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Tanulmányok

A közösség mint ajándék 
és feladat

Bűn által megrontott közösség
Sokan gondolják, nem kell annyit foglalkozni a bűnnel. Nem mo

dern téma az. A tudomány és a technika területén nagyszerű eredmé
nyeket elért, s magabiztosan a további eredményekre felkészült ember 
már-már felette érzi magát a bűnnek is. A technika évszázadának fö
lényes megteremtője úgy gondolja, győzni fog az életben még jelentke
ző s meglevő gonoszság felett is. Mert nem más az, mint egy eddig ki 
nem küszöbölt szerkezeti hiba az élet nagy gépezetében, mely azonban 
a szellemi és anyagi előbbrejutás során megfelelő erőbevetéssel a továb
biakban kiküszöbölhető.

Ennek a magabiztosságnak ellentmondanak azok a szakadatlan ta
pasztalatok, közelről és távolról jövő értesülések, melyek újra meg újra 
a bűn és a bűnös kérdését vetik fel. Ki a bűnös azért, hogy itt és itt ez 
történt? Ki a bűnös anyagi károkért, életek pusztulásáért, bekövetkezett 
balesetekért, katasztrófákért?

1. A bűn kezdettől közösségromboló
Már az első bűn történetében a bűn mint az emberi közösséget is 

megzavaró, felbomlasztó erő mutatkozik. Az Istentől elszakadt ember 
elveszítette az összhangot, a békességet egyben a teremtett világgal és 
egymással is. A bűneset elbeszélésében, a felelősség nem vállalásában, 
egymás vádolásában, a véteknek a másikra hárításában a közösségnek 
a felbomlása szinte drámai képekben jelentkezik.

A bűneset története az őstörténetben (lMóz 1—11) folytatódik, mely 
az Isten által emelt tilalmak egymásutáni átlépéséről és a szakadékok 
egyre mélyüléséről tudósít. Az ember, aki vétkezett Isten ellen, vétkezik 
embertársai ellen is. Minthogy többé nem tudja hinni, hogy Isten őt 
éppúgy szereti, mint a másik embert, féltékenységében gyilkossá lesz. 
(lMóz 4) Mértéktelen nagyravágyásában nincs megelégedve azzal, 
ahogy Isten kezéből kikerült, emberfeletti akar lenni. (lMóz 6,1—4) 
Technikai tudását, lehetőségeit hatalmi, uralmi vágyainak az elérésére 
akarja felhasználni. (lMóz 11,1—9) Mindebben, az első gyilkosságtól a 
bábeli toronyépítésig vivő úton a bűn társadalmi dimenziója tárul fel. 
Az Istennel való kapcsolat megromlása az élet egész területére kihat.

Az Újszövetségben különösen Pál apostol foglalkozott a bűn közös
ségi jellegével. A bűn szolgaságában élő emberiség életét „test szerint
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való életnek” nevezi. Ezen az ember egész magatartását érti, mellyel 
létét mindenestül saját magára, teljesítményeire akarja alapozni, legye
nek azok akár anyagi javak, akár szellemiek. A „test cselekedetei” 
nemcsak az érzékiség, az önzés (Gal 5,19—21), hanem ide tartozik val
láserkölcsi és kulturális teljesítményeiért érzett elbizakodottsága, hiúsá
ga, dicsekvése is. (Fil 3,3—7; lKor 1,22) Ezzel kapcsolatban népek ön
teltségéről, gőgjéről beszél az apostol. (lKor 1,19—31)

A saját nagyság, erő és képesség feletti gőg azóta számtalanszor 
megismétlődött a népek történetében, amikor népek a többi felett való
nak gondolták magukat. Évszázadunk szomorú példákat mutat fel erre 
nézve. A kollektív bűn kollektív szenvedéshez vezetett.

2. A bűn szövevénye a közösség életében
A 19. század idealista filozófusai az embert olyan értelmes lénynek 

gondolták, mint aki döntéseiben szabad, cselekvését, önmagát és sorsát 
maga határozza meg. Évszázadunk tudományos gondolkodásában ez a 
szemlélet egyre inkább a múlté lett. Az emberrel foglalkozó humán tu
dományok meggyőzően állapították meg, hogy az ember egyáltalán nem 
olyan szabad, mint ahogyan azt egyes filozófusok gondolták. Elhatáro
zásában és cselekvésében nagymértékben külső hatások érvényesülnek. 
Mindannyiunk élete, gondolkodása, magatartása össze van nőve kör
nyezetünk gondolkodásával, magatartásával. Jellemünk is nagymérték
ben közösségi hatások alatt alakul ki. Pszichológiai kutatások világossá 
tették, hogy az ember egész jelleme, mely végigkíséri életét, figyelemre 
méltóan meg van határozva azáltal, hogy egész kiskorában milyen kör
nyezeti hatások érték, kik között élt, nevelték, s talán nem túlzás a 
megállapítás sem, hogy az ember jelleme alapjaiban szinte már 3 éves 
koráig kialakul. Döntő a családi, a szülői hatás. Az így, jórészt közösségi 
hatások alatt kialakult jellemvonások, még ha később tudatosan leplez
ni akarná is az ember, alapjaikban véve megmaradnak az egész életre. 
Tapasztalati tények cáfolják azt a közkézen forgó véleményt, hogy az 
emberek tulajdonképpen jók, csak egy kicsit értelmesebbé kell őket 
tenni. Hogy a dolog nem ilyen egyszerű, gondoljunk a modern szocio
lógiának arra a megállapítására, miszerint semmi sem igazolja néhány 
régi szociológusnak azt a meggyőződését, hogy a társadalmi és szociális 
viszonyok kellő megváltoztatásával csak úgy magától mássá, jobbá lesz 
az ember. A régi közösségi hatások mélyebbek. A legutóbbi 50 év tör
ténete eléggé megmutatta, hogy becsületesnek látszó, gondolt emberek 
is, mikor alkalom kínálkozott, milyen könnyen levetették magukra eről
tetett álarcukat, s ha úgy jött, emberek kínzására lettek képesek.

Hogyan viszonyulnak ezek a tapasztalati megállapítások a bűn teo
lógiai értelmezéséhez? A tapasztalati tudományok leírják a különböző 
feltételeket, melyek közt az ember bűnössé válik. A teológia ezeket az 
ismereteket felveszi és megmutatja, hogy a vétek gyökere az ember Is
tenhez való viszonyában van. A tapasztalati tények mintegy a külső 
oldala, az Istennel való kapcsolat megromlása pedig a belső oldala „a 
bűnnek” . S a bűn mindig közösségromboló, mert kapcsolatokat zavar 
meg, tesz tönkre. 

Születésünktől fogva közösségben élünk, melyben kölcsönhatások 
alatt állunk, s a bűn sokrétűen összefonódó szövevényt alkot. Az egyik
nek része van a másik bűnében, mert ő is mulasztott, szeretetlen, önző, 
hatalmaskodó stb. volt. Bizonyos bűnök egy egész közösség életében is
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uralkodóvá, jellemzővé válhatnak. Így a bűn kétféleképpen is mutat
kozik: az egyes személyek vétkes cselekvésében és az egész közösség 
magatartásában. De a kettőnek, a személyes és a kollektív bűnnek a 
pontos különválasztása nem is lehetséges, mert minden személyes bűn
ben szerepe van a bűn szövevényének a közösségen belül, viszont min
den kollektív bűn egyes személyek bűnén alapszik, s abból is tevődik 
össze. S ebből a szövevényből senki sem tépheti ki magát, mert senki 
sem él csupán önmagában.

Éppen azért, mert kölcsönhatásban élünk, nem menthetjük fel ma
gunkat a közösség vétkéért való felelősség alól sem. Nem vehetjük 
igénybe az emberi közösség előnyeit úgy, hogy ugyanakkor a felelőssé
get a közösségért megtagadjuk. A felelősség nem vállalása, megtagadása 
szintúgy bűnössé tesz. Mert aki a közösséghez tartozást igényli, a fele
lősségben azonban részt nem akar venni, az a közösség bűnét minde
nestül a másikra, a többiekre akarja hárítani. Legyenek ők a bűnbakok. 
Ezt a felelősséggel való labdázást már az első emberi közösség, az első 
emberpár életében láttuk. 

A közösség bűn-szövevényében a „jó emberek” is benne élnek. 
Azok is, akiknek életében az őszinte, szívből fakadó jóságot érezzük. Az 
ilyen jóság valóban gyógyítólag hat a közösség életére. És mégis, a „jó 
ember” is magában hordozza a bűn szakadékait. Isten ingyen való ke
gyelmére szorul, úgy mint mindenki más.

Isten előtt ugyanis mindannyian egyformák, bűnösök vagyunk. De 
ez a bűnben való egyezésünk még nem teremt közöttünk igaz közössé
get, inkább feldúlja közösségeinket. Csak ott, ahol az emberek Krisztus
ban való hitükben felismerik Isten előtti helyzetüket, hogy t. i. bű
nösök és mégis igazak, ott jön létre a hivő bűnösök közössége, az 
egyház.

3. Néhány negatív közösségi jelenség
A legalapvetőbb mai közösségi kérdéssel kezdem, a meglazult álta

lános erkölcsi magatartással.
Az elmúlt évtizedekben a szemünk láttára egy új világ épült, mely 

népünk életét megváltoztatta, előbbre juttatta. Népünk a felemelkedés
ben, a gyarapodásban nagy utat tett meg. Ez azonban nem jelentette 
azt, hogy a külső gyarapodással, gazdagodással, fejlődéssel egy csapásra 
valamennyien közösségi emberekké váltunk, hogy valóban embertársai
vá lettünk egymásnak. Igaz, az elmúlt időben erre nézve is látunk 
kiemelkedő példákat. Gondoljunk pl. a hazánkat ért természeti csapá
sokra, árvizekre, amikor szinte mindenki egy volt az érzésben és a se
gítésben. Találkozunk ezzel ellentétes tünetekkel, jelenségekkel is. Az 
emberi kapcsolatok meglazulásának korát éljük, amikor sokszor az egy
más közvetlen közelségében élő emberek is alig ismerik egymást. A kül
ső fejlődéssel nem tartott lépést, aki a maga javára kihasználta azt, de 
különben közömbös maradt a másik ember sorsa, érdeke, munkája, örö
me és bánata iránt. Az emberi együttélés, az általános emberi magatar
tás nagy kérdéséről van szó, a közösség alapvető kérdéséről.

Ezzel összefüggésben csak felvetem: a technika fejlődése merre ve
zette az embert? Korunk hatalmas technikai fejlődésével a világ képe 
változott meg. Úgy érezhetnénk, hogy nyomában új jövendő van az 
emberiség előtt, hogy szebbé, teljesebbé válik az ember élete. Ezt a jö
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vendőt azonban egymagában a technika lenyűgöző fejlődése sem bizto
síthatja. Ez magán az emberen múlik. Mert a technika fejlődése sok 
mindent megadhat, de nem mindent. Az emberen múlik, hogy ugyanak
kor támaszt-e önmagával szemben is követelményeket, igényeket. Ezek
nek az igényeknek a megvalósítására a technika sok lehetőséget és se
gítséget kínál. Az ember számára mindig kísértés, hogy a külsőségekben 
rekedjen meg. És ma éppen ebben, a külsőségekben való megrekedés
ben látjuk a nagy veszedelmet.

Az anyagiakban gazdagodás hová vezeti gyakran az embert? „A 
dolgozók társadalmában minden embernek elemi joga, hogy éljen és 
egyre jobb életkörülményeket biztosítson magának és családjának, — 
becsületes munkával. Népünk élt is, él is ezzel a jogával és lehetőségé
vel, mivel a korábbi szegény népréteg hiába akarta az életet szeretni és 
jobb napokat látni. De mostanában jelentkezik világszerte és nálunk is 
egy olyan életszemlélet, hogy az élet csupán pénzprobléma és a környe
zethatás révén egyre jobban eluralkodik. . . .  Az ilyenek mosolyognak a 
diakóniai életszemléleten és pénzszerzés tekintetében nincsenek erkölcsi 
gátlásaik.” (Weltler Rezső, Lelkipásztor 1976. aug. 481. lap) De nemcsak 
ezekre a lehetőségeikkel visszaélő, gátlás nélkül harácsolókra gondolok. 
Hiszen társadalmunknak nem a többsége ők, hanem csupán a megtévedt 
hányada, — magatartásuk megítélése tekintetében pedig mindannyian 
egyetértünk. Másra is gondolok. Arra, hogy az anyagi gazdagodás idején 
a diakóniai teológia alapján állva nem mondhatjuk, nem is akarjuk azt 
mondani a becsületes munkával jóléthez jutott honfitársunknak, hogy 
ne szerezzen magának balatoni villát, autót, hanem azt, hogy azok bol
dog tulajdonosaként se alkosson külön státust, egy lépéssel máris vissza
húzódva, elkülönülve a többiektől.

Röviden utalok egy másik szomorú jelenségre: az öngyilkosok szá
mát illetően évek óta az elsők közt állunk a világranglistán. S ha az 
emberek önmaguk ellen fordulásának a gyakoriságát vissza akarjuk szo
rítani, akkor viszont egyszerre az alkoholizmus kérdésével találjuk 
szembe magunkat. Az öngyilkosságok 25 százalékának a hátterében ta
láljuk meg az alkoholt. S az alkoholisták száma több jelzés szerint év
ről évre állandóan emelkedik. Az is megállapítható, hogy a rendszeres 
alkoholfogyasztók közt nagyobb a zilált családi állapotúak arányszáma.

Ezzel a család mai kérdéséhez jutottunk. Szomorú jelenség, hogy a 
válások tekintetében a nemzetközi összehasonlításban igen előkelő he
lyen vagyunk, s a válások száma szívósan emelkedik. Természetesen 
bonyolult, sokrétű kérdés ez, de ha a család a társadalom legkisebb sejt
je, akkor a családi kapcsolatok kiüresedése az egész társadalomra van 
hatással.

Örvendetes legutóbbi évtizedeinkben az életkor meghosszabbodása, 
mely magával hozta az összlakosságon belül az idős korúak számának 
évről évre növekedését. Ami azonban szomorú, hogy az elöregedéshez 
sok esetben az elhagyatottság járul. Az átlagos életkor meghosszabbo
dásával, a három nemzedéket felölelő hagyományos nagycsaládok fel
bomlásával párhuzamosan továbbra is számolnunk kell az elmagányoso
dás fokozódásával, miután a gyermeki hálátlanság, az öreg szülőkről 
megfeledkezés is gyakori tünet, tapasztalat.

Az egyház és a társadalom szeretetszolgálatának jelentős része az 
öregek felé történik. Talán sehol a világon nem tettek aránylag rövid 
idő alatt annyit az öregek érdekében, mint nálunk az utóbbi években.
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Űjra meg újra hallunk, olvasunk egy-egy új intézmény felavatásáról, 
mely az idős, életük alkonyán egyedül maradtak sorsának enyhítésére 
létesült. Nem könnyű feladat ez, sok türelem és jó szív kell hozzá, csak 
hivatástudattal, érzéssel végezhető. S ez meg is van intézményeink több
ségében. Bár ne is akadna sehol ezzel ellentétes jelenség. — Nemrég a 
rádió szép riportot közvetített egy öregotthonról, az otthon lakóinak 
életéről, örömeiről, gondjairól. Ebben mondta az egyik idős gondozott: 
„Minket már nem étellel, hanem szeretettel kell táplálni.” Megható, 
igaz szavak. Az ember természetes igénye szól bennük a szeretet után, 
mely a kiegyensúlyozott, nyugodt öregkornak is nélkülözhetetlen fel
tétele. Magunkat becsüljük meg, ha megtesszük a tőlünk telhetőt azo
kért, akik előttünk, értünk éltek.

Sok szó esik a ma gyakran tapasztalható munkaerkölcs lazulásról. 
Keresztyén szemlélet szerint a munka elválaszthatatlan a felebarát 
szolgálatától, közösségi tevékenység. Isten ugyanis úgy rendezte be a 
világot, hogy mi kölcsönösen egymás munkájából, fáradságából élünk. 
A „szeresd felebarátodat mint magadat” parancs odatartozik a minden
napi munka és hivatás területére. Minden hűtlenül végzett munka 
miatt közvetve vagy közvetlenül mások fognak szenvedni, kárt vallani. 
Az erről való megfeledkezés a közösségi érzés hanyatlásáról, hiányáról 
beszél. '

4. Felelősségünk a bűn által megrontott közösségért
Gondolatmenetünket nem zárhatjuk le anélkül, hogy ne gondolnánk 

felelősségünkre, mellyel a bűn által megrontott közösséggel szemben 
tartozunk. Krisztus gyülekezete és. az egyes keresztyén hivő ott él a 
ma emberi közösségében, annak szövevényeiben is. De nemcsak benne, 
hanem érte is kell élnie. Küldetésünk ugyanis éppen oda szól, keresz- 
tyénségünket ott kell megélnünk a mindennapokban. Aki örömhírt, sze- 
retetet kapott, egyben mindig küldetést is kapott. A karácsonyi evan
géliumban: menjetek el Betlehembe; húsvétkor: menjetek el Galileába; 
a mennybemenetelkor: menjetek el szerte az egész világba. Küldetésünk 
szolgálatot jelent. Mert Krisztus gyülekezetének a rendeltetése nem ab
ban merül ki, hogy tagjai számára meghitt, meleg közösséget biztosít
son. A gyülekezetnek és tagjainak a világban élve kell a szolgáló Krisz
tus tanúivá lenniük. A gyülekezetbe tartozás elsősorban nem a hasonló 
meggyőződésű emberek békés, meleg, biztonságos közösségének az élve
zését jelenti, hanem mindenekelőtt a készséget Krisztus szolgáló életé
nek a követésére: egy más dimenzióban való életet a családban, a hi
vatásban, a munkában, az anyagi javakkal szemben, a pihenésben, az 
örömben, a kereszthordozásban, a magányban, az élet tömkelegében, 
az egészségben, betegségben, az emberi magatartásban, világunkért, an
nak rendjéért, békéjéért, jövendőjéért való felelősségben, egyszóval az 
élet egész területén. Az a gyülekezet, melyben ez az erő munkálkodik, 
visszhangra talál s párbeszéd indul más, tőle még oly távol élő embe
rekkel. „Ellenben Krisztust tartsátok szentnek szívetekben, és legyetek 
készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számadást kér tőletek 
a bennetek élő reménységről” (lPét 3,15). S ha ez nincs így, ha nem 
tudunk életünkkel és szolgálatunkkal visszhangot kelteni, akkor olyan 
kérdésekre adjuk talán jól megfogalmazott, tetszetős feleleteinket, me
lyeket senki sem kérdezett tőlünk.

Szekeres Elemér
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Krisztus által megújított közösség
Ha talán kell is bizonyos bátorság hozzá, mert múltbeli tévedések, 

eltévelyedések, bűnök, mulasztások, és esetleg jelenbeli kudarcok után, 
némi bátorság kell hozzá, mégis a Krisztus által megújított közösséget, 
még mindig nem nevezhetjük másképpen, mint egyház, vagy gyülekezet. 
Ez az az új közösség, amelybe az Atya és a Fiú Lelke hívja, gyűjti a 
Jézus Krisztus által megváltott népét. Ahol a hirdetett evangélium és a 
kiszolgáltatott szentségek szolgálnak eszközül, hogy a hitünket megújít
sa. „Ennek a hitnek jó gyümölcsöket kell teremnie” . . .  „mivel ezt Isten 
kívánja.” (A. H. VI.) Ez a gyümölcstermés visszahat megint a közös
ségre, oly módon, hogy azt is állandóan megújítja és erősíti.

A Bábel tornya történetének kontrapontjaiként olvassuk az Üjtesta- 
mentumban a pünkösdi történetet, az egyház születésének a történetét. 
A tanítványok háza elé futnak össze pártusok, médek, elamiták, görö
gök, zsidók, akadhattak köztük magasan kulturált, és egyszerűbb em
berek. Különböző nemzetiségű, anyanyelvű, temperamentumú embe
rek, mindegyiknek más a személyes érdeke. Érdeklődési körük sem 
egyezik. Mindez egymástól elválasztó sorompó gyanánt állt közöttük 
akadályként. Legfeljebb egyben voltak hasonlók. A megüresedett bál
ványimádásból kiábrándulva jöttek jobbat és mást keresni Jeruzsálem
be, minden égtáj felől. Szél zúgását hallják, és a bábeli zűrzavart 
mintha elfújta volna a szél. A Jézus nevére történt keresztség közös
ségbe vonja őket egymással. Minden eddig volt különbség ellenére kez
dik egymást megérteni. Nagy öröm, hogy Krisztus testének tagjaiként 
egymásnak testvérei lesznek.

Ne rekedjünk meg azonban a múlt emlékeinél. Mert így a Jézus 
Krisztus által megújított közösség könnyen a „hol volt, hol nem volt” 
mese szintjére süllyedne, ennek a csodának állandóan megújuló és meg
ismétlődő valósága nélkül. Ha a megosztott világunkban helyét, útját, 
szolgálatának módját kereső megosztott egyház közösséget teremtő és 
fenntartó erejének az élménye talán nem is olyan egyszerű és minden
napos, mégsem vagyunk egészen minden bizonyosság nélkül.

„Néhány dél-afrikai feketével a sztyeppe homokjában térdelve 
együtt ünnepeltük az úrvacsorát. Ők eddig sosem hallották, hogy létezik 
valahol egy Hamburg nevű város. Én sem tudtam eddig semmit erről 
az eldugott, félreeső bozótosról, ahol róka és nyúl mondanak egymásnak 
jóéjszakát. Egyikünk sem értett a másik nyelvén egyetlen szót sem. De 
amikor a kezemmel a kereszt jelét rajzoltam és kimondtam ezt a ne
vet: Jézus, felragyogott az arcuk. Ugyanabból a kenyérből ettünk — és 
a faji elkülönítés ellenére —, egy kehelyből ittunk, és ők azt sem tud
ták, hogyan mutassák meg szeretetüket. Megmutatták nekem gyermekei
ket, szinte úgy vonszoltak kunyhótól kunyhóig. Eddig sosem láttuk egy
mást. Szociális, földrajzi, kulturális határok voltak köztünk, mégis, nem 
e világból való karok zártak össze bennünket. Ekkor esett le a hályog 
a szememről, és kezdtem megérteni a pünkösdi történetet, és értettem 
meg az egyház csodáját.” (Helmut Thielicke: Ich Glaube.)

Persze tudom, ettől a „kisördög” még körülöttünk settenkedik, és 
gúnyosan nevethet a szemünkbe, mert Európa vagy Amerika aszfaltján 
ez sokszor egész másképpen néz ki. Mert itt az egyház, közösség helyett, 
sokszor inkább csak „jogi személy” . Ez pedig sokszor nem nagyon vonz
za a „publikumot” . Ha összeverődik néhány ember, és felvetődik közöt-

326



tük a téma: „egyház” , akkor ezek az emberek „közösség” helyett sok
szor „vitaklubot” példáznak. Az ellenfelek még a keresztvizet is le
szednék egymásról, amiért igen erősen kell hinnünk azt, hogy az egy
ház mégis testvérek közössége, amelynek a léte nem öncélú. Vagy egy
szerűen kifejezve, nem azért vagyunk keresztyének, hogy azon dispu
táljunk, hogyan alakulhatna ki segítségünkkel, eszünk és energiánk be
dobásával a legtisztábban az egyház, hanem azért ajándékozott meg 
bennünket Krisztus az egyház közösségével, hogy általa keresztyének 
lehessünk, és általunk és mi utánunk mások is. Hogy emberek üdvözül- 
jenek. Egy közösség egy test tagjaiként, az egymásnak való szolgálat 
terén megtaláljuk rendeltetési helyünket, nem az önmegvalósítás érde
kében, hanem a szolgálat funkciójának betöltése érdekében.

Ezért pedig meg kell halni a keresztségben a Krisztussal együtt.
Az ember nem születik szolgálatkészséggel, hanem úgy, hogy állan

dóan felfelé igyekezünk. Az ember természetes módon nem lát karriert 
abban, hogy valaki másnak, vagy valaminek a szolgája legyen. Élete 
céljának nem azt tűzi ki, hogy szolgáljon. Egész más kívánságok és 
célok mozgatnak, ambicionálnak. Ennek az embernek meg kell halnia a 
Krisztussal együtt. A „Krisztus által” -nak, vagy ahogyan Pál sokszor 
szívesen beszél, a „Krisztusban”-nak ez a nagy titka és ajándéka, hogy 
meghalunk a bűnnek. „Mi, akik a Krisztus Jézusba kereszteltettünk 
meg, az ő halálába kereszteltettünk, hogy amiképpen Krisztus feltámadt 
a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Hiszen 
tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszíttetett vele, hogy megsemmi
süljön a bűn hatalmában álló test, és hogy többé ne szolgáljunk a 
bűnnek.” (R. 6,1. kk.)

Nem véletlenül szolgál a keresztség belépőül az egyháznak a kö
zösségébe, a „Krisztus testébe”, amivé mi, a sok tag, az egy Lélek által 
megkereszteltettünk, hogy így az egyház betölthesse a szolgálat funkció
ját, mintegy a testben tovább szolgáló Krisztus, így ne legyen megha- 
sonlás a tagok között, hanem kölcsönösen egymásról gondoskodjanak a 
tagok, odáig menően, ha szenved egy tag, vele együtt szenved vala
mennyi, ha dicsőségben részesül egy tag, vele együtt örül valamennyi. 
Ehhez pedig meg kell halnia a régi embernek, amely erre képtelen. 
Meg kell halnia a zsidónak, görögnek, rabszolgának és szabadnak, hogy 
Krisztussal együtt feltámadjon az új ember, a már nem zsidó és nem 
görög, nem úr és nem szolga, a már nem férfi és nem nő, hanem már 
csak tag, egy testnek, a Krisztus testének tagja, a már nem egymás 
ellen, vagy egymás nélkül, hanem egymásért funkcionáló közösség. (L. 
lKor 12.)

Jobb híján úgy írtunk erről, hogy kell, nem mintha ez parancs
szóra valósulhatna meg, hanem hisszük, hogy ez a meghalás és feltá
madás a „Krisztus által” vagy a „Krisztusban”-nak kegyelmi ajándéka. 
Az új élet ajándéka, ily módon és ezáltal van bennünk és közöttünk, 
és munkálkodik általunk az „Ember Fia”, aki nem azért jött, hogy 
neki szolgáljanak, hanem, hogy ő szolgáljon.

Tudnunk kell, hogy miért kell ma és mindig erről szólnunk. Mert 
állandó a belterjes, önmagának való kegyeskedésnek, egyháziaskodás- 
nak a kísértése. Annak a kísértése: hogy azért vagyunk, hogy egyházat 
csináljunk. Az istentisztelet, de még az úrvacsora is ezt az „illatot” 
árasztja sokszor. Önmagában nem esik kifogás alá, hogy istentisztele
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teinknek minél pompásabb dekorációt adjunk. Mégis fel kell vetnünk 
a kérdést, az lehet-e valóban Isten akarata, hogy a gyülekezet minél 
pompásabb istentiszteletet celebráljon? Lehet, hogy így ideig-óráig von- 
zaná a nézőket. De csupán nézőket akarhatunk-e? Vagy nem azért van-e 
az istentisztelet, hogy a résztvevők a Krisztusban, vagy Krisztus által 
átesnek a meghalás és feltámadás misztériumán, és így megadja ne
künk az istentisztelet azit, amire „kint” van szükségünk, ott ahol a 
munkapad mellett állunk, vagy az íróasztal mögött ülünk, hogy oda új 
és más emberként érkezzünk meg, hogy az istentisztelet útravalóul adja 
azt, amiből ott is meg lehet élni. Nem így van-e értelme a befejező 
éneknek is? „Maradj meg szent igéddel Velünk oh Megváltónk, Földi 
vándor pályánkon Te légy útmutatónk.”

Az úrvacsora sem lehet csak az a kultikus cselekmény, amiben az 
istentisztelet csúcspontját éljük át, ahol kikristályosodik a gyülekezet 
„igazi magja” , hanem a Krisztussal való közösség, mely közösség ú tra- 
valót, táplálékot és erőt ad a munkához, a szolgálathoz és a kísértések 
ellen. Vigasztaló és bátorító bizonysága annak, hogy az Űr velünk van 
és marad akkor is, amikor a ceremóniának már vége, ott is, ahol szo
rongat a határidő napló, nyugtalanít az állandó telefoncsengés, és ide
gesít az állandó motorzúgás. Ahol Krisztus testének tagjai a szeretet 
cselekedeteinek a feladatába merülnek.

Fejében és tagjaiban olyan közösség az egyház a Krisztusban, ahol 
a fej és tagok úgy szolgálnak, hogy útravalót, életre szóló útravalót 
adnak. Nem véletlenül lettek azok a meghívottak, akiknek semmijük 
sincsen. Ezért küldi Jézus tanítványait toborzásra az utcákra és terekre, 
a kerítések mellé, a perifériára, hogy hirdessék az evangéliumot, és akik 
ott vannak, azokat gyűjtsék be.

Szívesen használjuk az egyház szimbólumaként a hajót, de ez nem 
az a hajó, amelynek jól bélelt kabinjaiba menekülhetünk minden és 
mindenki elől, haném amelyből ki kell lépni a mélyvízre, ahol létükért 
és életükért küzdenek az emberek, ahol problémák vannak a gyermek- 
nevelés körül, ahol félelemmel tekintenek ma a holnap elé az embe
rek, hogy ezen a hullámzó vízen szolgáljunk azzal a lelki fegyverzettel, 
amit a hajón kaptunk magunk is segítségül és eligazításul; nem az a 
hajó, amely szent életidegenségbe ringat el, szent muzsikával kísérve a 
ringatózót.

Mindig ijesztő és sok gondot okoz, csak olyan egyházat, olyan gyü
lekezetét látni, megismerni, ahol a legénység csak hajón belüli szolgá
latot végez, ahol saját fészkük melegében alszanak az emberek, a kép
zeletbeli szentek. „Az egyház küldetésének a teljesítéséből él” — mondta 
egyszer Bart, és „Ahol egyház él, ott az egyház mindig e kérdés előtt 
áll, teljesíti-e küldetését, vagy csak öncélúan van? Ha az utóbbi eset 
áll fenn, akkor csak kegyeskedünk és papolunk, és akinek finom orra 
van, rögtön megérzi ezt a ,szent illatot’ és borzasztónak fogja találni.”

Hans Iwandtól származik egy kétségbeejtő megállapítás: „Az egy
háznak a valóságos élettől való elidegenedése egyre növekszik.” Nem 
attól fél, nem attól félti az egyházat, nem amiatt szenved, hogy a 
szekularizmus egyre növekszik, hanem attól fél és félti az egyházat, 
hogy az egyház elidegenedése a valóságos élettől egyre növekszik, ezért 
sokszor rosszul funkcionál a test és annak tagjai, és akik ily módon 
akarják nyújtani az evangéliumot, nem azt nyújtják, amire az emberek
nek szükségük van.
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Az egyház, a Krisztus által új közösség csak eszköz és nem cél.

Igen csiszolt, sokszor figyelmen kívül hagyott módon fogalmazza 
meg ezt az Apostoli Hitvallás. Nem azt valljuk: Hiszek egy keresztyén 
anyaszentegyházban, hanem, hiszem ezt az egyházat. Hiszem annak a 
bizonyosságát, hogy ez van, ha talán a mi aszfaltunkon nem is tudom 
megélni azt, amit Thielicke a dél-afrikai bozótos sztyeppén megélt. Hi
szem, ha erről nem is tud mindig meggyőzni talán gyülekezetünk gé
pies mechanizmusa. Ha az olykor csupán vallásos érdekszövetségbe 
tömörült korlátolt felelősségű társaság benyomását kelti fel bennem, 
amiért talán meg is botránkozhatom benne, hogy mennyire emberi, 
mennyire elesett, gyarló, és ami benne folyik néha talán csak egy élet
telen imamalom kelepelése, és kevés érződik rajta a „mennyei Jeru
zsálemből".

Hiszem, egészen más okból: Mert megragadott engem Isten igéje, 
és az élet vizéhez terelt engem. És ezzel két dolog tisztázódott. Először: 
Isten újjáteremtő igéjét itt hallottam ebben a közösségben, és ezután is 
csak itt fogom tudni meghallani, ezt másutt nem adják, csak ott, ahol 
ketten vagy hárman együtt vannak az Ő nevében. Másodszor, ahol 
Isten igéjét, az evangéliumot tisztán és igazán hirdetik, ott Isten ma 
és holnap és mindig megtalálja a módját annak, hogy embereket bele
vonjon a „Krisztussal együtt meghalni és feltámadni” misztériumába, 
akiket így felkészít és elküld, hogy Krisztus teste, mint Krisztus által 
valóban új közösség, küldetését betölthesse.

Ezért megújított közösség, mert ily módon mégis „szent” . Nem azért, 
mintha tagjai egyenként talán az „igaz” ember mintapéldányai lenné
nek, és ezért mindig mindenkinek szimpatikusak lennének. Egyenként 
a tanítványok sem adtak ki valamilyen lelkesítő mintakollekciót, Jézus 
mégis az „enyéimnek” mondta őket, akiket az Atya neki adott, akiket 
minden gyarlóságuk ellenére fel tudott használni célja eszközeinek.

Nem valami imponáló hasonlat, amikor úgy küldi el őket, mint 
juhokat a farkasok közé. (Mt 10,16—27.) A juhok általában nem szim
bólumai sem a magával ragadó erőnek, sem a tökéletességnek. Az orosz
lán sokkal jobb, félelmetesebb, fennségesebb benyomást tehetne az em
berekre. De arra jó a kép, hogy jelezze, Krisztus teste, a tagok közössége 
nem sebezhetetlen, és ereje nem abban van, hogy harapni tud, nem 
úgy biztosítja magát, hogy másokat megfélemlít, nem abból fog meg
élni, hogy jogokat és kiváltságokat tud magának kiharcolni, a támad
hatatlan tabu igényét tudja támasztani. Mert minél inkább védett, an
nál gyengébb. Ereje a Pásztorba vetett bizalom, a hit abban, aki elküld
te, élete nem abból van, hogy megőrzi magának, hanem, hogy odaadja.

Ez Krisztus testének titka. Annak gyümölcse, hogy eltemettettünk 
vele együtt, és vele együtt fel is támadtunk. A hiszem a test feltámadá
sát és az örök életet összefüggésébe tartozik. Vagy másképpen, élek 
többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Cserépedény eszköz ahhoz, 
hogy tovább éljen és szolgáljon Krisztus. Nem a múlt összetört em
lékműve, hanem örök életre rendeltetett. Cserépedény, benne mégis a 
legnagyobb kincs: maga Krisztus. Ezért nem mondhatom erre a sokszor 
nagyon is cserépedény közösségre — bár törékenysége talán sokszor meg
botránkoztat —, nem tetszel nekem, mert sok kifogásom van ellened, 
nem ínyemre valók a tagjaid, távol tartom magam ezért tőle. Istennek 
tetszett a drága gyöngyöt ebbe a cserépedénybe foglalni, kincsét ebbe 
a földbe rejteni. Vele többet veszítünk nélkülözhető emberek társaságá
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nál. Az Urat veszíti el, aki koldus ruhába jött és jön, akinek a koldus 
ruháját nem szabad megvetni.

Ha ezért a közösségért imádkozunk, benne, érte és vele szolgálunk, 
sosem magáért az egyházért, hogy a cserépedényt átaranyozzuk, hanem 
hogy szószékről, koporsónál, betegágynál, családban, közéletben forgo
lódva, válsághelyzetben, rettegő embereknek ebből a cserépedényből ne 
kő, hanem élet kenyere jusson. Egy lépést sem az önfenntartásért, ha
nem amiért az Ige testté lett, hogy megtartassék a világ Őáltala.

Az egyház még nem Isten országa
Kérdés, vajon betöltötte-e mindig, képes-e akár ma is teljesen és 

hiba nélkül betölteni ez a közösség a küldetését? Létezett-e valaha, 
vagy remélhető-e a jövőben olyan ideális egyház, amelyben már senki 
sem botlik meg, már nem ütközik és nem botránkozik meg? Ha így 
volna, már nem lenne egyház, hanem már itt lenne az Isten országa.

Addig azonban Krisztus sohasem hív el angyalokat testének tagjaiul, 
hanem embereket bízott és bíz meg ezután is és küld el a szolgálatba. 
Embereknek pedig hetvenszer hétszer is meg kell bocsátani, de még 
aztán sem lesz belőlük „ideális ember” , akikben semmi hibát többé 
nem lehet felfedezni, akikből minden további nélkül itt a földön már 
összeállhatna Isten országa. Aki ezt nem tudja elviselni, mert talán 
önmagát túlidealizálta, az persze megoldhatja a problémát úgy is, hogy 
felmondja a közösséget, elfordul onnan, ahol bűnt lát.

„Ha megfigyelem az egyház mindenkori pénzimádatát, merev ha
talomvágyát, önfejű törekvését az igaz és tiszta hitre, jócselekedetek 
helyett, és megismerkedem politikai szereplésével, a harmadik biroda
lomban, a hatalmon levőkkel való állandó összefonódását megfigyelem. 
Majd elképzelem magamnak a boszorkányüldözések idején elkövetett 
szörnyűségeket, az indiánok kiirtásával járt borzalmakat, amelyek sem
mivel sem voltak alantasabb, perverzebb, önteltebb dolgok mint a nácik 
zsidóirtása. Minél érthetőbb lesz számomra a magát nemzetközinek val
ló egyház sokszor mégis nacionalista felhangja, annál erősebb lett ben
nem az ellenkezés, hogy egy ilyen társasághoz akárcsak névleg is hoz
zá tartozzam.” (Wolfgang Baranowsy író.)

„Én úgy találtam, hit és tudás, kinyilatkoztatás és ész összeegyez
tethetetlenek. Az egyházból való kilépésem ennek a belátásnak volt a 
következménye. Az önmegszabadítás aktusa.” (Joachim Kahl volt teo
lógus.)

„Egyszer, talán majd száz év múlva összefognak a világ humani
zált népei az egyház ellen, és megidézik egy nemzetközi bíróság elé, és 
az ilyen hosszú, megdöbbentő, embereket megrontó történelme alapján 
annak ítélik, ami lényegében volt: gonosztevők szervezete.” (Hans Woll- 
schläger író.)

Lehetne folytatni a sort a végtelenségig, nincs nap, amelyen nem 
érhetne mindenkit személy szerint is hasonló elmarasztaló ítélet, ha 
előkerülnek a bűnök és a mulasztások. És vajmi kevés érvünk van az 
elmarasztaló ítélet ellen. Vannak borzalmas lapjai történelmünknek, 
sötét órái az életünknek,

Hallgassuk meg a másik oldalt is.
„Ami engem ma is az egyházhoz köt, az az a tény, hogy ilyen sú

lyos örökséget hordoz, olyan tanítással fáradozik, ami minden emberi 
lehetőséget meghalad. Engem egy olyan egyház megbűvöl, amely a fel
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adatok végzése közben mindig hajótörést szenved, mert ezzel emberi 
módon arról tanúskodik, akinek a szolgálatában áll.” (Erhardt Eppler 
politikus.)

„Minden, amit a világból megtapasztalok olyan borzasztóan hosszú. 
A fényévek, a Hold kora a kőzetek kialakulása, és én, a gondolatgaz
dag, fantasztikus ember csak hetven, vagy ennél kicsivel több évig 
éljek? Önzésem követeli az életet a halál után.” (August Everding szín
házi rendező.)

„Nekem az egyház mindig, életem minden napján jót tett, sohasem 
rosszat. Részesített Isten kinyilatkoztatott igazságában, a Krisztusban, 
a szentségek által. Adott ehhez isteni teljességet, személyes örömöt és 
boldogító tapasztalatot. Az objektív bűnei, a ridegsége, a csúnyasága 
emellett nekem csak annyit számítanak, mint egy Rembrandt-képen a 
légypiszok. Ellenük való kifogásunk merőben más síkra tartozik, nem 
érinti a lényeget.” (Ida Friederika Görres írónő.)

Már a II. században voltak csoportok, melyek az egyház szemére 
vetették, hogy letért az idealizált őskeresztyénség útjáról. A szerzetes
ség kialakulása is tiltakozás volt az egyház elvilágosiasodása ellen. A kö
zépkori szekták a pápaságban, annak hatalmi törekvései miatt az Anti- 
krisztust látták.

Luther az evangélium meghamisításával vádolta az egyházat. Gott- 
fied Arnold 1700 körül úgy ítélte meg az egyház történetét, hogy ítéle
tével az egészet szinte feje tetejére állította. Az volt a véleménye, hogy 
Jézus óta mindig a kegyesek, az egyház emberei, az ortodoxok voltak 
a valóságban az „istentelenek”, a szektások és heretikusok voltak a 
valóban kegyesek.

A történelem mindig felszínre hozta, hogy mikor, hol, miben vétett 
az egyház, és bűneiben úgy mutatkozott meg, mint ami nem is valami 
új közösség. Nemcsak egyes tagjai bűnösök, hanem maga is, egészében, 
bűnösök közössége. Ismerjük a történelemből a bűnök, mulasztások és 
kudarcok sokféleségét. De még talán az „érdemeket” is bűnként köny
velheti el Isten. Mert sokszor az érdemek jelentették azt a kísértést, 
hogy magát máris Isten országának képzelje.

Nem lehetne-e az ilyen botránkoztatás ellen szigorú egyháztisztítás
sal védekezni? A bűnösöket, akik rontják a közösséget és annak hi
telét kizárni? A tapasztalat azonban azt mutatja, hogy a szigorú közös
ségek, bár mentesek néha megbotránkoztató bűnöktől, de helyükbe be
lép a fennhéjázás és a szeretetlenség. Amíg élünk, addig sok minden
nel adósok maradunk. Ezzel valahogy meg kell birkóznunk. A bűnösö
ket csak abban az esetben lehetne kirekeszteni, ha a bűnös és nem 
bűnös között a határ valahol a különböző emberek között húzódna, és az 
embereket e határ mentén jobb és bal oldalra lehetne állítani. A határ 
azonban rajtunk keresztül húzódik, etekintetben nincs különbség. Min
den ember egyik felét kellene ezért kirekeszteni. A bűnös és igaz egy
szerre én vagyok. „Igaz” csak oly mértékben és értelemben, hogy Isten 
elfogad annak, megbocsátotta bűneimet, és bűnbocsánattal megújította 
és megújítja életemet. Nem így cselekszik-e Isten az egyházzal, a közös
séggel, mint egésszel is? Megítéli a bűnt, és akkor szégyenkezünk or
szág-világ előtt, és ránk hárul annak a bűne is, hogy miattunk kárhoz
tatják Isten nevét. De megbocsátja bűneinket, amit emberektől nem 
várhatunk és nem is igényelhetünk. A bűnbocsánat pedig megújítja 
megint a közösséget Isten és ember, ember és ember között. Jézus leült 
a bűnösökkel egy asztalhoz. Ma is ezt teszi, amikor nekünk adja ma-
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gát kenyérben és borban. Az egyház a bűnösök közössége, akit Isten 
azonban megbékéltetett magával, és így tette és teszi emberek között 
is a megbékélés szolgájává. Ahogy Isten hordoz és elhordoz bennün
ket, így cselekszünk mi is egymással, embertársainkkal.

Isten bűnös embereket alkalmaz arra, hogy az evangéliuma eljus
son minden emberhez, és a világ általa üdvözüljön. Ezt a kockázatot 
Isten vállalta és vállalja. Megeshet, hogy megbízatásunkat bűneinkkel 
hitelképtelenné tehetjük, és akkor ta gyülekezet nem nagyon vonzza a 
„publikumot” . De amikor mi hűtlenkedünk, ő hű marad, ezért igéje 
és annak hirdetése mégis eleven és iható, ha méltatlanok is az eszkö
zök, és nem adják szemmel láthatóan az „újság” semmi jelét. Ha ma
gában a gyülekezetben tárulna is fel a poklok kapuja, akkor sem dia
dalmaskodhat.

Krisztus által sohasem úgy újítja meg Isten a közösséget, hogy 
elrekeszti magát a bűnösöktől, hanem leül velük. Nem reteszeli be ma
gát néhány kiválasztott „szenttel” szűk közösségbe, hanem megüresí- 
tette magát, szolgai formát vett fel, így lépett be mentő szeretettel a 
tágabb értelembe vett „bűnösök közösségébe” , a világba.

Bármilyen csábító lenne is egy ilyen leszűkített szent közösség, 
szemmel láthatóan is új közösség, azt hiszem, ezzel válna az egyház 
valóban alkalmatlan eszközzé Isten számára, és szűnne meg az lenni, 
aminek lennie kell, a „nép egyháza” . Nem régi értelemben vett „nép
egyház”, hanem emberekért, népért, világért szolgáló egyház. Úgy so
sem lehetett Isten szándéka szerint szolgálni, a világ megtartását célzó 
szolgálatot elhívásunkhoz méltón elvégezni, hogy bezártuk magunkat 
előle, elkülönítettük magunkat tőle. Kilépni a hajóból a  mély vízre, 
akármilyen kockázatos is, ezt a kockázatot vállalnunk kell.

Mert ez kockázat. Sosem látunk mi sem mindent pontosan előre. 
Nem találjuk meg mindennek helyes mértékét. Nem látunk mindent he
lyesen és jól, nem vagyunk a világ bölcsei, akik mindent a legjobban 
tudunk. Isten igéje sem ad minden esetre, amivel szembe találjuk ma
gunkat kész receptet, és mi nem vagyunk mindig elég okosak, hogy 
eltaláljuk a helyes döntést. Lehet, hogy ezért a vádlottak padját is vál
lalni kell, mert hűtlennek találtattunk. Isten hű marad. Jézus leül a bű
nösökkel.

Csábító dolog lehet bezárkózni a „szentek magányába” , hasonsző
rűek szűk közösségébe. Aki semmit sem csinál, nem is véthet el sem
mit. A semmit tevés azonban valóban szolgálatmegtagadás. Talán min
den mást vállalhat és kockáztathat a Krisztus által megújított közös
ség, de ezt az egyet nem.

Még valamit nem lehet, a testnek, a közösségnek „szent” tagjaként 
kibicként egy elrontott játékért csak azokat ítélni, akik „játszottak” . 
Ha van kollektív bűne a közösségnek, az végül mégis eloszlik minden 
egyes tagra ily módon: Talán nekem kellett volna.. .  Talán én nem 
tettem meg . . .

Karl Béla
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Misszió a saját gyülekezetemben
I. Bevezetés — személyes találkozás

Felfedezünk istentiszteletünkön egy régóta gyülekezettől távol élő, 
sokszor közismerten meghasonlott vagy egy temetés utáni vasárna
pon először templomba lépő embert. Látjuk a hideg, riadt vagy számon- 
kérő tekintetet. Összeszorul a szívünk. Ügy érezzük, „erre nem készül
tünk”. Ebben a helyzetben felborul a nyugodt, megszokott, vasárnapról 
vasárnapra haladó, az evangéliumot „jól értők és érzők” részére kiala
kított menetrendünk. Szolgálatunk talán legnehezebbnek gondolt sza
kasza következik, a keresés. Hogyan fogalmazzak, miként szóljak úgy, 
hogy az „neki” is, a belépőnek érthető, fogható, érzékelhető legyen? 
Úgy gondolom, lelkészi szolgálatunknak egyik legkeményebb tanórája 
az ilyen helyzet.

Akaratlanul is eszembe jut ennél a témánál a szolgálatom kezdetén 
hallott és minden időre sokat jelentő mondat. Az egyik szórványköz
ségben kezdtem el temetési szolgálataimat. Egy köztudottan romlott 
életű, alkoholista, hírhedt verekedő férfit kellett temetnem. A falu leg
öregebb parasztgazdája állt elém a szolgálat előtti percekben és ezt 
mondta: „Fiatalember, aztán ne arról prédikáljon, hogy mennyit ivott 
és milyen volt ez az ember, mert azt mindenki tudja. Arról beszél
jen, amit ez a tömeg még nem tud. A bűnbocsánatról.” A bölcs pa
rasztember mondata a legalaposabb gyakorlati teológiai szakirodalmat is 
megszégyenítő tömörséggel tanított meg egy alapállásra.

II. Történeti fejlődés — definíció-keresés

Misszióról ma már végképp nem beszélhetünk régi, megszokott ki
fejezésekkel és tanításokkal. Egyik oldalon érezhető egészen napjainkig 
húzódóan az a leterheltség, amelyet a középkori egyház útja éppúgy, 
mint a XX. sz. sok értelemben talán még szomorúbb egyházi történel
me ráhelyezett. Nemcsak a gyarmatosító törekvések missziói háttere 
nyomasztó ma számunkra, hanem ugyanilyen nehéz a sokszor érthetet
len módon mind a mai napig tartó visszaélések a legfejlettebb álla
mokban élő és onnan irányított missziós tevékenységgel kapcsolatban. 
A másik oldalon nehezíti a megközelítést mindaz,  ami a „belmisszió” 
(teológiailag nehezen megalapozható kifejezés!) magyarországi gyakor
lata jelentett. Benne pozitiven értékelhetjük az igehirdetés személyes 
megszólítottságú alaphangszínét a háborúkkal terhelt időszakban épp
úgy, mint az ébredési mozgalmak idején. Ugyanakkor azonban nehezen 
írható jóvá az, hogy a misszió itt sem jelentette olyan rétegek megkö
zelítését, amelyek élete, helyzete ezt feltétlenül megkövetelte volna. 
Hiányzott, illetve csak egyes személyeknél elszórtan volt tapasztalható 
pl. városi munkások megkeresése, vagy a háború és a megváltozott élet 
terheit nehezen hordozó emberek konkrét megszólítása. Ha ezek meg
találhatók voltak, akkor legtöbbször kizárólag az individuális szférában 
és nagyon ritkán a közösségre mutató módon. Nagyon sok sérelmet ta
lálunk ezen a téren még napjainkban is, különösen a fent már emlí
tett körökben, de ugyanígy érezhetőek ennek kihatásai lelkészi karunk
ban is.

333



A mai gyülekezeti szolgálat egyértelműen példázza azt, hogy semmi
lyen régi sérelmet vagy „más hátteret” sem éreztetni, sem tartam nem 
szabad, mert ez csak a szolgálatunk hatóerejét gyengíti. Éppen ezen az 
alapon zárom ki témám tárgyalásánál a misszió értelmezésének akár 
evangélizációs hátterű, akár tisztán politikai értelmezésű útjait és alap
vetően meghatározó szempontnak azt fogadom el, amit dr. Káldy Zoltán 
püspök 1977-ben határozott meg: , , . . .  az egyház missziója legkevesebb 
négydimenziójú szolgálat: igehirdetés, diakónia, istentisztelet és az egy
ház közösségi élete.” (Káldy Zoltán: A diakónia útján, Budapest, 1979. 
122. 1.) Amikor ebben a tanulmányban a misszió kifejezést használom, 
ebben az értelemben vett, s az ott megjelölt „komplex missziói szol
gálat” tartalmi hátterét értem alatta.

Hiszen a tájékozódásunk célja is első renden a gyülekezetünk ke
rete, ahol ma a munkánkat végezzük. Az itt rendelkezésre álló kereteink 
pedig a fenti püspöki jelentés által meghatározott négy terület min
denekelőtt.

Ugyanígy világos előttünk az, hogy missziói szolgálatunk aktív te
rülete, akár úgy, ahol az megvalósul, vagy akiken keresztül dinamikus 
valósággá válhat a mai életben, az éppen azoknak az embereknek a 
közössége, akiket az említett négy területen érünk el.

A misszió definitív meghatározásánál lényegesnek tartom azt, hogy 
szolgálatunk identitásának nélkülözhetetlen alapeleme és így egyben 
elengedhetetlen feltétele. Odóig menően is áll ez a meghatározás, hogy 
minden szolgálatunk — éppen a diakóniai teológia talaján — misz- 
sziói területet és felelősséget jelent. Különösen is igaz ez mai szolgálati 
viszonyaink között, ahol a hagyományos, merev népegyházi „út és mód” 
nem járható, hanem szüntelen új forma és új tartalom keresésének 
feszültségében él 'és szolgál evangélikus egyházunk. Kiemelt területek 
napjainkban pl. a szórványok, az ifjúsági szolgálat, gyermekek pászto
rolása, vegyesházasságok, világnézeti különbség családokon belül stb.

Misszió alatt értem így azt az elkötelezést, szolgálati hozzáállást 
és belső lendületet, amely tudja, hogy nem elég a status quo-t tartani, 
hanem állandóan előre kell lépni, miközben minden tevékenységünk 
abban a bizodalomban és reménységben történik, hogy van és munkál
kodik az újat teremtő és újjáteremtő Szentlélek. Erről akár mint szol
gálati igényről, akár mint tartalmi összetevőről semmilyen okból és 
semmilyen körülmények között sem mondhat le egyetlenegyszer sem az 
egyház, mert akkor elveszítené létének a legalapvetőbb meghatározóját. 
Az újszövetségi alap (Mt 28,18—20) is missziót indít egy állandó misz- 
szióból, ti. a tanítványokéból az egész világra, mindennemű behatárolás 
vagy korlátozás nélkül.

III. A misszió igazi hordozója a gyülekezet

1. Negatív tényezők

a) Információ-hiány („ . . .  nem hallottam . . . ” )
Minden emberi közösségnek a legmodernebb korban az egyik leg

nehezebb kérdése, hogyan tudja a lehető leghatásosabb fokon elérni a 
tagjait. Ez problémát jelent a legfejlettebb információs hálózattal ren
delkező államok területén éppúgy, mint ott, ahol a minimális informá
ciós hálózat is hiányzik. Gyülekezeteinkben egyre gyakrabban érez
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hetjük, hogy az emberek egy része szüntelenül arra hivatkozik, hogy 
azért nem kapcsolódott be intenzívebben a gyülekezet életébe, azért 
nem jár rendszeresen annak alkalmaira, mert nem hall az események
ről. Talán ott van a kezében vagy éppen a rengeteg különböző levél 
és újság között az asztalán a meghívónk, de ő így fogalmaz, hogy nem 
hallott róla, hozzá nem ért el a hír. Ez az a helyzet, ahol nem megoldás 
a legszebb papírra nyomtatott (a nyugati egyházaknál, de nálunk is 
gyakorolt módszer) gyülekezeti körlevél, mert esetleg egy lesz a sok 
közül, vagy élettelenné teszi éppen ez a gyülekezeti közösség alaphely
zetét, az egymással és egymásért élő közösség modelljét. Ha végiggon
doljuk, igaz, hogy gyakran erőtlen az információnk. Inkább feladok 
még egy kis faluban is postán pár meghívót, inkább leírom és elkül
döm a prédikációt, inkább eljuttatom a magnószalagot, minthogy közü
lünk, a vasárnapi gyülekezetből indulna valaki a távolmaradóhoz, lel
kesen beszámolna, elmondaná a saját szavaival azt, amit hallott és 
nem utolsósorban azt, amit átélt.

Az áttételes információ nem hoz semmilyen formában missziói 
lendületet. Hiszen a misszió alapfeltételei közé tartozik, hogy személy
től személyen át él az egyház közösségében.

b) Közösség-hiány („ . . .  otthon olvasom . . . ” )
Növekvő számban jelentkeznek családi otthonok, ahol a jól ismert 

mondattal köszöntének bennünket: nem létkérdés a gyülekezet, az is- 
,  tentisztelet, elolvasom én itthon a Bibliámat, imádkozom is, esténként 

még énekelni is szoktam. Kudarc-területünkből nem szabad kikapcsolni 
az ilyen tapasztalatot, hiszen számunkra nem eredmény és nem meg
nyugtatás az ilyen vallomás. Sem a hit, sem a lutheri alapon álló ke
resztyén ember nem lehet elégedett az ilyen magányban vergődő, ön
magában és önmagának élő „keresztyén” embertípussal. A megszólítás 
sohasem önmagunkért hangzik el, hanem mindig vezet rajtunk keresz
tül tovább. Örök tanulság a törvénytudó helyzete Jézus előtt. Meg kell 
tanulni a felebarát szó tartalmát. Ma talán inkább így fejezhetjük ezt 
ki: tartalmat és aktualitást kell kapnia a kortárs szónak. Mit érünk el 
a családban a részeges apa sokat hangoztatott „személyes hitével” , ha 
körülötte teljes a zűrzavar, a rendezetlenség?

Istentiszteleteink ritkán szolgálják a mai ember valóságos találko
zásait a mai problémákkal. Alig mutatnak rá az esetleg épp mellette 
ülővel való bajok rendezésére. Megnyugszunk azon, hogy valaki hozzá
járul az évi költségekhez, amit elküldünk, azt elfogadja, ha meglátogat
juk, elbeszélget velünk, de ki nem mozdul. Nem mondhatjuk, hogy 
a „kimozdítás” nem a mi feladatunk. A diakóniai teológia ezen a pon
ton sokat követel tőlünk. Úgy is fogalmazhatunk, „rizikós” belépést 
követel egy-egy életbe, családi helyzetbe, problémakörbe, hiszen a szol
gálatunk célja a társon való segítés, építés, vagyis a gyülekezetbe való 
be-, illetve visszaépítés. Nem tudunk továbblépni üldögélő, passzív em
berekkel. A  gyülekezetnek nyitott, vállalkozó, gyógyult tagokra van 
szüksége. Ha kevéssel megelégszünk, könnyen eljutunk a konzum ke- 
resztyénség útjára, és azt vesszük észre, hogy amíg a maradék, a kész
let tart, addig tudunk kiszolgálni és segíteni, de nincs feltöltődés, nincs 
új erő.

Külön elgondolkodtató tény, hogy mennyire párhuzamban van a 
közösségtől való eltávolodás, valamint az életszínvonal emelkedése, a 
lehetőségek javulása egymással. Majdnem igazoljuk már sokszor azokat,
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akik magányosságuk várából véleményeket üzengetnek az egyre kevésbé 
akcióképes gyülekezetnek, ahelyett, hogy missziói lendülettel tekinte
nénk rájuk és bedobnánk minden erőt a tisztázásra és bekapcsolásra.

c) Lendület-hiány („ . . . nincs erőm .. .” )
Missziói igény mutatkozik a megfáradt vagy helyesebben fogalmaz

va egyszerűen fáradt ember részéről. Egy új jelenség, amire külön fel 
kellene figyelnünk az, hogy emberek, akikkel kapcsolatunk van, akiknek 
szükségük lenne a gyülekezeti közösségre, képtelenek szabadulni a 
„nincs erőm” különböző megkötéseitől. Egyoldalú meglátás is rejlik eb
ben, az ti., hogy az egyház azoknak a közössége, akik csak kérnek, akik
nek adni kell, de kapni valamit nemigen lehet közöttük. Veszített kifelé 
az egyház lényeges ismérveinek és megnyilvánulásának az ismerete, így 
sokszor egy visszariadás, illetve bizonyos nehezen meghatározható féle
lem van az aktív gyülekezeti szolgálat irányában ma. Munkahely, csa
ládi, társadalmi aktivizáló közösségekben résztvevő, aktív emberek ne
hezen építhetők be a gyülekezeti keretbe éppen a gyülekezet lendület
hiánya miatt. Csak olyan közösséget látnak az egyházban, amelyik el
vesz az energiából, szabadidőből stb. Ám az ellenkező oldalon nincs 
töltés, továbbsegítő lendület. Ez betudható nyilván sok társadalmi és 
szociológiai változás következményének, de azt hiszem, legalább ilyen 
mértékben tekinthető az evangélium-szegény missziónk következményé
nek. A „nincs erőm” reflexió ott születhet meg, ahol intenzív törvény
megközelítés és bizonyos fokú kényszer alkalmazása volt jellemző a 
gyülekezet életére.

Csak templomi istentisztelettel, csak bibliaórával találkozó szülők 
megfáradnak gyermekeik indításánál, mert nincs esélye az élmény sza- 
badításának úgy, ahogy az apostoli irodalom „nekem mindenre van 
erőm a Krisztus Jézusban” pozitív missziói kicsengése hat. A 'törvény 
alapon nyugvó keresztyén élet előbb-utóbb eltörik, szétesik, mert a 
monoton elmarasztalás és ítélkezési gyakorlat nem ébreszthet lendüle
tet, vállalkozást, csak megfásult, energiáját vesztett, „nincs erőm” han
gulatú, misszióra képtelen gyülekezeti hátteret.

2. Pozitív erőtér
A misszióképes gyülekezet modellje
a) Éber gyülekezet
Vendégszolgálatok alkalmával van egy visszatérő mondatunk. Akár 

a vendég, akár a házigazda alkalmazza, mindenképp elismerésnek szán
ja. Valahogy így hangzik: mennyire figyelt a gyülekezet! Megnyugvást 
jelent ez a vendégnek is, a gyülekezet lelkészének is. Pedig nyugtalan 
perceket kellene ennek a mondatnak szereznie. Az a kérdés, teljes 
mértékben magyarázható-e ez a friss figyelem az új személy, a más 
hang varázsával, vagy pedig valami mást jelöl? Amennyire pozitívum
nak állítjuk be ezt a mondatot, annyira rossz a valódi tartalma. Nem 
tudunk úgy beszélni és nem tudjuk úgy irányítani a gyülekezeti életet 
éppen a „saját” gyülekezetünkben, hogy az mindig figyelő, éber hall
gatókat jelentsen. Pedig a figyelem érzése nélkül képtelenség jól vé
geznünk egyre összetettebb szolgálatunkat. Erősítő háttér egyedül a 
gyülekezettől az, ha érezhetjük, hogy élénk, figyelő tekintetű együttes 
az, ahol naponta szolgálunk.
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De az istentiszteleten megnyilvánuló, a lelkészre irányuló éberség
nél sokkal lényegesebb kritérium az egymásra, a gyülekezetre figyelő 
tekintet szerepe. Csak éberségben élő gyülekezet képes misszióra ma. 
Felfigyelni a változásokra, érkezőkre, elköltözőkre, elmaradókra, bete
gekre, bukás felé indulókra, személyes problémáikkal küszködőkre. Rit
kán látunk a másikra irányuló, figyelő tekintetet istentiszteleten vagy 
bibliaórán. Elérkezett az ideje annak, hogy izgalmas legyen, kik járnak 
velem együtt ebbe a gyülekezetbe, bibliaórára, istentiszteletre. Honnan 
érkeztek és hová indulnak vissza?

Egy idősebb férfi mondta el, hogy fia nemrégen felkereste azt a 
lelkészt, aki annak idején konfirmálta. Beszélgetni szeretett volna vele. 
Az illető lelkész hellyel sem kínálta, kérdése és mondanivalója nem 
volt, igyekezett minél gyorsabban szabadulni tőle. Nagy rombolást vég
zünk így és hasonló hibákkal mi magunk a missziónak már az elő
szobájában. Önmagunk fegyelmezésén kívül érlelnünk kell a figyelme
sebb gyülekezeti tagokat, s talán ennek az első lépcsője lehetne egyfajta 
munkatársi közösség tényleges működése gyülekezeteken belül. Végig
beszélhetjük velük hetente a gyülekezet gondjait és örömeit. Fokozott 
mértékben kell itt fiatalokra építenünk, hiszen itt gyenge gyülekezeteink 
vonzása, itt működik erőtlenül a gépezetünk. Kiváló lehetőség lenne a 
gyenesi konferenciákról hazatért fiatalokat beépíteni, tartani és meg
mutatni nekik, hogy nemcsak az időseké a gyülekezet gondja, élete, 
öröme, hogy nincs „utolsó mohikán” generáció, sőt a gyülekezeti jövő 
terhe és öröme az övék. Először munkát kell kapniuk. Az érleli, erősíti 
az igazi kötődést. A tanítványok életének példái ezt a munkamódszert 
Jézustól régóta hirdetik. Több bizalom, több konkrét feladat bátorít és 
erősíti a figyelmes, éber gyülekezet megérlelődését és kialakulását. Vall
ható éppen ezen a területen és ezen az alapon az új gyülekezeti kép, 
amelyikben missziós terület maga a missziót végző gyülekezet is. Hi
szen a szüntelen kifelé irányított tekintet semmit sem érzékel a belső 
gyengeségekből, fogyatékosságokból, a külső sikertelenségnek minden 
bizonnyal ez a legalapvetőbb okozója.

b) Érző gyülekezet
Közismert és nagymértékű elvárás és elkötelezés a XX. sz.-ban a 

keresztyénséggel szemben, hogy együttérző társként álljon az átszen- 
vedett valóságban. Filozófiai alapállás, a művészetek megfogalmazása 
ez ma. Sajnos alig több. A szűkebb gyülekezeti körben még mindig csak 
elszórtan éljük ezt a magatartási formát. Pedig a leggyakoribb talál
kozási területünk a missziós szempontból külső területként jelölt embe
rekkel épp a nehéz órák ideje, egzisztenciális vagy családi tragédiák 
közeledte. Ebben a helyzetben nagy kérdés az, hogy milyen a gyü
lekezetünk missziós lendülete. Elengedhetetlenül szükséges egy hor
dozóképes együttes kialakítása. Beteglátogatói kör a gyülekezet tag
jaiból, öregek rendszeres ápolására és gondozására (nemcsak testi, ha
nem lelki értelemben is) alkalmas gyülekezeti tagok, fiatal családoknak 
konkrét segítséget nyújtani képes, szabadidővel rendelkező nyugdíjasok 
irányított összefogása és sok más hasonló próbálkozás rengeteget jelent.

Érzékeny-e a saját gyülekezetem ezen a téren? Vagy csak arra ké
pes, hogy sóhajtozzon bajok hallatán, akár a prédikációba is bekerült 
gyülekezeten belüli problémákon?

Elengedhetetlenül fontos missziói területek ezek, amelyek nélkül 
nem élhet egyetlen gyülekezet sem. Mielőtt bármilyen épület tatarozása,
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vagy új építés, bármiféle anyagi befektetés elkezdődne, nem lehet elég
szer megkérdeznünk, hogyan állunk a fentiekhez hasonló „befekteté
sekkel” ? A gyülekezetnek addig van missziói alapja, amíg tagjai kö
zött vannak, akik elindulnak (a lelkészen kívül is) betegágyhoz, elesett
hez, idő- vagy energiazavarban küszködőhöz. Nem nyugodhatunk meg 
a rendbetett templomot szemlélgetve, sőt az arányaiban szépen látoga
tott istentiszteletet nézve sem, ha nincs ott belőle fakadóan ez az érzé
keny, fogékony közösség.

Kifejezetten missziói alkalom ez, amikor rendszeresen belépünk 
egy-egy idős emberhez, és akár a kívülálló család, akár a szomszéd 
vagy odavetődő ismerős észrevehet valami rendkívül lelkiismeretes és 
mélyből fakadó, gondoskodó szeretetet.

Az egyik faluban a község egyik vezetőjével beszélgettem. Miköz
ben egy előttünk álló gyülekezeti feladathoz a támogatását ígérte, meg- 
jegyzett egy csendes, de engem mind a mai napig elgondolkodtató mon
datot: „Lehet, hogy az evangélikusai jó hívők, de a tsz-ben nem járnak 
elől a munkában.” Nem felszín és nem elhanyagolható felület az, hogy 
a munkahelyi helytállás és aktivitás lehet vonzó és lehet demoralizáló 
nemcsak egyes személyekkel, hanem az egész üggyel kapcsolatban. Az 
érzékeny gyülekezetnek egyik lényeges megnyilvánulása éppen az, hogy 
példájával, munkájával, életformájával vonzóvá tegye a kívülállók szá
mára hitünket és életünket.

3. Aktív gyülekezet
Komplex aktivitás a gyülekezet közösségében
Olyan fokozat elérését jelenti ez a képlet, amelyikben nem fáraszt 

többé a gyülekezeti munka rutin jellege és monoton menetrendje, ha
nem új tanulására, friss ötletek megpróbálására és nehéz munkát 
igénylő bevetésekre megy első renden a közösségünk energiája. Inak
tívvá teszi a közösséget a lelkész-centrikus gyülekezeti struktúra, a 
presbiterek korlátozott feladatköre, a felelősség ok nélküli átvállalása, 
a gyülekezet leszűkített szolgálati, illetve diakóniai feladatai. Az aktív 
gyülekezeti forma felel meg egyedül a modern értelemben vett missziói 
igényeknek. A végzett feladatokon keresztül nyílik egy spontán beépü- 
lési lehetőség a gyülekezet közösségébe. Rengeteg kérdés merül fel gyü
lekezetekben éppen amiatt, hogy nincsenek, akik vállalják, illetve vé
gezzék a nehezen induló szolgálatokat. Gyermekmunkában a legkisebbek 
elhozatala és hazakísérése, ugyanez idősek esetében. Presbiterek autói 
ne csak sorakozzanak a templom előtti téren, hanem teljenek is meg 
azokkal, akik közlekedési nehézségek miatt nem érkezhetnek meg. 
Négy-öt asszony a gyülekezetben csak heti néhány órában is mennyivel 
rendszeresebb és alaposabb segítséget nyújt a beteglátogatásnál, mint
ha a lelkész egyedül próbálkozik mindennel! Jó kezdet ezen a téren az 
is, ha néhány vasárnapot konkrétan meghirdetünk egy témával, pl. 
öregek a gyülekezetünkben, betegek körülöttünk, szabadidő-probléma, 
keresztyén nevelés a családban stb. Szabad ezeket a kérdéseket végig
beszélni, és kitűnik, hol a missziói feladatunk ezeken a területeken.

IV. összegzés
Misszió a saját gyülekezetemben úgy élhet csak, ha a gyülekezetem 

maga egy misszióra, méghozzá komplex értelemben vett misszióra ké-
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pes, aktív együttes. Napjaink missziója nem úgy jelentkezik, hogy cél
területet keresek először, azután gondolkodom taktikán és indulok a 
hódításra. A mi utunk a szolgálat lehető legbecsületesebb végzése a 
gyülekezet széles rétegeinek megmozgatásával. Ezt az aktív tevékenysé
get teszi vonzóvá és hívó szóvá a kívülállók előtt Isten Szentlelke. Ez 
lehet a mai misszió egyetlen útja. Így senki sem érezhet „lelki agresz- 
sziót” a közeledő vagy személy szerint őt érintő szolgálatunkban. Misz- 
sziónak így, mint az egyik legfontosabb keresztyén identitásnak eleget 
tehetünk ma is, abban a formában is, hogy ez közeledést jelent a másik 
emberhez az evangéliummal. Ennek az útja pedig nem lehet a legyőzés 
bármilyen módszere, hanem lutheránus alapunkból fakadóan tágra nyi
tott szolgálatlehetőség a nagyobb emberi közösségben éppen a benne 
élő emberért. Nem egy elszigetelt kis missziós csoport a gyülekezeten 
belül a modell, hanem a gyülekezet egésze mozdul és végez missziót a 
puszta kihívás alapján is. A kisebb kör mint a misszió tényleges hor
dozója (akár néhány ember, akár gyülekezet) kiemelt és elkülönült csak 
azon az alapon lehet, hogy többlet feladatot és többlet terhet vállal és 
hordoz felelősséggel, hittel. De létjogosultsága ennek is csak mint a 
nagy egység szerves részének van. Így kerülhető el a misszió régi prob
lémája, hogy a gyülekezet vagy egyház terén működő, speciális céllal 
dolgozó, külön út legyen szeparatív módon. Ez a történelmi, de a jelen
legi helyzet alapos tanulsága is a misszió gyakorlatában.
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Egy egyházmegújítási program 

a múlt században
A múlt század egyik legjelentősebb egyházi személyisége volt Löhe 

Vilmos (1802—1872). Élete munkásságát egy kis bajorországi falu, 
Neuendettelsau lelkészeként fejtette ki. E falusi pap munkájának a ha
tása azonban messze túlterjedt hazája határain és elérte a többi konti-
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nenst. A diakóniai, a bel- és külmisszió területén elért eredményei ál
talánosan ismertek. Már saját korában hírnévre tett szert mint igehir
dető, lelkigondozó és liturgus.1 Munkásságát azonban mégis csak ekkle- 
ziológiájának fényében lehet megérteni.

Löhe véleménye szerint meg kell vizsgálni a fennálló egyházakat 
az apostoli tanítás alapján. Ez esetben kitűnik, hogy az evangélikus 
egyház képviseli legtisztábban az Isten igéje szerinti lényeget. Egyház a 
szó legjobb értelmében.2 Az evangélikus egyháznak mégis nagy hiányos
sága, hogy a maga tanításából nem vont le szükséges következtetéseket. 
A reformációban megvilágosodott igazság és az annak megfelelő élet 
feledésbe merült. Az egyháznak ezért megújulásra van szüksége. Löhe 
szerint a megújulás mindenekelőtt visszatérést jelent az apostoli élet
hez. Éppen ennek a hiánya tette az evangélikus egyházat gyengévé.3

Az apostoli élet Löhe számára nem valami idea volt, hanem konk
rét modell, amit meg kell valósítani. Ezt az elgondolását kortársai tu
domására akarván hozni, 1848-ban könyvet jelentetett meg, amelynek 
címe: Vorschlag zu einem Lutherischen Verem für apostolisches Leben 
samt Entwurf eines Katekismus des apostolischen Lebens.4

Ebben a könyvben az apostoli élet ismertető jegyeként különösen 
a következő három dolog nyer említést: fegyelem, közösség és áldozat. 
A fegyelem (Zucht) egyszerűen a hiten alapuló keresztyén élet. De eh
hez hozzátartozik szükség esetén az egyes gyülekezeti tagokkal szembe
ni intézkedés, amelyhez a bibliai alapot Löhe Máté 18-ban lelte meg. 
Lutheránus tanítás szerint a nyilvános bűnben levő gyülekezeti tagot 
nem lehet úrvacsorához bocsátani gyónásban történő bűnvallás és abso- 
lutio nélkül. Amennyiben a bűnös megtagadja a megbánást és a bűnval
lást, elveszíti a szentséggel élés jogát.5

A fegyelem tulajdonképpeni célja mégsem az erkölcsi élet fenntar
tása volt. Az egyházfegyelem Löhe szerint az egyház lényegéhez tarto
zik. A fegyelemnél valójában kölcsönös felelősséghordozásról és testvér- 
szeretetről van szó. Ilyen módon a gyülekezeti tagok kölcsönös össze
tartozását fejezi ki.6 Ezért a fegyelem gyakorlása nem maradhat kizá
rólag a lelkészre, hanem az egész gyülekezet feladata. A lelkésznek, 
mint a gyónás elfogadójának mégis különleges helyzete van.7

A fegyelem jelentősége a gyülekezet életében Löhe ekkleziológiá- 
jával kapcsolatos, amelyben az egyház organizmus volta dominál. Az 
egyháznak az igében és a szentségekben élet adatott, amelyet a lehető 
legnagyobb gondossággal óvni kell. Az egyház nem veszi komolyan az 
életet, amelyet a kegyelmi eszközökben kapott, ha ezekkel ellenkező 
tanítást, vagy gyakorlatot tűr meg. Ilyen esetben beteg az egyház élete.

Ez az organologikus gondolkodás még világosabban kifejezésre jut 
abban, ahogyan Löhe az apostoli élet másik ismertető jegyéről, a kö
zösségről (Gemeinschaft) tanít. Az egyházban igazi közösség csak a 
közös hitvallás alapján születhetik. Löhe éppen ezért mereven elzár
kózott attól az egység-modelltől, amelyet korának egyházi uniós moz
galma képviselt. Véleménye szerint az uniós törekvésekben az együtt
működéssel el akarták takarni a valóságos közösség hiányát. Ez pedig 
hamis alap. Az igazi közösség viszont ott fejlődik, ahol becsben tartják 
a hitvallást. Itt felszínre kerül a gyülekezeti élet igazi lényege: a köl
csönös szolgálat. A közösség, koinonia talajából nő ki a keresztyén dia- 
kónia. Organologikus gondolkodásmódjának megfelelően ezt Löhe azzal 
a megállapítással fejezi ki, hogy a diakónia úgy nő a koinoniából, mint 
a virág az élő növényből, természetesen, kényszer nélkül.8
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Az apostoli élet harmadik ismertető jegye az áldozat (Opfer), 
amely az egész élet Istennek adását jelenti. A gyülekezet életében ez 
imádságban és hálaadásban jut kifejezésre. Az imádsággal a gyüleke
zet saját életét erősíti. Egyúttal elősegíti a világ megváltását és béké
jét.11 Az egyes keresztyén ember áldozata az őszinte és hűséges munka
végzés, valamint anyagi adakozás a szeretetszolgálat javára.

Löhe nem tartotta lehetségesnek, hogy az ilyen módon körvonala
zott „apostoli élet” minden további nélkül megszülethetik az akkori 
tartományi egyházakban. Fokozatosan, kis lépésekkel kell a cél felé 
törekedni. Ezért a gyülekezetekben kis köröket kell létrehozni, amelyek 
tagjai a maguk körében oltalmazni óhajtják az apostoli életet. Ezek a 
körök olyan magok lennének, amelyekből elindulhatna a gyülekezet és 
az egész evangélikus egyház megújulása. Löhe véleménye szerint az 
egyház egész történetében az ilyen, hasonló gondolkodású keresztyének 
csoportjai voltak azok a fényjelek, amelyek helyes irányt mutattak az 
egyháznak.

Löhe csak kis mértékben tudta megvalósítani azt a törekvését, 
hogy az evangélikus egyház megújulására hatást kifejtő alapcsoportok 
jöjjenek létre. Fel kell figyelni arra, hogy az. ő célja élesen különbözik 
a pietizmus ecclesiola in ecclesia modelljétől abban, hogy a közösség 
feltétlen alapjának a lutheri hitvallás szigorú betartását tekintette. Az 
evangélikus egyház nem lehet részese az isteni életnek, ha nem ra
gaszkodik hitvallásához, amely tartalmában megfelel az igazi apostoli 
tanításnak. Biztosítja a közösséget az apostolokkal és az ősegyházzal. 
Az evangélikus egyház is csak azzal a feltétellel igazán apostoli, ameny- 
nyiben hitét és életét állandóan az apostoli tanításra építi. Éppen az 
apostoli mivolt az egyház primér attributuma. Enélkül az egyház többi 
meghatározója, mint egyetemes, egy, szent jelentőségét veszti.10

Az egyház megújulásának leglényegesebb erőforrása az úrvacsora. 
Löhe ezt a megállapítását a következőképpen támasztja alá: csak Krisz
tusban van igazi élet, ő maga az élet forrása. Az úrvacsorában Krisztus 
reálisan jelen van a kenyérben és a borban (in, mit, unter). Az ember 
az úrvacsorában egyedülálló módon kerül kapcsolatba vele. Ez továbbá 
azt jelenti, hogy a Krisztusból jövő életnek organikus módon lesznek 
részesei a hivők. Bekapcsolódnak az új, feltámadott-életbe. Az úrva
csorában a paradicsom száll le a földre.11 Löhe az apostoli atyák mód
ján azt tanítja, hogy az úrvacsora az örök élet orvossága és a halhatat
lanság eledele.12

Mivel az úrvacsora az egyházi élet központja, Krisztus parancsa 
szerint kell róla tanítani. Az egyház legrégibb tradíciója és a reformáció 
öröksége megkívánja az evangélikus egyháztól, hogy határozottan ra
gaszkodjék a realpraesentia tanításához. Ha ezen a ponton közömbösek 
vagyunk, elvész az áldás legmélyebb forrása.13

Löhe az evangélikus hitvallásoknak megfelelő úrvacsorai tanítás és 
úrvacsorai gyakorlat érdekében folytatott harcot élete főfeladatának 
tartotta. Enélkül minden más munkássága is értelmetlen lett volna. Az 
effajta hajthatatlanság azonban nem valamiféle fanatikus dogmatizmus- 
ból fakadt. Löhe és hasonló véleményű barátai sóvárogva vártak és kí
vántak egy új lelki tavaszt az egyházban. Úgy látszott, hogy a felvilá
gosodás és a racionalizmus hideg tele után az egyház dermedt fáján is
mét friss hajtások bontakoznak. Az új életnek azonban szüksége volt 
a régi táptalajra, az apostoli hitre. Ehhez kellett az egyháznak vissza
térnie. Az egyház lényegéhez hozzá is tartozik az állandó megújulás,
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ecclesia semper reformanda est. Az egyháznak mindig azzá kell válnia, 
ami az eredeti lényege. Ezt fejezi ki Löhe az egyházra vonatkozó állí
tásával: „Wer sein will, der muss werden.” 14

Organologikus gondolkodásában Löhe csatlakozik kora romantikus 
fogalomvilágához. Az organikus fejlődés gondolata a romantika egyik 
központi képzete. A romantika gondolatmenetétől azonban Löhe dön
tően eltér abban, hogy míg a romantika az életet nagy titoknak tartot
ta, Löhe hangsúlyozta, hogy az élet igazi forrása Krisztus. Krisztus min
den élet középpontja, egyháza pedig a világtörténelem középpontja. Az 
egyház megújulásától függ ilyen módon a világ megváltása.

1984-ben Budapesten tartják a Lutheránus Világszövetség hetedik 
nagygyűlését, amelynek témája „Krisztusban reménységgel” a világért. 
Ez a téma Löhe Vilmos teológiájának lényegét érinti. Éppen amiatt, 
hogy csak Krisztusban van reménysége a világnak, követelte olyan 
hajthatatlanul a realpaesentia tanítás megtartását az úrvacsorában.

Ma is nagy kérdése evangélikus egyházunknak a megújulás. Az 
egyház megújulásának most is az apostoli hit alapjáról kell indulnia. 
Ez a hit sohasem lehet csupán abszrakció, vagy a lélek belső ügye. A 
hit élet, a maga konkrét formáiban. Löhe a megújulásnak egy olyan 
modelljét dolgozta ki, amelynek a megvalósítását akkori viszonyok kö
zött lehetségesnek tartotta. A mai kor keresztyénének bátorságot kell 
vennie annak a megkérdezésére, hogy mik az egyház megújulásának a 
feltételei korunkban és honnan kell kiindulni.

Számunkra, akik az ökumenizmus századát éljük és tanúi vagyunk 
a Leuenbergi Konkordia születésének, lehet, hogy nehéz megérteni Löhe 
szigorú hitvallásos irányzatát. Figyelembe kell viszont venni, hogy az 
evangélikus hitvallás iránti hűsége nem akadályozta őt abban, hogy 
ökumenikusan gondolkodjék. Ellenkezőleg, el lehet mondani, hogy mo
dern ökumenikus szemléletet képviselt. Löhe azt igényelte, hogy a kü
lönböző hitvallást képviselő keresztyének együttműködése a saját hit
vallás ismeretéből és abban való megmaradásból induljon ki. Akkor 
biztosított egymás megbecsülésének és szeretetének a feltétele. Löhe 
véleménye szerint csak akkor nyújthatjuk ki félelem nélkül a kezünket 
más hitvallást követő keresztyének felé, ha szilárd talajon áll a lá
bunk.1’1 Löhe-ben olyan megújítót ismerhettünk meg, aki az ökumenikus 
gondolkodásban is megelőzte a maga korát.

Fordította: Baranyai Tamás
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Az egyház és korunk ökológiai krízise
Az ökológia szó környezettant jelent. Pontosabban fogalmazva: „az 

élőlény és a környezet viszonyának tudományos kutatásával foglalkozó 
tudományág” (Idegen szavak szótára). Lehetne arról is gondolkodni, hogy 
régi vagy új, friss tudományág. Mindenesetre, ha vannak is már ökoló
gusaink, nem is kevesen, hazánkban tudomásom szerint eddig egyetlen 
tudományegyetemi ökológiai tanszék van, s ez a tény egyszerre jelenti 
az ügy fontosságát, feltörését, kiszélesedését, de jelzi ugyanakkor újdon
ságát is. S ha napjainkban feltűnően sok cikk, könyv is jelenik meg e 
tárgyban, a köztudatban talán még nem eléggé elterjedt tudományág, 
vagy egyáltalán téma. Már ezért is, de főként az ügy aktualitásáért, ve
szedelmes időszerűségéért érdemes,, sőt kell vele foglalkozni.

De hogy kerül a címbe az egyház? Van-e, lehetséges-e kapcsolatba 
hozni az ökológiát és az egyházat, lehetséges-e valamilyen kapcsolat öko
lógia és teológia között? Nem volna sokkal egyszerűbb önmagukban az 
ökológia problémáiról beszélni? Nem „keverés” ebben a témában az 
egyház emlegetése? Nem úgy van-e, hogy ez a tudományág már igazán 
nem egyházi terület, minek ártjuk bele magunkat? Ha van is talán va
lamilyen összefüggés, gondolják mások, ugyan mit és tehet-e egyáltalán 
valamit az egyház? Legyen szabad ebben a vonatkozásban arra a tényre 
a figyelmet felhívni, hogy tudomásom szerint az EVT drezdai ülésén a 
kérdés nagyon komoly formában előkerült. Sajnos az anyaghoz még nem 
sikerült hozzájutnom, de az Egyházak Világtanácsa az ügyet minden
esetre egyházi ügynek is tekinti, Ettől függetlenül is éreznünk kell az 
összefüggést. Nemcsak azért, mert környezetünk védelme mindnyájunk 
ügye. Aki csak a saját lakását védi, s mindnyájunk közös lakására, Föl
dünkre nem gondol, önző ember. Pedig úgy tapasztalhatjuk, vannak 
ilyen emberek, talán környezetünkben is. Keresztyén emberként élni és 
ugyanakkor közős, nagy ügyünkkel, környezetünk mentésével, védelmé
vel, ápolásával nem törődni pedig különösen is kirívóan önző dolog, még
is elképzelhető. Ha egy-egy lakóház állagának védeméért, szépítéséért, 
vagy lakhatóságáért összefognak a lakóközösségek, ha falvakban és vá
rosokban sorra születnek a környezetvédelmi közösségek, akkor mégin- 
kább közösségbe kell tömörülnünk egész „lakásunk”, Földünk védel
méért, méghozzá igazán világnézeti, faji, nemzeti és vallási különbségek 
ellenére is. Van azonban a témában egy mélyebb összefüggés is. Nem 
Véletlenül említettem az előbb az ökológiát és teológiát, itt nem szójáték
ról volt szó csupán. Ha mi azt valljuk, hogy Földünk Isten alkotása, ak
kor ez a hitvallás felelősségre is kell indítson minket. Ezen túlmenően 
Pedig, ha hitvallásunkhoz az is hozzátartozik, hogy Isten az embernek 
adta a világot, földet, hogy „művelje és őrizze”, akkor ez már a mai szó
val környezetvédelem is, máris benne vagyunk az ökológiai kérdések
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kellős közepén. Ha megfontoljuk még ehhez, hogy az ökológia tárgya 
az élőlény és a környezet viszonya, kissé átfogalmazva: az ember és a 
világ viszonya, akkor ez már nemcsak ökológiai, hanem teológiai kérdés 
is. Bizony, a mi kérdésünk is. Ezért érdemes -egyszer ezen a fórumon is 
elővenni, sőt az lenne jó, ha ezek a sorok csak a kérdésfelvetés sorai, a 
..nyitás” szolgálata lennének. Ehhez azonban azt is meg kell jegyezni, 
hogy szakfolyóiratunkban már jelentek meg ilyen vonatkozású írások. 
Csak utalok egy tavalyi tanulmánysorozatra, ahol a teremtés, az ember 
hivatása, munkája kérdései kerültek elő és előkerültek az ökológiai kér
dések is.

Kíséreljük meg most tehát, hogy szembenézzünk azokkal a kérdé
sekkel, sőt választ is igyekszünk rájuk keresni, amelyeket írásunk címe 
felvet: az egyház és korunk ökológiai krízise.

Szabad-e krízisről beszélni?
A „krízis” nagyon rossz, válságos állapotot jelent. Szabad-e környe

zetünkkel, földünkkel kapcsolatban ezt a súlyos szót használni? Nem 
vészharang kongatásnak tűnik az ilyen fogalmazás? Nem túlozzuk-e el a 
veszélyt? Úgy gondolom, hogy ebben a kérdésben illetékeseké a szó. Nem 
is olyan régen nyilatkozott Jakucs Pál, a debreceni egyetem ökológiai 
tanszékének vezetője. Nyilatkozata az Élet és Irodalom egyik  cikkében 
olvasható:

„Ha úgy tesszük fel a kérdést, hogy mi veszélyezteti igazán az em
beriség életét, akkor, sajnos a háború után mindjárt a környezetszennye
ződésből eredő, beláthatatlan és még csak kevesek által felismert folya
matok következnek. A fehérje válság okozta éhhalál elhárítható volna a 
megtermelt javak megfelelő elosztása révén, de környezetünk felelőtlen 
és egyre növekvő szennyezése előbb-utóbb a legjobban táplált emberek 
életét is végveszélybe fogja sodorni. . .  A műszaki kémiai ipar megte
remtésével a műtermékek túladagolt alkalmazásával az ember tulaj
donképpen gigászi méretű, ellenőrizhetetlen kísérletet hajt végre egyet
len élőhelyén, a Földön . . . Az ENSZ európai gazdasági bizottságának 
1979-ben megtartott genfi (összeurópai magas szintű környezetvédelmi) 
tanácskozásán nyíltan tárgyaltak, ezekről a kérdésekről. A világ vezető 
ökológusai és harminchat ország képviselői elfogadták, hogy a gazda
sági fejlődésnek és a műszaki haladásnak összeegyeztethetőnek kell len
nie a környezet védelmével, meg kell őrizni az ökológiai egyensúlyt.”

Az újságíró a riport végén ezt a befejező kérdést teszi fel: „Végtére 
az emberiség kialakulása óta teszi, hogy megrontja az egyensúlyt. Miért 
éppen most félünk ettől?” — A válasz:

„Azért, mert kétezer évvel ezelőtt néhány tízmillióan tettük ezt. most 
viszont 4,5 milliárdnyian. S 2000-ben hatmilliárdnyian fogjuk tenni, min
den technikai eszközt felhasználva. Egyik hallgatóm — az ÉS-beli vita 
nyomán — a következő hasonlatot mondta: A természeti egyensúly fel- 
borításának indoklására nem lehet érv az a tény, hogy az emberiség már 
évszázadok óta ezt teszi. Mintha egy toronyház tetejéről lezuhanó ember 
több emeletnyi zuhanás után azt képzelné, hogy ha eddig nem történt 
semmi baja az eséstől, akkor most már nem is fog történni..”

Úgy gondolom, eléggé érzékelhető a professzor szavaiból a krízis.
Földünk soha nem volt még olyan válságos helyzetben, mint napjaink
ban. E tanulmány keretei és a témában való olvasottságom határt szab
nak a krízis teljes feltárásához. Mégis néhány pontban kissé közelebbről 
is szemügyre kell vennünk környezetünk, a természet válságát.
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Victor András: „Az ember az időben és a térben” című könyvében 
azt írja — és ezzel mintegy csatlakozik az előbb mondottakhoz —, hogy 
egyre kisebb lesz az egy emberre jutó terület. Amíg időszámításunk kez
dete előtt 7000 évvel személyenként 15 km2 földterület jutott egy ember
re, ma mindössze 43 m2. Közben pedig intenzívebb lett a térigényünk. 
Erre a szűkös környezetre jobban kellene vigyáznunk, de nem így te
szünk. Szerinte civilizációnk összveszélyeztetésének három fő területe 
van: a fizikai, a kémiai, a biológiai veszélyek területe. Nehéz ezeket egy
mástól elválasztani, hiszen többnyire egymásba hatnak, összefüggnek az 
ártalmak.

Ide tartozik a levegő szennyezettsége. Végtelen mennyiségű por, ko
rom, sőt méreg tudja telíteni levegőnket. A Sajó völgyében például a 
légszennyeződés miatt évente 180 nap ködös. Egy nyilatkozat szerint azon 
a tájon évente hétszáz tonna por hull minden négyzetkilométerre. S ak
kor még nem szóltunk ugyanennek a levegőnek a kéndioxid és szénmo- 
noxid tartalmáról, amely olykor sokszorosan többszöröse a megengedett
nek. Ez a levegő már nem „éltet” , hanem pusztít. Ugrásszerűen meg
emelkedett a légúti megbetegedések száma, különösen a kisgyermekek 
szenvednek ettől. Az egyik kórház igazgatójának megfigyelése szerint az 
asztma és a tüdőrák tizenháromszor gyakoribb a berentei és a sajóka- 
zinci gyárak környékén, mint egyebütt a városban.

Ami pedig az országos helyzetet illeti, nemrég jött ki a hivatalos je
lentés. Tavaly 290 iparvállalat adatai alapján a porkibocsátás 210 ezer 
tonnát tett ki. A mérgező kéndinoxid mennyisége az erőműveknél elérte 
az egymillió tonnát.

A vizek szennyeződésével kapcsolatban pedig ugyanitt olvashatjuk, 
hogy a természetes, tiszta víz rangja és értéke hamarosan az energiáéhoz 
lesz hasonló. Sőt, hiánya még az energiaválságnál is kritikusabb lehet, 
mert szemben az importálható energiahordozókkal, a tiszta víz pótlására 
nincs mód, nincs alternatív megoldás. Ezért fontos, életszükségletnek 
mondható valóban vizeink védelme. De mintha nem sokan vennék ezt 
komolyan. S itt nemcsak a sokat emlegetett Balaton vizéről van szó. „A 
ma kiszórt növényvédő szert a holnapi zápor bemoshatja élővizeinkbe, 
a ma kiszórt műtrágyát lemoshatja mélyebb talajvizekbe” — mondotta 
Jakucs professzor.

S ezzel már egy következő problémát is érintettünk. Ügy tűnik, 
mintha a mezőgazdaság és környezetvédelem között kibékíthetetlen el
lentét uralkodna, folyik a kettő között a polémia. Arról van szó, hogy 
az emberiség egy része éhezik, a fejlett világ pedig gazdasági és politi
kai korlátok miatt kénytelen növelni az élelmiszertermelést. A mező- 
gazdasági termelést általában és mindenütt fokozni kell. Ennek útja a 
műtrágyák, kemikáliák fejlesztése és fokozott használata. Igen ám, de 
éppen ezzel borítjuk fel a természet egyensúlyát, éppen ez a talajba, víz
be, levegőbe került kémiai anyag teszi válságossá környezetünk állapo
tát. A vegyszerek alkalmazása csak egy bizonyos pontig növeli a termés- 
eredményeket. Ha ezt a határt túllépjük, azt már csak környezetünk, 
sőt saját magunk rovására, kárára tehetjük.

Victor András könyvében igen szemléletesen írja le a „DDT sztorit” . 
1942-ben kezdték gyártani ezt a szerves anyagot, elsődleges cél a háború
ban, a lövészárkokban a rovarok irtása, vagy az azzal kapcsolatos beteg
ségek elleni védekezés volt. 1948-ban a gyártója Nobel-díjat kapott. S 
használták tovább a háború után is, hiszen a tífusz, a malária és egyéb 
rovarok által terjesztett betegségekben évente 50 millió ember halt meg. 
A hatás óriási volt. 1964-ben csak Magyarországon 11 ezer tonnányi anya
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got permeteztek szét. De ekkor már jelentkeztek a DDT káros következ
ményei is. Bejutott a halakba, a halakat íogyasztó madarakba és a „táp
láléklánc” folytatódott tovább. A 60-as években már az egész földön ki 
lehetett mutatni és szinte mindenben az irtózatos mennyiségben szétszórt 
DDT-t, még az emberekben is. Kiderült, hogy Magyarország az emberi 
zsírszövetben lévő DDT-szint tekintetében a világ négy legrosszabb hely
zetű állama közé tartozik. Nálunk — elsőként a világon — 1970-ben ren
deletileg be is tiltották használatát. A következő években Svédország is 
megtette ezt a lépést, ahonnan évtizedekkel azelőtt a Nobel-díjat oda
ítélték ! S az említett mezőgazdaság és környezetvédelem közti vitában 
jellemző egy tudós véleménye: ,,Ha a környezetvédelemnek sikerül a nö
vényvédő szereket betiltania, akkor az emberiség elpusztul. Nem mérge
zésben, hanem az éhségtől” . A másik vélemény pedig: így a mérgezés
től pusztulunk el.

A biológiai károsodásról csak annyit, hogy az erdők kiirtása, és sok 
más természeti adottság elpusztítása az élővilág pusztulásához vezethet. 
Az ipari és mezőgazdasági termelés érdekében végzett természetátala
kítások erősen veszélyeztetik a Föld biológiai egyensúlyát. Arról nem is 
szólva, hogy 200 állatfaj pusztult ki eddig, 1000 állatfaj pedig veszély
ben van.

Mindez bizonyára elég annak dokumentálására, hogy nemcsak sza
bad, hanem kell is az ökológiai krízisről beszélni. Azonban egy további 
kérdést felvetnek az eddig leírtak, s ez a kérdés mélyebbre vihet min
ket sajátos témánkban.

Ki ennek a krízisnek az oka?
Első hallásra megszokott kérdés. Valóban, mostanában eléggé gyak

ran elhangzik ez a kérdés színpadiasan, feleletet sem várva igazán. Mint
ha bizonyos dolgokért nem mindig sikerülne felelőst találni. Másrészt 
sokan úgy vélhetik, hogy jobb lenne a kérdést így fogalmazni: mi ennek 
a folyamatnak az oka? Így aztán már érthetőbbnek tűnik, s mindjárt 
több okot is fel tudunk válaszul hozni. Az okok közé tartozik kétségte
lenül a népesség számának ugrásszerű emelkedése. Meg kell említeni, 
hogy a világ egyik fele, a nagyobbik, éhezik, elmaradt a fejlődésben. De 
ha erről beszélünk, akkor azt is el kell mondani, hogy éppen az elma
radt országokban magasabb a születési arányszám és ez még tovább 
rontja a gazdasági helyzetet. Hatalmas összegekre volna szükség — fegy
verkezés helyett! — hogy valamit javuljon a helyzet. Igazi segítség azon
ban —- és ezt is az okok között is említeni kell! — az volna, ha minde
nütt mélyreható társadalmi változás állna be, ahogyan ma ezt mondani 
szokták, a struktúra megváltozására volna szükség. Bizonyára sok más 
okot is fel lehetne még sorolni: miért jutottunk oda, ahová jutottunk?

Minden más „ok” mögött azonban ott áll az ember valami módon. 
Az az ember, aki hitünk szerint arra kapta a földünket, hogy művelje és 
őrizze azt, „lakásnak” kapta. Az az ember, akit Isten munkatársává is 
tett ebben a vonatkozásban is, akire Isten rábízta a világot.

Egy másik beszélgetést idézek most ugyancsak az Élet és Irodalom
ból. A riporter így kérdezte dr. Tóth Károlyt, a Kiskunsági Nemzeti Park 
igazgatóját a „Megzsarolt természet” című cikkében: „A  természet auto
nóm rendszer. Nem tudja megvédeni magát?”

A válasz hangzott: „Az embertől sajnos nem. A  mindenáron való 
termelési intenzitás, a felelőtlenség, de az észszerű határokon túllépő
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idegenforgalom és vadászat is olyan károkat okozhat, amelyeket nem 
lehet — vagy nagyon sokba kerül — pótolni.”

— „Tőlünk kell óvni azt, ami a miénk?”
— „A biológiai törvények általában visszafordíthatatlanok. Ha meg

sértjük őket, képesek arra, hogy megbosszulják magukat. Ha egyszer 
tönkreteszünk egy lápot, lecsapoljuk a mocsarat, majd fölszántjuk a 
nádast, ha kipusztul egy növény- vagy állatfaj, ugyanazt még egyszer 
nem tudjuk életre hívni. Rengeteg mindent ki tud irtani az ember, de 
nem tud még semmilyen élőlényt létrehozni: az egyik washingtoni te
metőben kétszázhatvanegynéhány sírkő emlékeztet a véglegesen elpusz
tított állatfajokra. A hazai botanikusok is mintegy harminc értékes, rit
ka növényfajt tartanak nyilván, amely az utóbbi évtizedekben tűnt el 
a Kárpát-medencéből.”

U Thant, az ENSZ egykori főtitkára 1970-ben ezzel a címmel írt er
ről a témáról egy jelentést: „Az ember — a természet gyilkosa.”

Nem tudom, hogy e sorok egyházi olvasói milyen érzésekkel jutot
tak el idáig. Úgy gondolom, hogy nem lehet ezeket megdöbbenés nélkül 
olvasni. Magunk részéről talán így is fogalmazhatnánk: az Isten teremt
ménye. a Föld felelős „gazdája” , Isten munkatársa ezen a téren is „bűn
beesett” . Nemcsak Istentől szakadt el és nemcsak embertársával került 
szembe, hanem a rábízott világgal sem jól gazdálkodott, annak is ki- 
zsákmányolója lett a legrosszabb értelmében. Mert valami egészen más 
a földet művelni és őrizni, mint azt kiuzsorázni és annak élettani egyen
súlyát is megbontani. S innen már csak egy lépést kell tennünk, azok, 
akik az emberről, mint „gyilkosról” írnak, azt is vallják, hogy ugyanez 
az „emberiség öngyilkossága” is.

Mintha „vádbeszédet” hallottunk volna. Ezt a vádat emberek fogal
mazták meg így, de alapvetően maga a természet mondja el ellenünk. 
Meg vagyok győződve, hogy így közelebb és életközeibe kerülhet az az 
ige, amit alig értünk és gyakorlatilag nem sokat tudunk vele mit kez
deni: „Az egész teremtett világ együtt sóhajtozik és együtt vajúdik mind- 
ezideig” (Róm. 8, 22.).

Van-e megoldás? Vagy nincs más hátra, mint a lemondó pesszimiz
mus? Valljuk be, nem könnyű ezen a téren optimistának lenni. Az em
lített nyilatkozat így fejeződik be, szinte hitvallásszerűen és ugyanakkor 
szakszerűen is:

„Én hiszek abban a termelésben, amely nem teszi tönkre a termé
szetes élővilágot. Lehetséges kialakítani környezetkímélő gazdálkodást, 
életmódot. Egyébként van már példa a harmonikus szomszédságra. A 
svéd- és finnországi lakóházépítésekre, városrendezésekre gondolok. Ott 
sokkal kiegyensúlyozottabbak az emberek, ahol nem meghódítani és föl
tétlenül átalakítani akarják a természetet, hanem együtt élnek vele. Ná
lunk sokan az építőmunka magától értetődő feltételének veszik, hogy ki
vágják a növényzetet, letarolják a dombokat és buckákat, elvezetik a 
természetes vizeket, vegyszereket szórnak. Aztán a komfortosnak neve
zett művilág lakói egyszercsak nem érzik jól magukat.”

Victor András is így summázza mindazt, amit ebben a tekintetben 
leírt: „A  környezet védelmének tehát egyetlen útja-módja van: körül
tekintőbben, okosabban, a környezetet jobban figyelembe véve kell él
nünk.”

„Tehát az oly gyakran hangoztatott, vagy be sem vallott uralom he
lyett békés egymás mellett élésre van szükség?” — kérdezte valaki. Mi 
talán úgy is mondhatnánk: lám, itt megint kitűnik, hogy az igazi „ura
lom” nem zsarnokoskodás és kiuzsorázás, nem szembekerülés, vagy el
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idegenedés a világtól, hanem érette való felelős szolgálat. Az „uralkod
jatok” felszólítással sem lehet visszaélni, ezt a megbízatást is úgy kell 
értenünk, hogy dolgoznunk kell a Föld javán. „Uralkodni” : művelni és 
őrizni, méghozzá körültekintően, okosan, mindenkire gondolva, s mi még 
hozzátehetjük, Istentől kapott felelősséggel.

Mit tehet az egyház a környezet védelmében?
Az előző mondatok már átvezetnek erre a területre. Semmiképpen 

nem tudok és nem is akarok egy lezárt feleletsort adni. Inkább csak fel
vázolnék néhány vonást, teendőt, amit szükségesnek látok az elindulás
hoz ebben a kérdésben. Mit tehetünk mi környezetünkért?

1. Legyünk ebben a vonatkozásban is készek a tanulásra. Olvassunk 
többet ebben a kérdésben, ami ma világunk legalábbis második legizgal
masabb kérdése a nemzetközi helyzet, a háború lehetőségének kérdése 
után. Ha egy ember felfigyel egy témára, akkor látja, mennyit írtak 
ebben a kérdésben. Alapvetően azonban arról lenne szó, hogy min
ket teológusokat is tanít az ökológia. Olykor talán még mindig elővesz 
a kísértés, hogy mi mindenkit tanítani tudunk, a „végső válasz” nálunk 
van és ez bírói, tanítói székbe, katedrára ültet és olykor még mindig „ex 
catedra” szólunk, persze rosszul. Ha viszont alázatosabbak, nyitottab- 
bak vagyunk, akkor az ökológia is taníthat minket, vagyis „az élőlény 
és természet viszonyának tudománya” színesíteni, gazdagítani, frissíteni 
tudja teológiánkat is. Talán még azt is észrevesszük, hogy nem is olyan 
éles a határ, tudomány és teológia, ökológia és teológia között, bár azo
kat elmosni nem szabad.

2. Az I. Hitágazatot sokkal jobban kellene hangsúlyoznunk.
Kétségtelen, hogy a keresztyén hit alapvetően Jézus Krisztusban

való hit. Más szóval a centrum a II. Hitágazat. Ezt különösen hangsú
lyozták az evangelizáció idejében, és akkor bizonyára meg is-volt a je
lentősége. Olykor azonban túlhangsúlyt kapott és a mai keresztyén nem
zedék olykor nem sokat tud az I. Hitágazattal kezdeni. Mai világunk
ban sokkal jobban kellene a teremtés, a teremtő Isten, a teremtett világ 
hitágazatát hangsúlyozni, s azt jól, mai módon magyarázni.

3. „Vissza a természethez” — mondotta Rousseau a maga korában a 
nevelés kérdésében. Nem kellene nekünk is megkísérelnünk, hogy a ter
mészettől ma még jobban elszakadt, elidegenedett gyülekezeti tagjainkat 
visszavezessük? És itt nemcsak a mindig hivatalban, autóban, vagy ott
hon a Tv előtt ülő városiakra gondolok, bár itt sem szabad általánosí
tani. Falusi gyülekezetben élek. Nem vagyok azonban meggyőződve ar
ról, hogy a falusi ember elgyönyörködik-e a természetben, van-e idejük 
egy naplementére, leülnek-e egy folyó vagy patak mellé, nézik, hallgat
ják, s érzik, mennyi nyugalmat, frissülést jelent ez? Közelebb a termé
szethez, úgy gondolom, hogy ez mai időszerű programunk lehet. Én ol
vastam olyan racionalizmus korából származó prédikációt, amikor a pün
kösdi igehirdetés témája ez volt: kiránduljunk, nyissuk ki az ablakot a 
friss levegő előtt. Mi ezen túl vagyunk, de nem estünk át a ló túlsó olda
lára? Nem beszél a Biblia a teremtett világ szépségéről, nem prédikál
nak-e a nap, hold és csillagok? Nem kellene-e ma erről újra beszélnünk 
még akkor is, ha nem ez a centrális üzenetünk? Nem kellene híveinket 
olykor a hétvégi munka helyett arra rábeszélni, hogy kíséreljenek meg 
egy családi kirándulást? Vagy: egyszerűen ismerjék meg valóban kör
nyezetüket, hazánkat?
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4. Felelősségre kell ébresztenünk gyülekezetünket környezetünkért. 
Témává kell tennünk környezetünk, világunk helyzetét, beszélnünk kell 
a krízisről is. Ezt az írást tudatosan úgy írtam, hogy gyülekezetben is 
ismertethető legyen, legalábbis a téma, néhány nagyon is ébresztő illuszt
rációval. Nem „egyházi” téma? Az én kérdésem erre: nem Istentől kap
tuk lakásul a Földet? Igenis: ébredésre van szükség. Bizony e.tekintet
ben sokszor „alvás” folyik. Ha ráébresztjük gyülekezetünket helyzetünk
re, abból felelősség, összefogás születhet. Lehet megszólaltatni szakembe
reket is, elképzelhető, hogy néhány gyülekezeti tag egy-egy gyülekezet
ben szakszerűbben szólna erről, mint a lelkész, a lényeg azonban az, 
hogy beszélni kell a témáról.

5. Mindenkinek meg kell tennie a maga területén mindent. Vannak 
persze tudásunkat, erőnket meghaladó feladatok is. Egy-egy gyár füst
jének megszűrése komoly műszaki és technikai tudást igényel. Az sem 
a mi dolgunk, hogy eldöntsük, mennyi kemikáliára van szükség a jó  ter
méshez és a biológiai egyensúly megmaradásához ugyanakkor. Ezzel 
érzékeltetni akartam, hogy a szakkérdések szakemberekre várnak. A mi 
feladatunk a magunk kis területén kezdődik. Ott, hogy fásítunk, ahol 
lehet, de még inkább nem bántjuk a fát, virágot. Ott, hogy igyekszünk 
széppé, kellemessé tenni környezetünket, vagy hogy óvjuk azt a sze
méttől. Jellemző az is, hogy ki hol dob el nyugodt szívvel szemetet. Ki, 
hogyan vigyáz falujára, környezetére. Apró feladatoknak látszanak ezek, 
de sok ilyen apró adná együttesen a nagy egészet, válságos környezetünk 
„jobbulását” . Ha igazán látjuk a nagy veszélyt, akkor nem legyinthetünk 
a kis feladatokra sem, nem mosolygunk akkor sem, ha kicsiny világunk, 
saját környezetünk védelmi feladatairól van szó. Miért nem beszélhet a 
lelkész gyülekezetében környezetvédelmi feladatokról is? Miért ne ve
hetné azt komolyan egy-egy gyülekezet, egész egyházunk, vagy az egyház 
népe mindenütt? Pedig ha így volna, az már igen komoly hozzájárulás 
lenne egész világunk felelős őrzésében is;

Az egyház és korunk ökológiai krízise komoly kérdéseket felvető és 
feladatokat adó téma. Isten igéjén tájékozódva, a tudomány tanítására, 
jelzéseire komolyabban figyelve, Istentől kapott felelős feladatunkat ko
molyan véve mi is hozzájárulhatunk a föld műveléséhez és őrzéséhez. 
Más szóval hozzájárulhatunk ahhoz, hogy az ember és a természet, a 
teremtett világ viszonya jobb, egészségesebb legyen. Ez a tanulmány 
ehhez akart segítség lenni, s ha néhány gyülekezetben és lelkészben el
indított valamit, nem volt hiábavaló.

Keveházi László
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Könyvszemle
 

Város gyerekek nélkül
Jürgen Jeziorowski könyve „Stadt ohne Kinder” 1980 nyarán jelent 

meg a Német Szövetségi Köztársaságban. A gyermekek éve volt ez az 
év. A gyermekeké, akiket csak á XX. század kezdete óta tekintenek tel
jesértékű embereknek.

Nincs életterük a gyermekeknek

A könyv címlapján magas kerítéssel körülvett játszótér látható. Bá
mészkodó kisgyermek kandikál be a játszótérre, ahol kutyák játszadoz- 
doznak. A kapun hatalmas felírás: „Játszótér délután zárva.” Délután a 
játszótéren csak kutyák futkározhatnak.

Korunkban a gyermekeket nem valami kérlelhetetlen sors veszélyez
teti. A gyermekidegen környezetben az élettér egyre szűkül a gyerme
kek számára. Pedig a gyermektelen, vagy gyermekidegen városok a halál 
képét mutatják. A gyermektelen utcákon a halál szele suhan át.

Közterekről kitiltják a gyermekeket. Az új lakótelepek tervezésénél 
figyelmen kívül hagyják a gyermekek érdekeit, csak a motorizációt és 
mechanizációt veszik figyelembe. A dübörgő motorok és szálló gépma
darak zajától szenved a modern ember, azok különösen is zavarják és 
megriasztják a kisgyermekek csendes szendergését. Az úttesteken átha- 
haladás, a kerékpározás, — nem is beszélve a járda szélén játszadozás
ról —, életveszélyt rejt magában. A gyermek a legkisebb figyelmetlensé
géért halállal bűnhődik. A betonvárosok és lakássílók alig-alig számolnak 
a gyermekekkel. Nagy emeletes házak, veszélyes felvonókkal nem a gyer
mekeknek készülnek. Tipikun bérlakásokat építenek gyermektelen há
zasoknak. Gyermekek helyett kutyákat dédelgető felnőtteknek.

Az egy kaptafára készült tömbházak között még tájékozódni sem 
tud a kicsiny gyermek. „Díszkertek fontosabbak, mint a játszóterek. Aki
nek gyermeke van, az annak saját bűne. Az antibébi tablettát már ré
gen feltalálták” — hangoztatják gyermekidegen környezetben.

Igaz, „a gyermektelen város nyugodt, ápolt és tiszta. Apró gyermek
lábak nem tapossák le a füvet. Lármájukat sem kell elviselni. Hideg és 
meddő az ilyen város. A reménység eltávozik onnan, a lakóit a jövő alig 
érdekli, s sorsukat a nagyon „nem szeretett halál” határozza meg. A szo
morúság tanyázik a gyermekidegen városokban. Ahol a gyermekkacagás 
nem hallható, ott a városból kiszorult az élet. Az élet, amelyik elvisel
hetetlen lett a kisemberkéknek, a felnőtteknek sem nyújt semmi bol
dogságot.

A gyermek nélküli városban félelem honol. Akik Jeremiás próféta 
nyomában járva a város jólétén munkálkodnak, azoknak először arról 
kell gondoskodni, hogy a gyermekeknek legyen élettere. Szeretettel ve
gyék körül őket. A gyermekidegen környezetben szeretetlen légkör ural
kodik. Temetői nyugalom honol.”
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Szegény az élet gyermekek nélkül

A gyermekidegen közösségeket az a gondolkodásmód határozza meg: 
Utánunk az özönvíz. A gyermekidegen környezetben nem kell gondolni 
a talajvizet mérgező szennyeződésre, a folyók tisztán tartására, a levegő
szennyeződésre, a kihaló növényekre és állatokra. Csak a piaci érdeke
ket tartják szem előtt. A holnap és holnapután éppen úgy nem érdekli 
őket, mint az a kérdés sem, hogy miért nem születnek gyermekek. „Akik 
gyermekek nélkül akarnak élni, azok szegénnyé lesznek, mert remény
ség nélkül élnek.”

Az író a holnap gyermekének vádlevelét tár ja szemünk elé. „Ked
ves Apám! Köszönöm neked azt az utálatos, bűzlő világot, amelyben én 
majd felnőttként élhetek. Ha nagy leszek, mesélni fogok gyermekeimnek 
a régi időről: Amikor a fák tavasszal még zöldelltek, a réteket virág bo
rította. Amikor még az emberek csodálatos ízű, üde salátát szedtek a 
kertekben, s azt meg is ették. Amikor még madarak csiripeltek és mé
hek zümmögtek. Amikor horgászni lehetett a folyókban, s a halász
zsákmányt meg is ehették. Amikor még fürödni lehetett a folyókban, s a 
sétáló emberek friss levegőt szívhattak.

Mindezt az én gyermekeim már nem ismerik és nem tehetik. Nem 
tudom mit esznek és mit isznak majd. Talán az iskolába is gázálarccal 
mennek. Számodra azonban mindez közömbös! Teljesen mindegy! Utá
nad a vízözön.

Hálás köszönet, kedves Apa. A Te hálás leányod.”

A gyermekekért a gyermekév után

28 országban, az NSZK-ban is, revidiálták a gyermektörvényt. 19 
országban kilátásba helyezték, hogy emelik a gyermekekre fordítandó 
állami kiadásokat.

Mennyi boldogtalan, halálra ítélt gyermek él még a világban! Ellen 
Key svéd tanítónő és Maria Montessori olasz orvosnő voltak azok, akik 
a legtöbbet tették azért, hogy a gyermekek igazi emberi méltóságukat el
nyerjék. Ellen Key 1900-ban megjelent könyve „A gyermek évszázada” 
(Das Jahrhundert des Kindes) az egész világ figyelmét a gyermekekre 
fordította.

S ugyanakkor nem feledhetjük, „hogy a gyermek évszázadában, 
mennyit kellett szenvedni a gyermekeknek.” Maria Montessori írja: „A 
gyermek az örök messiás, aki mindig újra és újra visszatér a bűnös föld
re az emberek közé, hogy őket a menyországba vezesse.” Ha a gyerme
kekre nem is mint messiásokra nézünk, azt azonban meg kell tanulnunk: 
Felnőttek és gyermekek egyenértékű emberek.

Nem feledkezhetünk meg Janusz Korczak lengyel pedagógusról és 
orvosról sem, aki 1907-ben Varsóban egy nagy zsidó árvaházat alapí
tott. S mert a felnőttével egyenértékűnek tartotta a gyermekek életét, 
Korczak a gyermekeivel maradt akkor is, amikor azokat a németek gáz
kamrába hurcolták. Korczakot a treblinkai koncentrációs táborban gyil
kolták meg azzal a 200 gyermekkel együtt, akik az utolsó pillanatig hit
tek benne és ragaszkodtak hozzá. „A  gyermekek barátai közül talán 
senki sem maradt olyan hűségesen és következetesen a gyermekek mel
lett, mint Korczak.” Korczak „teljesen tehetetlen volt a háborúval, gyű
lölettel, faji megkülönböztetéssel, a sötétséggel szemben. Talán sehol nem
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szenvedtek a gyermekek annyit, mint Lengyelországban a német meg
szállás idején. Á háború most is egyaránt veszélyezteti a felnőtteket és 
a gyermekeket” — írja Jeziorowski.

A gyermek is teljesértékű ember. A gyermekek emberi méltóságát 
éppen úgy meg kell őrizni, mint a felnőttekét. A gyermekeknek is jo
guk van az élethez. Joguk van védelemre és segítségre.

Ugyanakkor a gyermekek nem felnőttek. Mások ők. Joguk van ah
hoz, hogy gyermeki személyiségüket a felnőttek komolyan vegyék.

„Az az igazán humánus társadalom, amelyik a gyermekeket, mint 
partnereket tiszteletben tartja, s biztosítja, hogy örvendező, megelégedett, 
boldog gyermekként élhessenek. Cinizmusról vall, ha szülők azt kérde
zik: Áldás vagy átok a gyermek.”

Amikor mi örvendezünk gyermekeinkkel együtt, nem feledhetjük, 
hogy a Harmadik Világban a gyermekek milliói éheznek, betegek, anal
fabéták.

A könyv írója néhány számadatot ismertet.
1978-ban 4,2 milliárdan éltünk a Földön. Ebből 2,7 milliárd Afriká

ban és Ázsiában. A Harmadik Világban 500—800 millió embernek az élet
ben maradáshoz szükséges dolgok hiányoznak. A gyermekek egyharmada 
éhezik. Tízmillió gyermek állandóan életveszélyben van. 80 millió gyer
mek hiányosan táplált. A legnagyobb veszélyt a fehérje hiánya okozza.

Legriasztóbb a csecsemőhalandóság a Harmadik Világban. Ezer gyer
mek közül 100—200 meghal. Az ipari államokban 1000 gyermekből 10—20 
hal meg. Mégis a népességszaporulat a legnagyobb a Harmadik Világ
ban.

1925-ben 2 milliárd ember élt a Földön,
1976-ban 4 milliárd,
2000-ben eléri a Föld lakossága a 6,3 milliárdot.
Naponta 170 000 emberrel szaporodik Földünk lakossága. Percenként 

210 gyermek születik és 90 ember hal meg. Percenként 100 gyermek szü
letik a Harmadik Világban. Legkevesebb 52 millió tizenöt éven aluli 
gyermek dolgozik éhbérért, minden képesítés nélkül.

„Minden év a »gyermekek éve«. A ^gyermekek évétenem lehet úgy 
elkülöníteni, mint a »kutyák évét« vagy a ^madarak és fák« évét.”

Egy elfelejtett tradíció

Az Ótestamentum a gyermekeket Isten ajándékának és áldásának 
tudta. A zsidó családban nem volt teljes rendelkezési joga az apának 
gyermeke felett. Egészen másként szabályozta a római jog — a potestas 
patria — az apák jogát. Az apának totális rendelkezési joga volt gyer
meke felett, megölhette, eladhatta, szexuális visszaélést követhetett el 
vele. A római joggal ellentétben Jézus pártosan a gyermekek mellett 
foglalt állást. A „názáreti Férfi szavai forradalmian csengtek, amikor a 
gyermekeket minden korlátozás nélkül komolyan vette. Őket példaként 
állította a felnőttek elé. Nékik ígérte Isten királyságát.”

„Marx, akinek három leánya volt, és gyermekbolondként« ismer
ték, a gyermekek iránti szeretetet az Evangéliumokból tanulta. Ezért 
is írta: Mindenek ellenére sokat megbocsáthatunk a keresztyénségnek, 
mert az tanított minket a gyermekek szeretetére.« Arnold Künzli Marx-
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kutató írja: »Marx rendkívül vonzódott és ragaszkodott a gyermekek
hez. Gyakran megjegyezte, hogy a biblia Jézusának gyermekszeretete 
tetszett neki legjobban.”

Az egyház mindenkié, a gyermekeké is

A gyermekkeresztség a gyermekszeretetről tanúskodik. „A cseleke
detek könyve az »oikos«-keresztségről tudósít. Isten megelőlegezett sze
retettel hajol a gyermekekhez. A gyermekkeresztség próbaköve annak, 
ahogyan az egyház az emberekkel cselekszik.” Keresztség és gyermek
istentisztelet, keresztség és úrvacsora szervesen összetartoznak.

Jeziorowski úgy, ahogy több írásában, itt is felveti a kérdést: Úr
vacsora gyermekek nélkül?

„A lelkipásztori szeretet azt sürgeti, hogy a gyermekeket is enged
jük úrvacsorázni. Nincs semmiféle teológiai alapja annak, hogy a gyer
mekeket eltiltjuk az úrvacsorától.” Az ortodox egyházban mindig része
sedtek a gyermekek is az Ürvacsora szentségében. Az Ürvacsora, mint 
az istentisztelet középpontja, minden megkereszteltet magában foglal. 
Mindnyájan meghivattunk a közösség megélésére. A Feltámadottal való 
közelség átélésére, az Űr magasztalására. A gyermekek úrvacsorához bo
csátása az egész gyülekezet számára kedvező következményekkel járna. 
A ma gyermekei alkotják majd a holnap gyülekezetét. A  gyermekek 
sokkal inkább képesek a közösség megélésére, mint a felnőttek.”

Isten Jézus Krisztusban nemcsak emberré, hanem gyermekké is lett

Jézus korában a gyermekek, sokkal inkább mint ma, jogtalanok és 
megvetettek voltak. „A betlehemi Gyermek azt követeli, hogy a gyer
mekeket, mint Isten szeretett teremtményeit vegyük komolyan. Jézus 
születése az üdvösség kezdetét jelenti, s arról tanúskodik, hogy Isten 
szeretete a kicsinyeknek, a jogaiktól megfosztottaknak szól.”

A félreértett negyedik parancsolat

„A negyedik parancsolat nem az első parancsolat. Aki itt a paran
csolatok összetartozásának sorrendjét összezavarja, az túlértékeli a szü
lői tekintélyt.”

Ha a szülők a gyermekek iránti kötelességüknek és feladatuknak ele
get tettek, akkor szeretet és tisztelet illeti őket. Pál szavaira is gondolni 
kell: Ti szülők ne ingereljétek a gyermekeiteket.

A gyermekeket nem lehet vesszővel nevelni! Az alma és a vessző 
nem tartozik úgy össze, ahogyan azt Luther gondolta. Az a mondat: „Mi
nél jobban szeretjük a gyermekeket, annál többet használjuk a pálcát” , 
cinizmusról és nem jó pedagógiáról tanúskodik. „Minden nacionalista és 
militarista nevelés anakronizmus. Meg kell tanulni korunkban, hogy 
vagy egy békés világban élünk, vagy megszűnik az életlehetőség a Föl
dön” — vallja az író.

Hogyan lehet a családban a generációs feszültségeket megoldani? — 
vetődik fel a kérdés. Nincs családi élet konfliktusok nélkül. Vélemény- 
különbségek vannak szülők és gyermekek között. „Nem az ellentétek nél-



küli családot kell ideálként magunk elé állítani. Hanem azt, hogy az el
lentéteket hogyan hordozzuk el és oldjuk meg. A konfliktusok megoldá
sát a szülőktől tanulhatják a gyermekek.”

Gyermekek a gyülekezetben

Jól érzik magukat a gyermekek a gyülekezetben? A gyermekek nél
küli gyülekezet egy szeretetlen, élettelen szekta arculatát viseli magán. 
Jézussal közösségben levő gyülekezetben a gyermekek soha nem zavar
nak. Ha a gyermekek a mesterkélt ünenpélyességet és az unalmas ige
hirdetést zavarják, annak nem a gyermekek az okai. Azok az egyházi 
struktúrák, amelyek nem tudják felvenni és befogadni a gyermekeket, 
azok beteg struktúrák. Ülni és hallgatni, igen gyér kínálat a gyerme
keknek. A gyermekek nélküli egyház, gyülekezet halott egyház és gyü
lekezet. Több rendezvényre van szükség a gyermekek számára. Aki távol 
akarja a gyermekeket Jézus gyülekezetétől tartani, az megérdemelt „ju
talmát” megkapja Istentől.

Azzal zárom Jeziorowski könyvének ismertetését, amivel ő kezdi: 
„Kicsiny kezek, parányi ujjak rajta, 
rá ütni soha nem szabad, 
mert akkor összetörnek.”

(Bettina Wegner) 

Dr. Nagy István

354



Fórum

Papok papné szemmel
Bár a kérést úgy kaptam a Lelkipásztor szerkesztőjétől, hogy őszintén 

írjam le, nem saját férjemre gondolva, hanem lelkészismerősöket szem 
előtt tantva, hogyan látom a lelkészeket, mégis úgy érzem, azokból az 
élményekből, ismeretekből kell kiindulnom, amelyeket az „egy házban”, 
a saját papi házban nyertem a lelkészről. A közelmúltban hirtelen kellett 
válaszolnom jószándékú, de kíváncsiskodó kérdésekre, amelyek egyházon 
kívül élők részéről hangzottak el, és arra vonatkoztak, hogy mit dolgozik 
a pap, mennyi a munkaideje, milyen a viszonya emberekhez, családjához, 
kultúrához, szórakozáshoz. A választ közvetlen tapasztalataim alapján 
adtam meg, így most önismétlésbe bocsátkozhatom bizonyos mértékig, 
mert a lelkészi munka konkrét megfogalmazása részemről már akkor 
megtörtént.

Mit dolgozik a pap? Egy teljes hivatalt vezet, de úgy, hogy ő a 
hivatalsegéd — viszi a postát—, adminisztrátor — gépír, iktat, irattároz—, 
ügyintéző, ezen belül statisztikus, pénzügyes, munkaügyes, könyvelő, ügy
félfogadó. Emberekhez való viszonyában hol pedagógus, hol pszichológus, 
hol jogász, de mindezek felett teológus. Diakónusként utána is megy a 
híveknek. A  lelkipásztori látogatások, beszélgetések igen sok időt, türelmet, 
szeretetet, céltudatosságot és bölcsességet igényelnek. Sokszor segítenie 
kell a terheket hordozni, nemcsak lélekben, vagy a vigasztaló szép szavak 
erejéig, hanem tettlegesen, ténylegesen is. Konkrétan: behordani az egye
dülálló öreg fáját, vagy a rosszullétből felemelni és orvoshoz vinni a 
konyhája kövezetén talált magányos beteget.

A lelkésznek gyakran abba kell hagynia a csendet és időt igénylő 
munkát, pl. a prédikációra készülést, vagy cikkírást — mert néha még 
újságíró is a pap —, máskor félbe kell szakítania családi együttlétet, szó
rakozást, mert szól a telefon, segítséget kérnek, és neki menni kell. Pl. 
szociális otthonba hívják, ahol az egyik nyugtalankodó öreggel nem bír
nak, de úgymond: „a lelkész urat emlegeti, talán sikerülne megnyugtatnia” . 
Vagy jön valaki csak úgy hivatalos időn kívül, mert a problémája égeti 
és segítséget remél.

A pedagógia eszközeit is igénybe véve oktatja, tanítja a gyermekeket, 
ifjakat, felnőtteket bibliaórákon, konfirmáción és jegyesoktatáson is.

Amikor alkalmakat tart, tulajdonképpen mint „szervező” , „szerző”, 
„előadó” és „szónok” funkcionál. Miközben ennyi mindent tesz, a hát
térben figyelmes férj, szerető, gondoskodó édesapa, családtag, akinek a 
hétköznapi élete is fedi azt, amit a szószéken mond. Szakmailag képzi 
magát. Érdeklődik a tudomány, politika alakulásáról, mert igényli az isme
reteket, hogy a szolgálata során mindenféle képzettségű és érdeklődésű 
emberhez közel kerülhessen.

Hogyan lehetséges mindez? Talán a teológia olyan csodaiskola, amely 
ilyen sokrétű és kvalifikált embereket képez? Nem! Csak úgy lehetséges 
ez, ha a lelkész az Úr Jézus Krisztusra figyel, és teljes élettel — nem 
42 vagy 44 órás munkahetekkel — szolgál. Méghozzá bűntől megtisztított,
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teljes élettel. Akkor szabadul fel ugyanis mérhetetlen energia, ha a saját 
önzésével, reménytelenségével, hitetlenségével, békétlenségével nem kell 
küszködnie, hanem kitölti életét Isten szeretete, Krisztus békessége és a 
Szentlélek ereje. Ekkor lesz a hivatalnokból lelkész, akinek mindenre van 
ereje és sok mindenre ideje, a pszichológusból, pedagógusból lelkipásztor, 
aki Isten szeretetével testvér tud lenni, az íróból és szónokból bizonyság
tevő, aki nem úgy izzadja ki „szerzeményeit” , hanem csak mindig azt 
mondja el, amit tapasztalt életében és amit meglátott az igében a Szent
lélek megvilágosító hatalma alatt. A családban nem modoroskodásból él 
keresztyén módon, hanem mert ez a lényege Isten kegyelméből.

Ha az egyházban a lelkészek között fáradtat, csüggedtet, kiábrándultat 
látok, nem csodálkozom, mert nehéz dolog lelkésznek lenni, a legnehezebb 
hivatás, de ugyanakkor sajnálkozom, mert ha az „igével”, és nemcsak az 
„igéből” élnének, megújulna erejük.

Ha olyan lelkésszel találkozom, aki egész héten ráér, utazgat, széde- 
leg, csodálkozom.

Megdöbbenek, ha igehirdetésekkor nem érzem azt, hogy a lelkész 
élete és hitélménye is ott van mögötte. Az ilyenek hogyan mernek szó
székre menni és olyan életet „reklámozni”, amit maguk meg sem próbál
tak. Az ügyet nézik le? Akkor miért szolgálják?! Vagy a hallgatókat? 
A nagykorúvá vált világban megérzik az emberek, hogy valamiről meg
győződéssel, erővel, bizonyságtétellel beszélnek, vagy az üres elmélkedés 
csupán. Ha az Úrra néznének, kapnák a Lelket, és az élővé és hatóvá 
tenné az igehirdetéseket.

Az anyagiakért időt, erőt, szolgálatot, önképzést, mindent odaadok 
miért nem tanulják meg az igéből, hogy semmit sem hoztunk e világra, 
és ki sem viszünk semmit? Az Isten gondot visel, és ha rá tudunk feled
kezni a szolgálatra, Ö csodálatosan megad mindent, amire szükségünk van 
e földi életben.

A karrieristák előtt hogyhogy nem tündöklik az örök élet reménysége 
olyan ragyogással, hogy kárnak és szemétnek éreznének címet, rangot, és 
csak egy útját látnák a felemelkedésnek, a szolgálatét? Hiszen minél 
többet bíz rájuk Isten, annál alázatosabbaknak kellene lenniük, mert 
több kegyelemre szorul az, akire sokat bíznak, mert sokat is kérnek tőle 
számon!

A családjához durva, szeretetlen lelkész hogyan várja el, hogy el
higgye a gyermeke azt: az Isten szeretet? Vajon nem a lelkészek családi 
élete is az egyik oka annak, hogy ha gyermekünk más lakhelyre kerül, 
és önálló életet él, akkor egy részük nem kapcsolódik be intenzíven a 
gyülekezetek életébe? Miért nyűg az ige a papcsalád tagjainak úgyannyira, 
hogy lerázzák az életükről, ha a gyülekezetük határán túlmennek? Miért' 
nem érzik, hogy drága kincs az ige és kőszálként megáll?

Az egymást bántó, szeretetlenül kritizáló lelkészek miért nem imád
koznak inkább egymásért? A  gyülekezeti lelkészek miért nyugszanak bele 
abba, ha nincs igény az igére, és szinte felszabadítva érzik magukat arra, 
hogy kevesebbet szolgáljanak, ahelyett, hogy kitartóan imádkoznának és 
reménységgel hirdetnék meg az alkalmakat. Isten megadná, hogy lenne 
kiknek szolgálni!

Mint papné úgy látom, hogy az eredményes, jó  szolgálat és a kiegyen
súlyozott papi élet érdekében nincs más megoldás, mint szüntelenül Is
tenre nézni! Érzem a felelősséget is, hogy rajtunk is, imádságunkon is 
sok múlik, hogy életünkkel nehezítjük vagy segítjük a papok szolgálatát.

Pintér Jánosné
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Az igehirdető műhelye

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 3. VASÁRNAP

lPt 5,6—11

Egzegetikai megjegyzések

A levél megírására az adott okot Péter apostolnak, hogy a keresz
tyén életúton nemrég elindult hívéket, akik korán megismerkedtek a 
szenvedéssel, tanítsa és bátorítsa.

Alapigénk az Isten keze alatti megalázkodásra int. A szenvedés főnévi 
és igei alakban egyaránt előfordul ebben az igeszakaszban. A gyülekezet 

,  tagjai nem a testi lét gyarlóságaiból következő (öregség, betegség stb.) 
terhek alatt roskadoztak, hanem a Krisztushoz való tartozásuk miatt 
„pogány környezetüktől sokat kellett szenvedniük” (Káldy). Az Isten 
mindenhatóságából és az övéit ért szenvedések megtapasztalásából adódó 
feszültség feloldásán fáradozott az apostol. A megoldást a szenvedés Isten 
kezéből való elfogadása és az egykori felmagasztaltatás távlatában tárja 
olvasói elé. Isten az a hatalmas Úr, aki mindenen rajta tartja kezét. Övéi
nek tehát nincs okuk a félelemre, mert „Isten a minden kegyelem Istene. 
Amint elhívta őket, úgy fogja őket célhoz is vezetni” (F. Hauck). Az el- 
hívottaknak azonban nem szabad magukat elhagyniuk, sem a kegyelem 
párnáján, sem az ellenség nagy erejének láttán a hiábavalóság életérzé
sében. Hitükkel megkapaszkodhatnak Isten hatalmas kezébe. A gondokat 
Istenre hagyó, de a feladatokat ellátó keresztyénségre van szükség. Isten 
a szenvedéssel tehát nem valami passzív rezignációba akar taszítani, ha
nem aktív helytállásra akar serkenteni. A szenvedés nevelő iskolájába ép
pen ezért Isten nemcsak egyeseket járat, hanem a világban élő keresztyé
nek népes táborát. A szenvedés próbáját kiálló embert azután maga fogja 
részesíteni az ő örök dicsőségében. Népe pedig ezért magasztalja Őt örö- 
kön-örökké.

Gondolatok az igehirdetéshez 

Isten hatalmas keze alatt

A szenvedőre gyakran mondjuk, hogy Isten keze nehezedik rá. He
lyesen mondjuk. Dávid is ezt érezte, amikor így vallott: „ . . .  éj jel-nappal 
rám nehezedett kezed, erőm ellankadt, mint a nyári hőségben” (Zsolt. 
32,4.) A szenvedés nemcsak hogy nem ér bennünket Isten tudta nélkül, 
de Isten fel is használja azt a mi nevelésünkre. Isten igéje arra biztat, 
hogy fogadjuk ezért a szenvedést alázatosan. Ne lázadozzunk ellene, de 
ne is essünk kétségbe miatta. Hiszen az a hatalmas kéz, amely reánk 
nehezedik, egyben védelmet és oltalmat jelent számunkra.

1. Isten keze megszabadít a gondoktól. Az egyéni, a családi élet, a 
gyülekezetünkkel, egyházunkkal kapcsolatos gondoktól, amelyek nyugta
lanítanak, terhelnek, aggodalommal töltenek el bennünket. Az ige bátorít:
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„Minden gondotokat hagyjátok őrá”, dobjátok oda Isten elé, ő elveszi gon
dotokat, törődik veletek, hiszen Atyátok Ő. Krisztusban így ismerhettétek 
meg Öt, aki a mezők liliomával, az ég madarával is törődik, hogyne lenne 
gondja rátok, akik Krisztusért gyermekei lettetek. Az a kéz, amely rátok 
nehezedik, a gondjaitokat is átveszi, hogy az örökös szorongás, aggo
dalmaskodás helyett a gond nélküli gyermek felszabadultságával és örö
mével éljetek és szolgáljatok neki.

2. Isten keze megmutatja a feladatainkat. Nem tétlenségre szabadított 
fel bennünket a mi Urunk. A gond, az aggodalom nélküli élet nem azonos 
a semmittevéssel. Amint az Atya mind ez ideig munkálkodik, úgy munkál
kodik a Fiú is. Ha pedig Jézus, a mi testvérünk szüntelenül fáradozik, 
akkor mi sem lehetünk tétlenek.

a) Mindenek előtt rendben kell tartanunk magunkat. Mindenkor cse
lekvőképesnek kell lennünk. így mondja az ige: „legyetek józanok” . A 
részeg nem tudja megfontolni, hogy mit kell tennie, nem tudja felmérni 
a helyzetet, és ha parancsolnak neki, nem tudja azt teljesíteni. A józan 
ember mindenkor képes a döntésre és a cselekvésre. Isten gyermekeinek 
minden szellemi, lelki túlzástól mentesnek, előrelátónak, higgadtnak 
kell lenniük.

b) Csak így tudunk őrködni, vigyázni. Az őrnek roppant nagy a 
felelőssége. Igen nagy értéket bízott ránk Isten. Nemcsak magunkról van 
szó, hanem gyülekezetünkről, egyházunkról. Ezen belül és felül emberek 
békességéről, életéről és üdvösségéről. Az őrködés, vigyázás igen komoly 
figyelmességet, körültekintést és állandóságot, folyamatosságot igényel. 
Nem lehet közben lazítani, megpihenni. Fárasztó szolgálat ez, de végez
nünk kell, mert az ellenség nem képzelt veszedelem, hanem valóságos.

c) Hitben való ellenállásra is felszólít az ige. Ez is feladatunk. A 
túlerővel szemben csak úgy tudunk megállni, ha valaminek nekitámasz
kodunk. valamiben megkapaszkodunk. A hit megkapaszkodás az Isten
ben, rátámaszkodás a Krisztus keresztjére. Szükségünk van erre, mert 
az ellenség hozzánk képest nagyon erős.

3. Isten hatalmas keze az ős ellenséget is megmutatja. Krisztus 
szenvedése és kereszthalála világosan megmutatja, hogy ez az ellenség 
mekkora hatalommal rendelkezett. Krisztus a keresztfán halálosan meg
sebesítette a Sátánt, amely most, mint ordító oroszlán szerte jár, és éh
ségét akarja csillapítani, embereket akar elragadni Krisztustól, hogy 
visszanyerje erejét, amelyet Jézus elvett a Golgotán. Arra azonban még 
mindig elég erős, hogy egyeseket elragadjon. Nem lehet tehát lebecsül
ni erejét. Nem szabad játszadozni vele. Éppen ezért se lázadozzunk Is
ten kezének a szorításában, mert ez a kéz védelmet jelent számunkra. 
Ez a kéz erősebb, mint a diabolos, aki „át akar dobni”, ki akar játszani, 
rágalmazni akar bennünket. Az ördög tehát nem valami „mumus” , aki
vel ijesztgetni akarjuk egymást, hanem drámai valóság. Romboló mun
káját látjuk a világban és az egyházban egyaránt.

4. Isten keze rámutat Krisztus dicsőségére, amelyre elhívott min
ket. A szenvedés rövid ideig tartó, pillanatnyi (2Kor 4,17), a dicsőség 
pedig örökkévaló. Isten szenvedő gyermekei bőséges kárpótlást kapnak. 
Aki megalázkodik Isten hatalmas keze alatt, azt fogja felmagasztalni. 
A megalázkodás azonban nem érdemszerző jócselekedet, amiért Isten 
cserébe adja az üdvösséget, de nem is kényszerű belenyugvás a változ- 
tathatatlanba, hanem elfogadása Isten kegyelmes akaratának. Ezért te
hát a „minden kegyelem Istene” „maga” cselekszik életünkben, Ő állít 
rá az örök alapra, Ő épít fel és szilárdít meg minket, hogy országa
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örök törvényeinek és az időtlenség végnélküliségének megfeleljünk, az
az alkalmassá legyünk az örökéletre.

5. Népe ezt már most megtapasztalja, ezért nem nyögdécsel, nem 
siránkozik Isten hatalmas keze alatt, hanem dicséri Ct. Már most rálát 
örök dicsőségére, felismeri az egész mindenség fölötti hatalmát. Tudja és 
vallja, hogy nincs az egész teremtettségben más valaki, aki méltó lenne 
arra, hogy őt dicsérje, aki irgalomból olyan csodálatos dolgokat csele
kedett volna, mint Ő. Ezt ismerte fel Pál és Szilász, amikor Filippiben 
a börtön foglyaiként Krisztusért szenvedtek. Nem lázadoztak, és nem 
kérték számon Őt: Uram, hiszen a te ügyedben fáradoztunk,/miért en
gedted meg ezt?, hanem énekkel magasztalták az Urat. Aki megalázko
dik Isten kezének féltő szorításában, és megtapasztalja e kéz minden 
áldását, az maga is szembeszáll a démoni erők által okozott szenve
désekkel, harcol a felebarát leigázása, kizsákmányolása, a háborús 
pusztítások ellen, és áldja Istent, aki örök szeretetével és irgalmával az 
életet munkálja. így a hitünkért vállalt szenvedéseink eltörpülnek ah
hoz a dicsőséghez mérten, amelyben örök részünk lesz a mi teremtő 
Atyánknál, megváltó Jézusunknál és a megszentelő Szentléleknél.

Pintér János

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 4. VASÁRNAP

Rm 8,18—23

A teremtettség jelene, jövője és dicsősége

A szöveg megértése
A különböző fordítások és az eredeti szöveg összevetése alapján 

így áll előttünk textusunk lényege:
Pál apostolnak az a véleménye, hogy a krisztuskövetők jelenlegi 

szenvedései nem is mérhetők ahhoz a dicsőséghez, amely egykor látha
tóvá lesz rajtuk. (Az eljövendő dicsőség más léptékű, más nagyságrendű, 
a jelen szenvedéssel össze sem vethető...)  Ezt a dicsőséget, Isten fiai
nak megjelenését (vagyis azt a „leleplezést”, hogy tkp. kik is, milyenek 
is az Isten fiai) feszült várakozással, sóvárogva várja az egész terem
tettség is: a természet és az embervilág. Várja, mert akaratán kívül — a 
hiábavalóság hatalmába került, éppen csak az a reménysége maradt, 
hogy ez az alávetettsége nem végleges, a múlandóságnak e szolgaságá
ból fel fog szabadulni Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. Ad
dig is, amíg ez bekövetkezik, sóhajtozik és vajúdik, hasonlóan az Isten 
fiaihoz, akik (szintén) a teljességre várnak, testük megváltására.

A 18. és a 23. versek mintegy keretet képeznek textusunkon belül. 
A 18. vers visszautal az előzőkre, ahol is párhuzamba kerül Krisztus 
sorsa és a Krisztusban hívőké: ha közös a szenvedésük, akkor lesz kö
zös a dicsőségük is. Az a keresztyén várhatja tehát a megváltás kitel
jesedését, aki kész szenvedni (nemcsak a Krisztusért — mint Pál), de 
másként is: meghalni a keresztségben, harcolni a bűn ellen, s ugyan
akkor elviselni annak gyötrelmét, ítéletét és következményeit.

A kereten belüli versek (12—22) egy másik párhuzamra hívják fel 
a figyelmünket. Ahogyan a keresztyén várakozik, úgy sóvárog — tü
relmetlenül és mégis állhatatosan — az egész teremtettség is, Isten fiai
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nak megjelenésére, de a saját szabadulására, megváltására is. Sóhaj- 
tozásának, vajúdásának oka szenvedése, ezért viszont az ember okol
ható: „Isten az embert helyettesévé, a teremtett világ urává tette. Bűn
beesésével az ember bizonyos értelemben az uralma alá tartozó termé
szetet is elszakította Istentől és hiábavalóságnak vetette alá, vagyis bű
nös használatával megfosztotta eredeti rendeltetésétől: Isten dicsőségé
nek szolgálatától” (Békés—Dallos ford. jegyzete). A bűn a rossz Ádám 
vétkével „érkezett meg” a teremtettségbe, az ember rontotta meg a jó
nak teremtett világot, Isten pedig az ember miatt megátkozta a földet.

A hiábavalóság szülőatyja az ember bűne, terhe az Isten bünteté
se . . .  A hiábavalóság hatalma már-már kozmikus hatalom, maga alá 
gyűri az egész teremtettséget, s a  világ kénytelen szolgálni, ezért van 
tele élete hiábavalósággal: múlandósággal és céltalansággal, fonáksággal 
és haszontalansággal.

A teremtettség (s benne az emberiség) élete és jövője mégsem re
ménytelen. Amikor az ember — mint Isten gyermeke — elnyeri a tel
jes megváltást, a teremtettség is megszabadul a múlandóság szolgasá
gából és részesedik dicsőségéből: nyilvánvalóvá válik Istenhez való tar
tozása. Amikor bekövetkezik a „test megváltása" (23), Isten új Kozmoszt 
is fog alkotni, az új eget és új földet.

Az ember és a világ így is összetartozik. Közös az eredete és a tör
ténelme, de közös a sorsa és a reménysége is. Igénkben tehát arról van 
szó, hogy Isten „nem a világból, hanem a világgal váltott meg" (Keve- 
házi), ezért nem elég közös kudarcunkat emlegetnünk, de meg kell hir
detnünk közös reménységünket is!

Homiletikai szempontok

Vasárnapunk témája: „Isten hívása és földi hivatásunk” jól össze
kapcsolható igénk mondanivalójával. Isten hívása szerint várjuk a fiú- 
ságot, s közben nem feledkezhetünk meg földi hivatásunkról sem: 
— többek között — környezetünkről, a teremtettségről, meg kell halla
nunk „nyögését”, észre kell vennünk bűneink következményeit, segít
ségre szorultságát. Jól idevágnak bizonyos kontextusok is (pl. Lk 6,36— 
42), dolgunk semmiképpen nem az ítélkezés! A mi bűnünk vagy mu
lasztásunk következményei is ott vannak a világ mai életében, nemcsak 
a hitetleneké! Az ember és a világ sorsa összefonódik, bűnében is, an
nak következményeiben is, s talán erre is áll: „amit Isten egybeszer
kesztett, ember el ne válassza!” (Mk 10,1—12), vagy a filemoni levél
ből, annak mondandóját általánosítva: ami most haszontalannak tűnik, 
még lehet nagyon hasznos . . .  (Fii 4—16).

Más feldolgozások: Lelkipásztor, 1947. 182. kk (Veöreös), 1952. 234. 
kk (N. N.), 1966. 314. kk (Keveházi), 1975. 312. kk (Veöreös).

Témánk: Megváltottságunkból fakadóan felelősek vagyunk Isten 
egész teremtett világáért, annak jövőjéért és üdvösségéért!

Az ember és a világ között idillikus kapcsolatot rajzol az Ótesta
mentum. Ádám nevet ad az állatoknak, hatalma van fölöttük, Jónás 
hala kimenti a tengerből a prófétát, Illést hollók táplálják . . .  A múlt 
században Arany János rajzol hasonlóan kedveset a „Családi kör” c. 
versében: jámbor, kérődző tehén, bólintgató eperfa, ciripelő tücsök. 
Ilyen kép él bennünk is gyermekkorunkból, egy-egy falu életéből: csen-
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des, nyári alkony, békésen füstölgő kémények, dombok között vissz
hangzó esti harangszó.

Példa nélkül is belátható: mindez a múlté. Az idillt egyre inkább 
szembenállás váltja fel, az ember és a teremtettség kapcsolata ellenséges, 
már-már drámai.

1. A teremtettség sorsa veszélyben van! „Átkozott legyen a föld 
temiattad!” — büntette meg helyettünk az Isten. Megszakadt az ere
deti kapcsolat, az ember környezete nemcsak otthon többé, de az Űr 
büntetésének eszköze is (özönvíz, egyiptomi csapások stb.).

Az ember bűne azóta is, egyre inkább nyomot hagy környezetén. 
A kultúrparancs teljesítése közben, a „természet átalakítása” jelszavá
val, hozzánemértés vagy rablógazdálkodás révén pusztul a hasznos ter
mészet, sokfelé megjelenik a „holdbéli táj”, az „ipari környezet” , el
pusztultak állat- és növényfajok, kincs lett a tiszta levegő és tiszta ivó
víz ... , s felgyűlt az egész civilizáció elpusztítására elegendő atombomba.

Annak idején nyilván még túlzásnak érezhették a kortársak 
Rousseou mondását: „Minden jó, amidőn a Teremtő kezéből kikerül, 
minden elfajul az ember kezei között. . . ” Ma már viszont csak kegyes 
óhaj Reményik néhány verssora: „Maradjon egy csúcs a világ fe
lett, /  ahová úgy szállhat a gondolat, /  hogy ottan ember nem járt még 
soha / és oda nem vitt szemetet, sarat. . . ” /  A Mount Everest pártján,
I. 491). A mai „szemét és sár” — a nukleáris hulladék, a vegyi gyárak 
melléktermékei, az utak felett terjengő ólomgáz — már eljut minden
hová !

„Antigenezisek” csokra jósolja a szörnyű világégést, amelyben „el
gőzölögnek” a tengerek, elhomályosodik a Nap, s elpusztulnak még a 
csótányok is, pedig azok még a sugárbetegséggel szemben is immuni
sak . . . ” (7) Tigris-fogak a napot tépik /  holdat a halak elnyelik /  A 
tenger tüdeje többé /  nem süllyed, nem emelkedik /  . . .  (12) Folyók 
gyújtják fel magukon / kontinensek szemeteit, /  prófétáinak új tűz- 
özönt / forrásuktól a tengerig. /  . . . (21) De lesz-e föld az Aratáton, / a 
füst fölött egy zöldmező, /  ahol a ritkás levegőben /  zihálva, de él a 
tüdő?! /  Lesz-e bárka, mely megtelik majd / minden égi és földi fény
nyel? /  Visszatérnek-e madarak / csőrükben oxigénnel?” (Lesz-e bárka, 
Mezei András, És eljön. Bp. 1981.)

Mindez a hiábavalóság hatalma, a múlandóságé, a céltalanságé. . ; 
A Föld, az emberiség bölcsője már-már az emberiség koporsójává lesz!

2. Halljuk meg s tegyünk bizonyságot a teremtettség reménységéről 
is! Mérhetetlen vágy él a mai emberiségben egy jobb élet után. „Atom- 
kraft? — Nein!” kiabálja egy nyugati plakát, gazdagok mondanak le 
a civilizáció kényelmeiről s költöznek vissza a még fellelhető tiszta ter
mészet közelébe. . .  Ebben lehet tévút is, hiszen a technikai fejlődés 
visszafordíthatatlan, de a törekvés tiszta. A leggazdagabb országok fia
taljai követelnek igazságos békét a földön élő minden ember számára, 
pedig az igazság az ő megrövidítésükkel járnak együtt. Tudósok ezrei 
próbálják begyógyítani a Föld sebeit. . .

Pál is bizonyságát adja reménységének..., másutt is olvasunk ar
ról, hogy Jézus Krisztus elvette a világ bűnét (Jn 1,29), hiszen vére is 
a földre hullott, akárcsak az átok. Jézus vére nemcsak az embereket, de 
„Földet, eget, tengereket / Tisztára mos ez az ár” (Nagypénteki himnusz, 
Sik S. ford.).

3. Elkerülhetetlen felelősségünk van nekünk is — akik Isten fiainak 
valljuk magunkat — a világ holnapjáért, jövőjéért, üdvösségéért!
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Tarthatatlan az a „keresztyén álláspont” : „hadd hulljon a férge
se . . . ! ” Abban az „almában” mi is benne vagyunk . . .

Hadd utaljak Schwitzer „Ehrfurcht vor dem Leben” fogalmára, az 
élet szent voltához fűződő misztikus alázatára, az élet egyetemes tisz
teletére. Az ember nem a természet korlátlan Ura, sokkal inkább idő
sebb, felelős testvére! (Lp. 1975. 288. kk). A magunk portáján tegyünk 
meg mindent a meglevők megőrzéséért, tisztaságáért, a sebek begyógyí- 
tásáért... , a földi kincsek igazságos elosztásáért. Az I. hitágazat alap
ján a megelégedett élet azt is jelenti: tudom, hogy mindennapi kenyér
ből jutnia kell mindenki másnak is, azért nem „pusztítok” többszőr- 
annyit a szükségesnél semmiből sem ..., tudom, hogy a világot „sáfár- 
ságra” , „kölcsönbe kaptam” az Istentől, s az utódaimnak használható 
állapotban kell továbbadnom. Tudom, hogy mindez erőfeszítéssel jár, 
akárcsak a munka fáradsággal. . .  Harc a természettel (olykor az em
beri természettel!) és harc — egyre inkább — a természetért!

S közben arról sem feledkezhetünk meg, hogy amit az Isten ben
nünk elkezdett, be akarja fejezni. Kaptuk a „Lélek zsengéjét” , s vá
runk a teljes fiúságra . . .  Amikor az Isten elhozza „testünk megváltá
sát” , megalkotja az „új eget és új földet is” . Nem ezt a meglevő, sokat 
szenvedett Kozmoszt alakítgatja, rekonstruálja ..., egészen újat teremt. 
Oda — abba az egészen újba hívja az övéit is. Milyen lesz az az új, 
nem tudjuk. Nyílik-e ott ciklámen, s hangzik-e a „nyitni-kék” , — nem 
tudjuk. De hiszem, hogy ott is lesz valamilyen „környezete” , világa an
nak az embernek, akit saját képére teremtett az Isten, akit Jézus meg
váltott, s akit a Lélek Jézus-formátumuvá alakított... , s egyszer ha
sonlatos lesz megdicsőült Megváltójához. — S a teremtés — amelyet 
megrontott a démoni kígyó, fenyeget a sátáni sárkány — megváltásban 
részesült, s végül majd átalakul Isten Báránya áldozatának érde
m éért... (BThSz, 47—48).

Mindezek alapján egy-egy nap végén kérdezzem meg magamtól: 
mit tettem a múlandó, a múlandóság hatalma alatt álló világért, annak 
élete meghosszabbításáért, hogy élete ne érjen véget idő előtt, előbb, 
mint ahogyan az Isten akarja..., s mit tettem az örökkévalóságért?! 
Áldottak, akik megtesznek mindent az ideig-óráig valóért, mindent, ami 
tőlük telik, s ugyanakkor — szívük ritmusa szerint, annak másik dob
banásával — szolgálják az örökkévalóságot. Áldott kettősség ez, Isten
től tanulható, ő adta a szomjat oltó forrásvizet — s a keresztvizet is, a 
mindennapi kenyeret és az élet Kenyerét, a földi otthont — s a meny- 
nyeit. Mindkettőt vegyük át kezéből, s osztogassuk bőséggel!

Zászkaliczky Pál

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 5. VASÁRNAP

lPt 3,8—15

1. Exegézis és meditáció. 
Péter első levele „körlevél” . Az induló egyházat, és a kevés hitta

pasztalattal rendelkező gyülekezeteket általánosan érdeklő kérdésekbe 
igyekszik segíteni. — Amikor mi ma, — theológiai gondolkodásunk és 
egyházi magatartásunk körvonalait így határozzuk meg: szeretnénk egy-
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ház lenni a szocializmust építő hazánkban, — szintén „általánosan” 
találkozunk olyan kérdésekkel, amikre választ kell keresnünk. Mert a 
korábbi, — közel 2000 év egyháztörténelme ilyen világtörténelmi ese
ménnyel nem találkozott, s ezért az új szituáció új válaszait — minden 
gyülekezetre érvényes módon — újra kell fogalmaznunk. Egyházunk 
mai theologiai erőfeszítéseinek, és egyházi, gyülekezeti életformánk 
kialakításának éppen ez a „katholicitás” a sajátos verete. „Befelé” : jár
ható „keskeny utat” mutatni a gyülekezeteknek és az egyes keresztyé
neknek hitünk mai megváltásához és szeretetünk gyakorlásához, „kife
lé” pedig tágas „ökumenikus kaput nyitni” más egyházak és más világ
nézetűéit felé a hazánkért és világunkért való közös cselekvésre, közös 
felelősségvállalásra.

A levél sajátsága, hogy a szerző gondolatmenete kifejtéséhez — az 
őskeresztyén gyakorlatot követve — gyakran használja fel Jézus szavait, 
szinte szószerint idézve. — Ezért valljuk mi is, hogy theológiánk és 
egyházi életvitelünk megújulásának alapvető feltétele a biblicitáshoz, 
pontosabban a genuin „Krisztusi hagyomány” ősforrásához való vissza
térés. Ez nemcsak „reformátori elvünk” , hanem meggyőződésünk szerint 
az ökumenikus „közös nyelv” keresésének — kis és nagy közösségekre 
nézve is — az egyetlen útja.

Jelen textusunknak Prőhle Károly „Bevezetés Jegyzetében” ezt a 
címet adta: Jóval győzzétek le a gonoszt! '

Ezen a nyomon elindulva, a Krisztus-hitnek ezt az új „reagálását” 
kell „begyakorolni” egymás iránt (8. v.) és a kívülvalók iránt (9. v.). 
Ahol van erő a keresztyén „aszkézisre” , pl. a nyelvünk „megzabolázá- 
sára”, mert az értelmet és célt kapcsolataink rendezésében, a „hídverés- 
ben” — a békesség keresésében és követében — nyer családok, de na
gyobb közösségek életére nézve is. (10—12. v.) A következő két versben 
a keresztyén életnek szintén egy új tartalmával ismerteti meg Péter 
olvasóit: „az igazságért szenvedni” reményteljes dolog!, mert „hosszú 
távon” biztosan a megértésnek és közeledésnek „jó  gyümölcseit” termi. 
Itt is Jézus szavai jussanak eszünkbe: a „szelídek” öröklik a földet. 
(Mt 5,5.) — Végül a 15. v. nemcsak „kötelezést”, hanem sokunk hitta
pasztalata által igazolt „lehetőségét” kínálja ma is, a Krisztusba vetett 
reménységünk megvallásának.

2. Az igehirdetés körvonalai.

„...mondjatok áldást!”

Az Ótestamentum egy különös, rejtélyes alakjának, Bálámnak a 
példája jut eszembe, hogyan tanította meg Isten az „igazságért” — az 
Isten akaratáért — szenvedve: áldást mondani. Így kell nekünk ma 
evangélikus bizonyságtételünket a nekünk szolgáló Krisztus keresztjé
ből, feltámadása megigazító jelenlétéből és a Szentlélek életújító erejé
ből megtanulnunk. így kell nekünk ma Urunktól megtanulnunk, — ir
galmas igazságáért harcolva —, hogy feladatunk nem hamis békesség 
„ópiumát” kínálni az embereknek, hanem „áldást mondani” , valódi bé
kességet munkálni, ténylegesen gyógyítani!

„Orvos, gyógyítsd meg magadat!”  — Ha Jézustól számon kérték, le
gyünk biztosak, hogy tőlünk is sokan megkérdezik, akik bizonyságté
telünk „szavahihetőségét” vizsgálják: kik ezek a 20. századvégi ke-
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resztyének?, mit csinálnak ezek ott az egyházban?, milyen a keresztyé
nek kapcsolata egymáshoz és a környezetükhöz?! — S most először is 
erre tegyük a hangsúlyt: „mondjatok áldást” egymás felé! — Ez szent 
igénk szerint azt jelenti: beszéljünk egy nyelvet, legyünk „egyetértők” . 
A keresztyén hit, éppen így a keresztyén bizonyságtevés sem uniformi
zálható — a „soknyelvűség”, egymás meg nem értése mégis zavart 
okoz: „áldatlan” állapotokat teremt. A hitvallások mindig a közös nyelv 
keresésének dokumentumai az egyház életében. Keressük hát a közös 
nyelvet! — Ehhez azonban egyetlen járható út vezet: olyan „szimpátia”, 
olyan együttérzés, amelyik „odafigyel” a másikra, még a „tévedésére” , 
még a vergődésére is! A mi bizonyságtevésünk — mondjuk egy teme
tésen — bármilyen korrekt legyen is theológiailag, enélkül a „szimpá
tia” nélkül nem ér „célba” . Ahhoz pedig végképpen elengedhetetlen, 
hogy környezetünk, hazánk és világunk gondjaihoz felelősen hozzászól
junk. Urunk erre a könyörülő együttérzésre szabadít fel minket. — Az 
pedig, hogy egy mai „egyházi közösség" valóban „áldásra” van együtt, 
csak abban a sajátosan keresztyén, „krisztusi életformában” lesz való
ság, amit igénk a testvérszeretettel (filadelfosz) jelez. Ez a szeretet nem 
„kizárásos alapon’ egzisztál, hanem inkább a gyülekezet áttekinthetőbb, 
számon tarthatóbb közösségében tanulja meg „befogadni” a másikat. 
Éppen ezért fokozott figyelemmel kell minden gyülekezetben olyan ele
ven, közösségi életformát kialakítani, ahol ez a testvérszeretet megtartó, 
éltető erővé válhat. Egymás ügyes-bajos ügyeinek segítő intézésétől 
kezdve a közösen eltöltött szabadidő pihenő óráin át, egészen az úr
vacsora „egymás mellé térdelő”, testvéri „közösség vállalásáig” tart en
nek a szeretetnek a megélése. Ezért kell, hogy nekünk szólónak, „mai
nak” halljuk Urunk ígéretét: erről ma is Jézus tanítványának ismernek 
meg minket ! — Most már csak a Jézuséhoz hasonló „szemeket” és „szí
vet” kell kérnünk, amelyik észreveszi és megkönyörül a felebarát ínsé
gén; s alázatot, mely a magam ügyénél „előbbrevalónak” tartja az em
bertárs gondját. — Ha most egy szemvillanásra belegondolunk, hogy 
hányszor voltunk teher, „átok” egymás számára, — van miért bűnbána
tot tartanunk! De van hálátadni-valónk is azért, hogy minket áldásra 
rendelt Urunk egymás mellé!

„Másokat megtartott. . . ”  — Gúnyképpen mondták a Megfeszített 
felé, és mégis bizonyságtevés lett Róla, aki még ott a Golgotán is „meg
tartotta” azt, aki tőle kért segítséget. — Mai bizonyságtevésünk sem 
„tárt szívű hallgatóság” előtt hangzik el, akik alig várják, hogy hallja
nak valamit Jézusról. Mégis nekünk szól igénk üzenete: „mondjatok 
áldást a „ kívül valók”, még a gyalázkodók felé is” . Nyilvánvaló, hogy 
ezeket a „kívül valókat” legtöbbször a megkeresztelt evangélikusok kö
rén „belül” találjuk! Azokban a férjekben, akik nevetve legyintenek, 
amikor a feleségük vasárnap elindul a templomba; és azokban a gyer
mekekben és unokákban, akik a felvilágosult „modernség” fölényével 
lekezelnek minket maradi hiszékenyeket, hitünkkel, Krisztusunkkal, Is
tenünkkel együtt. — Mert mi mást jelentene ez a krisztusi gyökerű, 
apostoli intés: „Ne fizessetek a gonoszért gonosszal, vagy a gyalázkodá- 
sért gyalázkodással. . .!” — S ez nem a kívül valók megnyeréséért, a 
„missziónk érdekében” követett „taktikánk” , hanem a Krisztus által is 
járt, s nekünk adott „egyetlen, keskeny út” : kereszthordozás közben is — 
mondjatok áldást!

„ . . .  hogy áldást örököljetek!” — Ez az ígéret adja meg igazából a 
keresztyén, „krisztusi életforma” értelmét és célját: az áldást hordozó
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szeretetnek van gyümölcse! Éspedig az a belső a külső békesség, ami 
csak ezen a „keskeny úton” járva érhető el. „Belső békességünk”, vagy
is az a jó lelkiismeret, mely indulataink gyökeréig, a „tudatalattinkig 
menően” tartja — a szeretet által — rendezetten a viszonyunkat min
den ember felé. Bűnbánatunk és megtérésünk ehhez a „jó lelkiismeret- 
békességéhez” való visszatérés, — Krisztus szeretetéből. — Mert a 
„semlegesség” már legtöbbször szeretetlenség! Csak az aktív, „áldást- 
mondó szeretet” adhat békességet, — hogy Urunk akarata szerint 
„pásztora” s nem „bérese” vagyok a rámbízottaknak. — De külső bé
kességünk megteremtésének is ez az egyetlen, járható útja: szüntelenül 
számot adni arról a reménységről, hogy Krisztus szeretetének „békét 
teremtő” hatalma van. Áldást kínáló szeretetünkkel elidegenedett csa
ládtagok megbékélését tudjuk előmozdítani; a megromlott munkahelyi 
légkört ezzel a szeretettel meg lehet javítani; s ezzel az „áldást-mondó 
szeretettel” hazánk és népünk, gyülekezetünk és egyházunk életében is 
„békét munkáló sóvá” formálhat minket Urunk.

Nemcsak a dogmatikai „teljességért” , hanem sokkal inkább az élő 
keresztyén reménység megvallásáért kell meghúznunk, ennek az útnak 
az örökélet felé mutató távlatait Jézus szavában: „Jöjjetek én Atyám
nak áldottai, és örököljétek az országot. . . ” — Krisztus éppen ebben 
a szolgáló, mindenki felé „áldást” kínáló szeretetében lett: a világ re
ménysége: Mi pedig, mint az Ő teste, ennek az evangéliumnak a híresz
telésre küldettünk: „mondjatok áldást, hiszen arra hivattatok el, hogy 
áldást  örököljetek” .

Csizmazia Sándor

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 6. VASÁRNAP

Mt 5,30—26

Az alapigéről

Alapigénk a Hegyi Beszédnek az a kiszakított része, melyben Jézus 
a törvény igazi betöltéséről, teljesítéséről szól és ezt példákkal is il
lusztrálja. Az az igazság, amelyről a 20. vers szól, a farizeusok és írás
tudók kazuisztikus törvénybetöltéséből eredő, Isten előtt érdemszerző 
igazságát múlja felül. Jézus nem Isten törvényének a feloldásáért jött. 
Ellenkezőleg: Ő teljesíti igazán. Isten a törvénynek nemcsak külsősé- 
ges, betű szerinti teljesítését kívánja, hanem a külső látható cselekedet 
mögött a szívet is vizsgálja, és a szív szerinti megvalósítását kívánja. 
Isten törvényének felemás megvalósításától el kell jutni a valóságos 
teljesítéséig.

Jézus hat antitézissel szemlélteti, hogy mit ért ezen. Alapigénk az 
első antitézis, az ötödik parancsolat igazi betöltését tárja elénk. A ma
ga paradox voltával mutatja, hogy a „ne ölj!” parancsolatát áthágjuk 
már akkor is, ha szó szerint nem is vagyunk gyilkosok. Az 5. parancso
lat betű szerinti értelmét és követelését a legcsekélyebb mértékben sem 
oldja fel, sőt szigorúbb és jobb teljesítését kívánja. Megmutatja, hogy 
a Jézus által hozott, a farizeusok és írástudók igazságát messze felül
múló „új igazság” nem ad alapot erkölcsi lazaságra, könnyelműségre és
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közömbösségre, sőt teljesebben és jobban teljesíti Isten akaratát. Ra
dikalizmusa viszont bűnbánatra indít és rádöbbent, hogy Isten színe 
előtt csak a törvényt betöltő Krisztus igazságával állhatunk meg, aki 
a törvény szeretetben való betöltésének a forrása és ereje.

Megjegyzések a szöveghez: 21. vers: „Aki öl, méltó arra, hogy ítél
kezzenek felette" — ez a mondat így nem található meg az Őtesta- 
mentumban. Ez már egy következtetés, ami Jézus korában tradíció 
formájában élhetett a .köztudatban. — A 22. versben az új fordítás a 
„ráká” szót ostoba szóval fordítja. Ez az arám eredetű gúnyolódó szi
dalom ezt is magában hordozza: ostoba tökfilkó, üresfejű ember, aki 
nem tartozik hozzánk, vagyis, akivel nem vállalom a közösséget. — 
„Gyehenna tüze” =  a pokolnak a szokásos képe, lényege az Istentől 
való elszakítottság, örök távoliét.

Az alapige feldolgozása megtalálható még: Lelkipásztor 1965. máju
si szám 314 . lpk. és 1975. júniusi szám 373 k. lpk., valamint Örömhír, 
Bp. 1964. 217 kk. lpk.

Igehirdetési vázlat 

„Én pedig azt mondom nektek . . . ”

„A gondolatok vámmentesek” — tartja a régi közmondás (mely 
Békés István szerint Luther nyomán lett szállóigévé). Vagyis az embe
rek csak azt látják és tudják, amit cselekszem és mondok, de gondola
taim és érzéseim rejtve vannak, és gondolataiért senki sem büntethető. 
Csakhogy ez a mondás Isten országának a „határánál” érvényét veszti. 
Isten ugyanis nem elégszik meg a látszattal, Ö akaratának belső, szív 
szerinti teljesítését is kívánja tőlünk.

Jézus korának elit vallásos emberei, a farizeusok és írástudók, kí
nosan vigyáztak arra, hogy a törvény betű szerinti teljesítésében szó ne 
érhesse őket, de a szívük és szeretetük a legtöbb esetben messze elma
radt Isten akaratától. Ilyen kemény szavakkal illette őket Jézus: min
den cselekedetüket csak azért teszik, hogy feltűnjenek az emberek
nek ... ,  hasonlók a meszelt sírokhoz, amelyek kívülről szépnek látsza
nak, de belül tele vannak halottak csontjaival és mindenféle tisztáta- 
lansággal... , igaznak látszanak kívülről az emberek előtt, de belül tele 
vannak képmutatással és törvényszegéssel (Mt 23,5; 27—28). Ezért mond
ja nekünk Jézus, hogy ha a mi igazságunk messze felül nem múlja az 
írástudókét, akkor semmiképpen sem megyünk be a mennyek országába.

Maga Jézus sem Isten törvényének az érvénytelenné tételére jött 
közénk, hanem éppen betöltésére. Hogy ne elégedjünk meg a külső lát
szattal, hanem szívünk mélyéből fakadjon Isten akaratának a teljesí
tése. Mindaz, amit Jézus ezután a mondata után elmond, rávilágít ar
ra, hogy követőitől sem kevesebbet, hanem sokkal többet kiván. Olyan 
törvényteljesítést, amely a törvény betűin túl látja az akaratát kinyil
vánító Istent is. És látja a másik embert, akinek az érdekét szolgálja 
és védi Isten törvénye.

„Én pedig azt mondom nektek...” — hangzanak felénk Jézus sú
lyos szavai. Nemcsak a régen élt farizeusok és írástudók felé, akiknek 
vallásosságát messze felül kell múlnia a jézusi életű tanítványoknak. 
Bennünket szólítanak meg most mondatai és tükröt tartanak elénk, 
amelyben megláthatjuk magunkat, hogy kik is vagyunk mi valójában.
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Nyilván nagy lenne a felháborodás, ha valaki így szólítana meg ben
nünket: gyilkosok vagytok. Talán jogos is lenne felháborodásunk, mert 
nem öltünk embert. Jézus mégis így szólít meg: „Én pedig azt mondom 
nektek” : nemcsak az szegi meg az ötödik parancsolatot, aki embert öl, 
hanem az is, aki haragszik, aki szidalmazza embertársát, aki semmibe 
veszi a másikat, aki haragot tart és nem békül meg embertársával. 
Olyan keménynek tűnik ez a megállapítás, hogy már az Üjszövetség 
kéziratának későbbi másolói is tompítani igyekeztek élét, amikor be- 
toldották a szövegbe ezt a két szót: „ok nélkül” (t. i. aki „ok nélkül” 
haragszik atyjafiára ...).

Milyen nagy dolog lenne azonban, ha ma olyanok mennének haza 
erről az istentiszteletről, akiknek megnyílott a fülük és szívük a jézusi 
szóra. Olyanok, akik nem a maguk jóságának tudatában erősödtek meg 
most, hanem akik megrendültek a Hegyi Beszéd súlyos mondanivalóján. 
Akik rádöbbentek arra, hogy az ötödik parancsolat érvénye nem ér vé
get a tényleges és szándékos gyilkosságnál, hanem figyelni kell rá a 
volán mellett és munka közben, a nem várt gyermek érkezésekor, a 
különböző társadalmi rendekben élő népek közötti nemzetközi feszült
ségekben, sőt még szívünk és gondolataink mélyén is: nem indultunk-e 
már el haragtartásunkkal és rosszindulatú magatartásunkkal a durva 
vagy nagyon is finom megszegésének az útján? Luther így írt erről: 
„Ahány testrészed van, olyan sokféle módját találhatod az ölésnek, tör
ténhet ez kezeddel, nyelveddel, szíveddel és arckifejezéseddel, fanyar 
tekinteteddel a szemeiddel, . . .  ha nem szívesen hallasz is róla beszélni: 
mindezt jelenti „ölni” . Mert itt a szíved és minden ami benned van, 
olyan érzületű, hogy azt akarja, a másik ember lenne már halott. És 
jóllehet a kéz nyugodt marad, a nyelv hallgat, a szemek és fülek el
titkolják, a szív mégis tele van gyilkossággal és emberöléssel.”

Nemcsak cselekedeteink, de a szívünk és titkolt gondolataink is 
mérlegre kerülnek Jézus szavai nyomán. Képtelenségnek tűnő beszédé
ben mégis nyilvánvaló lesz, hogy Jézus új igazsága az ötödik paran
csolattal nemcsak a szó szerinti gyilkosságot tiltja, de a haragot is és 
parancsolja a megbékülést. Igénkben Isten neve elő sem kerül, de a fe
lebaráté, az embertársé annál többször. Nem mintha Istennek semmi 
köze sem lenne az egészhez. Ellenkezőleg: Isten annyira közel van hoz
zánk és annyira jelenlevő életünkben, hogy még gonosz indulatainkat 
is ismeri és leghétköznapibb dolgainkba is beleszól, embertársaink ér
dekében és védelmében.

Az embernek már nemcsak az életét védi, hanem az ember szemé
lyiségét, Istentől kapott egzisztenciáját. Mert a megbántott embertárs 
elválaszt Istentől, míg a kiengesztelt testvér megnyitja az utat Istenhez. 
Isten törvénye nemcsak a cselekedetre tekint, hanem az eredetére is, a 
mögötte levő lelkületre. A „ne ölj” parancsolat megszegése már a szí
vünkben kezdődik. Amikor neheztelés, harag és gyűlölet megkeseríti 
a szívünket, visszatart és elválaszt a másiktól, s közben emésztjük ma
gunkat is. Kifelé pedig indulatossá, izgatottá, támadóvá, igazságtalanná 
és barátságtalanná leszünk. Majd jönnek a bántó szavak, s pokolba kí
vánjuk a másikat. Mire észbe kapunk, már „gyilkoljuk” is egymást.

A mérleg negatív oldalát Jézus azonban pozitív oldalra akarja bil
lenteni életünkben. A keserűség, harag, indulat és gyűlölet helyett a 
szeretet és a békességre való készség legyen szívünk irányítója. Ezért 
nemcsak a harag embert gyilkoló lelkületéről szól, hanem két példán 
azt is megmutatja, hogyan viselkedjünk, ha már a gyűlölettel vétke-

367



sekké lettünk. Az elsőben a megbékülés kötelessége ott áll fenn, ahol 
nem nekem van valami sérelmem a másikkal szemben, hanem annak 
velem szemben. Hogy én ebben vétkes vagyok-e vagy sem, azt Jézus 
nem taglalja. Ha egy embertársam haragszik rám és keserűség van a 
szívében irántam, ez elég ok arra, hogy elsőként induljak hozzá és ke
zet nyújtsak a megbékülésre. „Békülj meg embertársaddal. Minden más 
várhat, még az istentisztelet is, csak ez nem” — élezi ki a kérdést 
Doerne. Persze, az istentisztelet nem oldódik fel a testvérhez való vi
szony rendezésében, mert „azután térj vissza” — mondja Jézus. De le
het, hogy embertársaimhoz való viszonyom rendezetlensége az oka erő- 
telen imádságaimnak, süket bibliaolvasásomnak és istentiszteleteim 
nemcsak céltalanná válnak, de teherré és bűnözéssé is. Míg felszabadult 
és megtisztított lelkiismerettel megújul az istentiszteleti életem is. Eh
hez a forrás Isten bocsánata, bocsánatát azonban nem tékozolhatom el 
rendezetlen emberi kapcsolataimmal. „Menj el, békülj ki atyádfiával”, 
egyébként Isten sem békül ki veled. Isten most embertársamban van 
jelen számomra.

A másik példában Jézus sürgetése hangzik. „Békülj meg ellenfe
leddel hamar, amíg az úton együtt van veled.” Tedd meg most azonnal! 
Most még mindketten, te is és embertársad is, aki ellen vétettél, az élet- 
úton együtt mentek. Ki tudja, még meddig? Most még itt az alkalom. 
Ma még tart a kegyelmi idő. Mindketten azonban az ítélet felé halad
tok. Ne halogasd, mert lekésheted az utolsó lehetőségedet.

A megbékülés lehetőségének keresése egyéni kis szűk világunkban, 
közvetlen környezetünkben és nagy távlatokban, nemzetközi méretek
ben egyaránt kötelességünk. Emberek kicsi békessége és a világ nagy 
békéje szorosan összefonódnak, mert mindkettő egyaránt az emberi éle
tet védi. Sokszorosan megosztott földünket a modern tömegpusztító 
fegyverek világméretekben halálosan fenyegetik. Leszerelés, közeledés 
egymáshoz nemzetközi szinten, a népek békemunkája ugyanazt mun
kálják, mint az embernek emberrel való megbékülése, hogy az ellen
félből testvér és barát legyen.

Nehogy beleessünk azonban Isten törvénye külsőséges megtartásá
nak, a látszatvallásosságnak a csapdájába, őszintén be kell vallanunk, 
hogy ilyen törvénybetöltésre mi képtelenek vagyunk. Isten előtt a mi 
igazságunk önmagában nem több (olykor még kevesebb), mint a fari
zeusi kegyesség. Az tesz képessé minket is a szív szerinti engedelmes
ségre, aki a törvény Betöltője és Ura. „Én pedig azt mondom nektek . . . ” 
— mondja Ő, nem elég a félig-meddig való engedelmesség. A törvényt 
szív szerint is teljesíteni csak Istennek teljesen átadott szívvel lehet, 
így azonban lehet, mert ami az embernek ugyan lehetetlen, az az Is
tennek nem az, mert Őneki minden lehetséges.

Sárkány Tibor
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SZENTHÁROMSÁG UTÁN 7. VASÁRNAP

Márk 8,1—9

Az alapigéről

Márk evangélista — Mátéhoz hasonlóan — két ízben tudósít kenyér- 
csodáról. A 6. részben ötezer ember, a 8. részben négyezer ember meg- 
vendégeléséről olvashatunk. A kérdés az, hogy vajon két különböző tör
ténetről van-e szó, vagy egy eseménynek kétféle módon való hagyomá
nyozásáról. Dóka szerint: „Ma már alig van olyan kutató, aki az ismét
lődést két külön eseménynek tekinti.” De hozzáteszi, hogy Márk „ . . .  per
sze még bizonyára két külön eseményre gondolt.”

Rienecker azt írja: „ . . .a z  egyszeri esemény gyanúját látszik alátá
masztani, egyebek közt, a hely és időadatok bizonytalansága.” (A Dalma- 
nuta helységnév pl. azonosíthatatlan.) „Másrészt azonban” — folytatja 
Rienecker — „a második kenyércsoda némely részletében annyira egyéni 
színezetű, hogy valójában minden nehézség nélkül vehetjük bizonyosra 
ennek a csodának — több ezer ember jóltartásának — a megismétlődését.” 
A vitában döntő érvként idézi még Jézus szavait Márk 8, 18—20-ból és 
Máté 16, 9—10-ből: „Amikor az öt kenyeret megtörtem az ötezernek . . . ”
— „ . . .  és amikor a hét kenyeret törtem meg a négyezernek. . . ”

Én szívesen elhiszem, hogy Jézus újólag is tett kenyércsodát, hang
súlyozva ezzel, hogy odafigyel a gondjainkra, de aki erre a történetiségre 
nem mer építeni, az építsen arra, hogy mindenképpen két „igehirdetésről” 
van szó ebben a témában Máténál és Márknál, vagyis olyan döntő jelen
tőségű mondanivalóról, ami nélkülözhetetlen az egyház számára. Mint 
ahogy a nagy halfogások története az idők folyamán szimbóluma lett an
nak, hogy embereket halászni csak Jézussal, Jézus vezetése mellett lehet
— a Genezáret-tavi két vihar emlékeztet arra, hogy Jézus megóvja egy
házát az alámerüléstől, pusztulástól — így a kettős kenyércsoda, kénysze
redett tanítványaival és a segítésre elszántan kész Jézusával, maradandó 
jel, kínzó ösztöke lesz minden kényelmes, csak prédikálni akaró, diako- 
niátlan tanítványi csapat számára.

Néhány eszmélteid gondolat a kommentárokból

„Jézus a kenyérkérdést olyan komolyan veszi, mint az Istenkérdést. 
— Jézus, aki negyven napig böjtölt, tudja, hogy a kenyér — és Isten igé
je, az éhség — és a kísértés, kölcsönhatásban vannak egymással.” t— „Jé
zus megelégszik a kevéssel. A Bibliában a kévéshez különleges ígéretek 
tartoznak.” — „Minden azon fordul meg, hová nézünk: fölfelé, vagy le
felé.” — „A kenyércsoda Jézus hálaimája közben megy végbe. Jézus pe
dig nem a jelenvalókért ad hálát, hanem az elkövetkezendőkért.”

Az igehirdetéshez

A tanítványoknak legalább olyan kínos volt szembenézni négyezer 
éhes emberrel, mint a mai keresztyéneknek az emberiség rosszul táplált 
egyharmadával, vagy az évi 40 millió éhhalállal. Amennyivel kisebb volt 
akkor az éhezők száma és az életveszély, annyival konkrétabb a szituáció.
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A helyzetet egy nagyon hétköznapi kifejezéssel lehetne jellemezni: ku
tyaszorítóban voltak a tanítványok, mint ahogyan mi is kutyaszorítóban 
vagyunk a problémáinkkal. Ez a kifejezés azért illik ide, mert éppen an
nak a szemléltetésére szolgál, hogy vannak helyzetek, amikor abszurd 
és kérlelhetetlen módon a nemkívánatos körülmények kerekednek felül. 
Ahogyan régen a kóbor kutyák hirtelen támadása kétségbeejtő gyűrűbe 
szorította a vándort, aki külső segítség híján reménytelennek láthatta a 
kimenekedést — háromnapos csendes igehallgatás után a tanítványok is 
ilyen kétségbeesve tekinthettek szét a tömegen, mikor váratlanul megér
tették, hogy Jézus nem akarja éhesen szélnek ereszteni őket. Ezeket az 
embereket nem a tanítványok hívták oda. összefutottak messzi falvakból, 
városokból. Nem számítottak rájuk, nem készülhettek ellátásukra, és bizo
nyára nem is volt — mai szóval élve — tanítványi profiljuk a tömegélel- 
meztetés.

Kínos helyzetük kínosan emlékeztet a miénkre. Tehetünk-e mi Sop
ronban, vagy Budapesten a világ bajáról? Arról, hogy emberek szenved
nek. éhen halnak? Nyugodtan mondhatnánk, hogy nem. Mégis látnokian 
helyénvaló Garai Gábornak az Evangélikus Élet-ben is megjelent verse: 
„Naponta egyszer álljon meg a kés a kenyér s a hús fölött kezünkben 
Világbirodalom az éhezés . . . ” (Éhség). Mert, ha megfigyeljük, Jézus az
zal indítja el a kenyércsoda eseményeit, hogy a tanítványokat a bajokra 
való odafigyelésre kényszeríti..

Márk evangéliumában ezt a történetet megelőzi az ötezer ember meg- 
vendégelése. Ott a tanítványok ajánlatával, megoldási kísérletével kez
dődik az elbeszélés: küldje Jézus haza az éhes, fáradt embereket. Úgysem 
segíthetnek rajtuk, ne legyenek szem előtt. A tanítványok ötlete a leggya
korlottabb módszer, hogy kikerüljünk a problémák szorításából. Becsuk
juk a szemünket, messziről elkanyarodunk azoktól, akiknek gondja van, 
hátat fordítunk a kérdéseknek. Ez a legembertelenebb megoldás. — A 
második világháborút gyermekként éltem át. Mikor sűrűsödtek a bom
bázások és a félelem elviselhetetlenné vált, eszembe jutották a világ más 
táján békében élő gyermekek. Érdekes módon a legerősebb érzés ilyen
kor bennem nem a természetes irigység volt, hanem egy kínzó keserűség, 
hogy ezek a gyermekek talán nem is gondolnak reánk. Mi meghalunk 
és ők nem törődnek vele.

A négyezer ember megvendégelése előtt már nem hangzik fel ilyen 
ajánlat. Okultak volna a tanítványok Jézus kerek elutasításából? De 
mintha lenne egy új „taktikájuk” . Most mindent egészen Jézusra hagynak. 
Nem adnak tanácsot, annyit sem tesznek, mint korábban. Várnak. Csak
hogy ez a passzív Jézusra-várás sem tetszik az Űrnak. Nem elégíti ki a 
Mestert. Ahelyett, hogy mindenható erejével rögtön csodát tenne, bosszan
tóan és idegesítően maga terheli meg őket nyugtalanságával: „Szánako
zom a sokaságon!” S a szituáció ugyanaz, mint az első esetnél. A tanítvá
nyok szemtől szembe állnak a megoldhatatlan problémával. Kutyaszorító
ban vannak. Ha eddig nem akarták átvenni az emberektől gondjaikat, 
most át kell venniük Jézus közvetítésével.

Én ezt az igét évek óta tanítványságom és papi szolgálatom kulcsigé
jének tartom. Az ember elmondja a tőle telhető legjobb bizonyságtételét, 
prédikációját, s amikor azt gondolja, most már jó lelikiismerettel elválhat 
az emberektől, egyszerre így szól Jézus: lépj közelebb és nézd meg, mi
ben szenvednek hallgatóid. S ha odafigyelek, egyre szaporodnak a problé
mák. Lakásgond, munkahelyi gondok, generációs feszültségek, betegség 
— mintha máris ezer meg ezer volna. Az ember megbánja, hogy papnak
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ment. Nem vagyok Krisztus, hogy mindenkin segíthessek. De ha becsuk
nám a szemem, befognám a fülem testvéreim panasza elől, magát Jézust 
kell hallanom: „én szánakozom...”

Mit lehet tenni? Jézus megkérdezte a tanítványokat: „Hány kenye
retek van?” A kutyaszorítóba került ember helyzete mindig tragikomikus. 
Mindig van valamije, ami nem jó semmire. A történetben volt hét kenyér. 
Pontosan annyi, amennyivel nem lehet semmit sem kezdeni. — Mi is so
rolhatnánk Jézusnak: Van gyenge fizikumom, rossz állóképességem, csak 
két kezem és két lábam és huszonnégy órás napom.

Mégis minden úgy történhet, mint akkor. „Hozzátok ide” — mondja 
Jézus — „amitek van!” Ha nem két, hanem huszonkét kenyércsoda lenne 
a Bibliában, meggyőződésem szerint mindnek ez lenne a lényege: Jézus 
elindítja az övéit különös ingajáratban maga és az ínségben lévők közt. 
Jézus és a gondok közt jön-megy a tanítvány tehetetlenségével, erőtlen
ségével. Viszi Jézushoz azt, ami semmire sem elég és kap Jézustól vala
mit, ami megelégít. A kenyércsoda a megelégítés csodája. Jézus ma is 
teszi ezt a csodát.

A történetről azért nehéz prédikálni, mert ott, ahol a leghitetleneb
bek vagyunk — az élet gondjaiban és ínségeiben —, ott kell meghirdet
nünk Jézus befolyását, segítő hatalmát. A textus nem enged semmilyen 
elspiritualizálást. Azt sem engedi, hogy kikerüljük a tömegméretű gon
dok szem előtt tartását. Hitetlenségünk oka ezekben a dolgokban bizo
nyára az, hogy kevés a jó tapasztalatunk. Kevés a sikerélményünk az 
élet brutális nehézségeinek legyőzésében.

De jó tapasztalatokra csak az tehet szert közöttünk, aki oda figyel, 
ahova Jézus szánakozva néz — és aki el mer indulni a kevéssel. Hét ke
nyérrel — Jézus áldásával — négyezerhez.

Pintérné Nagy Erzsébet

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 8. VASÁRNAP

Máté 7,15—23

Ez a fejezet, melyből textusunk való, íg f  kezdődik: Ne ítéljetek, hogy 
ne ítéltessetek! — Híveinknek — s magunknak is — nagy kísértése, hogy 
másokat ítéljen: „báránybőrbe bújt farkas” nem éppen hízelgő vádjával. 
„Csak beszél a Krisztusról, de nem úgy él.” — Az ítélkezés sodrában állít
son meg a régi görög mondás: Ismerd meg magadat! — Ez az ige sem 
másokat akar megítélni, hanem bennünket állít a szíveket is jól ismerő 
Isten színe elé.

„Őrizkedjetek a hamis prófétáktól!” Figyeljünk most papi szolgála
tunkra. Az Ótestámientumból úgy ismert a hamis próféták szolgálata, mint 
akik az ember, emberek akaratát, igényét szolgálták ki, akár a nép, akár 
a király előtt álltak. Pl. Illés és Baál próféták, Jeremiás és Hanániás el
lentéte. Isten prófétája, vele szemben a hamis próféta.

Sokat beszéltünk az egyház prófétai szolgálatáról. Ismerjük a papi 
szolgálatunk rendeltetését is. Kérdés felénk: Az élő Krisztust szolgáljuk-e 
vagy az emberek igényeit akarjuk kiszolgálni. Vigyázzunk, nehogy a ha
mis próféták munkáját végezzük. Pl. templomi igehirdetésekben kiszol
gáljuk az ott lévők „igényét” , esküvő alkalmával „szép beszédet” mon
dunk, mert így illik, temetésnél nem missziói igehirdetést, hanem „dics-
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himnuszt zengünk”, hogy elmondhassák: köszönjük a „gyönyörű beszé
det” .

Egyik igemagyarázó így jellemzi az ige szerinti hamis prófétákat: juh- 
szelídség, jámborság — ez a külső —, de ezzel öntudatlanul is, ha nem Is
ten akaratát cselekszi, veszedelmet hoz a rábízottakra. — Ennyit önma
gunk felé készülésünk előtt.

Igénk a fejezet összefüggésében az „Isten akarata szerinti cseleke
detekre” hív bennünket. Fa és gyümölcs, — keresztyén hit és életfoly
tatás — kapcsolata tárul elénk. Alapgondolata: Nem mindenki megy be 
a mennyek országába, aki ezt mondja nékem: Uram, Uram, hanem csak 
az, aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát. „A gyümölcsfa rendel
tetése a gyümölcstermés — mert az nem dísznövény — a gyümölcstelen 
fa sorsa pedig a kivágatás — miért foglalja a földet hiába.”

A cselekedetek a szavak igazolói kell, hogy legyenek. „Minden jó fa 
jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem.” „Ezzel a 
példázattal azt állapítja meg Jézus, hogy az ember szavaival, cselekedetei
vel mindenestől egy egészet alkot és ha a szava és cselekedete nem felel 
meg az ő igazi lényének, akkor az olyan természeti ellentmondás mintha 
földiszederről szüretelnének szőlőt vagy tövises iglicről fügét.” (Pröhle)

Az igehirdetéshez
Az énekek közül javaslom: 434, 437, 788 sz. énekeinket.
Néhány évvel ezelőtt arra a kérésemre, hogy az otthon található régi 

könyveket, bibliákat hozzák be a lelkészi hivatalba, hogy itt őrizzük meg 
régi értékeinket, behozták An d János: Az igaz keresztyénségről írt köny
vének magyar fordítását. Igaz, hogy az eredeti könyv évszázadokkal ez
előtt keletkezett, szelleme, tanítása a ma embere számára is aktuális.

Evangéliumunknak is — erre a könyvre gondolva — ezt az összefog
laló témát adhatjuk: Az igaz keresztyénségről és a hamis kersztyénség- 
ről. A jó fa és a rossz fa gyümölcseiről.

1. „Gyümölcseikről ismeritek meg őket!”  A gyümölcsfát nem a lomb
jáért, hanem a terméséért ültetik. A fáról a termés tanúskodik. — A ke
resztyén életnek is vannak ilyen ismertetőjelei: templombaj árás, biblia- 
olvasás, áldozatvállalás stb. Ez a látványosabb oldal. Ugyanakkor ott van
nak az igazi keresztyén élet kevésbé látványos gyümölcsei, melyeket csak 
azok ismernek, akik a környezetünkben élnek, akikkel egy munkahelyen 
dolgozunk.

Jó magyarázatot ad erre Pál apostol. „A Lélek gyümölcse: szeretet, 
öröm, béke, türelem, szívesség, jóság, hűség” . Így oldhatjuk fel Jézus 
szavait: „Gyümölcseikről ismeritek meg őket!” Ezek a jó fa jó  gyümöl- 
csei.

„A rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem.” — Az előzőhöz hasonlóan 
utalhatunk arra, ami az előbbiek ellentéteként jelentkezik: szeretetlenség, 
rosszindulat, irigység, harag tisztátalanság.

Vizsgáljuk meg Isten színe előtt: életünket milyen cselekedetekről, mi
lyen gyümölcsökről ismerik meg!?

2. A gyümölcs a fa termése. Nem ráaggatott díszek, mint a karácsony
fákon. Azok nem termései, csak ideiglenes díszei a fának. Nem is illenek 
a fához, csak „rákényszerített” díszek.

Sajnos vannak életünknek is, gyülekezetünknek is ilyen ráaggatott 
díszei. Bár akkor nem látszanak idegenszerűnek, mert olyan „terméseket” 
aggatunk rá kis időre, amilyen a jó fáé. Úgy látják életünket néha: milyen
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mélyhitű keresztyén. — A gyülekezetét a szépen megrendezett ünnepélyes 
alkalomkor: ez aztán egy élő gyülekezet. Milyen elevenség, igyekezet, élet 
sugárzik abból, amit tesznek. A vendégek áradozva számolhatnak be az 
ünnepélyről. De mi marad utána? Amikor lekerülnek az egy napra „rá
aggatott” termések.

Láttam egy fényképet, melyet a távolban élő feleségnek küldtek el az 
ismerősök. Temetői fénykép volt. A férj sírját mutatta mindenszentek 
napján. Csak néztem a fényképet és azt éreztem: nagyon szép, de nem 
igaz. Néhány percre sok virágot és koszorút tettek arra a sírra, amit a 
fényképezés után tovább vittek az ő szeretteik sírjára. S megmaradt a 
sír kevés koszorúval, kevésbé díszesen.

Vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt: cselekedeteink, a fa ter
mése, hitünk gyümölcse-e vagy csak ideiglenes díszek?

3. A rossz gyümölcs is a fa termése. „A rossz fa rossz gyümölcsöt te
rem.” Gyümölcsök, melyek nem díszek, nem is idegenek a fától, de rosz- 
szak. Talán jobban érzékeltethetjük igehirdetésünkben az ellentétet, ha a 
jó fa és a vad fa kifejezéseket használjuk magyarázattal. Igaz, a jó, a be
oltott fa termései között is vannak hasznavehetetlenek, rothadtak, de a 
vad fának minden termése élvezhetetlen. Aki belekóstol, belekeséredik 
szájíze.

A hasonlattal élve: A vad fa: vadalmát, vadkörtét terem, a tüskés bo
zót is a maga értéktelen termését hozza. Így: a hamis keresztyén életből 
is ezek származhatnak.

Amilyen a fa, olyan a termése. A gyümölcsök csak ismertetőjelek. Fi
gyeljünk csak Luther találó szavaira, melyeket „A keresztyén ember sza
badságáról” írt munkájában olvashatunk. „Annakokáért igaz e két mon
dás: Jó, kegyes cselekedetek sohasem tesznek senkit jó, kegyes emberré, 
hanem a jó, kegyes ember jó, kegyes cselekedeteket mível. Gonosz cse
lekedetek sohasem tesznek senkit gonosz emberré, hanem a gonosz em
ber gonosz cselekedeteket mivel. Úgy, hogy mindenesetre előbb a sze
mélynek kell jónak és kegyesnek lenni, minden jócselekedetet megelőző
leg, akkor aztán kegyes és jó személytől jó cselekedetek származnak. 
Amint Krisztus mondja: A jó fa nem terem rossz gyümölcsöt, a rossz fa 
nem terem jó gyümölcsöt,” (II. 339. o.)

Vizsgáljuk meg Isten színe előtt: Igaz vagy hamis keresztyén élet 
gyümölcseit teremjük-e!?

4. Szavaink és cselekedeteink egysége. „Nem mindenki megy be a 
mennyek országába, aki ezt mondja nékem: Uram, Uram, hanem csak 
csak az, aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.” Ahol nincs meg 
ez az egység, ott olyan helyzet áll elő, mintha a tüskebokorról fügét szed
nének. Lehetetlen. — Így lett intés a közmondás: „Vizet prédikál és bort 
iszik.” Ahol nincs meg a szavak és cselekedetek egysége.

Jézus Krisztus akarata, hogy egy legyen a kettő. A cselekedetek a 
szavak tanúi. A keresztyén hit megvallása és az élet cselekedetei egység
ben legyenek. „Hitből jön a cselekedet, hogy életünket betöltse.” Ezért 
énekeljük az igehirdetés és az imádság után: A  te áldott beszéded te
remjen jó gyümölcsöket.”

Intenek énekeink is: Mit használ énnékem a hit, ha azt csak szájjal 
vallom, de nem termem gyümölcseit. .4 3 7 ,2 .  — „ . . .  úgy élsz-e, amint 
a Szentírás tanít, életed termi-e az ige magvait?” 434,4.

Vizsgáljuk meg Isten színe előtt: Szavaink és cselekedeteink egység
ben vannak-e?!

5. Más a látszat és más a valóság. Erre mondja igénk: „báránybőrbe
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bújt farkasok.” Akiknél megvan a kegyesség látszata — de csak a lát
szata! A magatartás, életfolytatás rombol. Szomorú lenne az apostol íté
lete: ,,Miattatok káromoljáik a Krisztus nevét a pogányok között” . —  
Énekünkből is ez hangzik: „Tisztítsd meg szíved Krisztus szentegyháza, 
Urunk miattad pogány ne gyalázza . . . ”

Igaz keresztyénségre hívott el bennünket Jézus Krisztus. Arra. hogy 
életünk, gyülekezetünk, keresztyén egyházunk tanúja lehessen Jézus sza
vainak:” Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák 
jó cselekedeteiteket és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.” Életünk gyüle
kezetünkben, gyülekezeteink a faluban és városokban, egyházunk a vi
lágban így lehet az igazi keresztyénség méltó hirdetője.

Legyen imádsággá énekünk: „Ó segélj, hogy életemet Uram, néked 
szenteljem s minden cselekedetemet kedved szerint rendeljem . . . ”

Varga György

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 9. VASÁRNAP

Lukács 16,1—9

Néhány megjegyzés a szöveghez

Lehet, hogy Jézus valóban megtörtént esetet használt fel a példázat 
anyagául. Főként Galileában gyakori volt, hogy külföldön élő tulajdonos 
teljhatalmú gondnokra bizta földjeit, szőlőjét (vö. Mk 12, 1kk). Ilyen fe
lelős megbízatást jelöl a régies „sáfár” szavunk, amely az Értelmező Szó
tár szerint német eredetű (schaffen?).

100 bat olaj =  36,9 hl =  140 olajfa termése. 100 kórus búza =  369 hl 
=  kb 275 q =  kb 42 hektár szántóföld termése. A két terménymennyiség 
kb azonos értékű volt.

Julianus Apostata császár (331—363) szerint Jézus ezzel a példázattal 
azt tanítja, hogy „a cél szentesíti az eszközt”. Ennek ugyan ellene mond 
mindaz, amit Jézusról egyébként tudunk, de tény, hogy Jézus ilyen téma- 
választásán már sokan megütköztek. Ezzel számolnunk kell a mai igehall
gatóknál is.

A magyarázat leginkább vitatott kérdése: ki az az „úr”, aki a 8. v.- 
ben megdicséri a hamis sáfárt? A gazdája, akit becsapott? Ez képtelen
ségnek tűnik. Vagy Jézus, akit Lukács gyakran nevez „Úr”-nak? (vö. 18, 
6!). Ez esetben Jézus maga kommentálja a példázatot és mutat rá a dön
tő pontra. Nem a csalást dicséri, hanem a csaló eszességét.. Az ész sem
leges emberi képességünk. Mi adunk neki előjelet. Válhat a sötétség, de 
a világosság fegyverévé is (vö. 8b. v.). Miben állt a hamis sáfár eszessé
ge? Sok kutató csak egyetlen (hasonlítási) pontra mutat rá: a rendelke
zésére álló jelent a jövő érdekében használta fel. Rájött, hogy a jelen a 
jövő alkalma. De ez Jézusnál nem általános igazság, hanem Isten országa 
közelségének sürgető felhívása: mert Isten országa közel van, azért kell 
az embernek „okosan” felhasználnia a jelent, ti. a felkészülésre. Okos az, 
aki életét Isten jövendője felől nézi és éli. „Az örökkévalóság fényében 
minden időt mint végső és döntő időt kell tekintenünk” (Schmithals. Lk 
167).

Lehet persze ebben az eszhatológiai összefüggésben a sáfár eszességét 
többfelé ágaztatva is jellemezni. Érdekes pl. H. Gollwitzer elágaztatása
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(Die Freudes Gottes, 196): a sáfár azért eszes, mert l józanul felméri a 
veszély nagyságát, szembenéz helyzetével, 2. felismeri, hogy halogatásra 
nincs idő, azonnal cselekednie kell, 3. józanul megvizsgálja a kínálkozó ki- 
utakat (kapálás, koldulás), s úgy választja ki a neki megfelelőt, 4. a mér
ték, amivel a kiutakat értékeli, jövendő existenciájának biztosítása, 5. 
tudja, mit akar és ezért azt is tudja, mit kell tennie, 6. a nehéz helyzet 
nem bénítja meg, hanem találékony fantáziával keresi és találja meg a le
hető legjobb megoldást.

A 9. v. tovább magyarázza és a mammon-kérdésre konkretizálja a 
példázatot. A „mammon” nemcsak pénzt, hanem általában a földi java
kat, a vagyont jelöli. Magának a szónak is van negatív csengése, amit 
a „hamis” jelző méginkább aláhúz. Azért hamis a mammon, mert be
csapja az embert: éppen a birtoklás örömével teszi Istennek is, ember
társának is ellenségévé. De kik a „barátok” , akiket szerezni kell a hamis 
mammonnal? Sokan földi teljesítményre, érdemre gondolnak, amely mint
egy belépőjegy lesz a mennybe (pl. alamizsna adása). J. Jeremiás szerint 
azonban a „barátok” nem a földön, hanem a mennyben vannak (csak így 
marad meg a párhuzam a példázattal!) és így azok vagy az angyalok (a 
többesszám miatt), vagy maga Isten, akit a többesszám, mint általános 
alany csak körülír. A szöveg értelme tehát: úgy kell bánni a földi javak
kal, hogy az ne ellenségévé, hanem barátjává tegyen Istennek. S akkor, 
ha a mammon el is fogy, a barátság megmarad.

Az igehirdetés menete

Bizony, meghökkentő dolgot hallunk e példázatban: Jézus egy közön
séges csalót dicsér, aki elherdálja ura vagyonát, s amikor rajtakapják, 
úgy segít magán, hogy okiratot hamisít. Hogyan dicsérheti őt Jézus?

Mielőtt megbotránkoznánk, két dologra figyeljünk fel. Az egyik: Jé
zus máskor is használ példázataiban negatív szereplőket. De ha pl. azt 
mondja, hogy ő úgy jön el, mint a tolvaj éjjel, akkor az nem azt jelnti, 
hogy ő tolvaj, hanem azt, hogy jövetele olyan kiszámíthatatlan, mint a 
tolvajé. Vagy: a tálentumok példázata nem azt jelnti, hogy Isten uzsorás, 
aki 100%-os kamatot kér, hanem azt, hogy amit tőle kapunk, annak gyü
mölcsöznie kell. Jézus itt sem a sáfár hamisságát dicséri, hanem valami 
mást. — A másik: inkább azon kell elcsodálkoznunk, hogy Jézus még egy 
ilyen elvetemült sikkasztónak az életében is megtalálja azt a pontot, ami
re érdemes figyelni, amiből még a tanítványoknak is lehet okulni. Mi ez? 
A sáfár okossága, eszessége. Ezt dicséri Jézus. Nem a csalást. Okos volt, 
mert az utolsó pillanatban, amikor úgy tűnt már, hogy elveszett ember, 
felismerte helyzetét és bebiztosította a jövőjét.

1. Sáfár vagy! Erre döbbent rá először. Eddig is tudta ezt, de nem 
vette komolyan. Hiszen a valódi gazda távol volt s ő, mint sáfár valóban 
azt tette ura vagyonával, amit akart. Ügy tűnt, hogy ő a tulajdonos, s 
ő engedte, hogy ez a látszat eluralkodjék rajta. De most „lebukott” s 
kijózanodott a látszatból.

Sáfár vagyok! Erre akar Jézus minket is rádöbbenteni. Semmi sem az 
enyém. Minden csak rám van bízva. S, egyszer minden elvétetik tőlem. 
Üres kézzel jöttünk a világra, s úgy is távozunk. Az ókor világhódítójá
nak, Nagy Sándornak, amikor meghalt, a papok kifeszítették ujjait, s úgy 
tették a ravatalra: lássa mindenki, hogy üres kézzel megy el, mint egy
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koldus. Amink itt van, csak ránk bízott ajándék. A mindenség Urától 
kaptuk és mi valóban — ahogy Kosztolányi Dezső mondja — ennek a 
nagy Úrnak csak vendégei vagyunk. Erre döbbent rá Jézus azzal is, hogy 
Isten országa közelségéről szól. Ha közel a gazda, a sáfár azonnal tudja 
a helyét.

Sáfárok vagyunk! Ha ezt komolyan vennénk, milyen másképpen néz
nénk magunkra, egymásra, javainkra, feladatainkra!

2. Számot kell adnod! A sáfár erre is rádöbbent. Vagyis a felelősségre. 
Komoly, nehéz dolog a felelősség. Nélküle nem ember az ember. Ahol 
meglazul, ott maga az élet romlik, pusztul. Pedig ma a felelőtlenségnek 
egyre riasztóbb jeleivel találkozunk. Lassan több áldozata lesz, mint egy 
háborúnak. Dohányzó terhes anyák, gyerekeket szesszel itató felnőttek, 
ittas gépkocsivezetők, kábítószercsempészek, ifjúságot megrontó, züllött 
felnőttek... A felelőtlenség úgy pusztít, mint a  rák: sokáig észrevétlenül, 
de biztosan.

De kinek vagyunk felelősek? Sokaknak! Családomnak, munkatársaim
nak, népemnek, egyházamnak, egész társadalmi környezetemnek, amely
ben élek, ahol sáfár vagyok. És ahol ezek már nem „látnak”, ott lehetek 
felelőtlen? Egy középkori festő a kíváncsi kérdésre, hogy miért festi be 
az oltár tetejét is, ahol senki sem látja, azt felelte: „Akinek én festem, 
az itt is látja” . Végülis Istennek adunk számat mindenért. Ez az értelme 
és végső komolysága annak, amit a Biblia az ítéletről tanít. Istennek min
denért felelnünk kell. S ez elől senki sem menekülhet el!

3. Készülj a jelenben a jövőre! A sáfár eddig csak a mának élt s nem 
gondolt a holnapra. Ezért volt felelőtlen. Most, hogy felelőssége tudatára 
ébredt, egyszerre fontos lett neki a jövő. A jelen tetteit a jövő mérlegére 
teszi. Szinte a jövőből éli a jelent. Ezért nevezi Jézus okosnak. „Jártam 
a jelenben, éltem a jövőnek.” — írja Arany János. Igen. A jelen mindig 
a jövő alkalma. Ha a mát elmulasztjuk, a holnapunk látja kárát. Milyen 
nagy alkalom pl. az ifjúság jelene az igaz, szép, értékes felnőtt életre való 
felkészüléshez mind egészségi, mind szellemi, lelki, erkölcsi szempontból! 
„Gyűjt nyárban az eszes fiú!” (Péld 10,5) Mennyi fájó példája van min
dig újra az elszalasztott ifjúságnak! De ugyanúgy az elmulasztott nevelés
nek, az idején el nem végzett mnkának, tanulásnak, megbékélésnek és 
végül a bölcsen fel nem használt életnek! De Jézus intése, bíztatása még 
messzebbre tekint:

4. Készülj a földön a mennybe! (9. v.) A sáfár azért járt az adósok 
kedvébe s tette őket barátaivá, hogy amikor a sáfárságtól megfosztják, 
legyen, aki házába fogadja. Bizony, a mi életünk végső kérdése is ez: ha 
véget ér sáfárságunk földi ideje, befogadást találunk-e az örök hajlékok
ban? De hát kérdés ez? Nem mondta-e Jézus még a latornak is, hogy 
„velem leszel a paradicsomban” ?! És nem ígérte-e a tanítványoknak, 
hogy „elmegyek és helyet készítek néktek” ?! Hiszen az evangélium azt 
hirdeti, hogy Jézus legyőzte a bűn és halál hatalmát és nekünk örök 
életet szerzett! Ez a mostani ige bizonytalanná akarja tenni ezt a boldog 
hitünket és reménységünket? Nem! Nem az ige akarja bizonytalanná 
tenni, hanem — ahogy Jézus mondja — a hamis mammon, azaz a földi 
javak kísértése. A sáfár éppen azért lett hamis, mert a földi javak szere- 
tete elszakította őt Istentől is, embertársaitól is. Jézus azt akarja, hogy mi 
ne bukjunk el ebben a kísértésben. Isten máris a „barátunk” , hiszen meg
bocsátott és helyet készített nekünk az örökkévalóságban. De nekünk
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mindhalálig gyakorolnunk, élnünk kell ezt a barátságot. Vigyázni, hogy 
életünkben a földi javak soha ne kerüljenek Isten, a mi egyetlen, igaz ba
rátunk helyére. Harc ez a javából! De éppen ebben segít minket Jézus 
példázata: amíg tudom, hogy sáfár vagyok és számot kell adnom Isten
nek, addig a hamis maromon nem szakíthat el attól, aki sáfárává foga
dott.

Ha pedig majd felettünk is elhangzik a döntés: „Nem lehetsz tovább 
sáfár!” , ha elfogy, kihull kezünkből végleg a hamis mammon, mert „el
szakad az ezüstkötél, összetörik az aranypohár, a korsó eltörik a for
rásnál, a kerék belezuhan a kútba és a • por visszatér a földbe és olyan 
lesz, mint volt” , akkor sem (lesz okunk rettegni: hiszen a sötét függönyön 
túl, az örök hajlékokban barátok várnak ránk és „a lélek visszatér Isten
hez, aki adta”. (Préd 12, 6—7)

Dókáné Lakos Magdolna

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 10. v a s á r n a p

lKor 12,1—11

Egzegezis

Kijelölt textusunk eredeti szövegét különösen is fontos és hasznos 
gondosan elemezni, mert tele van elkoptatott, elszíntelenedett, egyolda
lúan értett fogalmakkal. Ha mégis sikerül ezeknek az eredeti gazdag 
tartalmát feltárni, igehirdetésünk — reménység szerint — nem lesz köz
helyek unalmas emlegetése.

Lelki ajándékok — pneymatikos: Isten Leikétől indíttatott, az ado
mány eredetére utal. Textusunkban ezzel cserefogalomként használatos a 
kegyelmi ajándék — kharisma. Mindkét szó érezteti, hogy nem emberi 
képességekről van szó, hanem Isten különös jóindulata, kegyelme áll a 
háttérben.

Bálvány — eidólon: a látni ige származéka. Isten láthatatlansága 
feszültségét látható, de néma bálványokkal igyekszik feloldani az ember.

Jézus átkozott — anathéma Iésoys: a görög szó jelentése nem kifeje
zetten negatív, Istennek szánt ajándékot jelent, Isten kedvéért meg
semmisített áldozatot. A zsidók Jézus megölésével istentiszteletet vél
tek végezni. Ugyanakkor Pál itt olyan keresztyén gnosztikusokkal pole
mizál, akik csak a „lelki” dicsőséges Krisztust fogadták el — az em
berről, megfeszítettről hallani sem akartak, átokkal sújtották.

Az adományok különbözősége — diairesis: a szó jelent szétosztást 
is. Gondolhatunk arra is, hogy Isten nem fukarkodik az ajándékozás
ban, hanem bőkezűen szétosztja javait közöttünk. Éppen ezért a külön
bözőség nem negatívum, hiszen az egy forrásból (a Lélek) már eleve 
gazdag sokszínűség fakad.

Használni — symferó: együtt vinni, azaz segíteni. Az adományok 
csak így válnak hasznossá.

Gyógyítás — iama: nem a therapeia szó áll itt, amely általános 
szolgálatot, ápolást jelent, hanem az orvosszakértő tette!

Isteni erők munkái — energémata dynameón: a dynamisz a ter
mészetfeletti, isteni jelző. Az energia a hasznos munka.
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Meditáció

A nyár a nagy munkák, a gyümölcstermés ideje a mezőgazdaságban. 
Ugyanakkor a pihenés, üdülés ideje is. Mindkét tény erősíteni látszik 
azt a közfelfogást, hogy a nyári időszak, a szentháromság! vasárnapok 
sora az egyházi esztendőben az ún. „ünneptelen félév” a természetes 
pangás ideje. Isten országában azonban nincs holt idő. A bőven szórt 
Ige gyümölcseit ma keresi életünkben. A kegyelmi ajándékok haszná
nak meg kell mutatkoznia életünkben. Ezért kell most hangsúlyozottan 
is beszélnünk a gyülekezeti élet tartalmáról, értelméről és kézzel fogható 
jelekben megnyilvánuló hasznáról. Persze nagyon fontos, hogy ezekről 
ne csak beszéljünk, de hitünk nyilvánvaló hasznát lemérhessék ember
társaink is.

Az igehirdetés gondolatmenete

1. Tartalmas-e a gyülekezeti életünk?
Pál a lelki ajándékokról szándékozik beszélni, tájékoztatást adni a 

korintusi gyülekezetnek. Ez egy élő gyülekezet. Tele az első szeretet 
lendületével és sok nehéz kísértéssel. Még erős a nemrég levetett po
gány életmód és gondolkozás vonzása.

A mai, „keresztyénség utáni” -nak nevezett világunkban hasonló 
helyzet alakult ki: újra erős a Krisztustól elszakadó újpogány menta
litás. Sokan tartalmas, értelmes életet keresve fordulnak el az egyház
tól. Miért az egyházon kívül? Sok magyarázatot találhatunk: sokakat 
ragad magával a megnövekedett lehetőségek szédítő vonzása, a testi, 
szellemi, erkölcsi korlátok leomlása... S bár nem menthetjük fel ko
runk modern aposztatáit — akik látszólag önhibájukon kívül kiszakad
nak a gyülekezetből, pl. feloldódnak egy nagyváros lakótelepi ismeret
lenségében — de valljuk meg, sokszor valóban a gyülekezeti élet üres
sége riasztja el őket. Mi nem nyugtathatjuk magunkat azzal, hogy való
ban lejárt a keresztyénség ideje, nem tudunk semmit nyújtani a mai 
embernek. Van példa tömeges visszaáramlásra is, van példa vonzó, tar
talmas gyülekezeti közösségekre is!

A beszűkült, értékeit nem ismerő gyülekezet szinte automatikusan 
fut a pogányság felé, ellenállhatatlanul vonzódik a látványosabb élet
forma felé.

2. A néma bálványok vonzásában megszegényedő életek
A bálványok szinte a kezdettől fogva modern világunkig elkísérték 

az emberiséget; hihetetlenül változatos alakot öltve jelentek meg a pri
mitív társadalmakban és jelennek meg napjainkban. A változatosság 
ellenére a lényegük ugyanaz maradt: megszegényítik a vonzáskörükbe 
kerülő emberek életét. A primitív vallások istenségei szinte kielégíthetet
lenek voltak: ajándékkal kellett bizonytalan jóindulatukat elnyerni és 
gyakran követeltek szörnyű emberáldozatot. Korunk bálványai sem érik 
be kevesebbel: hány és hány ember áldozza fel életét a pénz, az anya
giak oltárán. Fiatalok tömegeit fosztja meg az igazán boldogító szere
lemtől a szex bűvölete. Rengeteg családot, felnövekvő gyermeket foszt 
meg a szülői szeretettől egy édesapa alkoholnak „szentelt” élete. . .

Gyülekezeteink s magunk is benne élünk ezek ellenállhatatlan von
zásában.
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3. Az élet fordulópontja: Jézus Krisztus Úr!
Hihetetlen erőfeszítésekkel sem vagyunk képesek magunkat a néma 

bálványok vonzásából kiszabadítani. Igénk fő üzenete szerint azonban 
mégis lehetséges. Jézus legyőzte a gonosz, embergyilkos hatalmakat. 
Azok zsarnokságával, kielégíthetetlen önzésével szemben áll az ő min
dent odaadó áldozata. Az ő uralma, vonzereje az, hogy minden értelmet 
meghaladó módon „megüresítette magát” , szolgává lett, mert végtelen 
szeretetének javaival minket gazdagított. Maga mondja: „én azért jöt
tem, hogy bőségben éljenek” .

Ezen fordul meg minden: kinek tartom, ki nekem Jézus! Őt Úrnak 
tartani, az ő vonzásába belekerülni csak a Szentlélek által lehet. 
A Szentlélek ma is ébreszt hitet, ma is ellenállhatatlan erővel ragadja 
meg azt, aki emberi számítás szerint elveszett, felőrlődött a gonosz erők 
malomkövén.

Ezt a krisztusi szeretetet prédikálni, a Léleknek ezért a munkájáért 
könyörögni az egyháznak ma is a legkorszerűbb, legmodernebb feladata 
és mindaddig az marad, míg emberek tömegét szegényíti meg, fosztja ki 
a néma bálvány!

i. Krisztus vonzásában végtelenül meggazdagodott élet
Sajnálom a haszontalanul múló időt — ezért nem megyek a temp

lomba — mondta valaki és mondják vagy gondolják sokan. Pál a lelki, 
kegyelmi ajándékok gazdagságáról beszélve kijelenti, hogy azok arra 
valók, hogy „használjon vele az ember” . Igénk egyben megfogalmazza 
az igazi gazdagság tartalmát: igazán gazdag az, aki másokat is gazda
gít. Tehát nem az számít, hogy mije vn az embernek, hanem az, hogy 
mit ad tovább.

Az egyház kincsei mind ilyen kapott kincsek, a hívek közt szétosz
tott Krisztus. Ezért végezhetjük szolgálatunkat ebben a világban azzal 
a bátorító tudattal, hogy amit mi adhatunk, az sokak számára életbe
vágóan fontos. Ezért kell ugyanakkor a legalázatosabban végeznünk kül
detésünket, hiszen nem a magunk erejével szolgálunk.

A kegyelmi ajándékoknak több listáját is közli Pál és ez a koránt
sem teljes felsorolás is mutatja azok gazdagságát. Az áldás forrása 
ugyanaz a Lélek, s a gazdag áradatnak csák egy-egy csatornája lehet 
a mi életünk.

A bölcsesség igéje — van bölcs útravalónk az emberi élet távlatá
ban, s ha életünk prédikálja a bölcsesség igéit, lesz hitele ennek a szol
galatnak.
Az  ismeret igéje — a Krisztus ismerete. Életünkben legyen felismer
hető a szeretettel szolgáló Krisztus.
A  hit — mindenki kell, hogy kapja, de lehet a hitünk sokak gond
ját felvállaló, teherbíró hit.

A gyógyítás karizmája — milyen hasznos és szükséges ajándék ez a 
mai kor szörnyű betegségeiben! Ha igazán Űrnak ismerné Krisztust a 
mai keresztyénség, akkor ezt az ajándékot nemcsak kétes hitelű, szek
tás körökben ismernék, de sokakat megmentő gyakorlat lenne.
A z  isteni erők — olyan hasznosan munkálkodó erőkről van szó, me-
lyek nem a másik ember ellen, hanem minden Isten gyermekéért, tehát 

minden embertársért munkálkodnak.
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összefoglalás

A világ jelenségei mindig tükrözik, hogy az egyház hogyan tölti be 
a kegyelmi ajándékokkal Istentől rendelt feladatát. Tovább adja-e vagy 
gátolja Krisztus vonzását. Nagy felelősségünk, hogy a környezetünkhöz 
csorbíthatatlanul eljuttassuk a Krisztus váltságművéből áramló javakat. 
Az sem mindegy, hogy hogyan végezzük ezt a szolgálatunkat. Lehet a 
környezetünket bírálva hadatüzenni, lehet gőgösen visszavonulni — ki
térve korunk kérdései e lő l. . .  Aki azonban tudatában van, hogy aján
dék az, amije van — az nem tehet mást, csak örömmel, Isten iránti 
hálával szolgál, s szolgálata révén sokak számára továbbítja Isten aján
dékát. Győri Gábor

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 11. VASÁRNAP
lKor 15,1—10

Pál apostol korinthusi missziói munkájáról ApCsel 18-ban olvasunk: 
„Egy évig és hat hónapig tanította közöttük az Isten igéjét.” Így érthető 
hogy a magyar és a német szöveg Pál szavait így fordítja: „Eszetekbe 
juttatom az evangéliumot...” A gnóridzó ige jelentése: tudatni, közhír
ré tenni, megismerni. Az angol fordítás a declare igét használja, a fin
nek pedig így adják vissza a szöveg értelmét: „Vezetlek titeket, hogy 
ismerjétek azt az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek.” A korinthu- 
siak példája is mutatja, hogy nem elég az evangéliumot egyszer meg
hallani, hanem arra mindig emlékezni, annak hirdetésére állhatatosan 
figyelni, annak megismerésében folyamatosan vezettetni kell, nehogy 
a gyülekezet hite megerőtlenedjék, vagy helytelen irányba forduljon.

Az evangélium átvételéről, befogadásáról magának a gyülekezetnek 
a léte tanúskodik. Az evangéliumhoz való ragaszkodás, vagy az evangé
lium tartalmának meghamisítása, elferdítése azonban a gyülekezet szá
mára élet és üdvösség, vagy azok elvesztésének kérdése.

A hirdetett evangéliumra épül a gyülekezet hite, ha az alap ha
missá válik, a gyülekezet hite is hamis lesz. Ha megszűnik a Krisztussal 
való helyes közösség, megszűnik a gyülekezet tagjainak egymással való 
közössége is, a gyülekezet széthull. A kapott kegyelemben és reménység
ben csak helyes hittel lehet megállni. Megalapozatlanul, elhamarkodot
tan, „ok nélkül” , céltalanul, meggondolatlanul nem lehet hinni csak 
ide-oda vetődni, tántorogni, bizonytalanul tapogatódzni a különféle el
képzelések között.

A gyülekezet életében ez a megalapozatlanság és céltalanság nyil
vánul meg a halottak feltámadásának tagadásában, mely egyúttal az 
üdvösség tagadását is jelenti, s a hitet csak ebben az életben való 
reménykedéssé korlátozza, ahogy arra 15,19 utal.

Pál újra hirdeti, hogy Krisztus halála és feltámadása értünk történt. 
Hangsúlyozza, hogy mindaz, ami Krisztussal történt, az Írások szerint 
ment végbe, s abban Isten terve valósult meg. Krisztus feltámadása a 
bűnbocsánat és az örök élet bizonyosságát jelenti számunkra. Pál evan
gélium hirdetése nemcsak egyéni tapasztalataira, hanem a Feltámadott 
tanúinak sokaságára épül. Ö is benne áll a tanúk sorában.

Életútjának megváltozásában Pál a Feltámadott erejét ismerte meg, 
s ez számára olyan reménységre nyitott kaput, amelyről így vall: „Né-
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kém az élet Krisztus és a meghalás nyereség.” (Fil 1,21) „Ha élünk az 
Úrnak élünk, ha meghalunk az Úrnak halunk meg.” (Rm 14,8) Mind
abban, ami érte és vele történt Isten kegyelmét látja. Így lesz a fel
támadott Krisztusról való tanúskodás Isten kegyelmének hirdetésévé. 
Ez a kegyelem „nem lett hiábavaló” , üres, tartalom nélküli, igazság 
nélküli, eredmény nélküli — ahogy az itt szereplő görög szó jelentéstar
talma a fordítást sokszínűén lehetővé teszi.

Kinek az élete számára Isten kegyelme alapot és tartalmat ad, 
azt szolgálatra ösztönzi, de a Feltámadottban kapott reménység egyúttal 
felelősségünkre is figyelmeztet, mert neki kell számot adnunk az éle
tünkről, arról, hogy a benne kapott kegyelem nem vált-e hiábavalóvá, 
üressé, eredménytelenné. Ez az ösztönzés és felelősség indítja Pált is 
az evangélium hirdetésére, ki munkájának az eredményességében is 
csak Isten kegyelmét, könyörülő szeretetét látja. — Az eddig elmondot
tak alapján fogalmaztam meg vázlatos igehirdetésem összefoglaló címét:

Életet jelentő kegyelem

Gyülekezeteink erőtelenségének oka a megalapozatlan, tartalom nél
küli és céltalan hit.

Amikor nem tudjuk, hogy kiben hiszünk, egyszerre minden bizony
talanná válik körülöttünk. Félelmeinkből kiutat keresve önmagunk 
szabjuk meg hitünk mértékét, szükség szerint módosítjuk, és a földi 
üdvösségkeresés rabjai, áldozatai leszünk. így hull szét a gyülekezet 
közössége, mert hiányzik az összetartó erő. Azzal védekezünk, hogy a 
hit magánügy, a Szentírást mindenki a maga módján értelmezi, annyit 
fogad el belőle, amennyit jónak lát. De mivel a Szentírást nem ismerjük, 
az sincs, amit elfogadjunk. Minden védekezésünk ellenére marad a tel
jes bizonytalanság.

Amikor nem látjuk magunk előtt a célt, ami felé hitünk vezet, ez 
a céltalanság életvitelünket is meghatározza, hitünknek nincs életfor
máló ereje.

A helyes hit alapja az értünk meghalt és az értünk feltámadott 
Jézus Krisztusról szóló evangélium. Ö az, akiben mi Isten üdvözítő ter
vét, szeretetét és kegyelmét megismerhettük. Ez a Krisztusban megis
mert szeretet és kegyelem nem üres, tartalom nélküli, erő nélküli, ha
nem benne van a mi életünk és üdvösségünk.

1. Isten életet jelentő  kegyelméből hangzik felénk az evangélium
Akkor is, amikor először halljuk és felragyog rajta keresztül az örök 

élet reménységének fénysugara. Akkor is, amikor ismételten vagy rend
szeresen hangzik felénk és segíti, hogy hitünk elmélyüljön, megalapo
zottabbá, teherbíróbbá legyen. Akkor is, amikor van aki mellénk áll 
és szeretettel vezet bennünket a cél felé vezető úton. Mindig, amikor 
vigasztal, bátorít, békességet ad, mert az evangéliumban mindig Isten 
könyörülő szeretetével, életet mentő irgalmával találkozik az ember. 
Ennek ereje nélkül nem is tudnánk hinni, öröme nélkül nem is tud
nánk Istenben bízni.

Az evangélium érthetetlen azoknak, akik mindent a maguk értel
mével akarnak megragadni, de a bűneik alatt szenvedőknek a gyógyító 
orvos szava. Idegen, nevetséges azoknak, akik önmagukban bíznak, de 
az Isten szeretete után kiáltóknak az élet forrása. Azok, akik megismer
tetik nyiladozó értelmű gyermekeikkel, életük utolsó éveiben félelmeket
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hordozó idős szüleikkel, erőt és békességet kereső barátaikkal az evan
géliumot, Isten kegyelmes szeretetéhez segítik közel a rájuk bízottakat. 
Isten rajtunk keresztül is azért hirdetteti, hogy általa megtartson és 
üdvözítsen.

2. Isten életet jelentő kegyelméből lehet reménységünk
Ha az ember önmagára tekint, minden reménységét lezárja a halál. 

A túlvilági életre tekintő különféle hiedelmek, bármennyire embersza
básúak és e földi élet tükröződései, csak olyan elképzelések, amelyek 
éppen azt az alapot nélkülözik, amelyre ráépülhet a reménység bizo
nyossága.

Isten kegyelméből lehet örökélet-távlatú reménységünk. Ennek a 
reménységnek az alapja a Krisztus áldozati halálában kapott bűnbo
csánat és halálból való feltámadása, melyekben — az írások szerint — 
Isten életet mentő terve valósult meg. Ha az ember nem mer erre 
az alapra ráépíteni, akkor nemcsak Isten kegyelmét üresíti meg, ha
nem a saját életét is.

Krisztus feltámadása olyan célt adott elénk, ami tartalmat ad éle
tünknek. Nemcsak ebben az életben reménykedhetünk benne, hanem 
életünkben, halálunkban az Úré vagyunk és vele leszünk az örökké
valóságban is. A hozzá tartozás felelősségével kell járnunk életutunkat, 
mert a Krisztusban kapott kegyelmet és reménységet el lehet veszíteni. 
Aki Krisztus feltámadásához nem meri hozzákapcsolni a halottak fel
támadását, az nem találta meg az Isten kegyelmében bízó hit alapját, 
vagy elveszítette azt. Vele tartalom nélkülivé vált a reménysége is.

3. Isten életet jelentő kegyelméből lehet hitünknek gyümölcstermése, 
munkánknak eredménye

Pál apostol a maga életében mindent átfogónak látja Isten kegyel
mét. Ezért mondja: „Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok.” Hálás Is
ten kegyelméért, hogy a Feltámadott őt megszólította és életének az irá
nyát megváltoztatta. Isten kegyelmét látja abban is, hogy az ő evan
gélium hirdetése sokakat megszólíthatott és Krisztus követésének útjára 
állíthatott. Isten kegyelméből jöhettek létre a gyülekezetek és ez a ke
gyelem tartja meg őket. Enélkül nem tudnak megmaradni és megújulni 
a hitben, elvesztik reménységüket, megfáradnak, a maguk útjára térnek, 
megijednek az őket körülvevők ítélgetéseitől és elbuknak az erejüket 
meghaladó kísértések között.

Hogy ma is vannak gyülekezetek, vannak, akik hordozzák mások 
erőtelenségének terhét is, szembeszállnak a kísértésekkel, erősítik a 
lankadókat, küzdenek a bűnök ellen, felelősséget éreznek az evangélium 
hirdetéséért és a gyülekezet szolgálatáért, az Isten bűnbocsátó és re
ménységet adó kegyelmének a hirdetett evangéliumon keresztül a mai 
embert is elérő erejét mutatja. Minden belső megújulás és minden szol
gálatra kötelezett élet Isten kegyelmét hirdeti. Hogy az egyházaknak 
világméretű kérdésekben is lehet figyelmeztető szava, az Isten kegyel
mének ajándéka.

Ezt az egész életünket átfogó kegyelmet úgy tudjuk megbecsülni, ha 
minél jobban ragaszkodunk az evangéliumhoz, a Krisztus halálában ka
pott bűnbocsánathoz és a feltámadásában kapott reménységhez. Azt kér
jük Istentől, hogy ennek felszabadító örömével és szolgálatra ösztönző 
erejével élhessünk. Magyar László
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SZENTHÁROMSÁG UTÁN 12. VASÁRNAP
2Kor 3,4—9

A textus megközelítése
A textusnak mindenre kiterjedő feldolgozását megtaláljuk a Lelki- 

pásztor 1966. júliusi számában.
A vasárnap témakörét a perikópák felvillantásával jól adja meg a 

Lelkipásztor 1981. júliusi száma: „Isten tesz alkalmassá a szolgálatra.”
Pál szembeállítja a betű és a lélek világát, de nem azért, hogy a 

betűről ne vegyünk tudomást, inkább azért, hogy rámutasson: a kettőt 
egymástól elválasztani nem lehet. Pozitív és negatív sarok együtt adja 
az elektromosságban is a 220 Volt feszültséget.

A betűt a Lélek teszi élővé.
Jézus az Ószövetség betűjét nem törölte el, hanem értelmezte, iga

zolta, kiigazította, esetleg áthúzta. Gondoljunk a hegyi beszéd „én pedig 
azt mondom nektek. . igéire. Környezetének vallásos élete kimerült a 
törvény betűjének szigorú alkalmazásában. Ö felszabadította az embert 
a betűrágás terhe alól.

Az egyháztörténelem során mindig tudták, hogy a betű és Isten, 
szava között különbség van. Luther „pólya-hasonlata” is jó példa erre.

Amikor erről mégis megfeledkeztek — mint például az orthodoxiá- 
ban — az egyoldalú betűkultuszból holt bibliaimádat lett, míg „lelki
mozgalmak” sokszor szektás szélsőségekbe estek.

Az is igaz, hogy a túl konzervatív és a túl radikális egyformán vala
milyen általa felállított betűhöz ragaszkodik, nem Krisztus szelleméhez.

Gál Ferenc: „Betű, szellem, karizma” c. cikkében (Teológia, 1980.
4. sz.) utal Jacob Kremer bécsi biblikus teológusra, aki tanulmányában 
éppen arra tér ki, hogy Pál a maga idejében mit akart mondani ezzel 
a kijelentéssel: „A betű öl, a lélek az, aki megelevenít.” Az apostol azt 
tanúsítja, hogy az élő egyház egyaránt ki van téve a betű beszűkítő 
hatásának, és a Szentlélek szabadságot, lendületet sugalló hatásának, s 
ha a megváltás munkálója akar lenni, akkor nem szabad megfeledkeznie 
a karizma áldásáról. A cikk írója a megoldást abban látja, hogy az em
bereket Krisztushoz kell vezetni, nem a betűhöz.

Karizmának is csak azt lehet nevezni, amiben Krisztus lelkülete 
fejlődik ki. „Ma, amikor az egyház életét a dinamizmus, a kísérletezés és 
az új megoldások keresése jellemzi, jó kutatni azt a módozatot, aminek 
segítségével a betűből az igazi szellemet olvashatjuk ki.” (Gál)

Gondolattöredékek az igehirdetéshez
Peter Marshall: Nincs helyed a temetőben c. kisregénye a lélek 

nélküli kötelesség-szolgálat jó papi tükre: „Nekiláttak az évfordulói 
ebédnek, az aranyos pulykának az aranyos tányérokon.

Joseph — mondta végre a lelkész —, te voltál már valaha a 
Dzsumbujban?

Nem apa.
Akkor eljössz velem ma délután.
Muszáj ?
Kötelességünk Joseph — mondta a lelkész.
Apja elkezdett beszélni a tömeghez. Beszélt neki az örömhírről, ar

ról, hogy sok-sok évvel ezelőtt éppen ezen a napon született az Elkezdő, 
meg kell mondani, az övékhez nagyon hasonló körülmények között: sze-
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génységben. . .  Micsoda szegénység Joseph — mondta a lelkész — és 
felhajtotta kabátja szőrmegallérját, hogy ne fázzon a füle. Ennek is így 
kell lennie — tette hozzá rejtélyesen.”

A kisregényben Joseph, a lelkész fia összeroppan és az elmebajba 
menekül.

Alkalmatlanságunkkal még azok életében is helyrehozhatatlan kárt 
okozunk, akiket különben szeretünk.

Mégsem reménytelen a helyzetünk, lehet alkalmasságunk áz Isten
től. Példa lehet számunkra etekintetben Ábrahám Lincoln élete. Benne 
valóban a betű—lélek karizma összhangját fedezhetjük fel. Életében újra 
és újra anyja kedves igéje érvényesült: „Én vagyok az úr, a te Iste
ned . . . ” Anyja utolsó szavai is ehhez a nagyszerű evangéliumhoz kap
csolódtak: „Elmegyek tőletek Ábrahám, és nem térek vissza... Szeret
ném, hogy mindvégig úgy élj, ahogy tanítottalak, szeresd mennyei atyá
dat és tartsd meg a parancsolatait.”

Amikor 1860-ban maga mögött hagyta springfieldi otthonát, és a 
washingtoni elnöki szék felé fordította tekintetét, zászlajára ezt az igét 
hímezték: „ Légy bátor és erős, ne félj és ne csüggedj..

A polgárháború alatt közvetlen munkatársai nem egy éjfélkor bú
csúztak el tőle imádság közben úgy, hogy reggel ugyanígy találták. Kö- 
nyörgött a lélekért.

így formálta Isten alkalmassá a szolgálatra.
„A  mi alkalmasságunk az Istentől van” , vigasztaló, bátorító, erő

sítő, de kötelező ige is.
Valamikor a húszas években repülőgép szállt át a perui kősivatag 

fölött. Hirtelen mértani pontossággal rajzolt háromszögekre, különböző 
hosszúságú vonalszakaszokra, és hatalmas állatábrákra figyeltek fel.

Történészek, régészek, csillagászok foglalkoztak azóta a különös vo
nalak rejtélyével. Danikén szerint a kősivatagot nem emberi kéz vo
nalazta be.

Nemrég egy budapesti térképész azzal az elmélettel állt elő, hogy 
mindez egy hajdani civilizáció térképe (Zelkó Zoltán: A kősivatag tit
ka). „Nézetem szerint a Nazca-sivatag egy létező világ kapcsolatrend
szerének 1:16-os méretarányban kisebbített gyakorlótere volt, ahol hír
közlő-növendékek észlelés formájában begyakorolhatták az információ- 
átvitel összmunkáját, s egyúttal be is mutathatták az érdeklődőknek.. .  
Mindeddig azért látszott titokzatosnak, mert elfelejtették hozzákapcsolni 
az élő segédletet. Enélkül a vonalrendszerek, az ábrák, betűk némák.”

Szabad talán mindezt úgy transzponálni, hogy a betű, még ha az a 
Szentírás betűje is, nem ad önmagában segítő, életre hívó, Istennel 
kommunikációt létrehozó hatást. Hírközlő növendékek élő segédlete kell 
hozzá, lélekkel, karizmával.

Elgondolkoztató az is, ahogy Zelkó írja: „Megtalálni véltem a kő
leletek részletes átvizsgálása során a jeladó ember három legfontosabb 
alapállásának ábrázolását.

Az első alapállás a jelre vonatkozó állás.
A második az előremutató jeladásnak az alapállása.
A harmadik a hátramutató jeladásnak az alapállása.
A három kőtábla három alapvető jelkommunikációs szabályra ta

níthat meg bennünket, amelyek betartásával bármely direkt közlés 
egyenes vonalon végtelen távolságba továbbítható.

Mi olyan hír közlői vagyunk, melynek átadására nem vagyunk al
kalmasok. Mégis feladatunk a jelre várni, azt hűségesen továbbadni. Is
ten kegyelme, hogy ez mégsem reménytelen. Bolla Árpád

384



Egyháztörténeti évfordulók
I
A tolnai evangélikusság újjászervezője: 

Bárány György
Háromszáz évvel ezelőtt, 1682-ben született a Győr-Sopron megyei 

Beleden Szeniczei Bárány György, aki a török uralom után pusztasággá 
vált tolnai dombok közé nagy szervező erővel és példamutató élettel 
párosult keresztyén hittel tette lehetővé a gyülekezetek életének újra
indulását.

Missziói szolgálatának indítékáról fiának, az utóbb püspöki tisztet 
ellátó Bárány Jánosnak sajátkezű feljegyzéseiből tudunk meg hiteles 
dolgokat. Az alábbi forrásközlés 1757-ből származik, amikor fia édes
apja koporsója mellett — a kor szokása szerint — emlékverset olva
sott fel. A tolnai évekre vonatkozó kéziratos megjegyzését közöljük, 
amely Bárány György eperjesi teológuséveinek időszakát világítja meg.

„Midőn Albummal járna, jutott Dunántúl a Nagys. Báró Petrőcziné 
Asszonyhoz, kinek férje a Török földén holt meg a Tököli mellett. Ki
nek bejelentvén magát, a Nagys.-Asszony kiizen, hogy ugyan szállást, 
ételt és italt fogna neki adni, de Akadémiára egy fillérrel sem fogná 
segíteni, mivel tapasztalná, hogy egy Deák sem tanulna valóságosan 
Istenért, hanem csak a könnyű életért. Mert a Tököly és az ő férje min
den Magyarországi Szuperintendenseknek és Senioroknak instált és kér
tek, hogy nékik rendelnének egy tanítót, kit a Török földén étellel, fize
téssel el fognának tartani, ne kellene úgy élni, mint a barmoknak: de 
csak egy sem találtatott. Ezen megszégyenülvén, atyám Isten előtt fo
gadást tett, hogy ha szinte Tatár országba esnék hivatala, mégis el
menne, ha mindjárt nagy nyomorúságára fogna is szolgálni. És ez a 
fogadás hajtotta őt Tolnába.”

Dr. Fabiny Tibor


