett színre. Az 
orvosoknak az Atomháború Megelőzésére alakult Nemzetközi Szövet
sége gyűléseket tartott Keletről és Nyugatról jött orvosok részvételével. 
Alkalmunk volt meghallgatni a moszkvai dr. Csazovot és a harvardi dr. 
Hiattot bizottságunkban.

Dr. Hiatt egy 20 megatonnás atombomba hatásait vizsgálta, amit 
Bostonra ledobnának.

A robbanás egy fél mérföld (805 m) átmérőjű és több száz láb (300 
láb pl. 100 m) mélységű, összefüggő krátert vájna ki. A teljes pusztítás 
területének sugara négy mérföld (6436 m), A robbanástól számított több, 
mint húsz mérföldre (32 km!) az emberek másodfokú égési sebeket szen
vednének elsősorban a nyílt bőrfelületeken, amihez hozzá kell adni a 
gyúlékony ruhák és a meggyulladt anyagok égési sebeit. Az emberek, akik 
a robbanást látnák, negyven mérföld (64 km!) távolságra is megvakul
nának. Az epicentrumtól számított mintegy huszonnégy mérföldre (38 
km!) a növekvő tűzorkán égő házakat, olaj és benzintárolókat gyújtana 
meg. Ahogyan Drezdában és Hamburgban volt, egyedül a tűzvész több 
halottat és sebesültet hagyma maga után mint maga a robbanás.

A totális pusztulás négy mérföldes sugarának területén belül több, 
mint 740 000 ember maradna holtan. A tűzvész sugarán belül további 
másfél millió ember. A túlélők közül sokan súlyosan megégnének, meg
vakulnának vagy másféle súlyos sebeket szenvednének. Sokan eszüket 
vesztenék.

Ezek a főbb hatások rövid távon. A sugárhatásból származó beteg
ségek problémája a következő napok és hetek során egyre növekszik. 
Kormány alig létezik. A szállítási hálózat, az utak megsemmisülnek. Élel
miszer, víz, orvosi szolgáltatás a nullára zsugorodik. Az orvosok és se
gédszemélyzetük kénytelenek lennének a túlélőket ép emberként kezelni. 
Boston városának 6560 orvosából a támadás pillanatában legalább 5000 
halna meg vagy szenvedne súlyos sérülést azonnal és csak 900 végez
hetne a támadás után orvosi szolgálatot.

Dr. Hiatt tanulmányában megállapítja: Orvosi szakvélemény szerint 
egy atomháború esetén, annak az emberi életre gyakorolt elképesztően 
súlyos fiziológiai kihatását számbavéve, az orvosok teljes tehetetlenségre 
lennének kárhoztatva. Felmérések alapján az orvosi konklúzió egyetlen 
mondatban fejezhető ki: az atomháború megelőzése az egyedüli lehető
ségünk, az utolsó menedékünk. Tény az, hogy az atomháború következ
ményeit kizárólag és -szigorúan orvosi szempontok alapján vizsgáltuk. De 
ha már így tettük, akkor gondosan meg kell. fontolnunk a jelenkori or
vostudomány elkerülhetetlen leckéjét: ahol egy adott betegség kezelése 
hatástalan, vagy ahol a gyógyítás költsége megfizethetetlen, ott a figyel
met a megelőzésre kell koncentrálni. E két szempontot alkalmazva az
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atomiháború hatásaira, — a kezelési program gyakorlatilag haszontalan, 
a költségek pedig döbbenetesek lennének, — marad tehát a megelőzés. 
Vannak-e ennél erősebb érvek a megelőzés stratégiájához?

Nem csak a fegyverek és a katonai rendszerek, minit olyanok, de 
maga a fenyegetés is szóba kell, hogy jöjjön, amely beárnyékolja közös 
tú l - és továbbélésünket. Az is kérdés, hogyan gazdálkodunk értékes 
forrásainkkal.

Tény az, hogy a gazdasági erőforrások teljes összegének az ötven 
százalékát a katonai berendezések fenntartására és fejlesztésére hasz
nálják fel az egész világon. Sőt napjainkra már ötven százalék fölé 
emelkedett ez a szám. Beruházás alatt értve a mezőgazdasági és ipari 
fejlesztést, a közlekedést és olyan termékeket, amelyek a magán- vagy 
közszükségletek, szolgáltatások fejlesztését korlátozzák.

A katonai kiadások minden, országban a nemzeti költségvetésben 
szerepelnek azok szerves részeként. Ezért aztán ezek közvetlen verseny
ben állnak az oktatássial, az egészségügyi szolgáltatással, és más társa
dalmi szükségletekre fordítandó költségekkel. A költségvetések csök
kentésének helyzetében a katonai kiadások további emelkedése speciális 
fékező hatást fog kiváltani a társadalmi és kulturális fejlődést illetően.

Az összegezett, tapasztalataimat megküdtem a Brandt Bizottságnak. 
Az eredmények meggyőztek arról, hogy a gyorsuló gazdasági növekedés, 
a gazdasági feltételek fejlesztése mellett nagy lehetőség kínálkozna a 
világ szegény népességének tetemes megsegítésére. Ez a gazdagabb or
szágoknak is nyereséges; lenne, amennyiben növelhetnék a felvevő pia
cot, de egyúttal a harmadik világ népét is elindítaná a gazdasági fel
lendülés útján. De a tartalékok, amelyek lehetővé tennének egy ilyen 
nagyarányú átszervezést, amely valóban, az egész világra kiható ered
ménnyel járhatna, magasan, képzett szakmunkások óriási tömegét fog
lalkoztatná, anyagi és természeti erőforrások igénybevételével számolna, 
stb., most egyre jobb fegyverek gyártására és egyre több katona kikép
zésére fordíttatnak.

Ez a nagy veszély jelentkezik abban az esetben, ha semmi radiká
lis változás nem történik. Ha hamarosan nem változtatunk irányvona
lat, jóvátehetetlenül egy végső és globális világháború előtt fogunk 
állni.

Bizonyos dolgokat lehet előre látni, egyfajta pesszimista forgató
könyv alapján. Forgatókönyv ez ma még, de nagyon könnyen válhat 
valósággá, figyelembe véve a megelőző evekben történt visszaéléseket.

Mindenekelőtt a SALT-folyamat megszűnhet létezni. Sok tényező 
váltja ki a SALT-folyamat kritikáját. Fárasztó és lassú volt és ami lét
rejött, annak kihatása is korlátozott. De mind ez ideiig csak ez állt rendel
kezésünkre. Hogy ez egyáltalában létezik, azt jelenti, hogy foglalkozni 
kell az emberiség túlélésére nehezedő legsürgetőbb fenyegetéssel, az 
atomháborúval. Ha ez a folyamat megszakadna — akármilyen kicsi 
eredményt jelentett tartalmában —, a fent említett háború veszélye 
azonnal visszatérne. Az ötvenes évek könnyelmű és: haszontalan háborús 
propagandájának visszatérését jelentené, a fegyverzet gyakorlati korlá
tozását célzó komoly viták helyett. Űjra az atomháború veszélyét növelné.

Ezért jogunk és kötelességünk az, hogy nyomatékosan, sürgessük 
az Egyesült Államokat és a Szovjetuniót az atomfegyverek korlátozását 
célzó tárgyalásaik és erőfeszítéseik folytatására, s mindezt a lehető leg
gyorsabban.

Másodszor, ha a SALT megtorpan, a következő kockázat az, hogy 
megszűnik az ABM szerződés érvénye. Ez a szerződés az 1972-ből szár
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mazó Anti-Interkontientális-Rakéta-Szerződés. Önmagában véve szörny- 
szülött. Egyszerűen azt jelenti, hogy a szuperhatalmak kölcsönösen vál
lalták, hogy nem fogják megkísérelni városaik és silóik védelmét. Min
den országban csak egyetlen, egy rakétavédelmi rendszer képezi a kivé
telt. Ebben a szerződésben foglalt ígéret azt jelenti, hogy céltalan dolog 
háborút indítani, megtámadni az ellenséget atomfegyverekkel, mivel a 
másik visszaüthet és így mindkettő elpusztulhat. Ez tehát a Kölcsönösen  
Biztosított Pusztítást jelenti. MAD, és. az elnevezés valóban helyénvaló. 
(MAD, angol rövidítése ennek a szerződésnek, a „mad” szó viszont azt 
jelenti: „őrült”, a fordító..)

Megbeszélések folynak pillanatnyilag és talán felszámolásra kerül 
az ABM szerződés. Lehetséges, hogy egyesek megpróbálják védeni ál
láspontjukat egy másik oldalról jövő rakétatámadás ellen. Ez meglehe
tősen indokoltnak látszik. Az MX rakétarendszer példa erre az Egyesült 
Államokban, de biztos vagyok abban, hogy a Szovjetunióban hasonló 
gondolatmenet mellett kell fejleszteni a rakétarendszert. Ez csak további 
növekedést idézhet elő az atomfegyverzetben mindkét részről. Más; dol
gokhoz hasonlítva, és összevetve a harcászatban használatos drága esz
közökkel, az atomfegyverek önmagukban az ún. „olcsó” fegyverek közé 
tartoznak. Darabonként csak egymillió dollár körül mozog az áruk és 
ezért növelésük igen messzire vezethet. (Olcsóságukat a pusztító hatá
sukhoz mérten fejezik ki, a szerző.) Hasonlítsuk össze ezt az angliai csa
tával. (Palme az 1941—42-es német—angol háborúra gondol.) Mi történt 
akkor, amikor a németek Anglia fölé küldött bombázó kötelékeiből 90 
százalék átjutott a védelmi zár fölött, de 10 százalékot esetenként meg
semmisítettek, ill. lelőttek? Még akkor is, ha majdnem minden gép, 
vagyis tízből kilenc átjutott és ledobhatta bombáit Londonra, kezdett 
sokba kerülni a németeknek az, hogy minden, éjjel tíz százalék veszte
séggel zárult a mérleg. Olyannyira, hogy felhagytak London bombázá
sával. Nos, ha összevetjük ezt egy atomháborúval, senki sem engedheti 
meg magának azt, hogy akár egyetlen repülőgép is. átjusson, mivel ez 
azt jelentené, hogy London vagy akármelyik város legyen is az, meg
szűnne létezni. Szerintem tehát az atomfegyverek elleni üzembiztos vé
delem egész gondolata irreális. S ha az ABM szerződést megszüntetik, 
s ha elkezdődik a tánc annak reményében, hogy valamelyik fél meg
nyeri a háborút, akkor valóban, mindnyájan végveszélybe kerülünk, mi
vel a győzelem is csak vereség lehet, totális megsemmisülést jelent.

A harmadik baljóslatú dolog az atomfegyverek gyors elburjánzása. 
Egy sor ország, amelyben az állami terv tartalmazza és már megvan a 
szándék, hogy atomfegyverrel lássa el magát, az ún. ,,küszöb-államok” . 
(Ezek a „küszöb-államok” az egyenlőtlenül fejlődő országok, ahol az 
egy főre eső nemzeti jövedelem alacsony, de bizonyos ipari és egyéb 
fejlesztési alapjuk magas, pl. Brazília, Délafrikai Unió, az Arab Liga 
országai, stb, a szerző.) És éppen ezek az államok tartoznak a válság 
sújtotta területekhez, mint pl. a Közel-Kelet, Dél-Ázsia, Dél-Afrika. 
Ezek közül jó néhány fenyegetve érezheti magát a szomszédos ország 
tervében szereplő atomfegyver bevezsetésének tervétől. Azután ellen- 
reakcióként saját maguk is felkészülnek az ún. atomerő opcióra. És 
amilyen mértékben növekszik a feszültség és a kölcsönös bizalmatlan
ság, olyan mértékben hoz egyre több állam határozatot az atomerő opció 
mellett. Bár ezek az államok ezáltal úgy érezhetik, hogy saját biztonsá
gukat növelik, ennek ellenére megnövekszik mások számára a bizony
talanság. Okfejtésük és kiinduló alapjuk azonban mindenképpen nagyon 
kétséges.
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Az európai népek széles köreiben ma végtelenül nagy a félelem. 
Hirtelen kezdenek ráébredni az emberek, mit jelentene egy atomháború 
Európa számára. Nem arra, hogy országainkban valamilyen szokásos 
konfliktus jön létre, de arra, hogy egy éjszaka során egy totális, teljes 
méretű háború színterévé válik. Ezzel ellentétben és éppen ennek követ
keztében az utolsó évtizedben kedvezően alakultak a dolgok. Növekvő 
kapcsolatok jöttek létre az európaiak között, sereg szerződési látott nap
világot, formális ellenségek között csökkentek a feszültségek. De Európa 
változatlanul csatatér. Előkészítve a háborúra, s; egyre több SS 20 és 
MX rakéta telepítésén keresztül még inkább előkészítik a végső leszá
molásra. Az emberiség történetének legjobban előkészített és felszerelt 
csatatere ma Európa, minden oldalon ezernyi nukleáris fegyverrel, sű
rűn lakott területekre irányítva. Nem csoda, ha az emberek rémületbe 
estek.

Az elmúlt évben széles körű béketüntetések tanúi lehettünk. Szá
mos európai ország fővárosa volt e tüntetések színtere. Százezrek vo
nultak fel Londonban, Rómában, Brüsszelben, Stokholmban. Amszter
damban és egyebütt. Lehet, hogy sokan nem értettek egyet azzal, ami a 
tüntetésekben feltűnő volt, zászlókon, transzparenseken állt vagy ami a 
kiosztott röplapokra volt írva. De a kifejezett érzések hiteles, emberi 
érzések voltak. A háború őrültsége ellen tiltakoztak. Ezt viszont rend
kívül komolyan kell venni. Legelső feladatunk, hogy szakadatlanul dol
gozzunk konstruktív prepozíciók létrehozásán, amelyek végül egyen
súlyra vezethetnek a lefegyverzésben és egy tartós békéhez juttatnak.

Az a bizottság, amelyet vezetek, a Leszerelés és Biztonság Kérdé
seinek Független Bizottsága ilyen, irányú törekvést fejt ki. Mindkét ol
dalról, keleti és nyugati országokból vannak résztvevőink. A harmadik 
világ országai is jelentős képviselettel vesznek részt munkánkban, Min
den tagunk hosszú politikai tapasztalattal rendelkezik. Nem leszerelési 
szakértők, de hosszú ideje foglalkoznak nemzeti és nemzetközi politi
kával. Nem tudok minden részletre kitérni jelenleg. Hadd mondhassam 
el bizottságunk koncepciójának alapjait úgy, ahogyan itt következik 
összegezve:

Nemzeti biztonságot nem lehet kivívni olyan politikán keresztül, 
amely nemzetközi bizonytalansághoz vezet. Ezért ha a világ egésze biz
tonsághiányban szenved, a nemzetek egyénileg sem lehetnek biztonság
ban. A biztonság közös felelősség: egy nemzet biztonsága nem valósít
ható meg a többi nemzet hátrányára. A várható ellenféllel együtt kell 
megvalósítani vagy éppen ellene. A biztonságot együttműködve kell ke
resni — területenként és egészében, —, versengés és katonai fölényre 
való törekvés nélkül. Ezek az atomkor imperatívuszai.

Minden nép jogosult katonai védelemre. A harmincnégy éves fegy
verkezési verseny világossá tette azt is, hogy a katonai erő egyedül 
nem elégséges a biztonság alapjainak megteremtéséhez. A  biztonságot 
tágabb értelemben kell felfogni, mint szigorúan katonailag. Egyének, 
nemzetek és az emberiség számára a biztonságnak gazdasági, társadalmi 
és kulturális aspektusai vannak. Az egyénnek elégséges az élelem, lak
hely, munkalehetőség, kedvező gazdasági helyzet, és a közös fejlődés
ben való részesedés. Mindez növekvő biztonságtudatot teremt. A nem
zetek számára az állampolgári jólét és a nemzeti célok megvalósításának 
szabadságát a függetlenség biztosítása mellett. Mert egy-egy nemzetet 
fenyegethet az ellenfél gazdasági irányzata legalább úgy, mint a katonai 
fölény. Ezért a közös biztonság kutatásának a közös jóléten kell alapul
nia.
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Konklúzióként a következőt szeretném mondani:
Nem is eredeti és bizonyára nem új dolog leszögezni, hogy egy 

atomháborúban a győzelem koncepciójának semmi lehetősége nincs. Az 
emberi életben okozott szenvedés és pusztítás, olyan méretű lenne, hogy 
helyénvaló arról szólnunk: ez öngyilkosság. „Győzelemről” beszélni le
hetetlenség, nincs is értelme.

Ezt a konklúziót hosszú ideje felvázolták már államférfiak és politi
kusok, vallási vezetők. Ennek a konklúziónak lényeges elemeit újra, 
meg újra leszögezték tudósok, orvosok, katonák és más szakértők. Ez 
ti. politikai konklúzió és ebben az időszakban szükséges újra visszatérni 
rá. A politikai és erkölcsi meggondolások pedig bonyolultabbá lettek, 
de nem változtak.

Rendkívül sok szellemi energiát szenteltek az atomháborút leíró 
forgatókönyvek számára. Mindazonáltal szokásosak az olyan tanulmá
nyok, amelyek nem tárják fel az atomháború kapcsán létrejövő bizony
talanságot. Mi fog történni akkor, ha valamelyik nemzet pl. szüntelenül 
gáncsolja az atomsorompó koncepcióját. Márpedig ilyen lehet. E ha
zárdjáték bonyolult tétjei olyan magasak, hogy még az is bekövetkez
het, hogy nem lehet elkerülni a szörnyű perspektívát. Valójában nincs 
rá biztosíték, hogy az atomháborút korlátozni vagy elkerülni lehet, vagy 
éppen egy korlátozott atomháború esetén a károk „elfogadható” mérté
ken belül szakadnának a világra.

Végső soron ezeket a fejleményeket, elhatározásokat nem lehet stra
tégiai vagy katonai meggondolásokra felépíteni. Olyan elképzelés ez, 
amely megkerüli a stratégiai forgatókönyvek szemléletét és hatáskörét. 
Alapvetően politikai és erkölcsi értékeket foglal magába. Például, mi az 
„elfogadható kár” tulajdon népünk, egy más nép vagy az egész embe
riség számára? Ki képes erről határozni és. kineki áll jogában?

Valójában csak a népek és az emberek! És azt gondolom, hogy a 
népek és az emberek követelni fogják a fegyverkezési verseny megállí
tását, amihez alapvető joguk van. Már 1959-ben Eisenhower elnök le
szögezte: „Jól esik azt hinnem, hogy az emberek hosszú távon többet 
tesznek és jobban elősegítik a békét, mint a mi kormányaink. Valóban 
azt gondolom, hogy az emberek olyannyira áhítják a békét, hogy egy 
szép napon a kormányok jobban teszik, ha erre az útra térnek, és. hagy
ják, hogy ez bekövetkezzék.”

A háború veszélyeiről és a béke lehetőségeiről a közvéleményt for
málni és felvilágosító .tevékenységet kifejteni az egyházak számára is 
rendkívül fontos szerep lehet. Munkájukat figyelemmel kísérve, nagy 
csodálattal adózom az egyházaknak. Néha idealizmussal vádolják önöket. 
Amszterdam felé repülve egy részletet olvastam Stefan Zwei.g és Jean 
Jaurés. között lefolyt beszélgetésről. A téma közöttük Bertha von Satt- 
nert volt, akiről Zweig megállapította, hogy javíthatatlan idealista. 
Jaurés mosolyogva így felelt: „ö n  bizonyára ugyanolyan, mint ő, ke
ményfejű és konok a maga idealizmusában. Mert nagy igazságokat nem 
lehet azonnal észrevenni, az emberi agyakba először1 bele kell sulykolni, 
újra meg újra, napról napra. Monoton és hálátlan munka ez, de na
gyon fontos.”

Igen, ennyire fontos az Egyházak Világtanácsának a békéért foly
tatott munkája. *

í me, korunk „szürke eminenciásának” , dr. Olof Palmenak elgondol
kodtató referátuma. Széles látókör, a téma biztos, kezelése és. egyfajta

142



elkötelezett, felelős politika tükröződik minden szavában. Politikájának 
alaptétele: megmenteni a világot a nukleáris háborútól. Palme is érzi, 
hogy ez a drámai kérdés a jelenlegi helyzetben csak az emberek, népek 
és tömegek segítségével oldható meg. Bizottságának legerősebb „Hinter- 
landja” a sokszázezres tüntetések sora, az utca embere, amely mögött 
most már egyre gyakrabban az egyház inspirációja tűnik fel. Amint el
néztem ezt az alacsony, mosolygós, az értelemtől sugárzó ötvenes poli
tikust — szemüvegén meg-megcsillant a reflektorfény, fotósok, TV-sek 
pergőtüzében állt —, mintha szüntelenül azt sugallta volna: földkerek
ség egyházai, rajtatok is múlik, mi lesz Európa és a világ sorsa. Állja
tok csatasorba a békéért.

Dr. Rédey Pál

Evangélikusok Észak-Amerikában
Sok hírt kapunk az észak-amerikai evangélikusok életéről és szá

mos kapcsolatunk vám velük, mégis nagyon keveset tudunk róluk. A 
hozzánk érkező híreket sem értjük mindig, mert annyira távol van tő
lünk — földrajzi és kulturális értelemben is — az a földrész.

Az észak-amerikai kontinens is, az ottani evangélikusság is oly nagy 
és sokszínű, így csak arra szorítkozhatott!, hogy a magunk kérdéseire 
próbáljak feleletet találni.

Adatok

Már a térképre tekintve is szembeötlő, milyen óriási területről van 
szó. Kanada területe 9,9 millió, az Egyesült Államoké 9,3 millió km2. 
Területük egyenként is megközelíti Európáét (10,5 millió km2), s együt
tesen a Szovjetunióét (22,4 millió kim2).

Kanada 302 000 evangélikusa a 23,3 milliós lakosságnak csupán 1,3 
százalékát, az Egyesült Államok 8 628 000 evangélikusa pedig a 216,8 
milliós lakosságnak csupán kb. 4 százalékát teszi ki.

Kanadában most is úgy tartják, hogy a nagy kiterjedésű országban 
az egyház még mindig nem jutott el minden evangélikushoz. Hasonló a 
helyzet az Egyesült Államokban is, ahol a húszas években még számon- 
tartották, hogy mintegy húszmillióra tehető azok száma, akik evangé
likus hátterűek.

A népesség mozgásának mértékére jellemző, hogy 1820 és 1975 kö
zött, tehát 155 év alatt több mint 47 millió bevándorló lépett az Egye
sült Államok területére. Többek között ezzel is magyarázható, hogy a 
lakosság 30 százaléka semmilyen vallási közösségnek sem tagja. Az új 
hazában nem kerestek ilyen kapcsolatot.

Evangélikus egység

A felsorolás nem nyújt vigasztaló képet az észak-amerikai evangé
likusság egységéről. A kép azonban, úgy teljes, ha az arányokra is fi
gyelünk: az Egyesült Államokban a három legnagyobb egyházhoz tar
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tozik az evangélikusság 95 százaléka, (ezek az egyházak találhatók meg 
Kanadában is), míg további tíz egyháztestben él a fennmaradó öt szá
zalék.

Ha futó pillantást vetünk ezeknek az egyházaknak földrajzi elhe
lyezkedésére, történelmi és kulturális, hátterére, valamint teológiai sajá
tosságára, máris magyarázatot — ha indoklást nem is — kapunk a sok
színű képre.

Az Evangelical Lutheran Church of Canada, súlypontja az ország 
középső része, tagjai pedig norvég és német bevándorók leszármazottai.

A Lutheran Ohurch in America — Canada Section térképén az or
szág keleti vidéke jelentős. Nemzetiségi összetétele, amely persze egyre 
inkább hátteret jelent már, a legszínesebb. A lélekszám sorrendjében: 
német, svéd, izlandi, dán, finn, észt, lett, litván, magyar, szlovák, Volga- 
német.

A Lutheran Church-Canada a kanadai Missouri Synod. Legtöbb tag
ja Ontario államban van, különben tagjai egyenletesen elszórva élnek az 
országban. A Missouri munka egyik pionírja, Adam Ernst volt a múlt 
század közepén, — egyike azoknak, akiket Löhe Vilmos kezdeményezé
sére és felkészítésével küldtek ki az amerikai bevándorlók közötti mun
kára.

A legnagyobb lélekszámú egyház a Lutheran Church in America. 
Korábbi elnöke, Robert J. Marshall ismételten járt Magyarországon. A 
jelenlegi elnök Jamesi R. Crumley. Tagjainak 25 százaléka él az atlanti 
part mentén. Főleg német, svéd és dán hátterűek. Ehhez az egyházhoz 
tartoznak az amerikai magyarok is. 1962-ben négy korábbi egyháztest 
fúziójával jött létre.

Az American Lutheran Church elnöke, Dávid W. Preus ugyancsak 
járt már hazánkban, egyházunk vendégeként. Elsősorban az ország kö
zép-nyugati vidékein vannak jelentős, számban, de nyugaton is. Inkább 
vidéki, mint városi egyház. Hátterét tekintve norvég és, német. Ugyan
csak egyesülés eredménye: 1960-ban négy egyház olvadt össze.

Lutheran Church — Missouri Synod. Háttere: német és norvég, ma 
azonban az összes, észak-amerikai evangélikus, egyházak közül itt a leg
jelentősebb a spanyol nyelvűek, indiánok, feketék és távol-keletiek ará
nya. Fő területe szintén a közép-nyugati rész, s ugyancsak inkább vidé
ki, mint városi egyház.

Wisconsin Evangelical Lutheran Synod: 1961-ben megszakította a 
közösséget a Missouri Synoddal, mert unionistának, tehát túl liberális
nak tartotta.

Association of Evangelical Lutheran. Churches: 1977-ben vált ki a 
Missouri Synodból, amikor ott a konzervatív irány kerekedett felül.

Evangelical Lutheran Synod: Amikor 1917-ben a három legnagyobb 
amerikai norvég egyháztest egyesült, akkor ez távol maradt.

Association of Free Lutheran Congregations: a korábbi Lutheran 
Free Churchnek azok a gyülekezetei alakították 1963-ban, melyek nem 
voltak hajlandók részt venni az American Lutheran Church megalakí
tásában (1960).

Church of the Lutheran Confession: 1963-ban alakult, elvet minden 
kompromisszumot. Cserkészet is csak előzetes, és teljes tanításbeli egység 
alapján lehetséges. Elsősorban a Közép-Nyugaton.

Church of the Lutheran Brethren: norvég hátterű tagsága elsősor
ban a megtérés személyes, átélését hangsúlyozza és az odaadó keresztyén 
életet. Istentiszteletükön liturgiát nem használnak, templomaikban oltár 
nincs. Ugyancsak a Közép-Nyugaton élnek.

144



Apostolic Lutheran Church of America: főként a Közép-Nyugaton 
élő laestádiánus finnek tartoznak hozzá. Sem tornyot nem építenek, sem 
hangszereket nem használnak templomaikban. Az istentiszteletet, mely 
inkább kötetlen áhítatnak hat, laikusok vezetik.

Lutheran Churches of the Reformáld on: 1964-ben váltak ki a Mis
souri Synodból, liberalizmussal vádolva azt.

Protestant Conference (Lutheran): a Wisconsin Evangelical Luthe
ran Synodból vált ki 1926-ban, mert úgy érezték, hogy ott lelki zsarnok
ság és holt ortodoxia uralkodik.

Evangelical Lutheran Church, Eielsen Synod: 1846-ban alakult, há
rom gyülekezet tartozik hozzá. Elling Eielsen norvég bevándorló gyűjtött 
maga köré olyanokat, akik ellenezték az akadémiai képesítésű lelkészi 
szolgálatot és a liturgikus istentiszteletet.

A rövid jellemzések érzékeltethették, hogy az evangélikusság sok
színűsége és egységének hiánya mögött olyan tényezők hatottak közre, 
mint a nemzetiségi-nyelvi háttér, kegyességi irányzat, valamint az ame
rikai kontinens roppant méretéből adódó elszigeteltség és kulturális kü
lönbözőség. Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni azt a tényt 
sem, hogy a hosszú tradíciókkal rendelkező országokból jött evangélikus 
bevándorlóknak, ha egyáltalán érdeklődést mutattak iránta az új ha
zában, az egyházi életet teljesen, élőiről kellett felépíteniük és megszer
vezniük. 1840 és 1875 között az Egyesült Államok területén 50 szinódus 
(tulajdonképpen gyülekezetek szövetsége, a mi fogalmaink szerint egy
házkerület) szerveződött. Már 1896-ban és 1918-ban egyesült evangélikus 
egyházak jöttek létre, és nyolc evangélikus egyház részvételével országos 
tanácsot alakítottak (National Lutheran Council), mely közel ötven, évig 
működött, míg 1966-ban felváltotta a Lutheránus Tanács (Lutheran 
Council in the USA), miután kialakult a három legnagyobb egyháztest 
(LCA, ALC, LCMS), melyek közül az ALC és a LCA a Lutheránus Vi
lágszövetségnek is tagja.

E két utóbbi evangélikus egyház oltár- és szószék-közösségben is 
áll egymással. Az American, Lutheran Church a Missouri Synoddal is. 
Ismételten felvetődő kérdés az ALC és a LCA egyesülése. Azok, akik 
fenntartásaikat hangoztatják az egyesüléssel szemben, inkább csak at
tól tartanak, hogy huzamos ideig szervezeti kérdések és viták kötnék le 
az erőket az evangélizáció és, misszió, tehát a tulajdonképpeni feladat 
helyett. S természetesen olyan félelmeknek is hangot adnak, vajon az 
óriási szervezet nem lesz-e sóikkal nehézkesebb és önmagával foglalkozó, 
mint a korábbi két „kisebb” . A LCA, az ALC és az AELC már 1978-ban 
közös munkacsoportot hozott létre az egyesülés kérdésének tanulmá
nyozására. Mindhárom oldalról hangsúlyozzák, hogy az egyesülésnek 
sem teológiai, sem egyéb akadálya nincs. A megbeszélések kezdetén 
azonban aláhúzták, hogy olyan szervezet kialakításán fáradoznak, mely 
nem csökkenti, hanem ha lehet még fokozza szolgálatuk hatékonyságát. 
A munkacsoport négy lehetőséget terjesztett az egyházak és gyülekeze
teik elé:

1. Megmarad a három egyház az eddigi formában, de fokozza 
együttműködését.

2. A három egyház egyesült egyházat alkot, mely bizonyos közös és 
nemzetközi feladatokat is ellát, egyébként megmarad a három, egyház 
önállósága.

3. A három egyházszervezet feloszlik és egyesült egyházzá lesz, me
lyen belül 5—8 nagyobb földrajzi egység relatív autonómiával rendel
kezik.
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4. A három egyház egy egyházzá lesz, melyre minden közös funk
ciót ráruháznák, s mely 5—8 nagyobb földraja egységre (provinciára, 
egyházkerületre) oszlik, amelyek viszont ismét kisebb, mintegy száz-száz 
gyülekezetből álló egységeikből állnak egy-egy püspök vezetése alatt.

A gyülekezetek válaszát 1981 közepére várták, melynek alapján az 
egyházkerületek tanácsai megteszik javaslatukat. 1982-ben pedig a há
rom egyház közgyűlése ugyanannak a napnak ugyanabban az órájá
ban — hogy ne befolyásolják döntésükkel egymást — szavaz a javas
latokról.

Missouri Synod

Magyarországról nézve a legkülönösebbnek ez az egyház tűnik. 
Részben azért is, mert általában csak akkor kapunk híreket róla, ha 
sajátos magatartásáról van szó, s kevesebbet hallunk mindennapi éle
téről.

Létrejöttében meghatározó szerepet játszott, hogy 1839-ben szász 
evangélikusok nagyobb csoportja emigrált Amerikába, mert ellenezte 
az ún. porosz uniót. Ezért azóta is hevesen szembefordulnak minden
fajta „unionizmussal”. Biblia-értelmezésükben a verbális inspirációhoz 
ragaszkodnak. Nem vállalnak közeli közösséget olyan evangélikus egy
házakkal, melyek nem fogadták el a Liber Concordiae-t. Egyházszerve
zeti tekintetben a gyülekezetét tartják döntő fórumnak: nem a püspök 
aráinál, hanem a gyülekezet. Természetesen hallani sem akarnak a nők 
lelkésszé avatásáról. Nem tagjai sem a Lutheránus Világszövetségnek, 
sem az Egyházak Világtanácsának.

1969-ig, Olivér R. Harms egyházelnökségéig nyitottabbak voltak a 
többi evangélikus, egyház irányában, utána Jacob A. O. Preus elnökké 
választásával sokkal merevebb irányzat kerekedett felül. A Concordia 
Seminary (St. Louis) elnökét, John H. Tietjen professzort és. ötven(!) 
kollegáját hamis- tanítással vád alá helyezték. A vizsgálatok során odáig 
élesedett a helyzet, hogy a 600 teológiai hallgató többsége kivonult a 
szemináriumból és professzoraival együtt exil-szemináriumot szervezett, 
a Seminexet. 1976-ban pedig 205 protestáló gyülekezet és 279 lelkész 
kiszakadt a Missouri Synodból és megalakította az AELC-t.

Egyedül az ALC-vel vannak oltár- és szószék-közösségiben. Eltéré
seik miatt azonban 1977-ben és 1979-ben tartott közgyűléseiken a kap
csolatot „protestáló közösséggé” (fellowship in protest) nyilvánították. 
1981-re pedig javaslatot tesznek ennek a közösségnek a megszüntetésé
re, noha kívánják a kapcsolatokat általában. (A dolgozat gépelése köz
ben érkezett a hír, hogy a nyári közgyűlés elfogadta a javaslatot és 
felmondta ezt a közösséget.

A kép másik oldalához tartozik viszont, hogy éppen ez az egyház 
nagyon erőteljes és eleven missziói munkát végez az Egyesült Államok 
különféle kisebbségi csoportjai között, valamint Kelet-Ázsiában. Amikor 
1979-ben a Távol-Keleten jártam, meglepetéssel tapasztaltam beszélge
téseim során, hogy az ottani evangélikus egyházak többsége a Missouri 
Synod missziói munkája nyomán jött létre, — de merev elzárkózását 
már nem követték. Akkor ítélünk helyesen, ha ezt nem, missziói munká
juk gyengeségének, hanem inkább valódisága jelének tartjuk. Meg kell 
említeni még, hogy az emberi nyomorúság enyhítésében is aktív és ál
dozatos részt vállalnak, s hajlandók hitvallásbeli különbségek ellenére 
együttműködni másokkal.
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Amerikai stílus

Sok tényező együttesen alkotja az ún. amerikai stílust. Az alábbiak
ban nem ezt a stílust határozom meg, hanem inkább azt a környezetet 
villantom fel, mely — többek között — ezt a stílust előidézte és moti
válja.

1. Amerikába nem egyházak emigráltak, hanem emberek, akik a mos
toha körülmények között, ahová akkor kerültek, nem gyülekezetek szer
vezésére és templomok építésére gondoltak először. Német területről 
legalábbis 1881 után indultak csak nagyobb számban evangélikus lelké
szek, tanítók, diakónusok, igehirdetők az új világba. 1880 és 1890 között 
a német gyülekezetekben állandóan átlagosan 1500 lelkész szolgált Ame
rikában. Az egyház lassan, nehézkesen megpróbált a kivándorlók nyo
mába eredni. Az újvilágban a gyülekezeteket meg kellett szervezni, az 
embereket meg kellett találni és össze kellett gyűjteni. Nem megkezdett 
munkát folytattak, hanem új ugart törtek. A hang, a sílus, a munka- 
módszer szükségszerűen alkalmazkodott az új körülményekhez. A kör
nyezet pedig bányászoké, farmereké, kereskedőké, nincstelen munkásoké 
volt.

2. St. Peter gyülekezet, New York: néhány évvel ezelőtt 9 millió 
dollárért telket bocsátott áruba a belvárosiban. Az adásvételi szerződés 
értelmében templomot és gyülekezeti központot építhetett a néhányszáz 
lelkes gyülekezet a telken épülő 276 méter magas, pilléreken nyugvó fel
hőkarcoló alá. A járdáról be lehet nézni a templomtérbe. Hétköznap 
délben is rendeznek alkalmakat a belvárosban dolgozó hivatalnokok és 
látogatók részére. Kis színháztermükben olyan darabokat is bemutattak, 
melyek azután arattak sikert a Broadwayn. Jazz-koncertjeiken koráb
ban Duke Ellington is fellépett. Egy 20. századi metropolisban így is 
próbálják az evangéliumot megszólaltatni és az emberekhez eljuttatni.

3. A modem lehetőségekkel való élésnek megvannak a maga — teo
lógiai — veszélyei is. Sokszor hangoztatott panasz, hogy számos rádió- 
és tv-evangélizátor Isten szeretetét a csekkbefizetés megtörténtével kap
csolja össze, s ezért még nagyobb szélsőségekre ragadtatják magukat, 
mint a Luther korabeli búcsúárusok.

4. Az evangélikus egyházakban az áldozatkészség jelentős. Értenek 
ahhoz, hogy egy-egy programra, támogatásra szoruló célra ráirányítsák 
és rajta tartsák a figyelmet. Egyrészt egészen konkrét feladatokat tűznek 
ki, másrészt részletesen, beszámolnak az anyagiakról: ezzel nyugtáznak, 
de nyugtatnak is, hogy adományokkal megfelelően bánnak. Az ALC 
nagy missziói felhívására 1976-ban 35 millió dollár folyt be, 40 százalék
kal több, mint tervezték!

5. Igen jelentős az evangélikusság világszolgálata. 1940 és 1977 között 
az Egyesült Államok evangélikusai 227 millió dollárt adtak ilyen célra. 
Erre nemi elég azt mondani, hogy természetes, ők igazán megtehetik. 
Ott sem mindenki gazdag. Különben pedig fordíthatnák más célokra is.

6. Evangélikus egyházi lapok összesen 1,5 milliós példányszáimban 
jelennek meg. Evangélikus rádióműsort (Lutheran Hour) 1945 óta, tv- 
műsort (Thisi Is The Life) pedig 1952 óta sugároznak. Összesen 40 evan
gélikus college van az országban. Az óriási lehetőségekkel igyekeznek 
profi-módon élni.

7. Az egyházszervezet sajátossága, s ennek történeti okai is vannak, 
hogy a különböző gyülekezetek tagjai az egyháznak. Tehát a gyülekezet 
dönt, hogy melyik egyháztesthez akar tartozni, s követi-e, ha két egy
háztest egyesül, stb.

147



8. A gyülekezetek élete eleven — ez minden látogató benyomása. 
Aki tagja a gyülekezetnek, részt is vesz életében. Az a gyülekezet pe
dig, s ez a másik oldal, melyben, nincs élet, nem képes fennmaradni. 
Amint az ötvenes-hatvanas években százszámra szerveződtek az új gyü
lekezetek, úgy megtörténhet, hogy evangélikus templomok és gyülekeze
tek elnéptelenednek. Nosztalgiából sem szervezeti kereteket, sem épüle
teket nem tartanak meg.

Ami az amerikai átlagpolgár látóhatárát illeti, az valóban, megle
hetősen amerikacentrikus. A nem-amerikai ezt szűknek érzi, de ne fe
ledjük, hogy Európa nagyságú országról van szó, melynek befolyása 
sem utolsó.

9. Az egyházi szolgálatban, igehirdetésben, teológiai munkában bi
zonyos, gyakorlati beállítottság érvényesül. A gyakorlatiasság nem el
lentétes feltétlenül a mélységgel. Amerikában nem, lehet olyan mérték
ben tradicionális keresztyén életre támaszkodni, mint Európában. Amit 
ott hirdetnek, annak érthetőnek és építőnek kell lennie, annak meg
hallgatásra kell találnia, különben nincs gyülekezet, vagy a lelkészt 
küldik el. Német teológusok könnyen mondják, hogy pl. az amerikai 
bibliai teológia módszerében nem elég kritikus. A németeknél sokkal 
kritikusabb a módszerek egyoldalúságával szemben. A teológiai munka 
komolyságára egy adat: az elmúlt évek során 55 kötetes Luther-k iadást 
jelentettek meg. Két — már1 nem mai — név: két amerikai teológus ne
ve, Reinhold Niebuhr és, Paul Tillich. S egy könyveim: Patrick Henry, 
New Diredtions in New Testament Study, 1979 (Üj irányok az újszövet
ségi kutatásban) — páratlanul érdekes, gyakorlati, kritikus és átfogó be
vezetés.

10. Spiritualitás. Teológiai Akadémiánk észak-amerikai látogatói kér
dezték az épület megtekintése után: hol a kápolna? Mutattam a zuglói 
templomot. Nem, nem arra gondolnak, hanem hol van az a hely, ahol 
a hallgatók, akik mások lelki vezetői, tanácsolói lesznek, maguk is el
csendesedhetnek? Aztán, amikor 1976-ban néhány órát, New Yorkban 
tölthettem és meglátogattam a Lutheran Ohurch in, America székházát 
a Madison Avenue-n, akkor megmutatták a kápolnát is. Meglepődve 
hallottam, hogy rendszeresen (emlékezetem szerint hetente egyszer) rö
vid istentiszteletet tartanak az ott dolgozók részvételével. Nem a mun
kaidő alatt. Ilyenkor korábban jönnek be a hivatalba. — A spiritualitás, 
tudom, nem helyiségek és alkalmak dolga, de feltétlenül az is.

Egyház és állam
Az alcím így különös, hiszen éppen az Egyesült Államokat szokták 

klasszikus példaként említeni arra az egyházpolitikára, melyet, ezek a 
szavak jellemeznek: szabad egyház a szabad államban.

Iskolákban imádság nincs, hitoktatást nem tartanak. Az evangélium 
hirdetése a szabad verseny keretei között történik. Szabad a terep min
den felekezetnek, vallásalapítónak vagy gurunak. Robert J. Marshall 
idei látogatása, alkalmával említette, egyesek lelkésznek adják ki ma
gukat és temetési szolgálatokra vadásznak, s az egyháznak a saját „pro
pagandáján” és hívei belátásán kívül semmilyen más, védekezésre sincs 
lehetősége.

Természetesen egyházi adó sincs, csupán önkéntes hozzájárulások és 
adományok. A mi helyzetünkhöz képest azonban óriási különbség, hogy 
az egyháznak ott léhet profitszerző vagyona. Ehhez hozzátartozik a vesz
teség rizikója is. Az említett new-yorki St. Peter gyülekezet pénzét rész
vényekbe fektette és 800 000 dollárt veszített. Ezért nem túlzás azt állí
tani, hogy az egyház vagy egy-egy gyülekezet pénzügyeit, de személyzeti
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ügyeit is, a kapitalista gazdálkodás szabályai szerint intézik. Egy ked
vezmény azért mégis van: a jótékony célú adományok, s ilyen az egy
háznak adott támogatás is, csökkenti az adóalapot. A progresszív adó
zási rendszerben, adott esetben, az ilyen adakozás egyenesen „hasznos” 
lehet az adózónak. Arról nem is beszélve, hogy egészen más az adózás 
és az adakozás presztízse.

A diakóniai és karitatív munkánál, mely szintén jelentős, természe
tes együttműködés folyik az egyházak és a különböző szintű kormány
zati szervek között. A kiterjedt diakóniai munka nem lenne lehetséges 
a kormányzat pénzügyi támogatása nélkül. Nyilván elengedhetetlen az 
egyháztagok áldozata is. 1968-ig az Egyesült Államok — a bevándorló
kon kívül — 110 000 menekültet fogadott be. A többszázezer vietnami 
menekült fogadása is úgy történt, hogy az állam pénzt adott, az egyhá
zak pedig végezték a munkát.

Evangélikus lelkészek megtalálhatók a gyülekezeti munkán kívüli 
területeken is. Így főiskolákon és egyetemeken 800 evangélikus lelkész 
teljesít szolgálatot. Az evangélikus: egyházak rendszeresen küldenek lel
készt Washingtonba a kongresszus mellé, hogy a kongresszusi és képvi
selőházi tagok és kormánytisztviselők segítségére legyenek. Sokszor ta
lálhatók egyházi emberek egy-egy elnök vagy más vezető politikus kí
séretében. Tábori lelkészek (military chaplain) szolgálnak az amerikai 
hadseregben. Az elmúlt években alvashattunk arról az egyházi tiltako
zásról is, hogy a CIA ne használjon hírszerzésre lelkészeket vagy misz- 
szionáriusokat.

*

Észak-Amerika hatalmas terület. A helyzet sokrétű. Lehetetlen az 
evangélikusság életéről igazán alapos és átfogó képet adni ilyen szűk 
keretek között és lényeges helyszíni benyomások nélkül. Ha sikerült 
csak néhány ponton eddig mellőzött szempontokra felhívni a figyelmet 
és néhány előítéletet, akár pozitívat, akár negatívat, megingatni, azt 
hiszem, akkor máris igazabban értjük az észak-amerikai evangélikusok 
életét, szolgálatát és problémáit.

Reuss András
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Tanulmány
 

Hit és művészet
Miért á llu k  úgy egy-egy műalkotás előtt némán, visszafojtott lé

legzettel, földbeigyökerezett lábbal, mintha sohasem láttunk volna ilyen 
„csodát” ? Honnan, milyen gyökérből táplálkozik a művészet, amelynek 
ekkora ereje van? Miért reagál bensőnk érzékenyen az alkotásra? Talán 
a hitnek és művészetnek valahol mélyen köze van egymáshoz? Hiszen 
egyház, ige, művészet mindig is szoros kapcsolatban álltak. . .

1. Alkotás a transzcendencia mezsgyéjén 
A) Hit és művészet formális analógiája

A hit és művészet formális analógiájára e két jelenség transzcen
dens elemei adnak alapot. Úgy gondoljuk, hogy nem szükséges e helyen 
az istenhit transzcendens voltát külön tárgyalni. Az analógiához elég 
kiindulási alap, hogy a keresztyén hit ahhoz az Istenhez kapcsolódik, 
aki immanens világunkhoz kívülről viszonyul, de tevékenységét ebben a 
világban ismerjük föl. A művésznek az alkotáshoz való viszonya, maga 
az alkotó folyamat formális analógiában van a hit „tárgyával” , akihez 
a hit viszonya fűz. (Ennek részletes magyarázatára még visszatérünk.) 
Ez a formális analógia lehet oka annak, hogy a művészet és a hit bi
zonyos misztikus közelségben vannak egymással.1 Erre a kapcsolatra 
utalhatnak Latinovits Zoltán kifejezései is:

„A  poéta-életű ember érzékeny antennájú, égi fogantatású, mégis 
emberformájú gyerek-ember. Olyan talán, mint mindnyájan voltunk. 
Vagy inkább szeretnénk lenni.

. . .  Játszóember, Hivő ember, gyerek-ember.

. . .  Az időben, térben, az örökkévalóságban élő, delejtűs, .dimenziós’ 
ember a költő-művész.

Honnan jött? A végtelenségből. Hová tart? A véges jelenvalóságból 
a halhatatlanságba.

...Lehet, hogy van és nincs között biztos hajósunk a poéta? A fo- 
gantatott gyermek? Valamely izgága Jézus? Hitem szerint az, nyilván 
hajtja őt valami, az örökkévalóság retúrjegyével utazót, hogy szóljon, 
toporzékoljon és tanítson, hogy közvetítsen.”2

a) A művészet transzcendens eleme

Kézenfekvőnek tűnhet a művészet transzcendens voltát a gótikából 
levezetni.. A középkor művészete egyértelműen természetfölötti célokat 
tűzött maga elé. Az alkotásokban tükröződik a külvilághoz való új, 
metafizikai viszony szemléltetése. A művészi alkotás mélyebb értelmét 
nem a természeti élményben, hanem Istenélményben látták. A földi 
dolgokban is Isten rendje tükröződött. Ezért fordult el tudatosan a gó
tika a természethűségtől. A valóságos formának is magasabbrendű szol
gálata volt, a néző szeme elé állítani az isteni szubsztanciát, a transz
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cendens törvényszerűséget.3 Azonban ez a világszemlélet nem érvényes 
minden korra. A művészet transzcendens elemét nem a művészet tár
gyában, hanem az alkotó folyamatban kell keresni. A fáradságos mun
kának a művészi alkotó folyamatban is nagy szerepe van. A létrejött 
alkotás viszont tagadja a fáradságot, a vajúdás kényszerét. A játék 
szintjére emelődik, még ha a játék fáradttá tesz is. A művész a meg
valósult műbe kényszeríti a gyötrő szenvedést. Ezért a beteljesülés 
olyan, mint a megérkezett, hazatért ember békéje. Ez a „természetfe
letti” történés fejeződik ki József Attila tömör mondatában:

„Irgalom, édesanyám, mama, nézd, jaj kész ez a vers is!”4 Pedig 
kétségtelenül átéli az alkotás kényszer, teher voltát is. Az alkotás vi
szont transzcendálja az alkotó folyamatot, saját létrejöttétől megsza
badulva megpihen.5 Immár megszületett, önálló életet él. Ez esetben a 
teremtés analógiájával van dolgunk.

b) A művészet dialektikájae

Előre tisztáznunk kell, hogy a dialektika érvényes az alkotás folya
matára, és a létrejött műalkotással való szembesülésre is. Mind az al
kotót, mind a szemlélőt dialektikus kapcsolat fűzi a műhöz. Először is 
az alkotással való szembesülés „meghökkentő találkozás” . Nem véletlen, 
hogy a műalkotás arra kényszerít, hogy előtte csendben maradjunk. 
Az ember aktivitását felváltja a szemlélődő elmerülés, a kontempláció. 
A műalkotásnak az a sajátossága, hogy „magába szív”, el kell mélyedni 
benne. A művésszel és a szemlélővel is történik valami: kényszerül ki
lépni önmagából. Az alkotónak médiummá kell lennie valami számára, 
ami általa akar megvalósulni. Ezt a folyamatot csak az inspiráció fogal
ma fejezi ki igazán. Minden kényszer alatt történik, mégis a legtelje
sebb szabadságérzés kapcsolódik hozzá. Az a tudat, hogy semmi sem 
köt meg. Az ember úgy érzi, hogy kiszakíttatott a világból. A művész 
meghökkenve áll az őt hatalmába kerítő élmény előtt. Tökéletes vissz
hanggá kell válnia, hogy kifejezhesse annak lényegét, amit kapott. Ki
nyilatkoztatás ez. Valami hirtelen teljes bizonyossággal lénye legmélyéig 
megrendíti és felkavarja az embert. A művésznek inspiráltságában, a 
szemlélőnek megragadottságában megváltozik „szubjektum-objektum- 
korrelációja” . A művészi élmény nem tárgy, amelyhez valamiképpen vi
szonyulunk. Az ragad meg és tesz objektummá. Ezt jelenti az inspiráció.

Felvetődik a kérdés: mi ez a valóság, és mi ez a hatalom, ami itt 
jelentkezik, és ki küldte? Isten az, vagy valami démon? A művészetben 
e két ellentétes hatalom megnyilvánulását észlelhetjük. A kérdést tehát 
csak úgy fogalmazhatjuk meg, hogy mindkét lehetőséget fenntartjuk.

A szembesülés a műalkotással ugyanakkor „meghitt találkozás” is. 
Ez képezi a dialektika másik tagját. A meghittség abból adódik, hogy 
a műalkotásban saját világunk titkait és azok leleplezését ismerjük fel. 
Ennek legnagyszerűbb példája a tragédia. A hős helyettünk szenvedi 
végig az emberi lét problematikáját. Az eseményekben saját világunk
ra ismerhetünk, a történés egzisztenciálisan érint. A tragikum a kon- 
templatív tetszésből annak ellentétéhez vezet: a megrendüléshez. (A tra
gédián keresztül érthetjük meg, hogy a műalkotás tartalma elsősorban 
nem a szép, hanem a valóság megfogalmazásában láthatóvá váló lényeg. 
A szép „csak mellékesen” hull az ölünkbe.) A művész alkotásában a 
léttel viaskodik és mindig újra legyőzi a világot. Ezért az alkotás fel
szabadító erejű, áttörés a valóság leplezetlen szemlélésére. Ilyen értelem
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ben a műalkotások egy hitvallás töredékei dialektikus módon. Egyrészt 
úgy, hogy aki vall, művének kulcsává válik, másrészt úgy, hogy a mű 
elválik alkotójától, önálló életet él.

A meghittség, a harmónia a világ legyőzése, küzdelem árán valósul 
meg. Nem esztétikus harmóniáról van szó, amely hazudhatja a dolgok 
megoldását, leplezheti a megoldhatatlanságot. A művész megoldását, a 
hős küzdelméből megszületett meghittséget nem fejezhetjük ki esztétikai 
terminussal, csak erkölcsivel: ez a katarzis.

Néhány mondatban már utaltunk arra, hogy a műalkotásban való 
találkozásban az egyébként érvényes szubjektum-objektum séma meg
változik. A műalkotás a vele találkozót megragadja, szinte megsemmi
síti. Ebben az értelemben a szemlélő lesz a műalkotás „tárgya”, ob
jektuma. Nem a szemlélő nézi az alkotást, hanem a mű „néz” a vele 
találkozóra, aki önfeledtté lesz. Ugyanakkor a kényszerítő megszólítás 
mellett létezik a dialektikus antitézis is. Az a nyereséges folyamat, ame
lyet önmegvalósításnak nevezünk. Minden műalkotás valami módon a 
művész önvédelme is a feléje nyomuló hatalommal szemben, amelynek 
művében ellene szegül. E tekintetben az alkotás a művész önközlése, 
önkifejezése. Nem csak vall valamit, hanem önmagáról vall.

Ugyanezt a folyamatot a műalkotást szemlélőnél, hallgatónál is fel
tételezzük. Hiszen az alkotás ösztönzi is a vele találkozót, hogy „ma
gához térjen” . Ebben az esetben a művel találkozó több puszta objek
tumnál, szubjektum, aki találkozik, aki ezt tudatosan észleli. A művészi 
alkotást szemlélve magatartásbeli változás jön létre. Az esztétikai maga
tartás etikaivá alakul.7 Puszta szemlélődésből döntés lesz, passzivitásból 
aktivitás, gyönyörködésből egzisztenciális érdekeltség.

Mindezt végig gondolva jelentkezik a teológiai probléma: a műal
kotás formális analógiája a hit „tárgyának” .

„A  hivő sem érzi magát azzal szemben, akiben hisz, a hit szub
jektumának. Inkább olyannak, akit kihívtak, kiválasztottak és megszó
lítottak. Miközben egy pillanatra úgy tűnik, hogy az Isten melletti dön
tésnek ő a szubjektuma, vagyis az alanya, a következő pillanatban már 
tudja, hogy döntési területe bele van ágyazva egy őt körülvevő cselek
ménybe, hogy döntöttek felette.”8

Akit a hívás elért, pici ponttá zsugorodik, mert a hit ahhoz kap
csolódik, aki létrehozta. Tehát a hit szubjektuma csak mint megszólított 
létezik. Azért nem tekinthet a hivő ember Isten cselekvésére tárgysze
rűen, mert Isten alkotta, mert saját maga „tárgya” Isten munkájának.

Másik oldalról viszont a hitben velünk találkozó Isten — és ez a 
művészet sajátja is — azt ígéri, hogy az odaadásban (önfeledtség) meg
találjuk önmagunkat (Mt 16,24—25 pár.). Nem vagyunk bábok, Isten al
kotásának csupán objektumai. A teremtésben Isten saját képére és ha
sonlóságára formált minket, a partnerség viszonyát ajándékozta ne
künk (lMóz 27). Ezzel függ össze, hogy a bűnös az „imago Dei” -t elvesz
tett, de megváltott ember azonnal „megtalálja” önmagát, ha rátalál 
Istenére. Tulajdonképpen kihívott a világból, ahol hamis isteneket szol
gálva önmagát is elhibázta. Viszont az igazi Úrhoz kötődve megtalálja 
helyét a világban is. Isten azt akarja tehát, hogy önmagunkra is rá
találjunk. De előbb megmondta, hogy kik vagyunk és mivé kell len
nünk: az ő teremtményei és gyermekei. Erre a kívülről való közlésre 
azért van szükségünk, mert az „imago Dei” elvesztése miatt ez a sa
játosságunk idegenné vált. Természetünknél fogva nem ismerjük föl. 
Csak a Szentlélek ereje képes önmagunktól elszakítani, hogy az igazi 
énünkké lehessünk.
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c) Hit és művészet differenciálása

Felvetődik a kérdés: hol van a formális analógia határa, a hitben 
való magunkra találás és a művészet révén lehetséges önmegvalósítás 
között? E kérdés tisztázására szükségünk van, hiszen hit és művészet 
nem léphetnek egymás helyébe.

A művészet kétségtelenül a világi jelenségek sorába tartozik, segít
het énünk kibontakozásában. Ez mindig csak az emberi énünk kiteljese
dése léhet. Ha a művészet a legbensőre, az énünk mélyére hivatkozik is, 
az nem más, mint a nagyon is emberi énünk. Ebben az emberi énben 
azonban felismerhető Isten keze munkájának nyoma (Rm 1,18 kk). Szí
vünkbe írta törvényét, a hittől legtávolabb álló emberében is. A transz
cendens beleplántáltatott az immanensbe. Nem kérdés, hogy ez önma
gában nem elég, szemben a teológia naturális állításával. Az Isten-isme- 
ret-fokot azonban eléri, amely a transzcedens jelenlétét érzékeli. A mű
vész erre lel rá, ezt revelálja az immanens világ felé, amennyiben 
„egyetemes” érvényű igazságokat, vagy annak egy részét mond ki.

A keresztyén ember hite a Jézus Krisztusban adott külön kinyilat
koztatásból táplálkozik. Egzisztenciájának alapjai mások, de életkörül
ményei azonosak minden emberével.

Az élő, látható, tapintható művészet sokszor tetszetősebb, vonzób 
a megjelenített tartalom révén, mint az élő, de természetes érzékeléssel 
csak áttételesen fogható releváció speciális. Ezért lényeges a Thielicke 
által felvetett kérdés, amelyet a keresztyén ember a művészettel konfron
gálva sem kerülhet el: „melyik énemhez hívattam” ?9

A keresztyén ember megváltottságának tudatában differenciálni tud 
„régi és új” énje között. A külön kinyilatkoztatás többletével szemléli 
a művészetet, ezért lehetnek számára elevenek annak kérdésfelvetéséi. 
Szabadságában áll, hogy gyönyörködjék a „sóvárgó teremtettség” (Rm 
8,22) szépségében, amelyet a művész megjelenít. Ezzel viszont nem ér
heti be. Igényelnie kell az új ént, amely a régire visszatekinthet, de 
csak úgy, mint ami már mögötte van (Gal 2,20; Róm 6,8—11). A ke
resztyén ember komolyan veszi tehát a művészet mondanivalóját, de 
még tovább kérdez: kit dicsér az alkotás?

Bj A célszerű világ és a művészet célja

Kant az „Ítélő erő kritikájáéban a műalkotás immanens teleológiá- 
járól beszél, hogy az független minden történeti célrendszertől. Nem 
úgy szolgál, hogy az a művészi alkotás intenciója lenne. Mégis a mű
vészet célt tölt be, egy felsőbb értelmi összefüggésben. Ez csak kijelentő 
módbeli megállapításunk lehet, semmiképpen sem imperatívusz a mű
vészet felé. Kimondhatjuk azonban, hogy a művészet szolgáló — ha 
nem is szándékos és céltudatos — módon beletartozik egy őt átfogó 
célrendszerbe. Szolgál a kultúrának, segít abban, hogy az ember egy 
hozzáillő embervilágot építsen föl. Szeretné formálni a világot. A mű
vészet a lényegest igyekszik feltárni, ily módon produktív társadalmi 
funkciója van. Az ilyen megállapításokat csak a művész háta mögött 
mondhatjuk, sohasem úgy, hogy parancsnak vehesse. Ezzel ugyanis meg
szűnne az alkotás feltétel nélkülisége.

Borsos Miklóst kérdezték meg egyszer, hogy kinek dolgozik a mű
vész elsősorban. „ . . .  a közönség mindig azokból áll, akik érdeklődnek 
iránta, akiket magával tud ragadni. Kikből áll a mozik közönsége? Akik
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jelen vannak az előadáson. Aki nincs ott, az nem a mozi közönsége. 
A képzőművészetben is így van . . .

Élt a köztudatban egy hamis törekvés, hogy a társadalom minden 
tagjának legyén köze a művészethez. Ez abból indult ki, hogy a mű
vészetnek feltélenül propagandisztikus hatóerőt tulajdonítottak. . .  A mű
vésznek nem ez a feladata. Közölni, kifejezni, jelenteni. Az igazi mű
vész nincs korhoz kötve, de minden kor számára van mondanivalója.”10

a) A művészet mint mágia

A  művészet vallásos motiváltságát legkézenfekvőbb a kezdetek al
kotásain vizsgálni. Az őskori barlangrajzok mai értelmezésünk szerint 
egyértelműen mágikus megjelenítések. Varázslás történt: az által, hogy 
ábrázolták, hatalomra tettek szert az elejtendő állat fölött. A varázslás 
lényege pontosan a célra irányultság. El akar érni valamit, meg akarja 
változtatni a jelen állapotokat, befolyásolni a jövőt. Ez a magatartás 
viszont félreismerhetetlenül megjelenik a magasabb fejlettségi szintű 
vallások sorában is. A pogány bálványimádó azért viszi áldozatát az 
istenséghez, hogy kedvezményeket harcoljon ki magának. A művészkéz
zel megjelenített istenség pedig kultuszának beavatottjai révén elfogadja 
a felajánlást. Ha egyszerűsítve is, de végső soron arról van szó, hogy az 
ábrázolt Istent az ember hatalmába kerítheti.

A művészet mint emberi alkotás a mindenségből hódít területeket. 
Amit ábrázolni, megjeleníteni képes, az az övé, a fölött már-már ha
talma van. Innen megközelítve érthető a mai, vallásos élményre éhező 
ember művészetvallása. Az alkotás a szemlélő számára a megkötözött 
transzcendens egy részévé válik, amelyet a műélvezet révén integrálhat, 
magáévá tehet., mert hatalomra tett szert fölötte az által, hogy meg
jelenítette. Mivel a mai ember önmagától, önmaga mélységeitől fél leg
inkább, érthető a mágia iránti igény: önmagát saját erőből nem tudja 
megváltoztatni.

A szakrális művészet annyival keresztyénség előtti, amennyivel az 
ember az. Ez a művészet adta meg az istenséggel való találkozás lehe
tőségét. A szobor, a rajz megtestesülés, amely az istenség szubsztan
ciáját hordozza, külső jegyeivel megjeleníti.

h) Képtilalom és Krisztus-ábrázolás

Az Ószövetség számára ez nem egyszerűen bálványimádás, hanem 
képtelenség. Isten Izrael számára kinyilatkoztatást ad, és ez a kiválasz
tottak számára is a maximum. Az egy Isten láthatatlan (Ex 3,14). Izrael 
világértelmezése a képtilalomban különösen is polemikusan fogalmazódik 
meg a környező természeti vallásokkal szemben. Azt az elképzelést, hogy 
a világ sokféle közvetlen kinyilatkoztatás helye, túllépte Izrael vallása. 
A kisebb-nagyobb ókori vallások istenségei égi, földi, vagy alvilági ha
talmasságokat személyesítettek meg. Jahve világhoz való viszonya egé
szen más. Bármilyen mértékben hatja is át, Jahve a világ számára 
mégis transzcendens marad. A természet nem Isten egy megjelenési for
mája, hanem teremtője áll vele szemben. Ez azonban azt jelenti, hogy 
a képtilalom hozzátartozik rejtettségéhez. Jahve kinyilatkoztatása a kul
tuszban és a történelemben teljesedik be. Deuteroézsaiás szemléletes ka
rikatúrát rajzol a bálványszobrok előállításáról (Ézs 44,9 kk). Két dolog
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teszi a bálványokat átkozottá: az anyag profanitása és az alkotó esendő- 
sége. Az idegen istenek képei nevetségessé válnak,11 mert a végtelent 
a végesbe akarják zárni. A bálványszobrot, amely megvalósult, nem 
mint tökéletlen rejtjelet, hanem mint az ábrázolt istenséget magában 
rejtőt értelmezték.

A keresztyénség számára Krisztusban az egyetlen közvetítő jelent 
meg Isten és az ember között. Benne inkarnálódott az Istennel való 
találkozás útja. Jelenléte a kenyérben és a borban a maradandó együtt- 
lét ajándéka. Az ebből táplálkozó keresztyén „kultusz” lényege szerint 
ezért képnélküli, nincs szüksége arra, hogy Istent belekényszerítse az 
anyagba. A keresztyénségnek a képiségtől való szabadsága nyitotta meg 
az utat a művészet számára, hiszen nincs saját „szakrális” kultusza.12

Próbáljuk meg innen megközelíteni a Krisztus-ábrázolás problema
tikáját,13 amely a keresztyén művészet esszenciája.

Jézusról nem maradt valódi, történetileg hiteles arcképünk, port
rénk. Ezt nem szabad megszegényedésként értékelnünk. Sőt! Gondoljuk 
meg, ha maradt volna egy hiteles ábrázolás, milyen bálványképpé lett 
volna az évszázadok során! Jóllehet a Jézus-élete-kutatás a történeti 
Jézus egyre mélyrehatóbb ismerete a teológiában nagy tért hódított, és 
sok hasznos ismeretet nyújtott, csődje azonban megmutatta, hogy Jézus
életrajzzal, pszichoanalízissel nem lehet valódi Jézus-képet adni. Egyál
talán erre van-e szükségünk akár nekünk, akár a művészetnek?

Az ősgyülekezet a „vége” felől, feltámadása fényében értelmezte Jé
zus egész életét. Nem úgy, mint aki volt, hanem mint aki van. (Ezért 
nem volt mellékes ami életéből hagyományként fennmaradt.) Ezért érez
zük helyesebbnek a Krisztus-ábrázolás kifejezést, mint a Jézus-ábrázo
lást. A Jézus életének eseményeit ábrázoló alkotások túlutalnak önma- 
gukon. Metaforákkal, jelekkel mutatnak rá Isten valóságára, aki immár 
köztünk jelen van. Teljesíthető ez a feladat a képzőművészet számára? 
Egyáltalán vállalkozhat-e rá a művészet?

A Krisztus-kép problémája analógiája a prédikáció problémájának. 
A kiindulópont mindkettő számára a jánosi bizonyságtétel: az Ige testté 
lett (Jn 1,14). Az örök, a megfoghatatlan Isten látható alakot öltött. 
Történelmi, földi személlyé lett. Ez adhatja a bátorságot az ábrázolásra 
szóban és. képben. Sőt megbízatásunkká lett, hogy az Ige testté léteiéről 
emberi módon tanúságot tegyünk, a beszéd és a képiség művészi forma- 
nyelvével.

A feladat csak akkor teljesül, ha a művészet nem feledkezik el ár
iról a feszültségről, amit az inkarnáció jelent. „Az Isten-ember ábrázo
lása, aki a maga embervoltában Isten Fia, aki dicsőségét a legmélyebb 
megalázottságban mutatja meg, a művészetet alapvetően megoldhatatlan 
feladat elé állítja. Krisztus ábrázolásának problémája akkor oldható 
meg, amikor az elvi megoldhatatlanságot, mint ábrázolást belátják és 
igenük. Ez által válik az ábrázolás a műalkotásban tanúsággá, hogy az 
Isten-ember a megfeszített Ür éppen megalázottságában és dicsőségében 
együtt nem ábrázolható. A képi ábrázolás helyébe a jellel teli kép lép. 
A képies maga szimbolikussá válik, rejtjellé lesz oly módon, hogy a 
Megfeszített arca és teste csak egy egészen távoli jel a valóságos archoz 
és testhez képest a műalkotásban.”14

A fentiek miatt nem érthetünk egyet Vogel állásfoglalásával.15 Sze
rinte a keresztyén művészet Krisztus-ábrázolása minden jóakarata elle
nére is bálványképpé lehet. Bálvánnyá, amennyiben a köztünk jelenlevő 
Istent jeleníti meg.

Ha ez valóban igaz lenne, honnan vehetnénk a bátorságot akár az

155



igehirdetéshez is? Isten hús-vér emberré lett, vállalta a földi élet vé
gességét, a hozzá nem méltó formát, a rejtettséget. Minden megjelenítés 
— szóban, képben, plasztikában — egyedül erre, az inkarnáció csodájára 
építhet. Ha ez, a teljes jóindulat ellenére is blaszfémiává válhat, akkor 
semmi lehetőségünk és eszközünk nem marad Isten dicséretére és ma- 
gasztalására. Igehirdetést hallgatva kinek jut eszébe az elhangzott szót 
imádni? Pedig a szavak mestereként is Krisztus-festővé válik az em
ber, mint annak idején Pál apostol, aki a Galaták szeme előtt úgy írta 
le (festette meg) Jézus Krisztust, mintha közöttük feszítették volna meg 
(Gál 3,1). Ha a műalkotást szemlélve elfelejtjük, hogy az „jel” , bennünk 
van a hiba, nem a tiszta szándékban.

Hangsúlyoznunk kell: ahogyan a földi Jézus „jel” arról, hogy Isten 
köztünk és velünk van (Immánuel), ahogyan a Megfeszített „rejtjel” a 
dicsőséges Úrról, úgy a Krisztus-ábrázolás sem lehet más, „csak” na
gyon távoli „jel” arról a Krisztusról, aki

„ . . .  dicsőségéről lemondott,
szolgai formát vett fel,
emberekhez lett hasonlóvá,
és magatartásában is embernek bizonyult;
megalázta magát, és engedelmessé lett mindhalálig,
mégpedig a kereszthalálig . . .  (Fil 2,7—11)

c) A művészet vallásos célja

Emlékezzünk vissza ennek a szakasznak bevezetésére, ahol a művé
szet immanens teleológiájáról volt szó. Nem hazudtoljuk-e meg előbbi 
megállapításunkat, ha most a művészet „vallásos céljáról” beszélünk? 
Elképzelhető-e Isten célként, és a művészet amely őt szolgálja, nem szű
nik-e meg művészet lenni?

A keresztyén művészet Isten magasztalására, és a magasztalás hirde
tésére szolgál. Ha az a jelentősége, hogy a teremtett világ titkát, értelmét 
ábrázolja, és arra mutat,aki a mindenséget hordozza, akkor ennek a mű
vészetnek létjogosultsága van. Hiszen Isten nem egy cél a sok közül, ha
nem minden célt hordozó és megalapozó valóság. Jézus szava is arra utal, 
hogy Isten magábaíoglalja a világot: „mit segít az embernek (mi célja 
lehetne), ha az egész világot megnyeri is, lelkében pedig kárt vall” (Mt 
16,26). Ez végső soron azt jelenti, hogy értelmetlen dolog a világban bár
mit is realizálni, ha az aki értelmessé teszi a célokat, kimarad a számítás
ból. Akkor az élet értelme elhibázott. Tehát a doxológia nem elidegene
dés a művészetben, mert Isten nem a művészeten kívül álló cél. A művé
szet minden más életterülettel együtt Istenhez, tartozik. Aki világi célokért 
küzd, elidegenedik önmagától. Aki Istenre talál, önmagát is megtalálja, 
hiszen Isten lényének alapja. Így a keresztyén művészet, ha az a „lénye
get” ábrázoló sűrítés, a szó igazi értelmiében önmaga maradihat, önmagá
hoz vezet.16

Még egy kérdést tisztáznunk kell: mindenképpen elvégzi-e a keresz
tyén művészet ezt a feladatát? Nem valóságos-e a veszély, hogy a Krisz
tus-ábrázolás csak esztétikus élményt nyújt? Kierkegaard élesen megvi
lágítja ezt a kérdést: „Felfoghatatlan számomra.. .  a za  nyugalom, amivel 
a művész . . .  szorgalmasan festi Krisztust. . .  A  néző a képet a műértő 
szemével vizsgálja, vajon sikerült-e vajon mestermű-e, vajon a színek 
játéka és az árnyékok megfelelőek-e, vajon a vér olyan-e, vajon a szen-
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védő kifejezés művészien igaz-e — de a felhívást a követésre nem találja. 
A művészt csodálják, és ami valóságos szenvedés volt, a Szent valódi 
szenvedése, azt a művész a maga módján pénzre és sikerre váltotta á t . . .  
Számomra ez felfoghatatlan; a művésznek talán sohasem jutott eszébe, 
hogy ez megszentségtelenítés — és ez még fölfoghatatlanabb .. ,”17

A veszély állandóan fennáll, hogy a Krisztus-képet csak műalkotás
ként, esztétikai szempontok szerint értékeljük. Szinte provokálja az ilyes
fajta szemlélést, hogy jónéhány Krisztus-kép múzeumi kiállítási darab. 
Hány feszület is, amely azelőtt istentiszteleti helyen volt, ott tovább ha
tott, lehetőséget adva a meditálásra, múzeumi tárgyként, más kiállított 
tárgyak között, kényszerűen csak esztétikai élményt nyújt.

Megemlíthetjük az ellenpólus problémáját is, egy-egy rossz munka 
negatív hatását (közismert a vallásos giccsek özöne). Nyilvánvaló, hogy 
a sikertelen alkotások akadályozzák annak komolyamvételét, amit erede
tileg képviselniük, kimondaniuk kellene.

A valóban jelentős műalkotás esetében sem szabad azonban a kép 
esztétikai hatását és kifejező erejét egymás ellen kijátszani. Újra csak 
az igehirdetés példáját említjük. Nem történhet-e meg, hogy a prédikációt 
retorikai teljesítményként értékelik? Nem eshet-e meg, hogy esztétikai 
élményt is nyújt? Ha igen, egyáltalán felróható-e hibájaként? Úgy gon
doljuk, semmiképpen sem. Ellenkező esetben viszont, amikor az igehirde
tés megspórolja a mélységet, a mondanivalót, nem válthat-e ki a hallgató
ból ugyanolyan reakciót, mint a rossz alkotás? Le kell-e mondanunk 
mindezért a prédikálásról? A kérdés a nemleges választ is magában hor
dozza. Akkor ugyanez érvényes a képzőművészet Krisztus-ábrázolására is.

2. A hit művészi közlése

Az  előzőekből világossá vált számunkra, hogy a keresztyénség és a 
művészet sok-sok szállal kötődnek egymáshoz. Igaz, az egyháztörténet 
folyamán nem hiányoztak a művészet ellenes irányzatok sem. De úgy 
gondoljuk, ezek elfajulások, az eredetileg organikus sejt „betegségei” . A 
művészetellenesség a hit félreértéséből, a megigazulástan téves értelme
zéséből, és ezzel együtt a szabadság félreismeréséből következhet.

A) „Keresztyén művészet”

Egyház és művészet, egyházművészet, egyházművészeti alkotások 
— ezeket a szókapcsolatokat számtalanszor használjuk. A legvitatottabb 
kérdések közé tartozik, van-e sajátosan „keresztyén művészet” .18 Ha igen, 
mi garantálja keresztyén jellegét, a művész hite, vagy a műalkotás tar
talma?

E két álláspont figyelembevételével próbálunk meg válaszolni a kér
désre. Bizonyos, hogy a keresztyén hit szívesein használ fel bibliai témá
kat. A kérdés ebben az esetben az, hogy a keresztyén hit csak a tipikusan 
„keresztyén témák”-han közölhető. Szándékosan 20. századi művész pél
dáját említjük: Kovács Margit életművét. Számtalan „nem keresztyén 
téma”, mégis a figurák égszínkék szeméből, a művésznő egész stílusából, 
a témaválasztásokból sugárzik a hit látása. Egész jelentéktelen kis figura, 
egy „nefelejcskék szemű fcoldusasszony”.111 Nem fölfelé fordított üres te
nyérrel kór, hanem tágranyitott tiszta kék szemével. „A test lámpása a 
szem” (Mt 6,22/a).
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Még egy dolog: egyértelműen eldönthető-e, dönthetürak-e egy művész 
hite felől? Mindenesetre nagy kockázat... Arról sem szabad elfelejtkez
nünk, hogy a megvalósult alkotás önálló életet él. Nem kell mellette bá
báskodnia az alkotó személyének. Egy Kondor Béla kép: Keresztre feszí
tett Krisztus . . .  Kíntól görcsbe rándult kifordult kéz, a keresztfa tetején 
korona . . .  A kereszt alatt traktor, elnyűtt kalap, cipő, boltíves épület, egy 
sötétruhás égbeemelt karú ember, akinek szárnya nőtt . . .  Az egész kép 
fénylő sárga, mintha sütne a nap. Jellel teli alkotás ez. Akinek van szeme, 
lássa! Mégis merészség lenne a mű tartalmából, a témából egyértelmű 
következtetéseket levonnunk a művész hitére vonatkozóan. Az alkotással 
való találkozáskor sok múlik a szemlélő relativizáló látásmódján, amely 
a műalkotás mondanivalójának sajátos komolyanvétele.

Megállapíthatjuk, hogy egy mű elsősorban tartalmánál fogva válhat 
„keresztyénné” , ha mondanivalójával Istent magasztalja, őt dicséri. Ha 
ráadásul a művész életfedezete is ott van az alkotás mögött, az külön 
gazdagság.

3. A művészet feladata

A műalkotás egyfelől az emberi szabadság produktuma, másfelől vi
szont szabályoknak van alávetve. Olyan, mint a játék. Hiszen amikor 
játszik az ember, nem egyszerűen a játékösztönét éli ki, hanem önként 
alkalmazkodik a szabályokhoz, szabályszerűen küzd. A szabadság tehát 
valaminek a megértése, elfogadása, önként igazodás egy célhoz. Csak ahol 
a fölismert korlátokra igent mond az ember, ott valósulhat meg az em- 
beries szabadság és művészet. Hiszen mindkét esetben többről van szó, 
mint ösztönös önkifejezésről. Az emberi nagyság ott válik láthatóvá, ahol 
az elfogadott korlátok között a maximumot igyekszünk nyújtaná. Minél 
szorosabb a „játéktér” , annál emberibb a művészet.

B) Művészet és az emberszerető Isten 
(A művészet humanitása)

A művészet színterét eredetétől célhoz éréséig humán folyamatok 
veszik körül. Almikor a művész vállalkozik a valóság sűrítésére, az alkotás 
létrehozására, arról tanúskodik, hogy az embert nem determinálják a 
hétköznapi célok. Létezni több, .mint célszerűen élni a világban. A mű
vészet éppen ennek a többnek megmutatója, amikor emberségünkre hi
vatkozik. Felszólít, hogy ezt a többet meghatározzuk, megfogalmazzuk. 
A keresztyén ember számára a többlet azt jelenti, hogy élete Istentől ered. 
Isteni küldetés megbízottja a világban, óriási felelősséggel. Nem ura lé
tének, hanem szolgálatra, engedelmességre rendelt. „Sóhasem az önmagát 
kifejtő, hanem mindig a találkozó. Szabadsága nem abban áll, hogy meg
teheti amit akar, hanem, hogy eleget tehet rendeltetésének. Sohasem 
csak az élet során kiteljesedő, hanem mindig az is, akitől elvárható a 
készség, hogy formálni engedd magát . . .  mindig az is, akit megszólítanak. 
Ez a megszólítás egyidejűleg ,legyél’ és ,lehetsz’ ” .21 A hivő ember számára 
ez a hívás a művészeten keresztül is az emberszerető Istentől jön. Álta
lános felfogás, hogy a tájékozottság a művészetben, hozzátartozik a mű
veltséghez. A művészet ügye tulajdonképpen a humanitás kifejlesztése: 
Ezért van a művésznek óriási felelőssége a társadalomiban. A műveltség 
nem összegyűjtött tudásanyag, hanem a legbensőnkre ható tudás. A mű-
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vészet különösképpen is alkalmas a humánum megszólítására, erősíté
sére. Az igazi művészet a szemlélődésen, az esztétikai élményen túl 
egzisztenciális részvételre, állásfoglalásra késztet. A „hitvalló”, az em
beriség gondjait felvállaló művészet a tetszésen kívül vitát provokál, 
döntés elé állít. Egy bennünk meglevő, szunnyadó emberi lehetőségre 
hivatkozik, hogy azt kiteljesítsük. A művészet szolgálatba állításáról 
van szó, és ebben rejlik az esztéticizmus igazi krízise.22 A keresztyén 
ember hiheti, hogy a benne meglevő érzékeny „szerkezet” , a lelkiisme- 
rete, arra utal, hogy Isten képmására teremtetett. Számára a művészet 
felszólítása, a „legyél” és „lehetsz” attól az Istentől jön, aki Jézusban 
az ő egyetlen tökéletes képmásában közöttünk van. Az igazi Ember, aki 
a mi humánumunk kiteljesítője is.

c) Katarzis, vagy maradandó változás

Brunner etikája elemzi a művészet és vallás szoros kapcsolatát, és 
ennek végső gyökereit kutatja. Többek között foglalkozik a művészi ka
tarzissal.23 Szerinte ez csak pillanatnyi szabadulást adhat a szépségtől 
megragadott embernek. Ennek okát abban látja, hogy a művészet nem 
igazi, reális valóság, hanem csak egy „második világ” . Ezért nem adhat 
a művészet Brunner szerint megváltást, csak az időleges „szabadulás ér
zését” .

Ezzel a gondolatmenettel több ponton sem érthetünk egyet. Nem 
osztjuk azt az állítását, hogy a művészet merő fantáziálás, alap nélküli 
képzeletszülte „második világ” , amely csak szépségével ragad meg. Ez
zel a művészetet puszta esztétikummá degradálnánk, és így többszörö
sen konfliktusba kerülnénk eddigi állításainkkal.

A művészet értéke elsősorban mondanivalójában, igazságtartalmá
ban van. A művészi szép „mellékesen” hull az ölünkbe. Amelyik mű
vészet lemond erről az elsődleges értékéről, nem művészet, hanem csu
pán virtuozitás, látványosság. Abban a pillanatban, amint a műalkotás 
igazságot közöl, nem mondhat le arról, hogy döntés elé állítson. (Termé
szetesen e mellett szerezhet esztétikai élményt is.) A döntésben valósul 
meg a szemlélőnek az a magatartásbeli változása, amelyet Kierkegaard 
az esztétikumból az etikumba való átmenetnek nevezett. A döntés harc, 
küzdelem árán születik, ezért a katarzis nem lehet pusztán esztétikus 
gyönyörűség és harmónia, ahogyan ezt Brunner értelmezi. A katarzis 
etikus, erkölcsi tartalmú fogalom.

Újra az igehirdetés analógiájára hivatkozunk. Akár a hallott, akár 
a látott igéről van szó, mindkettőnek alapja az inkarnáció. Ha az egyik 
esetben kizártnak tartjuk a felszínesnél mélyebb hatást, milyen alapon 
várjuk, hogy a kimondott szó életeket változtasson meg? Vagy az ige 
csak szavakban elmondva ige? Nem rövidzárlat ez? Isten igéjének én- 
inéi sokkal nagyobb a gazdagsága.

Egyházunk az ige egyháza. Hitünk Isten igéjének hirdetése által él. 
Hitünk szerint az ige erő, amely áthat gyarló emberi szavakat. Ha ezt 
az erőt hordozhatja emberi szó, akkor hordozhatja művészi alkotás is, 
amikor tartalma szerint Istent dicséri. Mert sem az emberi beszéd, sem 
az emberi alkotás önmagában nem tehet hívővé senkit, egyedül a Szent
lélek ereje, amely „ott fúj, ahol akar” .

Csak három esetet hadd említsünk,24 amelyben egy-egy Krisztus
képpel való találkozás olyan impulzusokat váltott ki emberekben, me
lyeknek hatása egyháztörténeti jelentőségűvé lett.
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Az egyik a 13. században történt, az umbriai Assisiben Pietro 
Bernardoneval, akit mi Assisi Szent Ferenc néven ismerünk. A város 
düledező templomában az oltárnál a Megfeszített képe előtt térdelve 
víziója volt. Krisztus kerítette hatalmába. Nem is kell részleteznünk, 
hogy ebből az élményből táplálkozó megváltozott élete milyen óriási 
hatással volt egész egyházára.

A másik élmény Avilai Szent Teréz nevéhez fűződik. Egy, a se
bekkel borított Krisztus képe ragadta meg. A felismerés, hogy ő hány 
sebet ejtett Krisztuson, kihatott egész életére. A spanyol misztika nagy 
alakját nem kis mértékben ez az élmény vezette a kolostor-reformhoz, 
amelyet a kontemplatív és a tevékeny élet egysége határozott meg.

A harmadik eset 1719-ben történt egy ifjú gróffal Düsseldorfban. 
Az ottani kastély képtárában a sok-sok portré között egy Ecce homo
kép töviskoronás Krisztus-fője ragadta meg, egy felirattal együtt: „Ezt 
szenvedtem érted, de te mit tettél értem.” A 19 éves Zinzendorfot a 
képpel való találkozás közvetlen felhívása vezette el a megtérésre. Há
rom év múlva hozzálátott a cseh testvérek letelepítéséhez. Herrnhut 
óriási hatásáról nem szükséges sokat beszélnünk.

*

Érdemes eltöprengenünk azon, nem vezet-e verbális ellaposodáshoz 
a művészet háttérbe kerülése az egyházban. Hiszen az Istent dicsérő 
művészet az egyházban találná meg igazi helyét. Szüksége lenne a XX. 
századi embernek arra a gazdagságra, ismeretre, megállásra, csendre, 
elmélyülésre, amit a művészet képes nyújtani. Szüksége lenne önmagá
nak, hitének, egész világának újra átgondolására, amelyhez a művé
szetben óriási segítséget kaphat.
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Örömhír a gyermekeknek

Kicsoda az ember?

a) Isten képe — Isten munkatársa
lMóz 1,26

Gyermekbibliaiköröseimmel gyakran beszélgetek. Feltűnt, mennyire 
izgatja őket a hasonlóság kérdése. Harmadik osztályos kislány jött oda 
hozzám kétségbeesetten. Tisztelendő néni, hogy lehet az, hogy az osz
tályfőnökünk kisfia egy cseppet sem hasonlít sem az anyukájára, sem 
az apukájára? A rejtély nyitja, hogy a kisfiút örökbe fogadták. A vo
násai valóban feltűnően eltérőek, s ez ütött szöget a kislány fejében.

Gyakran elhangzik a szólásmondásszerű csodálkozás: Jé, tiszta anyja 
ez a gyermek! Janikovszky Éva: Kire ütött ez a gyerek? c. könyvét is
merik a gyermekek. Szellemes és színes példákat meríthetünk belőle.

A külső hasonlóságok néha kirívóan szembetűnőek. Ugyanaz a hor
gas orr, ugyanaz a kecses mozdulat, ugyanaz a járás, mintha a gyermek 
kicsinyített mása lenne a szülőknek. Ez a külsőség a vadidegennek is 
szembetűnő lehet. A jellembeli, adottságbeli hasonlóságot már csak egy 
szűkebb kör, a család, az osztálytársak érzékelik igazán.

A gyermekórán el kell jutnunk odáig, hogy a látszaton, a külsősé
geken túllépjünk. Érdekesebb és fontosabb lehet a belső tulajdonságok 
boncolgatása. Évtizedek óta szerepel a tantervben az alsóbb osztályok
ban egy fogalmazás-cím: „Az én barátom.” A fogalmazó az egyik dol
gozatban barátját külsőleg jellemzi, a másikban belső vonásait értékeli. 
A pedagógusok és a gyerekekkel — szívvel-lélekkel — foglalkozó lelké
szek hihetetlen módon tudnak olvasni a gyermekek viselkedéséből. Anél
kül, hogy kitárnák otthonuk képét, zaklatottságuk vagy nyugodtságuk, 
de egész lényük utal a családi légkörre. A „képmás” visszautal a képre, 
a szüleire. Pl.: az elvált szülők gyermeke, aki édesanyjával él, természe
tes módon, anyját utánozza. A ritkán látott apa képe aligha kövül a 
leikébe. A gyermek a szülővel való kapcsolatra teremtetett. Ahhoz, hogy 
az Istennel való kapcsolatot megértsék, feltétlenül innen kell elindulni.

Ha jó a kapcsolat a szülők és a gyerekek között, akkor bármikor, 
akár éjjel is bizalommal tudnak egymáshoz fordulni. A rosszat álmodó 
és felsíró gyermek szüleit hívja félálomban. Ha sikerült összehozni egy 
jó rajzot, valószínű, hogy nekik mutatja meg először. Ha megbántották 
az iskolában, az anya ölében sírja el bánatát. A szülő-gyermek kapcso
latteremtése izgalmas téma. Akár a lépcsőházban ücsörgő kisiskolások
ra, a kulcsos ténfergőkre gondolok. Azokra, akiknek összes érintkezése a 
fecniken-levelezés. S akkor látják egymást, ha előveszik a fiók mélyéről 
egymás fényképét. A családi életek tragédiája, ha nem mégy a kap
csolatteremtés; „befullad” vagy el sem kezdődik.

Isten az az egyetlen partner, aki nem taszít félre üres kifogásokkal, 
nem apellál a fáradtságára. Nincs szűkreszabott fogadóórája és percekre 
zsugorított audienciája.

161



Isten az embert azzal különböztette meg a többi élőlénytől: beszélni 
tud. Az állat ugat, nyávog, makog, sziszeg. Sajátos jelrendszer alakult 
ki az állatok között. A kiskutya nem tudja megmondani, ha valami baja 
van, csak szomorúan néz vagy vonít. Ha örül, ugrándozik. Örömének 
forrásáról azonban nem tud beszélni. Az ún. első jelrendszernél az „ál- 
latintelligenciánál” sokkal fejlettebb a második jelrendszer, az emberé. 
Érzéseinket, gondolatainkat, örömünket vagy bánatunkat szavakba tud
juk önteni. Furcsa is lenne, ha az utcán látott élményeinket, az iskolai 
sztorikat „pantomim-mutogatással” mesélnénk el nap mint nap.

A beszéddel talán legjobban összefüggő isteni adottságunk a gondol
kodás. Az egyre divatosabb logikai játékok kicsi kortól kezdve fejlesztik 
ezt a készséget. A gondolkodás következménye a másik Istentől kapott 
ajándék, az alkotókészség. A páréves gyerek kockából várat épít, ho
mokból tortát formáz, néhány színessel remekművet alkot. A gyermek 
a saját kis világát alakítja, megformázza, „továbbépíti” . Hallatlan nagy 
megtiszteltetés, hogy Isten a teremtés részesévé emelt bennünket azáltal, 
hogy bevont minket a világ továbbalakításába. Ezt a bonyolultnak tűnő 
kiváltságot miként lehet megértetni a 8—10 évesekkel? „Bevon” , ahogy 
édesanya a sütésbe. Megengedi, hogy kiskifliket formázzunk és ki is 
süti. Átengedi a porszívót vagy gyerekseprűt nyom a kezünkbe. A játék
edényekbe tálalja fel az ételt és a vasalódeszkán jut hely a gyerek
ruháknak, a kisvasalónak. Apa mellé bemászhatunk az autó alá, a mű
helyéből nem zavar ki, talán könnyebbnek is érzi a munkát, ha mi 
adogatjuk a szöget. De azért a mérnök apának a ceruzát átadó gyereke 
aligha tudna gépeket tervezni. A doktornénit tökéletesen játszó kislány 
mégsem mehet el játékorvosi táskájával a betegekhez.

Bármennyire is Isten képére teremtettünk, munkatársaivá fogadott, 
azért ne próbáljuk „önállósítani” magunkat. Beszédünket, gondolatain
kat, alkotókészségünket Tőle kaptuk. Bármennyire is sikerül hasonlíta
nunk az eredeti „képre” , ne akarjuk a helyébe fészkelni magunkat.

Az „istenképűség” kérdése talán a legnehezebb része tanítási anya
gunknak. A színes és gyermekszerű előadásmód mellett itt különösen is 
fontos a szemléletesség. A gyermekek kreatív készségének kiaknázása: 
formázás apró anyagokból, agyag- vagy gyurmafigurák készítése. Fontos, 
hogy érzékeljék saját alkotókészségüket. A bibliaórán kezdeményezett 
tevékenységet otthon folytathatják. Az összegyűlt „mesterművekből” a 
hóvégi, összefoglaló szeretetvendégségen kiállítást szervezhetünk.

b) Közösségre teremtve
lMóz 2,18

Jókai: Névtelen vár c. regényéből készített film a legtöbb gyermek 
számára sajnos (?!) ismerős. A várban rejtőzködő szinte fogolyként élő 
Marié aligha érezhette teljesnek életét. A gondolatait is leső Vavel gróf 
hiába varázsolt paradicsomi állapotot köré, ha nem beszélgethetett az 
emberekkel. Társra vágyott, beszélgető partnerre. Talán a rejtőzködő 
királylány kétségbeesett fájdalmához tudnám hasonlítani az első ember 
magányát. Hiába beszélgetett az állatokkal, hiába vették körül gyönyörű 
növények, az egész idillikus környezetben nem talált magának egyetlen 
igazi társat sem.

Esketést a legtöbb gyerek látott már, s nyilván szüleik életén tapasz
talhatták, mit jelent a férfi és a nő összetartozása, házassági közössége.
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A szemük előtt zajlik le a „hűséges házastársa leszek” fogadalom be
tartása, realizálódása.

Az első közösséget Isten hozta létre azáltal, hogy Évát Ádám mellé 
rendelte. A két ember közössége gyermekeik megszületésével kibővül 
családi közösséggé. Ennél a gondolatsornál a magasröptű eszmefuttatás 
helyett célszerűbb, ha a gyermekek a saját családjuk példájával illuszt
rálják a családi élet sokszínűségét.

Játékosan, akár versenyszerűen léphetünk tovább más közösségi 
formák felé. A közösségeket felsoroló játékunk nyertese a következőket 
írta: Család, munkahely, osztály, napközi, iskola, óvoda, bölcsőde, falu, 
város, ország, gyermekbibliakör, focicsapat, tsz, bélyeggyűjtők köre, kug
licsapat, vadásztársaság. A közösségi tudatot erősíthetjük együttes játék
kal, pl.: az „Amerikából jöttem” nevű játékot átalakíthatjuk úgy is, 
hogy Amerikából jöttünk, közösségünk cím ere...

Rengeteg hangzatos nevű társaság, közösség létezik ma hazánkban. 
Ne az legyen tanításunk célja, hogy a közösségi formák sokaságával 
megismertessük gyermekeinket. Legelső helyen azt tisztázzuk, mi a kö
zösség összetartó ereje. Érdemes beszélni arról, miként kovácsolják ösz- 
sze az embereket a közös célok és eszmék. Bár nem minden közösségre 
jellemző, mégis a legfontosabb összetartó erő az egymás segítése.

Testvérközösség: harmonikus játék, a kisebb testvér óvodába kísé
rése . . .  Osztályközösség: gyengébb tanulók segítése, tanulópárok, tanuló- 
csoportok, közös kirándulások. Munkahelyi közösség: betegség esetén 
munkaátvállalások, helyettesítések, munkafázis betanítások, szakmai to
vábbképzések. . .  Falu-város közössége: mit ad a falu a városnak és a 
város a falunak? Egy ország közössége: megyék és tsz-ek támogatják 
egymást, árvíz és hóakadály stb. esetén a néphadsereg segítsége. Gyü
lekezeti közösség: Betegeknek Ev. Élet eljuttatása, szeretetvendégségek, 
gyülekezeti estek, anyák napja, öregek napja, magányosok és betegek 
otthonában „gyermekek karácsonya” . . .  Országok közössége: Közös űr
haj ós kiképzés, KGST, közös békeprogramok . . .

Szándékosan hagynám a tanítás végére a Jézussal való közösség 
megbeszélését. Próbáljuk meg a beszélgetést úgy irányítani, hogy meny
nyiben adhat többet és mást a keresztyén közösség.

A közös játékon túl a közös éneklésre ezen az órán nagyobb hang
súlyt fektetnék. Az ismert énekek repertoárjából közösen választanánk 
ki a témához legmegfelelőbbet. Az aranymondást a gyerekek a hallott 
tanításból próbálják kiszűrni egy-egy frappáns mondat erejéig. A saját- 
magúk alkotta gondolatot könnyebben és szívesebben jegyzik meg, mint 
la mechanikusan eléjük adott szöveget.

c) Munkára teremtett ember
lM óz 1,28—30

Konfirmandusainknak tettem fel a legutóbbi órán a talán korai
nak tűnő kérdést: „ . . .  mi végre vagyunk a világon?” (Tamási Áron: 
Ábel) Egy cseppet sem lepődtem meg a válaszokon, hiszen a szülőktől 
látott értékrend tükröződött a feleletekből. Pénz, nyaraló, autó, teljes ké
nyelem. Szerintük semmi más lényege nincs életünknek, minthogy eze
ket élvezzük. Meghökkentett, hogy a nővérét elkísérő negyedikes kislány 
„Játékon kívül” a munkát is fontosnak tartotta. Balgaságot írt? Téve
dett? Közösen próbáltuk megkeresni a feleletet. A többség véleménye
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szerint, a munka csupán szükséges rossz, nyűg az életünkben. Legfel
jebb a pénzszerzés „eszköze” . Büntetés, vagy ajándék? Egyáltalán kitől 
kaptuk a megbízást, a munkára való „felkérést” ? Sajnos eléggé lehan
goló a legtöbb szülő „vallomása” a munkáról. A szülő megállás nélkül 
ezt duruzsolja a gyerek fülébe: Azt kéne agyoncsapni, aki a munkát 
kitalálta. Ennek megfelelően is él: „hol a munka, hadd kerüljem” ; 
„úgy áll a munkához, hogy más is hozzáférjen” ; „elmenne a munka 
temetésére” .

Akár a Gén 1,28-ra, akár Gén 2,15-re gondolunk, mindegyik alap
pillére a munkáról való meditálásunknak. Vagyis: Isten minden em
berre kiszabott elvárása, hogy dolgozzék. Megint csak a szülőkre kell 
apellálnunk, ha a munka lényegét, fontosságát szemléletesen akarjuk 
bemutatni. Apa hajnalban kel, este fáradtan jön haza. A legkisebb 
gyermek is megfigyeli mindezt. Hároméves kislány mesélte családlátoga
táskor; az én apukám busszal jár ám dolgozni, ő „csinálja” a szenet a 
kályhába.

Csinosan kicsipekedett bibliaköröseimnek könnyen meg tudtam ma
gyarázni az egyes láncszemek szoros összekapcsolódását. Anyuka nem
csak úgy bement a boltba és levett a polcról egy ízléses pulóvert, majd 
angolosan távozott. Bizony fizetnie kellett. A régi „szezám tárulj”-ra, 
vagy „terülj, terülj asztalkám ra nem hivatkozhatunk. Ezekre a va
rázsszavakra nem vastagodik meg az emberek pénztárcája. Minden fil
lérért becsületesen, néha keményen kell megdolgozni.

Beszélhetünk arról, hogy az Éden-kertben mennyire felszabadultan, 
kedvvel végezhették a munkát, anélkül, hogy elfáradtak volna. A gye
rek jól érti a kedvenc tantárgyára való hivatkozást. Pl.: a jó hangúnak, 
a kirívóan jó kézügyességűnek élmény az ének- vagy a rajzóra. No, 
persze csak akkor, ha nem roncsolja szét a tanár „munkaundora” .

A gyermekkel azt kell megértetnünk, hogy a munka nem csupán 
pénzszerzési akció. Akit kizárólag a pénzhalmozás vágya űz a munka
helyére, az előbb-utóbb géppé, futószalaggá válik. (Chaplin: Modern 
idők c. filmje.) A görcsös „mégtöbbetakarás” végképp megfosztja az 
embert a munka örömétől. Szülők és gyerekek örökös problémája az 
egymás túllicitálása, „lepipálása” . Már a kicsi gyermeket is a „ha ne
ked van, nekem is kell” elv motiválja. Magam is látom óvodás gyerme
keinken a „megfertőzöttség” tüneteit. Naponta nyújtják be újabb igény
listáikat. A legújabbak a villanyvonat és a beszélő baba. A többállású 
szülők egykéi magasra szabták a mércét! Már kicsi korban mételyez 
az értelmetlen értékfelhalmozás. Két választása lehet az embernek: 1. 
felül erre a „körhintára” , igyekszik, ha kell véres verejtékkel lépést tar
tani a diktált tempóval. Közben ronccsá teszi önmagát és környezetét.
2. Becsülettel, az Istentől kapott erejéhez mérten, embertársainak érde
keit figyelembe véve dolgozik. Addig nyújtózik, ameddig a takarója ér.

Megelégedés. Sokak számára kínaiul hangzik. Ha megértjük ennek 
la szónak a lényegét, máris nem kell a szomszédba rohangálni köl
csönért, buta adósságokba sem gabalyodunk. Nem kell 2—3 másodállást 
vállalni, nem esik be elcsigázottan az apa a fotelba, nem verik a gyere
ket a TV elé, hogy ne legyen láb alatt az otthoni „negyedik műszak” 
idején. Az agyonhajszolt, az önmagukról több bőrt lehúzni akarók alig
ha tudják lelkiismeretesen elvégezni munkájukat. Még a „főállást” sem.

A gyerekek munkája a tanulás — mondjuk már-már gépiesen. Mi 
magunk is buzdíthatjuk őket, hogy erejükhöz mérten lelkesen, odaadóan 
próbálják a maximumot produkálni. Ne csak ellavírozgassanak undor
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ral vagy kényszeredetten nyolc évig, hanem próbálják hasznosan kitöl
teni a diákéveket.

A munkát „savanyú képpel” végzők, a lógósok számára elképzel
hetetlen, micsoda lelki törést okoz a nyugdíjazás. Sokan betegedtek már 
bele abba a tudatba, hogy nincs rájuk szükség. Mert a munka ad tar
tást az embernek! Az Istentől kapott munka teszi az „embert emberré” !

A munkáról szóló tanításhoz kivágott képeket használtam fel. Ver
senyszerűen kellett kitalálni, milyen munkakörben dolgozik a képen 
látható személy.

Az iskolában tanult versekből munkával kapcsolatos idézeteket gyűj
töttünk össze. A világirodalom verseiből néhány, a munkával kapcso
latos verset kerestem. Ki kellett találni, milyen foglalkozást rejt ma
gában az idézet.

Lerajzolták a gyerekek a családjuk munkahelyi és otthoni tevékeny
ségét.

d) isten világáért felelős ember
lMóz 2,15

Antoine de Saint-Exupéry A kis herceg c. könyvében írja: „— Az 
emberek elfelejtették ezt az igazságot — mondta a róka. — Neked 
azonban nem szabad elfelejtened. Te egyszer s mindenkorra felelős let
tél azért, amit megszelídítettél. Felelős vagy a rózsádért. . .  Felelős va
gyok a rózsámért — ismételte a kis herceg, hogy jól emlékezetébe 
vésse.”

Felelős vagyok a „virágomért” ! És még mennyi mindenért! Jelen
téktelennek tűnő és életbevágóan fontos dolgokért. Gyermek hallgatóink 
többnyire még csak kis tisztségeket kapnak. Semmiképpen ne mi rágjuk 
a szájukba kötelességeiket, hanem engedjük, hogy megnyíljanak és ön
maguk számoljanak be otthoni tennivalóikról. Ezek a beszélgetések 
általában olajozottak, hiszen sem otthon, sem az iskolában nem tudják 
igazán kibeszélni magukat. Hamar kitágul a gyermekvilág. Tapasztala
tom, hogy némelyik gyerekre túl sok feladat is hárul. Hajnalban kiug
rasztják őket az ágyból, állatokat etetnek, elviszik a tejet a csarnokba, 
bevásárolnak, elkísérik a kisebb testvérüket az óvodabuszhoz. Így fárad
tan ülik végig az órákat. Otthon sebtében összecsapják a leckéjüket, hi
szen ezernyi tennivaló vár még a kis „házigazdákra” : takarítás, virág
öntözés, mosogatás. Bármennyire is furcsán hangzik, ők már kicsi kor
tól a bőrükön érzik munkájuk felelősségét. A falusi gyerekek között a 
többség ebbe a csoportba tartozik. A kisebbség, az agyondédelgetett, bura 
alatt vagy „vitrinben” felnövő gyerekekből áll. Ők kevésbé éreznek fe
lelősséget bárki és bármi iránt. Nem is győzik hangoztatni: elkövethetek 
bármit, mulaszthatok, anyu úgysem szid meg, a tanárokat pedig eltil
tották a testi fenyítéstől.

A magunk keretei között 'próbáljunk gyermekbibliaköröseinkben fe
lelősséget ébreszteni szüleik, testvéreik, barátaik, osztálytársaik, ottho
nuk és környezetük iránt. Kicsi korban kell beléjük ivódnia a szólás
nak: „A sültgalamb nem repül a szánkba.” Senki és semmi mellett ne 
loholjanak el érzéktelenül. Ne egy karbatett kezű, vállrándító generáció 
nőjön fel, akik a „nekem minden mindegy” elvet vallják egy életen 
keresztül.
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Nehéz feladat hárul a pedagógusra, szülőre, lelkészre, ha a világért 
való felelősséget akarja tudatosítani az agyonbabusgatott, „kirakat-gyer- 
mekek”-ben. Nekik egyetlen feladatuk a tanulás lenne, de a felelőtlen
ségük hátrányait a legritkábban érzik. Lusták, rosszul tanulnak, netán 
megbuknak? A majomszeretet tovább tart. Véletlenül sem a gyermek a 
hibás, hanem a tanár a felelős, amiért nem tanította rendesen az ő kis 
kedveskéjüket. A falusi gyermek a legritkább esetben érzi a tanulás 
felelősségét és fontosságát. Ezért tehát konkrét feladatokon keresztül 
jobban tudják érzékelni és érteni a felelősség kérdését. Ha nem megyek 
el időben a boltba a kenyérért és a tejért — falun —, nem szaladhatok 
a következő sarki közértbe, éhes marad az egész család. Az állatok ete
tését sem hanyagolhatom el, mert bábeli zűrzavar alakul ki a baromfi- 
udvarban. Ha a virágot nem öntözöm meg, elszárad. Ha a kistestvéremet 
nem kísérem el időben az óvodabuszhoz, kutyagolhatok 6 kilométert az 
óvodáig, s akkor én is elkések az iskolából.

Nemcsak a saját „alkotásaimért” vagyok felelős, hanem a másokéért 
is. A bibliaköri vezetőnek ennél a témánál különösen is tisztában kell 
lennie azzal, hogy „mire megy ki a játék” ! Itt aztán tényleg nem lehet 
a „most pedig nevellek” formulát alkalmazni. A célunk: hajlandóságot, 
készséget ébreszteni minél előbb a felelősség irányába. Beigazolódott 
tény, hogy az otthonát rendben tartó szülőktől megtanulja a gyermek 
a rendet, vérévé válik a felelősség nemcsak a saját holmija, de a köz
vagyon iránt is. Az a gyermek, amelyik naponta kiüríti a kukába a sze
metet, felnőtt korában sem valószínű, hogy a Dunába engedi a szenny
vizet.

El kell érnünk, hogy a gyermek a dolgok, események, tárgyak mögé 
lásson, és mindennek érezze a következményét. A kitaposott fű, a ki
száradt virágok, a hintának használt kisfák nemcsak rontják a parkok 
képét. Ezzel a Közterület Fenntartó Vállalat munkáját szaporítjuk, és 
bármennyire furcsa, de — ha kicsit is — csökken a levegőtisztítás.

Az iskolákban a régi Madarak és Fák napja új szerepbe öltözött és 
átalakult Természetvédelmi nappá. Mint ahogy a diakóniát sem az éven
kénti „diakóniai napon” kell gyakorolnunk csupán, ugyanígy az élő 
környezetet sem 24 óráig szeretjük és óvjuk. A hangzatos „egészség- 
védelem” lehet, hogy még csak annyit jelent nekik, nem megyek le 
sapka nélkül a térre, mert megfázom, s akkor prüszkölésemmel, köhö
gésemmel az egész osztályt megfertőzöm. A „környezetvédelem” talán 
kimerül abban, hogy nem rúgom a labdát szándékosan a szomszéd ab
lakának, nem szórom el a szemetet az utcán, nem hasítom ki késsel a 
vonatok párnázott üléseit. A leszakított telefonkagyló lifegése nem esz
tétikai érzék kérdése. Ha a gyermek nem csak azt konstatálja magában: 
hű de csúnya, hanem eljut a tudatáig, hogy életet menthetett volna a 
környéken bekövetkezett karambol esetén — akkor már valami felelős
ségérzet megvan benne.

Egy keresztyén közösségben kevés, ha csak a pedagógus „szerepét” 
játsszuk el. A teremtéstörténetből megtanultuk, hogy Isten teremtette az 
egész világot. Tehát a növények, állatok, az utcák és a terek az Ö alko
tásai, az Ő tulajdonában vannak. Tőle kaptuk ajándékként, „használat
ra” . Ha szétromboljuk, tönkrezúzzuk, hogyan számolunk el vele?

Baloghné Szemerei Mária
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Az igehirdető műhelye
l

NAGYCSÜTÖRTÖK
Jn 13,1—15(16—17)

Az úrvacsora szerzésének ünnepén 

Nagycsütörtökön az úrvacsora szerzésére emlékezik a világ keresz- 
tyénsége. Ennek az ünnepnek a tartalmát azonban csak nagypéntek 
eseményeivel együtt érthetjük meg. A Megfeszített adja meg az úrva
csora értelmét. így a nagycsütörtöki istentiszteletnek is Jézus kereszt
halála az alapja. Az úrvacsora szerzése és a lábmosás is önmagán túl
mutat a keresztre.

Textusunk aláhúzza, hogy a passió-esemény nem más, mint Jézus 
szeretetének a kiteljesedése. A jézusi szeretet az odaadás szolgálatában 
mutatkozik meg egészen a halál mélységéig. Schürmann rámutat arra, 
hogy az úrvacsora szerzésének és a lábmosásnak is önmagán túlmutató 
eszhatológikus jelentése van. Hiszen a Jézussal való közösség az örök 
életet is jelenti (v. ö. Jn 17,3).

Az úrvacsora és a lábmosás története is összefüggésben van azzal, 
hogy Jézus asztalközösséget vállal a vámszedőkkel és bűnösökkel. Mind
ebben a jézusi üzenet provokáló karaktere jut kifejezésre. Mennyire pro
vokáló és teljesithetetlennek tűnő napjaink keresztyénei számára például 
az ellenség szeretetének jézusi parancsa! Mi sem mutatja ezt jobban, 
mint az, hogy tanításunk igen sokszor megáll a felebarát szeretetének 
parancsánál

A szöveghez

1. A 13. fejezetet két részre oszthatjuk. Az első rész a 11. versig tart. 
Ez tartalmazza a lábmosás leírását Jézus és Péter dialógusával. A máso
dik rész, mely a 20. versig tart a lábmosás magyarázatát adja. Gyakor
latilag azonban már az első rész is ad bizonyos értelmezést. E szerint 
a lábmosást Jézus szimbolikus cselekedeteként kell értenünk, mely ér
tünk végzett szolgálatát ábrázolja, és amelyet a tanítványai csak ké
sőbb ismertek föl. A második rész szerint a tanítványok számára a 
szolgálat példaképe a lábmosás. Jézus példaszerű cselekvése azonban 
nem egyszerűen minta vagy modell a tanítványok számára. Ők meg
tapasztalták Jézus szolgálatát és ez adja meg az erőt a példa köve
téséhez.

2. Jézus úgy cselekszik, mint aki tudja, hogy mi fog bekövetkezni. 
Ügy cselekszik, mint akiben Isten maga működik és akivel Ő teljes 
egységben van. Ahogyan az egész passió-történetet úgy a lábmosást is 
kinyilatkoztatásként kell értelmeznünk.

3. Nem ajánlatos sem Péter, sem Judás személyét fölnagyítva rájuk 
építeni az igehirdetést. Hiszen a krisztológiai centrum megértésének csu
pán eszközei. Azonban látnunk kell, hogy Péter gondolkodása emberi ér
telmünk ábrázolója, amely a dicsőséget keresve nem látja meg az üd
vöt a kicsiségben, a megalázottságban, amely nem akarja meglátni Is
tent a szolgai alakban.
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Meditáció

1 . Igehirdetésünknek adhatnánk ezt a címet: fordított értékrend. 
Mert Jézus az elképzeléseinkkel ellentétes isteni igazság kijelentőjeként, 
Számunkra fordítottnak tűnő értékrendet hozott a világba. Gondolkodá
sunkkal homlokegyenesen ellentétes ez, hiszen a csúcson nem az emberi 
gondolkodás szerinti erő, nem a hatalom nagysága áll, hanem az alázat 
nagysága.

Péter reprezentálja gondolkodásunkat. Számára a szeretet alázatossá
ga a méltóság és tekintély elvesztését jelenti csupán. Nem veszi észre 
az ember az alázat nagyságát. A gőg a legfontosabb jellemzője annak 
az embernek, aki önmagát helyezi az első helyre. „A gőg is tisztel, de 
csak követi a másikat a tiszteletadásban, míg az alázatosság megelőzi 
azt. Minden gőg arra vár, hogy elébe jöjjenek, az alázatosság erre nem 
várva megelőzi a másikat a tiszteletadásban.” (Luther) Jézus nemcsak 
példáját adta az alázatosságnak, hanem kereszthalála által ennek az élet
vitelnek a lehetőségét is megadta.

Így már látnunk kell, hogy az az értékrend a helyes, amit Jézus 
hozott a világba. Hiszen Jézus követésében teljesíthetjük ki életünket.

2. „Béke és közösség jön létre ott, ahol valaki, akinek fönt lenne a 
helye, a legalsókhoz fordul” — írja Jörg Zink. Béke és közösség jött 
létre akkor, amikor Isten Jézusban lehajolt az emberhez. Ezt átgondolva 
addigi értékrendünk máris fölborul. Hiszen az emberi elképzeléssel el
lentétes isteni tett gondolatformáló csodálkozást válthat ki.

Isten Jézusban megalázva magát tapasztalható alakban jött az em
berekhez. Majd a végső megalázkodása és egyben győzelme a kereszten, 
láthatatlan győzelme volt. A teljes krisztusi életműnek egy jellé sűrített 
részlete a lábmosás története. Nem liturgikus tett ez, hanem az isteni 
igazság olyan cselekedete, amely gondolkodásunkat gyökeresen megvál
toztatja. Milyen nehéz elfogadni az embernek ezt az igazságot! Hiszen 
mennyivel könnyebb a dicsőséget megmutató úrnak megadni a tisztele
tet. Mennyivel könnyebb úrként elismerni Istent, mint a rabszolga mun
káját végző Jézust elfogadni.

Nem igazi tanítvány azonban az, aki Péterként nem fogadja el Jézus 
szolgálatát. Nyílt tagadásba fordulhat, ha továbbra is saját értékrend
jéhez ragaszkodik (8. v.). Péter azért tiltakozik, mert az Úr átvette ezt 
a szerepet. Hamis kép alakult ki Péterben Jézusról. Nehezen engedel
meskedett az elképzeléseinek nem megfelelő urának.

Pedig a hit az elfogadással kezdődik. Igaznak kell elfogadnunk azt 
az Istent, aki nem egyezik elképzeléseinkkel, aki másként közelít felénk, 
mint ahogyan mi azt szeretnénk. Nehéz Istennek és nem a saját magunk 
által kialakított dogmarendszernek igazat adnunk. Nehéz átélnünk azt, 
hogy Isten átformálja az általunk kialakított és egyedül helyesnek tar
tott értékrendet. Nehéz elfogadnunk Jézus szolgálatát. Hangsúlyoznunk 
kell azonban, hogy Jézussal való kapcsolatunkban az engedelmesség a 
legfontosabb. Hiszen csak akkor van közünk Jézushoz, ha engedelmesen 
elfogadjuk azt, amit ad és úgy, ahogyan adja.

Lelkesedésünkben is lehetünk engedetlenek (9. v.). Hiszen aki Jézus 
megtapasztalt szolgálatánál többet akar, ugyanúgy téved, mint ahogyan 
Péter is tévedett. Csupán az alázat, az engedelmesség képes elfogadni 
Jézus szolgálatát.

3. A Jézus által mutatott értékrendnek kellene szabályoznia életün
ket. Azonban milyen igazak Weöres Sándor szavai! „Szolga csak egy 
van: az Isten, s uraktól nyüzsög a végtelenség.” Milyen jól fejezi ki a
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költő azt, hogy mennyire képtelenek vagyunk követni Jézust. Milyen 
görcsösen ragaszkodunk saját, hamis értékrendünkhöz. Nem is olyan 
egyszerű követni Mesterünket!

Luther így ír: „Nem teszünk semmit, ha csak az Úr szenvedéséről 
prédikálunk, a gyümölcséről is tudnunk kell.” Nem ér semmit, ha csak 
a szentségekről beszélünk, a gyümölcsükről is tudnunk kell. Ez a gyü
mölcs pedig nem más, mint a cselekvő szeretet. Váci Mihály írta: „Ran
gom a tett teremtse — más ne!” Nem valami különleges szeretet-hőstett, 
hanem az az egyszerű, mégis az emberi gondolkodást gyökeresen meg
változtató szeretet az alapja életünknek, amelyet Jézus hozott a világ
ba. Olyan hatalom ez, amely képes botránkoztató módon megszakítani 
az emberi gondolkodásra jellemző bosszú láncolatát. Jézus új értékren
det hozott a világba. Olyan értékrendet, amely nem elmélet, hanem élet
vitel. Hiszen Jézus arról beszél, amit övéinek tenni kell. Még akkor is, 
ha ez a szolgálat az emberi szem számára olyan alacsony rendűnek 
tűnik.

„Hogy a világot megszeressük, Isten szemével kell azt néznünk.” 
(Albert Schweitzer) Isten szolgálatát elfogadni azt jelenti, hogy hinni 
Benne, az Ő szemével nézni a világot. Az Isten által mutatott értékek
kel mérni a világot. Isten szeretetével szeretni a világot.

Jézusnak a lábmosásban, az úrvacsorában végzett szolgálata a ke
resztyén gyülekezet életének meghatározó alapja lesz. A szentség valósá
gát és igazságát hétköznapjainkban kell bizonyítanunk. A bűnbocsánat 
megadja a lehetőségét annak, hogy teljes erőnkkel kövessük a Jézus ál
tal mutatott értékeket. A szentség és Jézus etikája nagyon szorosan kap
csolódnak egymáshoz. Az úrvacsora olyan erőforrás, amely felelős, má
soknak ajándékozó, másoknak szolgáló életre indít. „Mindenem, amim 
van, neked adom. Életet ajándékozok neked, ezért ne mondj le az életről. 
Ezeket a szavakat kell testvérednek mondanod. Így kell szólnod: Nekem 
megvan mindenem az én uram Krisztus által, így neked akarok ajándé
kozni mindent. Ez a feladat az, amelyet a szentségben kaptunk.” (Luther)

A megtisztulásnak, a bűnbocsánat ajándékának csak úgy örülhetünk, 
ha nem akarunk nagyobbak lenni Urunknál, ha nem akarjuk életünk
kel megtagadni önmagát megalázó Mesterünket. Legyünk hálásak azért, 
hogy az úrvacsora szentségében Isten új értékrenddel ajándékozott meg 
minket!

Nagy László

NAGYPÉNTEK
Jn 19,16—30

Az alapigéről

Az aprólékos magyarázatokat mellőzzük. A kevesebb lesz több igénk 
összefüggésében. Nem tartom szükségesnek a többi evangéliumi híradás
hoz viszonyított egyezések vagy eltérések feszegetését sem. Birkózzunk 
csak alapigénkkel. Bár jó néhányan már többször prédikáltunk ennek 
az igének alapján, mégis úgy kezdjünk a készüléshez, mintha most 
tennénk azt először.

Evangéliumi igék esetében — különösen a különböző szintű költői 
vénásak — könnyen belebátorodhatnak és belebokrosodhatnak a régi 
helyzet vízfestékes ecsetelésébe. Hiába csapnak azonban magasra a fan
tázia-kazalok lángjai, még ha az eget nyaldossák is, csak pernye marad
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hátra. Azt pedig tovalebbenti a szél. A csúcsokra lépjünk, de azokat ne 
lépjük át még költői bravúrok kedvéért sem. Amik igénkben megírattak, 
hadd érjék el a mindig újra váltságra érett és éhes szíveket. Mégpedig 
a hús vét bizonyosságában. Nem csinálhatunk ugyan húsvéti igét a nagy
péntekiből. Mégis a húsvét bizonyosságával hadd szóljon a nagypénteki 
üzenet. Nem visszük vissza a gyülekezetei az első század első felébe. 
A régi eseményeknek kell átívelniük a mostba, hogy úgy érjék el a szí
veket.

1. Amik a Golgotán történtek akkor régen, nem „zugban” történ
tek, hanem — sokak bosszúságára — nagyon nyilvánosan. Három pecsét 
volt Jézus keresztjén. A dühös vallási fanatikusoké. A sarokba szorított 
cinikus Pilátusé. Istené. Hiteles csak a harmadik pecsét. Isten döntött 
úgy, hogy az ártatlan bűnösök által, bűnösökért a bűnösök közé sorol
tassák. Ennek érvényét, célját, következményét nem változtatták meg 
az évszázadok és évezredek.

2. A három nyelven készült kereszt-felirat — Pilátus tudtán kí
vül — hatalmas isteni jeladás volt arra, hogy a megfeszítettről minden 
népnek a maga nyelvén szóljon az üzenet. Ezzel bizony sokszor és sokáig 
visszaélt az egyház. Néha a nemegyház is. — Pilátus akaratlanul is a 
megváltás világra szóló eseményének eszköze lett. így került a „cre- 
do” -ba!

3. A ruhakoncon osztozó katonák ugyancsak tudtukon kívül hirdet
ték és hirdetik az Írás beteljesedését.

4. A Szenvedő Szolga új típusú közösséget indított el a kereszten. 
Ennek alapja az Őáltala megbizonyított szeretet és az Őbenne való hit.

5. Krisztus maga hirdette meg a kereszten küldetése beváltását, a 
megváltást. Figyeljünk a célhatározó mondatra: „hina teleióthé hé grá
fé!” . így még nagyobb súlya lesz a csúcsmondatnak: „tudva, hoti panta 
tetelesztai” . Különösen pedig igénk csúcsszavának, amelyikkel Isten 
szándéka és Urunk engedelmessége célba ért: „tetelesztai” ! Nem pusztán 
a szenvedését zárta le Isten a halálával, hanem azt az ügyet is befejezte, 
amelyikért küldetett. Tetté, ténnyé, történelemmé vált az ígéret. Kész, 
egész a megváltás. Érvénybe lépett, érvényben van. Megtoldani nem kell, 
meg nem is lehet semmivel. Élni lehet, azért éljünk belőle. Ezen a 
csúcson eltörpülnek mindazok, akik más-más alapállással váltak része
seivé a golgotai eseménynek.

Tudatosan érezzünk rá és éljük meg — segítsünk a gyülekezeteknek 
is ebben! —, hogy ebben a sűrített és mégis mindent ölelő történetben 
teljesen hiányzanak a véletlenek! Az isteni tudatosság és célratörés cse
lekszik benne elejétől végig. Addig, hogy „ELVÉGEZTETETT” ! Ezzel 
akar Isten 1982-ben is sok szívben nagyot és újat kezdeni. A perfektum 
sziklát tesz a lábunk alá. Mindenkit azzal a bizonyossággal hívhatunk: 
Jöjjetek! Valóban minden kész. Erre veti bátorító fényét a húsvét.

Elvégeztetett!

Ez a világ első, legrövidebb, mégis leghatalmasabb nagypénteki pré
dikációja. Egyszavas igehirdetés, amelyikben nem a szó, hanem a célra
törő esemény a döntő. Nem prédikáció, hanem maga a prédikátor és a 
tette a fontos, az igazán pótolhatatlan. Nem a kísérő jelenetek, hanem a 
szeretet szélső határáig elmenő Isten cselekedete a páratlan és pótolha
tatlan. Minden erre mutat. Mindenki és minden ennek szolgálatába ál
líttatott a Golgotán. Ha nem így volna, már réges-régen elnyelte volna
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a történelem, eltemette volna a feledés a keresztet. Akkor és ott azon
ban minden úgy végeztetett el, hogy itt és most is szilárd fundamentom- 
ként építhetünk rá. Holnap is. Mindaddig, ameddig áll a világ.

a) Elvégeztetett. Úgy, hogy Jézust sokak szemeláttára sorolták a 
bűnösök közé. Igaz, a fogcsikorgató düh szívesen vonult volna homály
ba, a sötétbe a kereszttel. Isten azonban úgy rendezte — Jézus pedig 
igazodott ehhez —, hogy nyilvánosan, sok tanú jelenlétében, sok szem 
láttára történjék a nagypénteki esemény. A kivégző osztag közvetlenül 
gúnyból intézte úgy a dolgot, hogy a „királyság” miatt halálra ítélt ke
resztjét két gonosztevőé között állította fel. Honnan tudhatott volna a 
négy katona a középső kereszt igazságáról? Arról, hogy Jézus a világ 
bűnével a vállán Isten akaratából jutott a keresztre. Aki másokat meg
tartott, magát nem mentette meg. Nem is akarta megmenteni. De min
denkit mást igen. Az ártatlan sokak bűnével terhelten fizetett életével 
a bűnökért. Királysága cáfolataként került a bűnösök közé. Húsvét fé
nyében azonban valóban királynak bizonyult a nagypénteki halott. Dia
dalnak, győzelemnek a kereszt.

b) Elvégeztetett. Ügy, hogy Pilátus makacsul tartotta magát három 
nyelvű feliratához. Nem véletlen, hogy a változtatást sürgetőkre rá sem 
hederített. Amit megírt, egyszer s mindenkorra megírta. Akkor két vi
lágnyelven és egy nemzeti nyelven prédikált a kereszt arról, hogy a ki
végzett Názáreti Jézus valóban király. A felirat valamennyi olvasója a 
maga nyelvén érthette az érthetetlen üzenetet. Sokan olvasták. De ki 
érthette volna azon a napon Urunknak a kereszt kínjába, megalázta
tásába rejtett királyságát? A kereszt azon a napon csak egy magát ki
rálynak kikiáltó, nagyratörő hős bukását, vereségét, megszégyenülését 
jelenthette az anyanyelvén is, bárkinek is. Bizony húsvét kellett ahhoz, 
hogy felragyogjon a kereszt igazsága. Az, hogy a királyok királya ho
zott áldozatot, királyi áldozatot mindenkiért. Csak ez a királyi áldozat 
bizonyult elégnek ahhoz, hogy téren és időn át az emberiség váltságát 
hirdesse, ami akkor elvégeztetett.

c) Elvégeztetett úgy is, hogy a katonák azt tették ruhájával, amit 
tettek. Az egyetlen fontoshoz képest jelentéktelen esemény is Isten szó
tartását hirdeti. A katonák „katona dolgot” műveltek. Még a nekik is 
hálátlan feladat ellenszolgáltatása történt meg csupán az osztozással. Azt 
a ruhát az Isten Fia viselte. Akkor azonban már nem volt szüksége rá. 
Elvégeztetett. Annál szebben, diadalmasabban, vigasztalóbban tündökölt 
„húsvéti öltözete” . Ebben az összefüggésben is igaz: Nem több e a test 
a ruházatnál? Az életért viselte ruháját. Az életért fosztották meg attól. 
Nem magáért viselte. Nem magáért fosztották meg attól. Minden értünk 
történt.

d) Elvégeztetett abból a célból, hogy új viszony szülessék Isten és 
ember között, ember és ember között. A hit alapján Istennel, a szeretet 
alapján emberek között. Jézus új közösséget indított el a kereszten azzal 
a kettővel, akik a legközelebb álltak hozzá emberileg. Biztosra veszem, 
hogy nemcsak megélhetést jelentett ez az új közösség, bár ennek igazát 
sem tagadjuk. Mégis többről van szó. Olyan összetartozásról, amelyikben 
az egy a sokért, a sok az egyért kész élni, lépni, tenni és áldozatot 
hozni. A Krisztus áldozatából élők nyitottak egymás iránt és felelősek 
egymásért. De ez a nyitottság és szeretetfelelősség igaz mindazok iránt 
is, akik szükséget, jogtiprást, embertelenséget szenvednek világunkban. 
A világért se adjuk fel ezt az ajtónyitást, hiszen ennek lehetősége is 
elvégeztetett.

e) Minden elvégeztetett a halálos kín testet-lelket gyötrő szomjúsá
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gának pillanatnyi csitításával. Minden, amiért Isten az első karácsonykor 
„kiürítette” a mennyet. Kiürítette, hogy a szegény földi ember meggaz
dagodjék. Ezért lett szegénnyé a valóban gazdag. A szolgai formát vi
selő szegénység a kereszten ért határához. Azon a nagypéntek délutánon 
a Szolga-Messiás volt a legszegényebb ezen a világon. Igazán nem ma
radt semmije. De célt ért vele az életért. A megváltás egészen elvégez
tetett. Többé nem lehet gondunk az üdvösség. Mit tehetnénk mi ahhoz, 
amit Jézus Urunk beváltott?

A mi gondunk az, hogy hittel megragadjuk áldozat-ajándékát. Az
után itt a földön, világunkban éljük azt a szeretet útján. Ameddig csak 
tarthat ez az út. Az is elvégeztetett tehát, hogy mi új életet kezdhessünk 
és abban mindhalálig megmaradjunk. Nem egy halott emlékének szen
telünk ünnepet nagypénteken, hanem rálépünk a leghitelesebb istentisz
telet útjára. Másokkal együtt, másokért. Ezen az úton a húsvét fénye 
ragyog. Nagyon kérjük Isten Lelkét, hogy ilyen elszánással és bizonyos
sággal léphessünk tovább!

Szabó Gyula

NAGYSZOMBAT
Mt 27,57— 66

Nagyszombat jellege

Ez a nap tulajdonképpen nem ünnep, mégis kiemelt helyet tölt be 
az egyházban. Ez a gyásznak, a Jézus halála miatti fájdalomnak a nap
ja. Jézus már nincs az élők világában. Ott fekszik a sírban, ezért még 
nincs az élők birodalmában. Gyászol a mennyei világ is. Az óegyházi 
perikóparend erre a napra Jézus temetésének és a sír őriztetésének a tör
ténetét jelölte ki. Ezekből megtudjuk, hogy Isten a halál fájdalmas tényét 
és Jézus ellenségeinek gyanakvó gonoszságát is felhasználta, hogy azo
kon keresztül hirdessen evangéliumot a halál hatalmában vergődő em
bernek. Nagypéntek után van folytatás! Nagyszombatra húsvét hajnala 
következik!

A textus 

Jézus temetésének a történetét mind a négy evangélium közli, a lé
nyeget illetően többé-kevésíbé azonosan. A legegyszerűbb Máté híradása. 
Valamennyi evangélium megegyezik abban, hogy Jézus temetését egy 
József nevű ember végezte el, aki Arimátiából való volt. Arimátia azo
nosítása tekintetében bizonytalanság van, ez azonban nem érinti igénk 
mondanivalóját. József -gazdag ember volt, -tanítványa volt Jézusnak, 
azonban János szerint „a zsidóktól való félelem miatt csak titokban.” 
Lukács azt mondja róla, hogy tagja volt a jeruzsálemi szinedriumnak, 
és „nem értett egyet a többiek határozatával és eljárásával.”

A temetés időpontját az evangélisták azonosan közlik. Az esemény 
Jézus halálának a napján, a késő délutáni órákban történt. Sietni kellett 
a temetéssel, mert a törvény szerint a kivégzett ember holtteste nem
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maradhatott fán éjjelre (5Móz 21,22—23), de igyekezni kellett azért is 
mert az esti csillag feljöttével elkezdődött az ünnep, ünnepen pedig 
nem volt szabad temetni.

A kivégzetteket általában közös sírba temették, de a rómaiak szí
vesen kiadták a holttesteket rokonnak, barátnak. Arimátiai József ké
résével kockázatos vallomást tesz Jézus mellett. Pilátustól megkapja 
Jézus testét. Az evangéliumok a test kifejezésére a „szóma” szót használ
ják Márk kivételével. Ezzel az úrvacsorára utalnak. József a maga új 
sírjába temeti Jézust. A tanítványok között ugyanis egy sem akadt, aki 
elvégezte volna ezt a szolgálatot. A  temetésnek volt két női tanúja. János 
szerint Józsefnek segítőtársa is volt a temetésnél Nikodémus személyé
ben.

Az igehirdetés irányvonala 
A  isírt lezárták, de Jézus ügyét nem lehet lezárni

A temetés után gondosan lezárták Jézus sírját. Arimátiai József azért 
tette ezt, mert a nagy kő odahelyezése a sír bejáratához hozzátartozott 
a temetéshez. Avatatlanok ne zavarják a nagyra becsült ember síri ál
mát. Hiszen olyan, jó volt ráfigyelni. Szava felzaklatott és egyben meg
nyugtatott. Leleplezett és bűnbocsátó szeretetével felmentett. Megmutatta 
a jelen világ ellentmondásait és nyomorúságait, de meghirdette az el
jövendő Isten országát is. Olyan szép volt, amit mondott, olyan hihetően 
mondta, hogy megérdemli a csendes pihenést.

A főpapok és farizeusok azért zárták le a sírt pecséttel, és azért 
állítottak eléje őrséget, hogy ennek az ügynek egyszer s mindenkorra 
véget vessenek. Ne kelljen többé hallaniuk Jézus ostorcsapásként ható 
szavait képmutatásukról, hazug életükről, törvényt kijátszó cselekedeteik
ről, vakságukról, rablásvágyukról, és ne kelljen rettegniük az ítélettől 
(V. ö. Mt 23, 1—36). Felzaklatta őket ez az ember, megzavarta édes nyu
galmukat. Végre kezükbe került. Ők ítélkezhettek felette és az ítéletet 
végre is hajthatták. Meghalt. Eltemették. Maradjon is ott a sziklába 
vájt sírban ő is és az az ügy is, amelyet képviselt. Ők nem ilyen messiást 
vártak. Ők a római igát lerázva ebben a világban akartak birodalmat 
építeni maguknak. Ha nem tudták szép szóval elhallgattatni ezt a vesze
delmes embert, hát vállalniuk kellett ezt a véres tragédiát. Most már 
le van zárva ez a kínos ügy, Jézus hallgat, most már végleg hallgat.

Valóban le van zárva ez az ügy? Jézus csakugyan végleg elhallga
tott? A gonoszság győzött azzal, hogy Krisztus meghalt a keresztfán? 
Talán az Isten is meghátrált? Nem ezt bizonyította-e a jámbor Ariimátiai 
József azzal, hogy eltemette? Ha csak egy kis reményt is látott volna 
arra, hogy életre keltse a szeretett Mestert, akkor nem sziklasíriba helyezi, 
halotti leplekbe csavarva, hanem otthonába viszi, hogy gondos kezek 
ápolása nyomán az eszméletét vesztett Jézus újra éljen és újra szóljon. 
Nagy kockázatot vállalt azzal, hogy megjelent Pilátusnál és felfedte Jé
zushoz fűződő kapcsolatait, mindent megtett volna hát érte. Azonban 
ő is úgy látta, itt már nem lehet mást tenni, mint megadni a végtisztes
séget. Valóban ennyire reménytelen a helyzet?

Bármennyire visszásnak tűnik is a nagyszombati gyászban evan
géliumról, örömhírről beszélni, mégis azt kell mondanunk, hogy nagy
péntek és nagyszombat a maga tragikumával örömhír számunkra.

Örömhír számunkra Krisztus temetése egyrészt azért, mert ez azt 
hirdeti: Krisztus halála valóságos halál volt. A kereszten bemutatott
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áldozata tökéletes és teljes. Kiengesztelte a bűn miatt haragvó Istent, 
elszenvedte bűneink büntetését a keresztfán. Eleget tett Isten igazságá
nak, amely megbünteti a bűnt, de szeretőiének is, amellyel könyörül a 
megtérő bűnösön. Örömhír számunkra Jézus temetése másrészt azért is, 
mert Krisztus a halálba is előttünk jár. Többé nem félelmetes hely szá
munkra a temető, mert Krisztus ott is velünk van. Az Ő hatalmában 
tudjuk elhunyt szeretteinket. Szava beteljesedett a testét körülvevő szik
lákon és köveken: „ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani!” (Lk 
19, 40j A  virágvasárnapján bevonuló Jézust éltető tömeg, de a tanítvá
nyok is elhallgattak. Jézus sírjának a kövei viszont hangosan kiáltják: 
Isten irgalmas akarata beteljesedett. Jézus halála a mi halálunknak is 
halála (734. ének 1. v.).

Örömhír számunkra az is, hogy Jézus halálra adott szent testét Isten 
annak adja, aki tanítvány! hűséggel leborul előtte és kéri. Isten Arimátiai 
Józsefnek átadatta Fia szent testét. József megrendülten tartotta karjai
ban a meggyötört szent testet. Nekünk is adja az úrvacsorában Urunk 
szent testét és szent vérét, hogy életünket átfogva megtartson az örök 
életre. Ezáltal részesülünk Krisztus halálának éltető erejében.

Örömhír számunkra az is, ahogyan Isten tovább viszi az Ő szent 
ügyét. Nem hagyja semmivé lenni azt, amit Ő elkezdett. Gyáván szétfut
hatnák a tanítványok, Isten másokat, addig ismeretleneket állít helyük
re. Mindig lesznek emberek, akik Istennek engedelmeskednek, ha nem 
értik is, hogy mit miért kell tenniük, de elvégzik a legnehezebb szol
gálatokat is. Mindig lesznek, akik nehéz helyzetekben is bátran meg
váltják hitüket, akkor is, amikor maguk sem látnak tovább.

Örömhírré lett számunkra a főpapok és farizeusök sírt lepecsételő 
és őriztető igyekezete is. Amit Jézus ellen akartak 'felhasználni, az Jézus 
ügyének a javára lett. A csalás valóban ki van zárva! Jézus testét az 
amúgy is megrettent tanítványok aligha vihették el a lepecsételt és őr
séggel biztosított sírból. Ezzel minden külső beavatkozás feltételezése 
is ki van zárva! A főpapok és a farizeusok elővigyázatossága így lett 
ékes bizonyíték a húsvéti hír igazsága mellett: „Nincs itt, feltámadott!” 
Nem külső erő mozdította el a követ, hanem csodálatos belső erő hatott, 
amely szétfeszítette a kősziklát is.

Jézus ügye tehát nincs lezárva! Van folytatás, csodálatosan felemelő 
folytatás húsvét hajnalán, amikor az irgalmas Úr kilép a sírból, és értel
messé teszi a titkos tanítványok elkésettnek gondolt hitvallását. Össze
gyűjti szétszéledt tanítványait, hogy sír és halált legyőző hatalmáról meg
győződjenek, és maguk is tanúi legyenek annak, hogy Jézus ügyét nem 
lehet börtönbe vagy sírba zárni. Ö, maga folytatja munkáját azóta is 
az anyaszentegyházban. Hirdetteti az evangéliumot, a haláláról és teme
téséről szóló evangéliumot is. Szent teste és vére által ma is megtisztít, 
Őbenne nyernek reménységet ma is a halál útján távozók, vigasztalást 
a gyászolók és élő hitet a kétkedők, hogy ügyének részesei és folytatói 
legyenek a feltámadásban is.

Pintér János
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HÚSVÉT ÜNNEPE
lKor 5,6—8

Exegézis és meditáció

Kevés olyan- „jól datált” textust találunk a Szentírásban, mint az első 
Korinthusi levélnek ez a része. S ez, ebben az esetben valóban segít 
alapigénk jobb megértésében. Valószínű ugyanis, hogy Pál ezeket a so
rokat Efezusbói írta (16,8), harmadik missziói útja során. Számítások 
szerint 55-ben, feltehetően húsvét előtt. Tehát tekinthetjük sajátos, apos
toli „húsvéti üdvözletnek” .

Az 5. fejezet megírását egy, — a „korinthusi állapotokat” tükröző, — 
különös eset provokálta ki, hogy ti. valaki a mostohaanyjával élt együtt. 
Efölött a gyülekezet szemethunyt, sőt nem is szégyenkezett miatta. Ha 
anakronisztikusan akarnám kifejezni magamat: olyan, „felvilágosult em
berek” módjára kezelték ezt a kérdést. Erre utal a 6. vers bevezetése: 
„Nem jól dicsekedtek ti.” (kaüchéma)

A „sdtz ion, Lében-t” a páska ünnepre való készülődés adta, amit a 
keresztyének is átvettek: szent „irtózattal” kitisztítani a kovászolt kenyér 
morzsáit is! A kovász, amelyik megkeleszti az egész tésztát: ez a meg- 
nem feddett bűn szerepe a gyülekezetben. Egy feltartóztathatatlan hit
beli és etikai bomlást indíthat el. — Valahogy most sok mindennek 
eszünkbe kellene jutni egyházunk, gyülekezetünk és saját csalódunk 
múltjából, — éppen lelkészek és hivek rendezetlen családi életével kap
csolatban, — amik ezeket a poshasztó tendenciákat felerősítették. Akik 
pedig „tartották a szájukat”, azok akaratukon kívül is „cinkosokká” let
tek. 

Ez az Anyaszentegylházban senkinek sem „magánügye” !, mert vele 
az evangélium szolgálatát erőtlenítjük meg. Ez a 7. vers üzenete. A „tisz
títsátok ki” imperatívusza a megváltás indikativuszán érvényes, de ott 
feltétlenül: „a húsvéti bárány megáldoztatott, . . .  legyetek új tésztává” , — 
mert ti már valóban azok is vagytok! — A megváltás ténylegesen élet
formaváltozást munkál, — ami egyáltalán nem „konzervativizmust, vagy 
a világból való kiszaladást” jelent, — de egy valóságos, Krisztusból és az 
evangéliumból folyó életvitelt. — Amennyire kitapintható megtartó és 
előrevivő erő egyházunk és gyülekezeteink múltjában, sőt családunk 
„emlékezetében” is az őseink patinás, „lutheri kegyessége” annyira hi
ányzik ez ma. A keresztyén család, a keresztyén életvitel „modelljét” 
legjobb esetben kölcsön vettük. A magunk „új tésztájával” vagyunk adó
sok, vagy legalább is több az, amit diakónia teológiánk sajátos hitéből 
át 'kellene plántálnunk személyes, családi és gyülekezeti életünkbe.

A 8. vers erre ad választ: a húsvéti evangélium konkrét, nem általá
nosságokról szóló örömhír: lehet tisztaságban és igazságban élni! (eilik- 
rineia, alétheia)

Itt azonban kirajzolódik a keresztyén ünneplés, az evangéliumi „ka
lendárium” lényege: minden ünneplésünket a Feltámadottal való talál
kozás és az általa munkált megújulás tesz hitelessé. A köldöknéző, csak 
egymásnak örvendő, de a valóságos életben „hatástalan” istentiszteletet 
és ünneplést „ki kell takarítani” az egyházból! — Meddig próbálunk 
védekezni ugyanezzel a Pállal?: nekünk „ültetni” , „öntözni” kell, — a 
„növekedést az Isten adja” ?! — de amikor nincs növekedés, hanem 
visszaesés és visszafejlődés, akkor ez a Pál nem habozik az intéssel és
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számonkéri a gyümölcsöt! Az imádságos, gyónó életünktől az egyházi 
anyagi teherviselésig ezt nekünk kellene számonkérnünk! Vajjon meg
lesszük-e?

Az igehirdetés körvonalai 
Áldott húsvétot!

aj Amit nem szabad továbbvinnünk.

Az. ünnepekre való készülődéstől kissé fáradtan érkezünk mindnyájan 
a húsvéti istentiszteletre. Vajjon jól készültünk-e fel? — Az első keresz
tyének nyomán mi is húsvéttal együtt emlékezünk „Jézus húsvétjára” 
a páska ünnepére, ami nagyhét történetének lényeges eseménye. Szent
igénk ezzel kapcsolatban olyanra hívja fel a figyelmünket, ami a mi egy
házi gyakorlatunkban nem kapott szerepet: az egyiptomi menekülés új 
kezdetére emlékezve ugyanis, minden zsidó házból ezidőtájt, a kovásszal 
kelesztett kenyérnek, még a morzsáját is ki kellett tisztítani. Nagyszerű 
szimbóluma ez a hit, „mindent maga mögött hagyó”, Isten igéreteibe 
kapaszkodó, bátor elindulásának azóta is. — Ma Isten üzenete emellett 
ez hozzánk: az által lesz húsvéti ünneplésünk „áldott”, ha a „régi ko
vászt”, vagyis az életünket romboló bűneinket „nem visszük tovább” . 
A bűneink elhagyása nem „jószándék” kérdése, mert bűnbánattal, gyó
nással, megtéréssel lehet azokat kitisztítani magunk közül, és nemcsak 
„magunkból!” Mert a keresztyének bűne sohasem magánügy, hanem min
dig az egész gyülekezet, egész egyházunk ügye. — Isten igéje ezen az ün
nepen elsősorban a családi élet elleni vétkeinkből hív megtérésre. Hiszen 
a vak is látja, hogy ez ma komoly gondunk, s a keresztyének felelősségét 
másokra hárítani naivság. — Áldott húsvétot hát híveink!, — ami első
sorban azt jelenthetné számunkra: mi, a gyülekezet vezetői és tagjai 
szálljunk magunkba, nézzünk körül családi életünkben. Nem mutatunk-e 
olyan rossz példát, ami bomlaszt? — nem neveljük-e olyan légkörben 
gyermekeinket, ami az otthon megbecsülését aláássa?, — cinkos hallga
tásunk kényes esetekben, nem rontja-e le a bizonyságtevésünk, az evan
gélium hitelét? Természetesen nemcsak a 6. parancsolat irányában, ha
nem tágabb körben is szét kell néznünk: mi az, amit nem szabad tovább 
vinnünk?!

bj Húsvét: új élet kezdetének diadala

Nemcsak múltunk terhével, bűneink ballasztjával érkeztünk hús- 
véthoz, hanem azzal a rezignált beletörődéssel is: bennem, rendezetlen 
családi életemben, szétzilált emberi kapcsolataimban úgy sem fog vál
tozni semmi! Hányszor halljuk válófélben levő házastársaktól, — egymást 
vádolva, de a maguk reménytelenségét is bevallva, — annyira elhideged- 
tünk egymástól, hogy én már feladtam a reményt. Iszákosoknál, vagy 
egyéb szenvedélyek rabjainál, harag és gyűlölet béklyójába keseredettek- 
nél, szinte betonfallba ütközünk, amikor el akarjuk velük hitetni, hogy: 
lehet újat kezdeni! — Nem hiába kérdezte Jézus is többször betegektől: 
„Akarsz-e meggyógyulni?” , — mert ezzel nemcsak felmérte a beteg „el- 
esettségének” tényleges fokát, hanem szeretetével „elhitette a reményt” 
és felbátorított erre a válaszra: igen Uram! én még bízom abban, hogy 
meggyógyulhatok.

Izraellel sem volt könnyű elhitetni, hogy kiszabadulhat a pusztulás
ból, az egyiptomi fogságból. Isten különös módon vezette őket: a páska
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bárány vére volt a „jel”, ami meggyőzte őket, hogy Istennek van hatal
ma a veszedelmet elfordítani s a fogság börtönajtaját kinyitni. — Nekünk 
is ma ezt a „jelet” kínálja az Isten!

Áldott húsvétot! — hát híveink!, — mert a mi húsvéti bárányunk 
megáldoztatott. Ami nemcsak azt jelenti, hogy vére hullajtásával, — mint 
a páska bárány, — megment Isten haragjától és ítéletétől, hanem azt 
is, hogy Ő a „húsvéti bárány”, — aki feltámadt és é l! Vagyis győzött bű
nön, halálon, a gonosz minden démoni hatalmán! A húsvéti evangélium 
ennek a győzelemnek a jóhíre ma felétek! Isten ezzel ma is, ezen az 
istentiszteleten is, el akarja hitetni mindenkivel, aki gyógyulni szeretne, 
meg azokkal is, akik régen feladták már a reményt életük megváltozá
sára: lehet újat kezdeni! — A Bárány véréért Isten kiengesztelődött a 
Kereszten, megbocsátja a tegnap vétkét: nem kell hát „tovább vinni” ! 
Krisztus húsvéti győzelméért pedig igaz: „vele mi is új életre támadha
tunk fel” !

c) A húsvétból élők istentiszteletének áldása.

Minden keresztyén istentisztelet nem más, mint a feltámadott Krisz
tus dicsőítése és magasztalása, s „útnak indítás” az Ö győzelméből való 
gyógyult élet örömére. Mert ez valóban, öröm, de nemcsak azért mert 
magam mögött hagyhattam a „betegséget”, hanem mert meggyógyult 
életemmel szolgálhatok a családomban, a munkahelyemen, hazánk jövője 
munkálósának problémái között, és gyülekezetem gondjainak vállalásánál.

Áldott húsvétot! — Keresztyén Gyülekezet! — nem semmitmondó, 
üres jókívánság ez, mert húsvét valóban áldást hozhat mindnyájunk éle
tébe. Bátorodjunk fel hát erre a húsvéti hitre: Isten megáldhatja hús
véti ünneplésünket életünk gyógyulásával, s „áldássá” teheti életünket, 
igaz istentiszteletté a hétköznapjainkat, — embertársaink javára.

A korinthusi gyülekezet, — ahová Pál ezeket a sorokat írta, — lel
kileg „megfáradva”, a bűn „realitásába” belenyugodva, szeretetük, szol
gálatuk hiányosságaival „megbékélve” készülődött húsvét ünnepére. Pál 
tudta: itt nem a „ráolvasás” segít, hanem ide „erő kell” ! A húsvéti 
evangélium pedig erő! Jézus feltámadt és él! — mondjuk rá hitünk vá
laszát: valóban feltámadt! nekünk is feltámadt!

Csizmazia Sándor

HÚSVÉT 2. NAPJA
Csel 10,34—43

A szöveghez

Amikor a 34—35. verset is felolvassuk, belekapcsoljuk Péter beszé
dét Joppébah és a Koméliusz házában történtek elbeszélésébe. Ezek rész
letes elmondása túlfeszítené egy prédikáció kereteit, de a fő vonalat meg 
kell úgy rajzolnunk, hogy a 34—35. versek szerepe világos legyen. Vagy
is ez a két vers a konklúziót vonja le. Abból, ami és ahogy történt, meg
érthette Péter és a jelenlevők is az Isten szerinti ökumenizmust és azt 
a felhívást, amely teljes nyitottságra indít.

A 35. vers nem jogosít fel minket arra, hogy egy vallási teljesítmény- 
beli minimumot tegyünk az Isten előtti megállás alapjává. Mi a sola fide 
és a sola gratia alapján állunk. Ez a vers az „egyedül üdvözítőség”  hamis
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gőgjére nyit tüzet, amikor egy ember vagy egy közösség Isten szerepében 
tetszeleg. Péter éppen e tekintetben nyert itt tanítást.

Textusunk Péter beszéde. Igehirdetés. Nem segítene, ha belebonyo
lódnánk az egzegetikai küzdelembe, hogy milyen arányú benne a péteri 
elem, illetve a meglevő ősgyülekezeti írásos hagyományanyag. A lényeg, 
hogy igehirdetés a textusunk és kristálytiszta a tartalma.

Húsvét-áhrázolás a textusban: (1) nem egy általános igazság fejező
dik ki Jézus feltámadásában, hanem egy eseménysor vesz teljesen új for
dulatot, evilági lehetőséget meghaladó módon. (2) Szinte egyedülálló ab
ban ez a textus, hogy Jézus földi életét együtt szerepelteti a feltámadás 
eseményével, szerves egységként. (3) eüangelidzoimenosz eirénén.

A húsvét evangéliummal érkezik. Ez az evangélium annak a Jézus
nak feltámasztása, aki jótetteiről és a gonosztól szabadító tevékenységé
ről volt ismert, míg a földön élt. Emberek evangélizálnak valakit? Nem. 
Jézus maga evangélizál. Amit róla hirdetnek, azt Ő hirdeti, hit érdekében 
(húsvéthétfő!). Hit nem úgy támad, hogy a történetkutatás módszereivel 
elfogadtatják velünk Jézus feltámadását. Húsvét is csak hitből támadhat 
hitért. A hit pedig nem azt jelenti, hogy az ember megtagadja értelmét, 
hanem hogy az életében helyet, teret nyer az evangélium. Péter „to 
genomenon réma”-ról beszél.

összefoglalva: Mivel Péter beszél itt, hadd szemléltesse az ő esete 
húsvét jelentőségét. Péter erkölcsi nullponton volt a főpap udvarán. Le
hetetlenné vált mint tanítvány és leendő apostol, hisz maga tagadta le, 
hogy köze lenne Mesteréhez. Ebből őt felemelni és az ügynek zsidók és 
pogányok előtt szószólójává tenni csak az a Jézus volt képes, aki őt má
sodszor is kiválasztotta. Először arra, hogy lássa, amit Jézus tett, másod
szor arra, hogy bizonyítsa, a Feltámadott bírája élőknek és holtaknak, 
ámde aki hisz benne, neve által bűnbocsánatot nyer. S ami itt történik, 
az nem „ad hoc” valami. Előzményei, gyökerei a prófétákig nyúlnak visz- 
sza. Ennek a tanúskodó szerepnek igen erős háttere van, mert előtte na
gyon széles és nehézségekkel teli a mező Ott, akkor Jézus megjelenéséi 
vei tette bizonyosaikká az ingadozókat. Itt nekünk most az evangélium 
által ajándékoz békességet a világban. Ezt teszi az emberek között meg
találandó helyünk és szolgálatunk szilárd alapjává.

önmagunk a húsvét hétfői prédikáció előtt
Nem mehetünk el szó nélkül amellett a tény mellett, hogy igehir

detésről prédikálunk ezen a napon. Méghozzá nem is akármilyen hátterű 
(előzmények, következmények) igehirdetés ez. Lelkészi szolgálatunk egyik 
legveszélyesebb ellenfele lappang a sorok között. Az ti., hogy Péter itt 
Lukács tudósítása szerint amolyan igazán sikeres prédikációt mond. Ma 
egyre többször hallhatunk ilyen hangokat, lelkészek egymástól, hogy jól 
kitanultuk és kitűnően gyakoroljuk „szakmánkat” , hirdetjük is saját si
kerünket. Könnyed stílusban akár úgy is megfogalmazzuk, hogy „ma 
igazán nagyot prédikáltam”. Pedig talán éppen ekkor hihetetlenül gyen
gék voltunk.

„Péter Koméliusz házában” a minden időben érvényes igehirdetői 
magatartást ábrázolja. Nem árt elgondolkodnunk azon, milyen nagy do
log, hogy mint kiválasztott, megerősített emberek, ugyaniakkor sok hibát 
elkövető tanítványok prédikálhatunk és van gyülekezet körülöttünk. Em
berek otthonaikba hívnak, fiatalok és idősek erőt, útbaigazítást várnak 
tőlünk. Él-e bennünk a tudat, igazán és őszintén, hogy mi követek va
gyunk, szószólók, megbízottak. S arra kell törekednünk, hogy megbízónk 
akaratát, szavát a lehető leghűségesebb módon tolmácsoljuk. Hevít-e min
ket az az óriási bizalom, hogy a hit megszületésében olyan fontos meg
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bízatásiunk van, szavainkon keresztül, a hirdetett igében szólít meg és 
indít el Isten ma is embereket? Ott és akkor is, ahol és amikor mi ebben 
reménykedni sem merünk.

Az igehirdetéshez

Mai tanítványokat (lelkészt a gyülekezetben, szülőt, nagyszülőt a 
családban) izgat minket, hogy miért nem sikerül jobban, hitelesebben 
elmondanunk, kifejeznünk hitünket. Templomot kerülő lelkész-gyerme
kek, sohasem imádkozó presbiter-unokák, templomos szülők „gyűlölöm 
az egészet” álláspontú gyermeked kényszerítenek minket arra, hogy rá
döbbenjünk, erőtlen a bizonyságtételünk. Egyik oldalon észrevesszük sa
ját hiányosságainkat, a másikon viszont nem tudunk semmilyen magya
rázatot találná. Emberileg is látható, észrevehető: Péter mai igehirde
tésében korrekciós lehetőséget kaphatunk. Megkérdezhetjük: hogyan is 
történt minden Kornéliusznál? Hogyan szólalt meg az a Péter, akinek 
oly sok volt a számláján? Hogyan tudta legyőzni a belerögződött zsidó 
hagyománydkat és ilyen közösségre lépni egy római századossal? Mivel 
mindezekben a legbiztosabban követhető eszköz az igehirdetése volt, kö
vessük figyelemmel! Nem árt egyszer ilyen elemző módszerrel végigkí
sérni az igehirdető, az igehirdetés és az igehallgatók kapcsolatát. Ha ezt 
tesszük, eleget tettünk húsvét hétfő homiletikuimának is, hiszen a hit te
remtésének legfontosabb eszköze éppen a hirdetett és elfogadott ige.

1. íA  megértett helyzet öröme

Éneikül nem lehet megszólalni egyetlenegyszer sem, akár szószéken, 
akár a mindennapi élet területén beszélünk Jézusról. Kornéliusz (házában 
egy egészen szokatlan kép fogadta Pétert. Sem a felkészített gyülekezel 
sem a felfokozott érdeklődés nem lehetett előre elvárható. Hiszen köz
tudottan nehéz emberek voltak abban a korban a Kornéliuszhoz hasonló 
helyzetű emberek. A nyitó mondatban benne rejlik szinte (minden Pé
terről is, hallgatóiról is. Péter mondata („most kezdem igazán megérteni, 
hogy nem szamélyválogató az Isten”) a rádöbbenés, a beérés vallomása. 
Olyan mondat ez, amit ki kell mondani ahhoz, hogy egyáltalán valamit 
is mondhassunk Jézusról. Beszélhetünk arról a nehéz teherről, ami ige
hirdetőt és hallgatót egyaránt terhel, hogy teljesen természetesnek vesz- 
szük a helyzetünket: megszólalunk, a gyülekezet pedig hallgatja, amit 
mondunk. Minden igehirdetés egyedi, különleges alkalom. Tudjuk-e, hogy 
abban az órában, amikor beszélünk, hány ember élete, hitének erősödése 
vagy gyengülése áll a szavaink alatt? S a másik oldal: észrevesszük-e mi 
a mai koméliuszi otthonokat körülöttünk?

Nem vehetjük természetesnek azt, hogy prédikálunk és azt sem kö
zömbösnek, hogy kiknek prédikálunk. Meg kell tanulnunk a „vezetés 
hullámhosszán” a legtökéletesebb vételt elérni. Amikor valóban az hang
zik fel, ami a legnagyobb felszabadítást hozza és a leglényegesebb ponton 
talál el minket, mint itt Péter esetében. Isten ma is, számunkra is biz
tosítja ezeket az alkalmakat. A kérdés innen egyértelmű: örömöt jelent, 
ha megszólal Isten igéje? Vagy munkavégzést, kötelességet, hagyomány- 
ápolást? A húsvét fényétől még alig-alig látó tanítvány nehezen indul 
efelé az igehirdetés felé, de ott az éles helyzetben ezzel az egyetlen mon
dattal ledönt minden válaszfalat. Számára kinyílt egy új világ ott, ahol
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nem is remélte. Kornéliusznál pedig egészen közeire jött egy meghívott 
vendég személyében az, akire régóta várt. Ilyen tökéletes bevezetés után 
hangzik el Péter Jézusról szóló bizonyságtétele.

2. Jézusról beszélni

Egy súlyos beteg halála előtt magához kérette a lelkészét. Arra kérte, 
beszéljen neki Jézusról. De azt is közölte, hogy csupán tíz perc áll ren
delkezésére, mert neki már a percei is meg vannak számlálva. A lelkész 
hirtelen úgy döntött, hogy szép lassan mondja az Apostoli hitvallás má
sodik hitágazatát, s a sorok végén kiegészíti egyes szám második sze
mélyben fogalmazott bíztató szavakkal. Érted is, neked is, veled is stb. 
A haldokló kérte a folytatást, s így elhangzott a nehéz óra legnagyobb 
vigaszaként: „bűnök bocsánatát, testnék feltámadását és az örök életet” . 
A  kiegészítést már a beteg mondta, erre hangozhatott el a befejező ámen. 
Többször lenne szükségünk erre a szorító tíz percre. Hogy valóban azt 
mondjuk el, amire szükség van. Drága a pillanat — nemcsak az énekvers
ben szép, a valóság is ez. A sok szó mellett gyakran elvész a lényeg, 
a „totus Ohristus” . Péter birtokában nem volt más, a miénkben sincs. 
Jézusról beszélni nem lehet másként, csak úgy, ha az egész élete elhang
zik, s ebben, benne kell lennie a mának is. Színesen, népszerűen fogal
mazni feladatunk ugyan, de keveset ér, ha nincs előtérben és közép
pontban az, akiről és akiért beszélünk. Péternél Jézus földi életével 
szerves egységben hangzik el az őt indító és bátorító feltámadt Jézusról 
szóló beszéd. Erről a Jézusról kell szólnunk húsvétkor, aki egyebek mel
lett az igehirdetésre, a tanúskodásra is küld. Nagyon sokszor éppen a tíz 
perc tömörségében, koncentráltságában,

3. Á tszakított korlátok

Péter belépése Kornéliusz házába hirdette akkor, hogy nem egy szűk 
kör, nem egy nemzet vagy vallási csoport határain belül érvényes a hús
véti esemény. Kilép a hír, a hirdetett üzenet a külső körbe. Hirdetni kell 
mindenkinek. Ezzel törnek a korlátok és törik vele a legnagyobb hatalom, 
a bűn és halál hatalma is, hiszen amit hirdetni kell, az így hangzik: aki 
hisz őbenne, az ő neve által bűnbocsánatot nyer. Igazi érték ez. Bátran 
léphetünk vele azok felé, akik hívnak és azok felé, akiken látszik az ín
ség. Ez a rendező erő indítja el a húsvéti gyülekezetet. Ez indít minket 
is. Ugyanúgy, mint a régieket: teljes nyitottságban. Arra a szolgálatra, 
amely nem ismer gátat, korlátot és falakat. Ezeket ugyanis az, akitől 
megbízatásunkat kapjuk, régen széttörte. Nem lehet húsvét után nyu
godtan énekelni: „és mégis vannak vén falak közöttünk”, köziben pedig 
bátortalanul, erőtlenül beszélni Jézus győzelméről. Tisztán fogalmazza 
meg az alapot a régi húsvéti ének: Ha föl nem támad, vége a világnak, 
Ámde ő feltámadott, áldja Krisztust ajkatok, halleluja. Csak az így meg
szólaló halleluja és az ilyen alapon megszólaló bizonyságtétel jogosult 
és eredményes. Küldetésünk területe ma is végtelenül széles: falak nélkül, 
minden ember. Érett a helyzet is, hiszen ma nagyon érezhetjük az „utol
só tíz perc” veszélyét. Itt, ebben a helyzetben, kortársaink számára óriási 
értékünk van: a húsvéti igehirdetés.

Ifj. Szabó Lajos
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HÚSVÉT UTÁN 1. VASÁRNAP
ÍJn 5,4—10

A textusról

Húsvét után első vasárnap, Quasi modo geniti; vagy fehér vasárnap. 
A feltámadt Jézus Krisztusban kapott új élet, életünk új lehetőségei, új 
dimenzióink tartoznak: az igehirdetés irányvonalába.

A peri'kópát megelőző néhány versre érdemes figyelni. A fejezet 1. 
verse mondja el, hogy mit jelent „Istentől születettnek” lenni, amely ki
fejezéssel kezdődik textusunk; hinni Jézusban, mint a Krisztusiban, azaz 
az Istentől küldött, megígért Messiásban. Az 1. versben páratlan tömör
séggel van megfogalmazva a keresztyén hit alapja és ígérete. Ugyanakkor 
észre kell venni, hogy János apostol számára „hinni” nem annyit jelent, 
hogy egy vitatott tantételt igaznak tartani, hanem belső meggyőződéssel, 
az életet rátéve ennek alapján cselekedni. Ennek a hitnek a legfontosabb 
mutatója a szeretet, Isten és ember iránt. Jánosnál ez a szeretet nem 
érzelmi élmény, hanem az újjászületett ember legfontosabb belső tulaj
donsága, cselekedeteinek rugója.

Ezek alapján értjük meg textusunkat, hogy milyen világot is kell 
legyőznie ennek a hitnek? (4. vers) A világ nem a többi embert, nem 
a pogányokat jelenti. János szóhasználatában a világ belső magatartást 
jelent, az Istennel, az Ő akaratával való szembenállást. Ez a „világ” első
sorban bennünk magunkban van. (Pál apostol „ó-ember” kifejezésével 
lehetne párhuzamba állítani.) A hivő emberben állandóan ott van az Is
tennel való szembeszegülés, a felebarát szeretető helyett az „önmagába 
haj lás” (Luther: a bűn lényege a homo incurvatus in se) kísértése, az Isten 
által kért tiszta életfolytatás helyett a bűnös életfolytatás vágya. Elsősor
ban ezt kell legyőznie tehát a hitnek, és erre adja az ige az Ígéretet; ami 
az Istentől született, legyőzi a világot. Ez a hit pedig nem más, mint a 
Jézus Krisztusban, mint az Istentől küldött Szabadítóban való hit. Lehet 
tehát győztes keresztyén életet, Istennek tetsző új, szeretetben járó éle
tet folytatni.

A következő versek éppen ezért arra irányítják a figyelmünket, aki
ben a miénk ez a győzelem; Jézus Krisztusra. Életének és megváltó miun
kájának két pillérét említi, az egyik a keresztsége, (víz által) a másik 
pedig megváltó halála (vér által). (6. vers) Keresztsége a bűnös emberrel 
való teljes azonosulást, a bűn átvállalását jelzi (ekkor mutat rá Keresz
telő János: íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét), kereszt
ihalála pedig az átvállalt bűnért való bűnhődést. Megváltó munkájának 
Valóságáról pedig a keresztyén ember számára a Lélek tesz bizonyságot. 
Megintcsak Pál apostolra gondolhatunk és a Római levél soraira: Maga 
a Lélek tesz bizonyságot arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk 
(Rím 8,16). Az új fordításból kimaradt és csupán lábjegyzetben szerepel 
az ún. comm a Joanneum, ami csak késői kéziratokban szerepel, ezért 
nem foglalkozom vele. A 7—10. versek ennek a Krisztusiban való hitnek 
a szilárdságáról, belső meggyőződéséről szólnak.

Az igehirdetéshez

1. „Hős harc az élet, és megélni szé p ... ” — így írt egyik versében 
Ady Endre. A keresztyén ember számára is harc az élet. Pál apostol is
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beszél a „hit harcáról” . Bármennyire is szeretnénk „problémamentesen” 
megélni a hitünket, rá kell jönnünk, hogy hitünket naponta kísértések 
érik. A keresztyén ember élete új irányt kapott megtérésekor. Aki eddig 
Istennek hátat fordítva élt, az most arccal Isten felé fordulva kezd élni. 
(A múlt század német ébredésének alakja, Viebahn tábornok így mon
dotta: a megtérés három vezényszó. Állj! Hátra arc! Indulj!; Azzal azon
ban minden Jézust követő keresztyénnek számolnia kell, hogy gyakran 
„ár ellen úszik.” Az a világ azonban, amelyről az apostol beszél elsősor
ban bennünk magunkban van. Kazantzakisz írja a Jelenés Greconak 
című regényében egy élményét. Isten keresésének útján eljut odáig, hogy 
legjobb lenne talán kolostorba lépni. Egy bölcs, régi baráttal való (beszél
getés során ismeri fel, ez sem segítene. A világ elől nem menekülhet el, 
hiszen magában hordja a világot, vágyaiban, gondolatvilágában, és ezt 
a kolostorba is magával vinné. A világ bennünk van. Ezernyi kísértés 
akar elszakítani Istentől. Gondolatainkat lefoglalja a pénz, aggódással 
tekintünk egészségünkre. Nem találunk nyugalmat az imádkozáshoz. 
Mindezt az ige röviden így nevezi: „a világ” . Legfontosabb szövetségese 
ennek az erőnek ml magunk vagyunk, mert „Isten félelme és Istenbe 
vetett bizodalom nélkül, bűnös kívánsággal” születünk és élünk. (CA. II. 
cikk;

2. Mit tehetünk? Engedjük, hogy egyre messzebb sodródjunk Isten
től? Miben állhat ilyen körülmények között a hitünk? Abban, hogy bele
törődünk vereségünkbe, és legfeljebb időnként keressük a bűnibocsána- 
tot, „leúrvacsorázzuk” bűneinket? Nem! Jézus Krisztus sokkal többet 
akar velünk tenni, mint „csak” bűnbocsánatot adná (bár ez maga is óriási 
dolog!;. Jézus győzelmet akar adni a világ fölött. Ő maga legyőzte a vi
lágot. A kísértő lefestette neki mindazt a lehetőséget, dicsőséget gazdag
ságot és hatalmat, ami az övé lehetett volna, ha hátat fordít Istennek és 
a maga útját kezdi el járni. Ha ahelyett, hogy másoknak él, magának 
kezd élni. Ha ezzel megtagadja az Atyát. Annak a Jézusnak, akire a ke
reszt útja várt, és aki még a kereszten is megkísértetett (Szállj le a ke
resztről; nem volt könnyű dolga. Mégis győzött. Ö ismerte az értékek sor
rendjét. Tudta, hogy bármennyire is csábítók a világ ajánlatai, teljes 
életet csak Istennél élhet az ember.

Sóik ember zenei érzék nélkül születik. A legszebb és legdrágább le
mezeket lehet nekik lejátszani, a legjobb zenei szakkönyveket kezükbe 
adni, a zenei harmónia szépségét mégsem fogják érzékelni.

Jézus azért jött, azért állt közénk, azért szenvedett és halt meg, hogy 
új természetet adjon azoknak, akik hisznek benne. Hinni őbenne azt 
jelenti, számolni vele. Számolni az ő feltámadásával, győzelmével, erejé
vel. Így lesz a miénk az ő győzelme a világ fölött. Vágyaink, önzésünk 
sodrában így lesz megtartóvá számunkra. Így  lesz újjáformáló erővé, aki 
lehetővé teszi, hogy „ár ellen” , természetes törekvéseink ellen induljunk. 
Őáltala leszünk képesek szeretni Istent és felebarátunkat. Ereje abban 
van, hogy ő nem azt parancsolja: Előre indulj!, hanem: Utánam indulj! 
Így tudunk a világban élni, és szeretni is a világot, úigy, ahogyan Jézus 
szerette — mindent megtéve érte. Nem a világnak kell magával sodornia 
minket, nekünk kell magunkkal sodorni a világot!

Balicza Iván
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HÜSVÉT UTÁN 2. VASÁRNAP 
Jn 10,11— 16 

Van Pásztorunk

Isten fájdalmas türelmességgel hosszú időn keresztül engedte, hogy 
gonosz pásztorok elhanyagolják és tönkre menni hagyják népét.

Isten megígérte, hogy maga viseli majd nyájának gondját. Jézus 
Krisztusban Istennek ez az Ígérete teljesedett be. Az. egyetlen, valóban 
jó Pásztor, Jézus visel gondot a nyájról, óvja minden veszedelemtől, 
életét adja érte. „Én vagyok” — mondja Jézus, — akiben a jó pásztorra 
vonatkozó minden jövendölés és Ígéret beteljesedett. Jézusban teljesedett 
be Ezékiel és Ézsaiás próféciája. (Ez 34,11—16, Ézs 40,11)

A pásztor Jézus vezeti, életével védelmezi a nyájat, de nem uralkodik 
felette. A jó pásztor nem tolvaj. A rabbinista irodalom a pásztorokat 
nótárius tolvajoknak tekintette. Jézus rehabilitálja ezt a károsodást szen
vedett fogalmat. Ez a rehabilitáció elkezdődik a karácsonyi történettel, 
folytatódik Lk 15 és Jn 10-en keresztül.

Mivel a jópásztor nem idegen, ezért követi a nyáj. Hozzá tartozik. 
Mivel a jó pásztor nem béres, azért veszélyhelyzetben sem hagyja magára 
nyáját. Életét adja érte.

A tolvajok és rablók mindig, mindent önmagukért tesznek. Jézus 
életének és szolgálatának vezérgondolata: Mindent a nyájért, mindent 
értünk! Miért hagyta ott a menny dicsőségét és lett testté? Értünk. Mi
ért lett a „tagos” szenvedő, vérző, halálramenő Isten szolgája? Mert be
tegségeinket hordozta, bűneinkért szenvedett és halálra ment. Áldozati 
halála a világ üdvösségévé, népe életévé lett.

Jézus Izrael eltévedt bárányért küldetett. (Mt 10,6) A jó Pásztor né
péhez való hűsége és szeretete közepette sem feledkezik meg világtávlatú, 
univerzális, kozmologikus küldetéséről sem. Akik nem a törvény kerítésén 
belüli akolból születtek, azok Jézus nélkül ki lennének zárva az Ígére
tekből és az üdvösségből. (Ef 2,12) Jézus tudja mit kell tennie Isten üd
vözítő terve és akarata szerint. Be kell tölteni az Ábrahárrmak adott 
ígéreteket is. (lMóz 12,3) Ezért kell minden népből, fajból Istenhez ve
zetnie és szeretnie mindazokat, akiket vérén megváltott. (Jel 5,9)

A 14. és 15. verseket a „ginoskein” szó határozza meg. Jézus ismeri 
az övéit. Ez nem racionális, teoretikus vagy misztikus ismeret, hanem a 
Jézussal való személyes, őszinte és mély közösségből fakad. Jézus és az 
övéi között meglevő ismeret analógiája az Atya és Fiú között levő ismeret.

A 16. vers a jövőbe mutat. Jézus halála a tanítványok missziói szol
gálatán keresztül munkálja a világ boldogságát és üdvösségét. A megdi- 
csőült Krisztus újabb feladatot kap az Atyától: összegyűjti azokat is, akik 
nem „ebből” az akolból valók. Az „aule” Izraelre vonatkozik. Jézus úgy 
gyűjti össze népét, nyáját a világ minden részéről, hogy ledönt minden 
faji, népi korlátot, s az ő főpásztori munkájaként jön létre az egy akol, 
egy pásztorral.

Közösségben a Pásztorral

Jézus látta, hogy népe hasonló a pásztor nélkül maradt nyájhoz. 
Szórványgyülekezeteink, magukra maradt öregek, önmagukra nem lelt 
fiatalok láttán Jézus pásztori szolgálatára mutathatunk. Jézus pásztori 
szolgálatából élhetünk.
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1. Jézus a jó Pásztor. „Én vagyok” szavai teszik világossá: itt nem 
általaiban a lelkipásztori szolgálatról van szó. Egyedül Jézus Krisztusról, 
s az ő munkájáról.

Jézus nem egy a sok jó pásztor közül, akiktől tanulni lehet milyen is 
az igazi, a jó pásztor. Minden más pásztori szolgálatnak a főpásztor Jézus 
szolgálatából kell fakadni. (lPét 5,4) A pásztorok Jézus szolgálatában 
vesznek részt, különben tönkre teszik a pásztori hivatást és elzüllesztik 
a nyájat.

A nyáj, a gyülekezet Krisztus tulajdona. Ezért nem engedi meg a 
Pásztor hogy valaha is, valakit is a vele való közösségiből kiragadjanak, 
elszakítsanak.

A jó Pásztor gondoskodik a nyájról. Hallatja szavát igehirdetőkön 
keresztül. Hangja édesanyák és édesapák Krisztusról tanúskodása által 
eljut gyermekekhez és ifjakhoz. Nála menedéket talál mindenki. Akit 
a betegség kétségbeejt és a halál rémít. Akiket a magány riaszt és az élet 
céltalanságának gondolata rémít. Jézusra mindig lehet építeni. A fárad
takat felkarolja és új erővel ajándékozza meg. Hordozó szeretetét átéli 
az, aki azt gondolja, hogy nem tud tovább menni az élet útján.

A Pásztor gondoskodik pásztorokról gyülekezeteinkben is. Az elve
szettet keresi meg. Jézus pásztori szolgálata nemcsak azokra terjed ki, 
akik tudatosan a gyülekezethez tartoznak. Megkeresi azokat is, akik ke
vés érdéklődést mutatnak Isten dolgai iránt. Megkeresi az „egyházban” 
csalódottakat. A gyülekezet vagy az élet peremére szorultakat. Azokat, 
akik hitüket nem tudják összeegyeztetni a modern fizikai világképpel. 
Azokat, akik egy lélek-nélküli konfirmációi oktatás miatt csalódtak, vagy 
a naiv prédikációk miatt idegenedtek el a gyülekezet és Krisztus közös
ségétől. Utána megy a névleg keresztyéneknek. Akik ugyan semmiféle 
konfliktusba nem kerültek a gyülekezettel, de közömbösek. Visszaszere
ti azokat, akik magukat "az egyházból kirekesztettnek gondolják. Utána 
megy a modern „világfiaknak”, akik kifejezetten modern életet élnek. 
A „hippiknek”, akik azt mondják, hogy számukra a gyülekezet életstílusa 
maradi, konzervatív, s lehetetlennek tartanák bármilyen kapcsolatot „ilyen 
maradi intézménnyel” . Megkeresi az alkohol rabjait és a szociális nehéz
ségekkel küzdőket is. Jézus nem tekint senkit kívülvalónak. Szeretetéből 
senkit nem zár ki. 

Jézus nyájának, gyülekezetének életét a Pásztor és a nyáj között meg
levő szeretet-közösség határozza meg. A congregatio sanctorum nem az 
fegyező gondolkodású emberek klubja, nem is az emberek vallásos igénye
it kielégítő konzum szövetkezet. A gyülekezet azoknak az embereknek 
közössége, akiknek személyes kapcsolata van a nyáj Pásztorával, a fel
támadott és élő Jézus Krisztussal. A gyülekezet és tagjai számára sors
döntő, hogy isimeri őket Krisztus, s ők ismerhetik és szerethetik őt. Olyan 
közel van Krisztus nyája a Pásztorhoz, amilyen közel van az Atya a Fiú
hoz.

2. A Pásztor ismeri az övéit. Jobban ismeri, mint bárki más. Nem 
félelmetes, hogy úgy isimeri gyülekezeteit ahogy vannak? Erőtelenségben, 
fáradtságban, elesettségben. Ennyire ismer és mégsem riad vissza tőlünk? 
Ismeri Isten és embertársaink iránti szeretetlenségünket. Mégsem taszít 
el? Jézus megígérte (Jn 6,37), hogy senkit nem taszít el magától, aki 
hozzá .megy. Ismer és mégis szeret. Ez a szeretet mentő és megtartó sze
retet. Mi soha nem ismerhetnénk Öt, ha ő meg nem ismert volna minket. 
Ismer és mégis közösséget vállal velünk. Ismer, mennyire elégedetlenek 
vagyunk környezetünkkel, sorsunkkal, szeretteinkkel. Ismeri nyugtalan 
aggódásunkat. Tudja, hogy kórházba vezet az utunk. Műtét előtt állunk.
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Szerettenkről elmondta az orvos: Nincs semmi remény a gyógyulásihoz. 
Ismeri kihűlt szívünket. Halál őfenségétől megrettent szívünket. Ismeri 
halál mesgyéjén táncoló világunkat. A részekre szakadozott emberiséget 
és felekezetekre osztódott egyházát.

Ismer és mindig hallatja hangját. Szól hozzánk. Szava megítél és 
felemel. Vígasztal és utat mutat Szolgálatba állít vagy bátorít. Szerte 
ezen a világon emberek hallják szavát és munkálkodnak neki engedel
meskedve. Akik meghallják hívó szavát, s közösségbe kerülnek vele, ma 
is átélik a Krisztussal élő emberek boldogságát, békességét, örömét. Nála 
a céltalan célhoz talál. Reménytelen reménységhez jut. Erőtelen erőt kap.

3. A jó Pásztor életét adja juhaiért. Jézus egész élete halálra menetel 
volt az övéiért. Halála egyetlen, örökérvényű váltsághalál. Általa tette 
magáévá nyáját, népét.

Jézus minden emberért meghalt, de halálának gyümölcséből csak 
nyája részesül. A jó Pásztor és a gyülekezete elválaszthatatlanul össze
tartoznak.

Jézus harcot folytat mindennel, ami a nyája életét veszélyezteti. 
Krisztus nyája a történelemben vándorolva sokszor kerül veszélyhelyzet
be. A farkas támadása, amiről János szól, nem a keresztyének üldözésére 
utal. Ez jelképez minden olyan veszélyt, amely kívülről vagy belülről 
bomlasztja, rombolja Krisztus nyáját. Tévtanítás, szeretetlenség, mara
kodás, bizalmatlanság, békételenség rombolja és veszélyezteti a gyüleke
zetét.

A nyájat pusztító Sátánnal vívja Jézus a harcot. A Sátánt mondja 
rablónak és ragadozónak. Jézus győzött a Sátán felett. Azért jelent meg, 
hogy a Sátán munkáját lerontsa. (1Jn 3,8)

A nyáj csak a Pásztor védelme alatt egzisztálhat. A bűn miatt a kö
zösségek kaotikus elmagányosodásba hullanak szét. Jézus munkálja a né
pek és az emberiség egységét és közösségét, miköziben népét szeretetének 
közösségében egyesíti.

„Amennyire biztos, hogy a jó Pásztor meghal nyájáért, annyira biztos, 
hogy a béres elfut. Az is menekülés, amikor valaki csak magával törődik, 
hallgat, pedig szólni kellene, tétlen, pedig cselekedni kellene.” (D. Bon- 
hoeffer)

4. Egy a nyáj, mert egy a Pásztor. Aki szél és akire hallgathatunk. 
Aki ismer, s akit ismerhetünk. Amikor Jézus arról szól, hogy a nyáj 
a jó Pásztor tulajdona, akkor ez nem annyira a birtok-viszonyra, hanem 
sokkal inkább arra a közösségre utal, amelyben a nyáj és pásztor össze
tartoznak. A Pásztor szava egyesít. Minden szakadás megszűnik a ke
resztyének között, amikor egyedül Jézus szavára hallgatnak. Így lesznek 
az egy Pásztornak egy nyája.

Dr. Nagy István
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HÚSVÉT UTÁN 3. VASÁRNAP 
Jn 16,16—23/a 

Örömöt tanulni

Az örömre, örülni tudásra való készség látszólag" minden emberben 
megtalálható, csak alkalmat kell találni, hogy ez feltörhessen, felszínre 
juthasson. Gyermekeknél gyakran egészen kis dolgok, ajándékok, dicsére
tek, kis sikerek kitörő örömöt eredményezhetnek. A felnőtteknél ez már 
nehezebben megy, de mégis gyakran meglepő, hogy milyen kis eredmé- 

 nyek, sikerek, elért célok nyomán jelenik meg az öröm (általában rövid- 
életű ujjongása. A mai ember élete azonban mégis inkább a „komoly- 

 ságra”, küzdelemre, feszített élettempóra van beállítva, ezekett tarkítják
a félelmék, csalódások, gondok, elfáradások, — nem csoda hát, hogy 
ritka vendég a tartós és mélyről táplálkozó öröm a háznál. . .

Naiv elképzelés lehetne az, hogy Jubilate vasárnapján, csak azért, 
mert a vasárnap jellege az örömre való felszólításról, az „ujjongó gyüle- 
kezet” -ről szól, alapvetően megváltoztathatnánk a templomos gyülekeze
tek közérzetét, életről alkotott látásmódját és dacolva keserűségekkel, 
fájdalmakkal, kedvetlenséggel, félelmekkel, gyásszal, érzéketlenséggel — 
egy igehirdetésnyi idő alatt az öröm állapotába juttathatnánk őket! Pedig 
ez a naivnak látszó cél kell, hogy áthassa az igehirdetőket! Jézus is így 
beszél értetlen, szomorúságok és kudarcok előtt álló tanítványaival a nagy 
örömről, amire fel kell készülni, amit meg kell tanulni . . .

Egy nagy, magyar származású tudósról, Neumann Jánosról mesélik 
tudóstársai,- hogy egy-egy új, megoldatlan tudományos problémával kap
csolatban Neumann néhány pillanatnyi gondolkodás után számítások és 
ellenőrzőszámítások . elvégzése nélkül közölte a megoldást. Társai haza
siettek és számolni kezdtek. A hosszas mimika utáni eredmény igazolta 
Neumann szavait. A különleges adottságokkal rendelkező tudós, aki vi
szonylag fiatalon halt meg, előre megsejtett sok olyan tudományos igaz
ságot, amelyet csak jóval később igazoltak a számítások.

Jézus húsvét előtt beszél arról az örömről, amely csak húsvét utáni 
 hittel fogható fel. Ez az öröm nem köthető egy-egy eseményhez, még a 

húsvéti, a pünkösdi vagy a hit számára bizton remélt paruziához kötődő 
öröm-eseményekhez sem: ugyanúgy érvényessé válhat a „számolt napok” 
küzdelmei között, mint a Lélek ajándékának és megvilágosító erejének 
megtapasztalásakor és a halál küszöbére érő ember számára is. Nem a 
távoli jövőre „prolongált” öröm, hanem az élettel járó, a tanítvány! élet 
szolgálatai közepette átélhető öröm. János evangéliuma — ez Jézus ún. 
búcsúbeszédeiben különösen is érzékelhető — a szinoptikusokhoz képest 
kevésbé élesen és elhatárolhatóan használja Jézus vissza jövetelének Ígé
reteit. Az „elmegyek.. .  és ismét eljövök” . Ígérete a bizalmat, megnyug
vást és örömöt akarja elmélyíteni övéiben. Ez természetesen nem „az 
utolsó ítélet” jövendölésének hatástalanítása, hanem életünk és az örök 
éle t  közötti szerves, mély kapcsolatnak a megmutatása, felelősségünk 
erősítése.   

Igénkben a Jézustól ajándékba kapott öröm néhány ismérvét talál
hatjuk meg.

1. Az öröm árát Jézus fizette meg. Az „egy kis idő”, ami nagycsü- 
törtök éjszakájától húsvét reggeléig tart a tanítványok számára szomorú, 
nyomasztó „kis idő” , de Jézus számára „nagy idő”, a legnehezebb idő, a 
legmélyebb megalázkodásnak és alászállásnaík az ideje. Az Atyához ve
zető út — a szenvedésen, halálon, poklokra való alászálláson keresztül
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egyes ágaiban (irodalom, film, színházi jelentkeznek: évtizedekkel ez
előtt az volt ezeknek az alkotásoknak fő célja, hogy megszépítse az éle
tet, szép „meseautós álomvilágba” ringasson, mindig boldog véggel fe
jeződjék be. . .  Napjainkban, sok példa van arra, hogy a kiúttalan nihil 
mélységeit, a nyugtalanító homályok letaglózó jelenségeit írják meg, vi
szik filmkockákra, a néző vagy olvasó pedig kábán és kiábrándultan kel 
fel székéről a végén. Nyilvánvaló, hogy egyik módszernek sincs semmi 
köze sem az igazi művészethez, sem az etikus alkotó felelősséghez, még 

1  kevésbé a krisztusi tanításhoz. Hazug álomvilágokat mindig el kell ke
rülnünk, de az emberi élet mélységeit, szakadékait úgy kell megjárnunk, 
ahogyan a jó pásztor teszi: kivezetni, kimenteni onnan a segítségre'szo
rulókat. A Jézusra vonatkozó próféciák között az egyik legoptimistább 
és örömtelibb ez: „Megrepedt nádszálat nem tör el és füstölgő mécsest 
nem olt ki— ” (Mt 12,20) Pedig ezek már-már a használhatatlanság 
ítéletét hordozzák! A Luther-rózsa „rózsákon járó” keresztyén emberé
nek nem szabad elfelejtenie azt sem, hogy a „ha keresztet hordoz a szí
ve” előbbinek komoly feltétele.

A vajúdás' kínjait is tanulnunk és vállalnunk kell, a mai élet sok 
területén, de a felülről kapott biztatás, erő és öröm mindent megér, 
semmi mással nem hasonlítható.

3. Az öröm csökkenti s egyszer teljesen mégszünteti nyugtalan kér- 
dezősködésünket! Vannak élethelyzetek, amikor ajándéknak érezhetjük 
a kérdezés lehetőségeit. Szörnyű lett volna, ha gyermekkbrunkban nem 
lett volna körülöttünk olyan, akinek kérdéseket tehettünk volna fel. 
Még felnőtten, is, tele vagyunk kérdésekkel és jó, hogy Istennek is fel
tehetjük ezeket, emberek is vannak körülöttünk. De képzeljük el azt 
az állapotot, amikor imán nem erre megy el az energiánk, hanem a vi
lágosság sugárzására, az öröm továbbadására. A szerelmi költészet egyik 
gyöngyszemében a szerelmes rimánkodva kéri szerelmesét, hogy gyakran 
mondja el neki szerelmét, szép, őszinte szavakkal. Azután egyszercsak 
megáll és így fejezi be versét: .. de tanuld meg, hogy némán, is, sze
ress !” — A megelőző versekben Jézusi a Pártfogó Szentlélek elküldését 
ígéri, övéinek. A Szentlélek az, Aki abban isi segít, hogy kérdéseinkre jó 
feleleteket kapjunk, de azt az állapotot is- megteremtheti, amikor1 már 

. nem kérdéseink szaporodnak, hanem bizonyságtételeink, igenjeink, né
mán is megvallható, vagyis szolgálatokban, kifejeződő hitünk:

Ez már nem csupán az evangélium hallgatása (az írástudók is hall
gatták!), hanem annak örömteli megélése.

Szirmai Zoltán

TEMPLOMSZENTELÉSI ÜNNEP
Lk 19,1—10

Egzegetikai megjegyzések

Közismert, hogy Luther a Miatyánkot egy „mártírnak” nevezte. Az 
imádság végig nem gondolt, lelketlen használatát bélyegezte meg ezzel 
a megállapításával. S. Schmutzler szerint viszont Zákeus története lett 
„mártírrá” igehirdetési és katechetikai gyakorlatunkban. Ennek szerinte 
két oka van. Az egyik: nem értjük jól a Jézus és törvényhez hű kor- 
társai közötti ellentét mélységét és élességét. A másik: túlságosan is a 
8. versre koncentrálunk, s így egy megtérési történetté szűkítjük le, 
melyben tulajdonképpen Zákeusnál van a kezdeményezés, holott a tör-
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ténetben egyértelműleg Jézus a kezdeményező, aki az üdvösséget hozza. 
Pedig Zákeus megváltozása már ennek az elfogadott „szótériá”-nak a 
következménye. Az egzegéták szerint a 8. vers eredetileg nem, volt része 
a történetnek, másodlagos betoldás, ami megtöri az elbeszélés összefüg
gését. Ezért áll a 9. vers kezdetén a bizonytalanul kapcsolódó „neki” 
(ti. Zákeusnakj, a jobban odaillő „nekik” (ti. a zúgolódóknak) helyett. 
A 8. vers mégis jól beleillik a történetbe és a textus kontextusába, mert 
arra hívja fel a figyelmet, hogy Isten ingyen kegyelmét is el lehet ját
szani, ha nem nyitott szívvel fogadjuk, amelyből gondolkodásunk és 
életvitelünk megváltozása következik. Ahol viszont ez megtörténik, ott 
új élet születik. Ezt tanúsítja Jézus Zákeushoz való betörésének a tör
ténete is.

Az eddig elmondottak, valamint a kétszer ismétlődő „ma” és a „kel
lett”, illetve „kell” jól mutatják Lukács evangéliumának missziói szán
dékát: Zákeus csak egy azok közül, akiket Jézus küldetése elért. Ez a 
küldetés a 10. versiben el is hangzik: „mert az Emberfia azért jött, hogy 
megkeresse és megmentse, ami elveszett” . Így függ össze ez a lukácsi 
külön tudósítás, a jerikói vak meggyógyításával is. Jézus, szava megadja 
a hit látást is. Zákeus is „vak” volt. Jézussal való találkozása teszi „lá
tóvá” : Jézus számára, az Isten számára és, egy új élet számára. S ez ren
dezi az emberekhez való viszonyát is.

A vadfügefa (szükomorea) alacsonyan, tőben, elágazó ágai közel víz
szintesen helyezkednek el, ezért igen könnyen fel lehet rá mászni, szép 
és dús; lombsátorában pedig jól el lehetett rejtőzni.

A történet megértéséhez szükségest többi tudnivaló (a vámszedés 
joga és a visszaélés lehetősége, a zsidók közötti lenézettségének oka, 
Jézus magatartása, stb.) részletesen megtalálható Prőhle: Lukács evan- 
géliumá-ban.

A templomszentelési ünnep és a textus kapcsolata

A templom Isten irgalmáról és hűségéről tanúskodik, amelyben 
azért hangzik az evangélium, hogy az elveszetteket — a zákeusokat és 
a zúgolódó „igazakat” — kereső és megmentő Jézussal találkozhassunk. 
Aki nemcsak templomunkba, de otthonunkba is betér, hogy üdvösségünk 
és új életünk legyen.

Vázlat
Ahol Jézus — ott van üdvösség!

A templomszentelési ünnep a hálaadás mellett mindig a számadás 
alkalma is. Új templom építésénél vagy templomrenováláskor ez termé
szetesnek tűnik. Hiszen ilyenkor számot adunk arról, hogy mit végez
hettünk el Isten kegyelméből. Az évente visszatérő templomszentelési 
ünnep azonban elénk dobja azt a gondolatot is, hogy miért van 
templom? Nem feledkezünk-e meg arról, hogy ez a hely és a benne 
meghirdetett örömhír újra meg újra Isten univerzális szeretetét tárja 
elénk. Mint ez a mai történet is: Isten szeretete Jézusban útban van 
minden emberhez, hogy megkeressen és megmentsen minket Isten és az 
emberek számára.

1. Jézus jelenléte újra értékeli életünket. A  zákeusok és a jézusi 
szereteten és cselekedeten megbotránkozók életét. Emberi oldalról nézve 
a történet leírása nem nélkülözi még a humort sem. Egy fővámszedő
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kíváncsiságának a kielégítésére (— többet nemigen, következtethetünk 
ki a szűkszavú elbeszélésiből —) felmászik egy útszéli fára, mert „szeret
te volna látni, hogy ki az a Jézus” . Zákeus „kicsisége” nemcsak ala
csony termetére utal, hanem finom célzás arra is, hogy nagy vagyona 
és előkelő' hivatala ellenére a nép szemében „kicsi” volt, akit nem sokra 
becsültek, sőt lenéztek és megvetettek. Ezért nem nyílott meg számára 
a sokaság sorfala, hogy előre engedve láthassa Jézust. Előre futva fel
mászik egy fára, hogy „felülről” mégis láthassa őt. „Kerül, amibe ke
rül” — nem törődik vele.

Emberi oldalról nézve a sokaság magatartása is érthető. Mindazok 
után, amit Zákeus cselekedett és ahogyan a korabeli zsidók a vámsze
dőket a bűnösök közé sorolták, mást nem igen várhattunk volna. Ezen 
túlmenően, azonban ők, „a, természetes ember prototípusai” (Doerne). 
Mindnyájan ilyenek vagyunk, velünk született természetünk szerint.

Jézus azonban másképpen, tekint Zákeusra és másképpen látja a 
megbotránkozókat is. Maga, mondja, hogy Ő „azért jött, hogy megkeres
se és megmentse, ami elveszett” . Ez a történet azt példázza, hogyan te
szi ezt. Észreveszi és megszólítja a mindenki által lenézettet és megve
tettek Jézus azokat keresi, akik számára emberi vélemény szerint nincs 
többé remény, akik „elveszettek” . Elveszettek mások szemében, akiken 
már nem lehet segíteni, akikkel már „nem érdemes” foglalkozni. S el
veszettek a saját szemükben is. Elveszettek, mert bár szerettek volna 
talpra állni, emberként élni, de nem sikerült. Akik számára már csak 
az alkohol az egyetlen vigasz. Akiknek családi élete úgy megromlott és 
széthullott, hogy azt már nem lehet rendbe tenni. Akik úgy érzik, szá
mukra már nem maradt más lehetőség csak a kötél vagy az önpusztító 
méreg. Akik teljesen meghasonlottak másokkal és; önmagukkal is. És 
akiknek sem Istenre, sem emberekre nincsen szükségük, mert ők önma
gukkal vannak betelve.

Amikor Jézus betér Zákeus. házába minden megszokott „rendet” 
felborít és. minden értéket megváltoztat. Neki csak egy mértéke van: 
ez az ember segítségre szorul és én érte jöttem! Jézus nem, törődik a 
farizeusi kritikával sem. Ö nem azért jött, hogy az ember kegyessé lé
teiét igazolja és megerősítse, a vallási öntudatot növelje, az embernek 
Isten előtti kívánságait a maga részéről aláhúzza. Jézus olyanokért jött, 
mint Lévi (5,27—32), mint a bűnös asszony (7,36—50). A vámszedők és 
„bűnösök” számára több sanszot lát a, kegyelem elfogadására és a meg
újult életre, mint „korrekt” ellenfelei számára (Mt. 2,31k).

Zákeus hitéről és krisztológiájáról semmit sem tudunk meg a tör
ténetből. Elég, hogy Zákeus a „szótériát” Jézustól elfogadta! Valami új, 
eddig nem tapasztalt, a szeretetnek, á vonzása érte el a szívét. Valaki 
kiállt érte, betért a házába, nem nézte le, értékesnek, embernek tartot
ta. Komolyan vette.

Nem módszere Jézusnak a, „szerecsenmosdatás” . Nem mondja, ártal
matlannak a vétkeket és nem tussolja el azokat. De beszél azok vétkei
ről is, akik a mennyek országát mások elől elzárják (vő. 11,46 és 52)! 
Vajon azzá lett volna-e Zákeus, amivé- lett, ha a  közösség nem, gyűlölte 
volna őt tüntelőleg és nem közösítette volna ki? Mi más marad hátra 
az „elveszettnek” , minthogy elveszetthez méltó életet éljen? Ha őt senki 
sem értékeli, akkor nincs-e „joga” úgy élni, hogy ő is semmibe vegye 
a többieket? A keresztyén gyülekezetnek nagyon kell ügyelnie arra, 
nehogy a zúgolódók, a felháborodottak, a megbotránkozók, a másokat 
irgalmatlanul lenézők, és önmagukat gőgösen elkülönítők közösségévé 
váljék!
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Az a Jézus, aki észrevette és megszólította Zákeust, ugyanaz a Jé
zus, aki megszólít minket is. A zákeusokat és zúgolódó, megbotránkozó 
„igazakat” . Minden istentisztelet nemcsak az „arra menés” (4. v.) ese
ménye, hanem Jézus hozzánk való betörésének és nálunk maradásának 
az eseménye is. Az evangélium hirdetése és meghallása által történik ez 
a megszólítás és a hozzánk való „betörés” . Az úrvacsorában pedig egé
szen testet öltött ez a „betérés” és hazavisszük otthonunkba a hozzánk 
betért Krisztust, hogy ne csak a templomban, de otthonunkban is szál
lást vegyen. Napjainkban is titokzatosan, de valóságosan beteljesedik 
az ige: „ima lett üdvösisége ennek a háznak” , mert Jézus itt van. Itt van 
az üdvösség, mert Jézus keres minket zákeusokat és zúgolódókat, és 
hozza a megmentést,

2. A Jézussal való találkozás mindennapi életünk megújulásához, 
megszentelődéséhez vezet. Zákeusnak Jézussal való találkozása az „el- 
veszett”-ben megtérést és új életet munkált. Éppen azáltal, hogy Önála 
többé már nem volt elveszett ember. A zúgolódók egyáltalán nem értet
ték meg, hogy Jézus éppen azáltal, amin ők megbotránkoztak, egy má
sik, egy új Zákeust teremtett. És ennek az új Zákeusnak gyökeresen 
megváltozott az embertársaival szembeni magatartása is. Zákeus meg- 
igazulásának (annak, hogy Jézus megkönyörült rajta és rendeződött az 
Istennel való viszonya) a következménye volt életének a megszentelődé- 
se. Vagyis rendeződött az emberekkel való viszonya is.

Feltűnő, hogy amikor Jézus belép Zákeus házába, egyetlen korholó 
szót sem mond. Még a törvényt sem prédikálja. A 8. vers szerint maga 
Zákeus nagyon, világosan látta, hogy minek kell nála megváltoznia. 
Saját maga mondja ki a súlyos, és, elítélő szót: kizsaroltam... Csak ott 
tud valóra válni a megtérés, és elkezdődni az új élet, ahol az ember 
hisz a megbocsátásban! Zákeus megértette, hogy a bocsánatnak milyen 
teljessége van. Nemcsak eltörli a múltat, de erőt és lehetőséget ad az 
újat, kezdésre is.

S ennek, az újatkezdésnek komoly szociális következményei vannak. 
Nemcsak a szánom-bánom, de ezért minden marad a régiben komolyta
lan hangulata vett erőt rajta, hanem gyökeres életújulás is, követte. 
Zákeus, megtérése eddigi életének a, legkritikusabb pontján, a pénzügyei
ben, az anyagiak területén, is, megtörtént. Nem tudjuk, hogy anyagilag 
mit jelentett számára a Jézussal való találkozása, de következtethetünk 
szavaiból, melyek túlmutatnak az ótestaimentumi jóvátétel előírt mérté
kén. Az viszont nyilvánvaló, hogy megtérése eddigi életéhez képest 
alapvető fordulatot jelentett. Természetesen nem, érhetett el minden 
megkárosítottál, de amit lehetett, azt igyekezett jóvátenni.

Jézussal való találkozásunk hozzásegít, hogy éppen ott térhetünk 
meg igazán és kezdhetünk újat, ahol eddigi életünk elveszettsége a leg
nyilvánvalóbb és legkritikusabb volt. Az elveszettek megkeresésére és 
megmentésére jött Jézus az övéit, az Ő munkájába állítja bele, hogy le
gyenek megmentésének eszközeivé. Az Emberfiával való találkozásunk
ból az is következik, hogy elmenjünk a sokak vagy mindenki által el- 
kerültekhez és, elfelejtettekhez. Gyülekezeteinkben is vannak sajnos 
szép számmal magukra hagyott öregek, elfekvő betegek, mozgássérültek, 
veszélyeztetett gyermekek és fiatalok, az élet perifériájára, szorultak. S 
mai zákeusok, akik talán maguk vívták ki maguknak az emberek meg
vetését. Megrögzött alkoholisták és, elvonó kúra után visszaesettek. És 
mindenki által „leírtak”, akik talán senkinek sem hiányoznak, de Jé
zusnak igen.

Életünk megváltozása nem jelenti feltétlenül az, eddigi kömyeze-
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tünkből való kiszakadást. De a megújult életet igen! Zákeus nem akar
ja szögre akasztani eddigi hivatását. Keresztelő János sem azt mondta 
a vámszedőknek, hogy hagyják ott hivatásukat. De ezt igen, hogy becsü
letesek legyenek („semmivel se hajtsatok be többet, mint amennyi meg 
van szabva” 3,12). A megtértek engedelmességének azok között a viszo
nyok között kell valóra válnia, ahol élnek. Zákeus nem várt arra, hogy 
előbb változzék meg körülötte a világ, s akkor majd ő is megváltozik. 
Ö változtatta meg eddigi életét. Nekünk is ott kell bizonyítani Jézushoz 
tartozásunkat, új életünket, ahol élünk és ahová hivatásunk köt ben
nünket.

3. Zákeus története azt is elmondja nekünk, hogy nem eshetünk olyan 
messzire Istentől, hogy ne térhetnénk vissza őhozzá. Mert Jézus ma is 
állandóan úton van, hogy megkeresse és megmentse, ami elveszett. Jé
zusnak ez a kitétele: „mivelhogy ő is Ábrahám fia” — nem csupán Zá
keus zsidó származására utal. Ábrahám fia, de most már nemcsak vér- 
ség szerint, amit eddig megtagadott, hanem hite és élete szerint is 
(Prőhle). Vagyis most .már ő  is Isten új, megváltott népéhez tartozik. 
Ahhoz a néphez, amelyhez Jézus bűntörlő vére által mi is tartozunk.

Ennek a népnek a tagja és része ez a gyülekezet is, amelynek tagjai 
vagyunk. Megmentett zákeusok és megmentett kegyesek. S amely nép
nek azért drága ez a templom, mert itt is, ma is üdvössége van. Most is 
betért hozzánk Jézus, mert a mi házunkban kell szállást vennie. Ebben 
a házban is és abban a házban is, melyben otthonunk van. Bennünket 
kereső és megújító szeretete kényszeríti erre Jézust. Ne mondjuk hát, 
hogy nekem erre nincsen szükségem vagy rajtam már úgy sem lehet 
segíteni. Nekem vagy másnak talán már reménytelennek tűnhet a hely
zetem vagy egy-egy embertársam élete. De Neki soha!

Sárkány Tibor
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Egyháztörténeti évfordulók

Masznyik Endre, a tudós professzor
Százhuszonöt éve született

A századforduló neves egyházi személyisége, a tudós teológiai tanár 
1857. szeptember 24-én, Tiszaföldváron született, lelkészcsaládból. Ősei 
között tudhatta Masnicius (:Masznyik) Tóbiást, a „gyászos évtized” alatt 
meghurcolt lelkészt. Otthoni, majd szarvasi évei után Sopronban (1875/ 
76) és Pozsonyban (1876—1879) folytatta teológiai tanulmányait

Ezután édesapja mellett végzett segédlelkészi szolgálatot, majd 
hosszabb külföldi tanulmányutat tett, hogy tudását elmélyítse, ismere
teit gyarapítsa. 1881-ben a Selmecbányái főgimnázium, majd 1882-ben a 
pozsonyi Teológiai Akadémia tanára lett. Ekkor szerzett bölcsészdoktorá
tust. 1885-től, mint teológiai rendes tanár, 1895-től pedig, mint teológiai 
igazgató működött, 1917-ben történt nyugalomba vonulásáig.

A rendszeres, teológiai és. az újszövetségi tantárgyakat adta elő, de 
érdeklődése és munkássága kiterjedt az egyháztörténetre is.

Egy emberöltő alatt a következő, fontosabb munkáit adta ki: Evan
gélikus dogmatika, Jézus élete, Pál apostol élete, Luther Márton élete, 
Pál apostol leveleinek magyarázata, és az Újszövetség fordítása. Figye
lemre méltó a Háború és vallás c. tanulmánya. Évszámokban 1888-tól 
1917-ig tart irodalmi munkásságának legtermékenyebb szakasza, párhu
zamosan oktató-nevelő munkásságával. Közben nagy visszhangot kiváltó 
tanulmányt írt: „Voltak-e Jézusnak testvérei?” címmel (Bp., 1906). E 
tanulmányának megjelenése után a Budapesti Hírlap c. napilap nyi
totta meg hasábjait a széles körű vitának, amely a római katolikus teo
lógusokkal folyt.

E nagy művei mellett több, kisebb-nagyobb tanulmánya, értekezése, 
dolgozata is megjelent: a Gondolat, A mi otthonunk, a Theológiai Szak
lap és a Protestáns Szemle hasábjain. Sok cikket írt az Evangélikus 
őrálló első évfolyamaiba is.

Professzori szolgálata utolsó éveiben kiadta az Isten Igéje c. fo
lyóiratot, amelyet az evangélikus lelkészeiknek szánt homiletikai segít
ségül.

1927. október 15-én, Budapesten halt meg.
Teológiai felfogását sokféleképpen minősítették. Liberális, de eklek

tikus teológusnak is tekintették. Egyik, volt hallgatója (H. Gaudy László; 
szerint „magyar evangélikus teológus” volt, mert Masznyiknak külföld
re került tanítványai az ottani, leghíresebb professzoroktól sem kaptak 
többet azokból a tantárgyakból, amelyekre Masznyik Endre oktatta okét.

Működése, hatása is összekapcsoló erő. 
Tanítványainak elnevezése jellemző reá: „fős” volt. Világosság.

Dr. Barcza Béla
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