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Tanulmányok

Időszerű evangélikus öntudatért 
Mit jelent ma az evangélikus öntudat?

Az öntudat az egyén és a közösség saját értéke és szerepe a világhoz 
való  viszonyában. Ez egyéni individuális és . közösségi képletben egy
aránt értendő és mindig térben és időben valósítandó meg. S ameny- 
nyire az öntudat korhoz kötött — mégha a múltból is táplálkozik —, 
annyira helyhez kötött is. Ha az egyén vagy a közösség — bármilyen 
nagymúltú és értéket hordozó is — nem tud az őt körülvevő világban 
saját szerepéről és értékéről kritikus és önkritikus módon „vallani” , e 
szerepével és értékével tevőlegesen cselekedni, akkor aligha beszélhe
tünk időszerű öntudatról.

 Felvetődik a kérdés, hogy miért kell az öntudatot.„időszerű” jelzővel 
pontosítani, hangsúlyozni, hiszen az öntudat időszerűség nélkül annyi
ra irreális, mint a nap melege nélkül.

Viszont ebben az esetben az öntudat időszerűsége alatt azt az elvi 
álláspontot és gyakorlati magatartást értjük, amely az adott kor idő
szerű, konkrét „kihívásaira” adott „válaszaiban” realizálódik.

Ami a téma időszerűségében időtlen

Luther 95 tételének 62. pontja azt mondja, hogy „az egyház igazi kin
cse az Isten kegyelmének és,, dicsőségének legszentebb evangéliuma.” Ez 
annyit jelent, hogy a keresztyén ember hitének és életének alapja és 
forrása az örömhír, amelynek szerzője és alanya térben és időben in- 
karnálódott Jézus Krisztus.. „Jézus létéről szóló források olyan sok konk
rét részletet tartalmaznak, . . .  hogy semmi szükség sincs arra, hogy 
történetiségét vitassák és a vallásos költészet szférájába utalják.” (1) 
Viszont ez a valóságos történelmi személy, ember Jézus ‘— időszerű ön
tudatunk alapjában ennek is helye van — valóságos Isten is volt, és 
feltámadása, ill. mennybemenetele által annyira tér- és időnélkülivé 
vált, amennyire ez volt az inkarnáció előtt is, hogy ezentúl mindenki 
sajátjának tekinthesse. Ez Istennek Jézusban megjelent időtlen szere- 
tete, amely vállalta azt a „kockázatot” is, hogy ilyen értelemben a teo
lógia ne beszéljen „steril” evangéliumról — az inkarnáció is egy ala
posan „megtépázott” és megkérdőjelezett teokráciába ágyazódott bele 
—, „hiszen a teológia feladata éppen az, hogy konkrét történeti hely
zetben, egy meghatározott kultúrában, de univerzális érvénnyel és 
igénnyel szólaltassa meg Krisztus evangéliumát” . (2)

Ezt fejezte ki már a pogányokból lett keresztyének első konfessziója 
is — Jesous Kristos Kyrios —, mellyel Jézusnak „minden név” és nép 
feletti Úr voltát vallották meg, amikor — többek között — a római 
császári hatalom már szuperlatívuszokból kifogyva istenként tiszteltet-
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te önmagát. Ugyanezt elmondhatjuk az egyetemes keresztyén hitvallá
sok keletkezésével kapcsolatban csakúgy, mint névadó Ágostai és a 
többi hitvallásainkra vonatkozólag is.

A hitvallások születése mindig függvénye annak a problémának, ami
kor az időtlen isteni szeretetet, — amelynek hordozója a külön kinyi
latkozás —, résziben vagy egészében megkérdőjelezték, ill. helytele
nül értelmezték.

Amikor a ma evangélikus öntudatának mibenléte áll vizsgálódásunk 
középpontjában, akkor az „alapvetésben” egyetemes keresztyén örök
ségünkön túl sajátos evangélikus örökségünket is meg kell vizsgálni, 
amelyekről e sorozatban külön is szó lesz, itt abból az aspektusból vi
lágítva meg, hogy mit jelentett az időtlen isteni szeretet, amely emberi 
ajkakon — viva vox evangelii — és írott konfesszióban egyaránt hang
zott és megjelent — ismétlem — „egy meghatározott kultúrában” . Más
képpen megfogalmazva: hogyan látta a reformáció helyzetét „az egy 
keresztyén anyaszentegyházban” és abban a társadalomban, amelyben 
hangját felemelte?

Reformátor eleink nem új eklézsiát akartak, hanem a mindig meg
újulásra szoruló egyházért szálltak síkra — ecclesia semper reformari 
debet —, ahol elejét vehetik az akkor már elviselhetetlenné váló pópás 
uralomnak. Luther magáénak vallotta a CA-t, még ha olyan szelíden 
és halkan lépni nem is tudott, mint Melanchton. Az Ágostai Hitvallás 
gerincét képező marburgi, schwabachi és torgaui cikkek lutheri ere
detűek. Ezek a cikkek elsőrenden vitairatként tartandók számon (pl. 
Luther—Zwingli kollokvium Marburgban) és a legkirívóbb visszaélések 
miatt születtek és nem egy új egyház létrehozására. A CA 450 éves év
fordulójával kapcsolatban ezt a Vatikán részéről is elismerték. „Az 
Ausburgi Hitvallás kifejezett szándéka, hogy tanúságot tegyen az egy, 
szent, egyetemes és apostoli egyház hitéről. Szó sincs különc tanításról 
vagy egy új egyház alapításáról, hanem a keresztyén hit tisztántartásá
ról és megújításáról az ősi egyházzal összhangban.” (3)

Természetesen ez a méltatás — többek között — a CA VII. és VIII. 
cikkére épül, amely az egyház örökérvényűségéről szól és az egységgel 
kapcsolatban elegendőnek tartja, ha egyetértés van az evangélium hir
detése és a szentségek kiszolgáltatására nézve úgy, hogy előbbit „tisz
tán tanítják” és az utóbbit „helyesen szolgáltatják ki” .

A lutheri reformációval kapcsolatban feltett kérdés másik fele azt 
a társadalmi közeget érinti, amelyben a reformáció hangját felemelte. 
A CA olyan hitvallás volt, amelynek minden szelídsége és halkszavú- 
sága ellenére nemcsak vallási, hanem társadalmi, politikai aspektusú is 
volt.

Egyfelől a vallási ügyek rendezésére birodalmi gyűlésen került sor 
és nem egyházin. (4) S itt V. Károly bármennyire is rendezni szerette 
volna a birodalom ügyeit vallási szinten, ennek politikai háttere is 
volt; nevezetesen Németországban egységes politikai—vallási hátteret 
akart teremteni, elsősorban a már Bécs alatt tevő török megállítására, 
másodsorban, — de nem másodlagos céllal —, ezzel az egységgel akar
ta a császár a pápaság világi hatalmát ellensúlyozni.

A reformáció nyilvánvalóvá tette, hogy az egyház hatalomnélküli 
szolgálatra küldetett. Ezt a reformáció politikumának is lehet tekinteni. 
A zsákutcába jutott egyház számára evangéliumot hirdetett a reformá
ció, a megtérés evangéliumát, hogy „visszatérjen az egyház hatalom
nélküli küldetéséhez” . (5)
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Ami a téma időszerűségét meghatározza

Ahogyan nem lehetett volna méltóképpen a CA 450 éves évfordu
lóját sem megünnepelni a hazai és külföldi lutheranizmus időszerű ön
tudata nélkül, úgy nem készülhettünk volna már az elmúlt évek fo
lyamán sem és ma sem készülhetnénk e nélkül méltóképpen Luther 
születésének 500. évfordulójára és különösen az 1984-ben Budapesten 
megrendezésre kerülő LVSZ VII. Nagygyűlésére. Így hát sok egyéb 
szolgálatunk mellett, az egész világ evangélikusait mozgósító, előttünk 
álló Luther-évfordulóra és az LVSZ Nagygyűlésre koncentrálva hitval- 
lásosan, tudatosan és minden kihívásra sajátosan evangéliumi felelős
séget hordozva kell a lutheri keresztyénségnek színt vallani.

Különösen az LVSZ soron következő Nagygyűlése ad alkalmat a 
tagegyházaknak arra, hogy helyileg és az LVSZ-en keresztül tegyenek 
hitvallást időszerű öntudattal arról a Krisztusról, aki a mában is „Ky- 
rios”-ként „Diakonos” , világunk individuális és közösségi problémái
nak 24. órájában.

Ez két kérdést vet fel: Mit jelent a múlt öröksége időszerű evan
gélikus öntudatunkban és hogyan valljuk ezt meg ma konfesszionáli- 
san? A kérdés első felére így válaszolhatnánk: A múlt öröksége idő
szerű evangélikus öntudatunkban rendkívül sokat jelent a Krisztusról 
bizonyságot tevő kontinuitásban, de — miután ez mindig idői, korhoz 
kötött történés — ezért nem jelenthet számunkra mindent. Éspedig 
azért nem, mert — példának okáért — jól lehet hazai evangélikussá- 
gunk eredetét az 1523-as budai országgyűlés 54. törvénycikkének — a 
lutheránusok fejvesztése és jószágainak elvétele — hatálybalépésével 
datálja, de ez is csak azért történhetett meg, mert egyszer volt 1517. 
október 31-e Wittenbergben — így vezethetjük vissza eredetünket Krisz
tusra, aki már számunkra „minden mindenekben” . Természetesen, most 
már példánkon túl, hazai egyházunk történelmét, haladó nemzeti ha
gyományokkal együtt magunkénak tudjuk, és öntelt büszkeségtől men
tesen valljuk, hogy népünk történelmében számarányunkat messze meg
haladóan kiváló költőket, írókat, képzőművészeket, zeneszerzőket, poli
tikusokat, tudósokat, nyelvészeket adtunk hazánknak az elmúlt évszá
zadokban egészen napjainkig, és efelől jó reménységgel vagyunk a jövőt 
illetően is.

Így öntudatosan állunk az „egy keresztyén anyaszentegyház”, a lu
theri eredetű reformáció és ennek magyar eleink által a gályarabságig 
menő hűséggel képviselt öröksége talaján. Ezekkel, mi ma élő evangé
likusok kontinuitásában tudjuk magunkat.

A ma világának kérdései mások, mint a 16. század első felében 
voltak pl. Németországban. A  vallási, egyáltalán a hitélet kérdései is 
másként vetődnek fel ma, mint akkor, másként hazánkban a két világ
háború között, és másként ma a szocialista társadalomban, és me
gint másként Svédországban, mint éppen a fekete Afrikában. „Ma 
már nem elég, ha a régi hitvallásokat ismerjük. Az egyik leginkább 
elgondolkodtató mondat ezt így fogalmazza: ,Atyáink megváltották az 
ő hitüket. Arra törekszünk, hogy az ő hitvallásaikat valljuk.’ Ma már 
nem elég régi hitvallásokat ismételni. Azok kijelentéseit a mi időnkre 
kell alkalmazni és az evangéliumot a jelen kérdéseivel konfrontálni. 
Másképpen is kifejezhetném ezt: hitvallás megvallás (tanúságtétel) nél
kül halott. A hitvallás nélküli tanúságtétel viszont rajongásba visz. 
Ezért kell ma tanúságtételünknek (megvallásunknak) az atyák hitvallá
saival való kontinuitásban történnie.’' (6)
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A ma evangélikus emberének tanúságtétele csak a hitvallásokkal 
való egységben lehet öntudatos, mert így nem fenyegeti a hitvallás nél
küli szektásodás veszélye. Ugyanakkor a „hogyan valljuk ezt meg ma 
konfesszionálisan” kérdés annyit jelent, hogy nem maradhatunk a hit
vallások „fogságában” , ugyanis a reformátorok sem „horgonyoztak le” 
az egyetemes hitvallásoknál, azok vég nélküli citálásával, hanem azo
kat helyzetükre nézve — mai kifejezéssel élve a kor „kihívásaira” — 
interpretálták, s ugyanakkor azok „szellemét” megőrizve „tovább léptek 
rajtuk” vissza az Íráshoz, hogy „eredetiben” mutassanak rá Krisztus 
érdemére és általa az üdvösség és az egyház egyedül lehetséges útjára. 
S mindezt tették saját korukbán.

Ez sajátos evangélikus örökségünk indirekt üzenete a XX. sz. má
sodik felében élő evangélikusai számára. Voltak hazai egyházunkban 
is a második világháború után olyanok, akik a „sorok között is tudtak 
olvadni” és volt olyan „érzékeny készülékük”, amellyel még az in
direkt üzenetet is tudták „érthetően venni és tovább adni” . Ebből szü
letett az „úton járás” , ahol találkoztunk Jézussal, hogy „személyéről 
úgy tegyünk bizonyságot ma, mint Diakonosról, aki hatalmát nem az 
uralkodásban, hanem a szolgálatban gyakorolja” . (7)

Amire időszerű evangélikus öntudatunknak irányulni kell

Röviden választ kell adnunk azokra'' a kérdésekre, amelyek kihí
vásként jelentkeznek. Ezek a mai világot érintő égető kérdések és „ki
hívások” felvetődnek saját gyülekezeteinkben is önmagunk és gyüle
kezetünk szolgálatát és önértelmezését illetően is. Ezen belül három 
területet kell megvizsgálni.

1. Gyülekezeteink és az időszerű öntudat
Az imént felvázolt, válaszolni, konfrontálni tudó, időszerű evangé

likus hitvallásos öntudat vajon nem egy fantom?, amely legszebb ün
nepnapjaink álmaiban jelentkezik és azután jönek az „egyszemélyes” , 
az egyetemes papság gyakorlatáról mit sem tudó gyülekezeti hétköz
napok, amikor a „gépezet” csak akkor működik, ha a lelkész minden
hez ért, mindenütt ott van és mindent csinál. S mikor jön a vasárnap, 
akkor a gyülekezet egy agyonhajszolt és „kicsavart” ember benyomá
sát keltő lelkészt lát a szószéken, mely által ismét igaznak véli Szé
chenyi egyik mondását: „Aki sokféle ember akar lenni, kevésbé lehet 
tökéletes egy téren.” Pedig a lelkész nem „akar”, hanem szükséges, 
hogy ezerfelé szakadjon hiányzó öntudatos gyülekezeti munkások hiá
nyában. Sokan ugyanis azt a magatartást tanúsítják, hogy sopánkodva 
csak a régi népegyházi gondolkodásmóddal és formával tudják elkép
zelni a ma problémáinak megoldását, ugyanis azok nagyságát látva 
hivatkoznak „nyugdíjas gyülekezet” mivoltukra, kicsiségükre, a szeku
larizációra és így tovább.

Vannak artikuláris templomok, melyek renoválási költségei messze 
meghaladják a gyülekezetek anyagi erejét, de köztudottak a szanált 
városrészek, a fluktuáció, hogy csak a legismertebbeket említsem.

Nem a kitanítás, a mellébeszélés vagy valamiféle kincstári optimiz
mus, hanem a felelős segítőkészség mondatja velem, hogy a problémák 
rendszerint gyökérjellegűek. éspedig hitbeliek. Luther szerint: „Amennyit 
hiszel, annyi a tied” . Ha ez a hit befogadja Istent, akkor minden a mi-
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enk. Egyáltalán nem kell megbotránkoznunk azon, hogy manapság nem 
hisznek az emberek úgy, mint pár évtizeddel ezelőtt. S nem kell erre a 
keresztyén öntudat hiányát visszavezetni. Korábban sem csak hitrejutott, 
új életben járó gyülekezeti tagok töltötték meg templomainkat, melyből 
következik, hogy sok helyütt a múltból a mába nem tudtunk tradicioná
lis hitnél egyebet „átörökölni” .

Azt kell mondanunk, hogy ez egy „természetes” folyamat: az em
berben nincs Isten iránt félelem és bizalom. (Vö. CA II.) „Nincsen sem
mi különös vagy rendkívüli abban, hogy az ember nem hisz Istenben: 
ez természetes. Sőt az a rendkívüli, az a csoda, ha hisz Istenben. Egye
dül Isten az, aki önmaga iránt bizalmat, azaz hitet ébreszt azzal, hogy az 
evangéliumban elénk állítja Krisztus értünk hozott áldozatát, és ebben 
megmutatja meg ne.m érdemelt szeretetét. Így ébred egyszerre az igazi 
Isten-hit és az igazi Krisztus-hit az evangélium hirdetése nyomán, ,ubi 
et quando visum est Deo’ — ahol és amikor Isten jónak látja. (CA 
V :2) így épül egyedül Isten kezdeményezésére a hivők közössége, az 
egyház” . (8) Miután mindig is az evangélium hirdetése és a szentségek 
kiszolgáltatása szülte, éltette és újította meg az egyházat — ezt tegyük, 
de Isten csak akkor tud felhasználni eszközként, ha mi is hitvallásos 
öntudattal számolunk Ővele az élet minden területén. Csak így tud 
munkásokat küldeni az aratás Ura, akiktől már számon lehet kérni az 
időszerű öntudatot, a Gyülekezeti Segély szolgálatát, a diakóniai élet
vitelt, mert „hit által nyerjük el a Szentlelket, azért a szívek is meg
újulnak és új indíttatásokkal telnek meg annyira, hogy jó  cselekedete
ket tudnak teremteni” . (CA XX.)

Ennek a hitnek, következésképp öntudatnak társadalmi kihatásai 
közvetett és közvetlen formában is jelentkeznek, ill. kell hogy jelent
kezzenek. Ez természetszerű, mert Isten teremtésbeli „életrendjei” a há
zasság, család, munka, állam, művészet stb. a társadalom szerves része 
és azokban fungál. Az életrendekben élő és tevékenykedő, az új élet
ben járó keresztyén embernek, miután nemcsak mennyei elhivatása van, 
hanem földi is — ez utóbbi vocatiót Luther vezette be — ebben kell 
keresztyén meggyőződését gyümölcsöztetni, mint akinek erre mandátu
ma van. „Ez az új ember — akiben Krisztus él — odafordul a fele
baráthoz, a társadalomhoz és a világhoz, minden erejét arra fordít
hatja, hogy másokkal törődjék és értük dolgozzék. A Krisztusban újjá 
lett ember hasznos szolgálatot végezhet a társadalom javára megszen
telt életével, becsületes munkájával, tiszta családi életével, megbízható
ságával.” (9)

Itt egy pillanatra megállnák, mert itt „szorít a cipő” , itt van baj a 
„lutheránus öntudattal” .

Pár éve interjúvolta meg a Vigília a HNF főtitkárát Sarlós Istvánt, 
aki a többi között elmondta, hogy ha Zsebők professzort hallgatja vagy 
Pilinszky János verseit olvassa, akkor tudja, hogy milyen a meggyőző
désük, és ez a pozitív a társadalomban. Ezt Kádár János úgy fogalmaz
ta meg más összefüggésben, hogy „minden legyen az, ami a neve, 
ahogy hívják” , ő azt szereti ételekben és emberekben egyaránt.

Ez a mi esetünkben nyilván azt jelenti, hogy az evangélikus lel
kész, a vasgyári munkás, a bizományi becsüs, a tervező mérnök stb. 
munkájával és életvitelével tegyen hitet meggyőződéséről. Vagyis mun
kája. legyen tisztességes, lelkiismeretes és az adott előírásoknak meg
felelő. Nem kell a brigádban „reggeli áhitatot” tartania senkinek ah
hoz, hogy előbb-utóbb rá ne kérdezzenek becsületes, megbízható mun-
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kájának, esetleges megnyilatkozásainak, közösségi magatartásának moz
gatórugóira. Ekkor kell színt vallani: „Aki vallást tesz rólam az em
berek előtt. . jézusi elvárás alapján, mert a hivő embernek minden 
tevékenysége coram Deo történik, és így ez is istentisztelet.

Bizonyára nem „illik” egy ilyen tanulmányban a személyes hang
vétel. de nem „felülről, kívülről, hanem belülről” szeretném megra
gadni a kérdést. Mindig érzékenyen reagáltam az öntudatosan meg
vallott hitre és annak „elkenésére, elpalástolására” , hitüket bizonyos 
mértékig megvalló gyülekezeti tagjaink negatív „hatáskeltésére” . Ez 
utóbbival kapcsolatban mindig Nietzsche „híres” mondata jut eszembe: 
„Megváltottabbnak kellene lenniök a megváltottaknak, hogy hinni tud
jak Megváltójukban” . Keserűen ízlelem e szavakat és bizonyos mér
tékig igazat is adok neki. Még elmarasztaló igei alapja is van. Egy 
példa a sok közül: „Hitvalló keresztyénnek lenni nem előny és nem 
erény” — mondotta minap egy evangélikus orvos. „A keresztyén élet
vitel — mondottam — miért követelne a maga számára privilégiu
mot, ugyanis a keresztyén életvitel tudatos szolgálat, mely az erény 
kereteit már születése pillanatában kinőtte. Az Emberfia sem azért jött, 
hogy neki szolgáljanak, hanem hogy Ő szolgáljon, és életét adja vált- 
ságul sokakért. Jézus többnek, mint erénynek nevezte azt, amikor va
laki életét áldozza barátaiért.” „Ti papok, mindent meg tudtok magya
rázni” mondotta ő. „Mi lelkészek, nem papolni, hanem öntudatosan se
gíteni szeretnénk” — fejeztem be a párbeszédet. Természetesen említ
hettem volna korábbi szolgálati helyem egyik presbiterét is, akinek 
munkahelyén is köztudott „veretes, hitvallásos öntudata” , és sok korábbi 
elismerése közül a legutóbbi kormány-kitüntetés magas anyagi honorári
ummal arról beszél, hogy a jól végzett munka manapság is „előny és 
erény” , pedig itt csak az egyik „életrendben” gyümölcsözött az öntudatos 
hit.

Természetesen hasonlóan „mehetnék végig” — példákat is hozva 
— a többi életrenden is — család, házaság, stb. —, megvizsgálva, hogy 
mit jelent bennük a ma evangélikus öntudata. Erre itt most nincs le
hetőség, ui. életrendenként egy-egy tanulmányt igényelnének, és arra 
sem, hogy ezekkel kapcsolatban az alkoholizmust, az öngyilkosságot, az 
abortuszt, a közömbösséget, a nihilizmust, a mi korunkban feltétlen 
megoldásra szoruló ökológiai problémákat (környezet-, víz-, levegő- és 
hangszennyezés) megvizsgáljuk a témával kapcsolatban. S ugyanakkor 
„világunk kihívó kérdéseire” is válaszolnunk kell. Nem maradhatunk 
némák, valamiféle előkelő semlegesek, az eseményeken kívülálló vagy 
felette álló bölcs megfigyelők korunk égető kérdései között. Üjra és 
újra állást kell foglalnunk, a hitünket meg kell vallanunk a követ
kező kérdésekben: háború vagy béke, kizsákmányolás vagy igazságos
ság, szocializmus vagy kapitalizmus, gazdasági elnyomás vagy igazságos 
nemzetközi gazdasági rend, éhség vagy kenyér egyenlő elosztása fegy
verkezés, nukleáris fegyverek, rakéták, vegyi fegyverek vagy leszerelés, 
kolonializmus, neokolonializmus vagy status quo, faji elnyomás vagy 
faji egyenlőség, hívők és más világnézetű emberek szemben állása, 
vagy együttmunkálkodása a békéért és társadalmi haladásért.” (10)

Azt hiszem, elkötelezett hitvallásos öntudatunk nem fog sokat té- 
pelődni a döntést illetően. Ugyanakkor azt is világosan kell látni, hogy 
ezen kihívások megválaszolása nemcsak a szakemberek szakmai ügye, 
hanem az egyetemes keresztyénségre csakúgy felelősen tartozik, mint 
akik nukleáris katasztrófával fenyegetik földünket.
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2. ökumenizmus és az időszerű evangélikus öntudat
Sorozatunkban ez a téma felekezeti lebontásban részletesen kidol

gozásra kerül, így csak örökségünket és feladatunkat érintem.
Hitvallásos örökségünk kötelez a nyitottságra, az azonosságokon ke

resztüli közösség megteremtésére, mert aki a közösséget, a konszenzus 
keresését megtagadja, az nemcsak hitvallását, de az egyház lényegét 
is megtagadja. (Jn 17,22—23)

Az ökumenikus párbeszédnek — multilaterális és bilaterális síkon
— a mi világunkban rendkívül nagy a jelentősége, mert „a keresztyén 
közösség, amely minden népből és nemzetből hívatott, és az egész vi
lágra küldetett, túllép minden nemzeti, ideológiai és politikai határon, 
és így egyúttal a megbékélés jelévé válik és a megértés fontos hiúja
ként szolgál olyan népek között, amelyek különböző társadalmi rend
szerben élnek” .

Világunkban rendkívül nagy „luxus” lenne erőinket lekötni, mint 
szemben álló egyházak, de még az egymás mellettiség koncepciója is 
ésszerűtlen. Csak közösségben, ki-ki saját konfesszionális örökségét 
megőrizve tudjuk a mában Urunk küldetését betölteni.

3. A marxizmus és az időszerű evangélikus öntudat
Erről a relációról itt most csak hazai vonatkozásban szólhatok, és 

ebből a behatárolt területből adódóan diakóniai teológiánk alapján.
A diakóniai teológia nem a szocializmusban magát egyháznak tudó 

keresztyénség speciális ideológiája, hanem olyan teológia, amely krisz- 
tológiai alapvetésből kiindulva „újraértelmezi” az egyházat és küldeté
sét. Természetesen ezt a teológiát nem lehet elválasztani attól az egy
háztól, amely szülte és amelyet „szolgál” . Ez a következőket foglalja 
magában: Egyfelől a diakóniai teológia nem konvergál ideológiákkal
— marxizmussal sem — ill. azok világnézeti alapjaival, mert ezzel ön
álló értékét és szerepét elveszítené. Másfelől képes differenciáltan meg
határozni az egyház szolgálatát, tekintettel arra a közegre és szituá
cióra, amelyben él — ezért mindig „modern” , mert időszerű. Végezetül, 
de nem utoljára a diakóniai teológia tudatában van annak, hogy az 
egyház mindenkor és mindenhol végezhette és végezheti szolgálatát —, 
mert ez a teológia Krisztusra megy vissza, és benne a kinyilatkoztatás 
„kezdeti elfelejtett” alkotórészei kerülnek időszerű megvilágításba.

Istennek adunk hálát, hogy még „időben” elvezetett annak felisme
résére, hogy nemcsak felekezeti vonatkozásban ésszerűtlen az egymás 
mellettiség koncepciója, hanem a marxistákkal is. Ezt a „bizonyítvá
nyunkat” számon kérték tőlünk, nemcsak itthon, de a külföldi ev. egy
házak is az LVSZ-en keresztül az EVT-ig. Sok bírálat után az idő min
ket igazolt, hiszen ma már mi „taníthatunk” .

A hazai marxista valláskutatók a diakóniai teológiát — a ref. szol
gálat-teológiával együtt — századunk negyedik nagy progresszív pro
testáns teológiai vonulatának tekintik. Hangsúlyozzák, hogy az egyház 
ill. vezetői és teológusai szisztematikusan dolgozzák fel mindazokat a 
politikai morális problémákat, amelyekkel összefüggésben az egyházak 
és a hívők hitükből fakadó felelősséggel tartoznak. Továbbá a szocia
lista társadalom építésében feladatot keresnek és nem a szekularizá
cióval való konfrontációt tekintik elsődlegesnek. Dialogizálnak és nem 
polemizálnak. A marxizmus társadalmi programját emelik ki — nem 
ennek ateizmusát —, a közös problémákat és az együttműködés lehető
ségeit keresik. (12)
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örülünk, hogy „a beindult” szóbeli marxista—protestáns dialógus 
annak a történelmi szükségszerűségnek a következménye, amelyben hí
vők és nem hívők mór évtizedek óta együtt gondolkodnak és dolgoz
nak. Ugyanakkor meg vagyunk győződve arról, hogy e párbeszédnek 
is lesz folytatása és gyümölcse, melyet össznépi-nemzeti egységünk fog 
élvezni.
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Mit jelent
a sajátos evangélikus nevelés?

Sorozatunk egyik témája kapcsán már elhangzott egy nagyon egy
szerűnek látszó, ugyanakkor döntően fontos megállapítás. Az tudniillik, 
hogy mikor azt vizsgáljuk, hogy milyen, vagy inkább, hogy milyennek 
kell lennie az időszerű evangélikus öntudatnak, úgy cselekszünk he
lyesen, ha mindig újra Lutherhez fordulunk, őt kérdezzük, hagyjuk, 
hogy ő tanítson bennünket. Az én feladatom sem lehet más, mint hogy 
Luthert faggassam, mégpedig a pedagógus Luthert, és azt vizsgáljam, 
hogy ő milyen feleleteket ad a keresztyén nevelés kérdéseire.

Itt azonban mindjárt felvetődik egy kérdés. Nem áthidalhatatlan 
az a távolság, ami bennünket mai nevelőket időben és gondolkodásban 
Luthertől elválaszt? Használhatók-e azok a nevelési normák, melyek 
a rendi társadalom zárt egységet alkotó családi közösségei számára ké
szültek? Ebben a nagycsaládban a családfő nemcsak kenyéradó gazdája 
házanépének, hanem irányítója, sőt meghatározója gyermekei jövőjé
nek, s köteles gondoskodni azok lelki fejlődéséről, hitben való előre
haladásáról is. Innen a sokat idézett lutheri mondat: a család apja le
gyen a család papja is. Nevelési módszerei — ti. az apának — a fenyí
tés, fegyelmezés, a szoktatás és a gyakoroltatás. Ilyen körülmények kö
zött minden további nélkül jól érthető Luther szülőknek ajánlott pe
dagógiai módszere: „A gyermekeket arra kell szoktatni, hogy mindennap, 
amikor felkelnék, amikor asztalhoz mennek és mikor este aludni térnek, 
ezeket (ti. a kátét) felmondják, és míg el nem mondják, sem enni, sem 
inni ne kapjanak.” (Nagy Káté: Miatyánk.)
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Ezt a módszert, sőt a káté szövegének memoriterként való tanítá
sát is — jóllehet nyilvánvaló, hogy ezzel Luther a maga korában for
radalmian újat hozott — ma már idegennek érezzük. Annál is inkább, 
mert az az átalakulás, mely napjainkban az egyházban mindenütt — 
az evangélikus egyházban is — végbemegy, tudniillik a tradicionális 
keretek szétbomlása, legérzékenyebben éppen nevelői munkánkat érin
ti. Hol vannak már a több generációt is magába foglaló zárt családi 
közösségek, melyekben a nevelés szinte magától történt, amennyiben 
a modell, melyet a gyermekeknek követni és megvalósítani kellett, szü
leik életvitelében és megélt példájában volt adva. Sokkal közelebb 
érezzük magunkhoz azokat, akik őszintén végiggondolják és nyomon 
követik ezt a feltartóztathatatlan folyamatot és segítenek bennünket 
abban, hogy ezt mi magunk is megtegyük. Így olvashatjuk pl. Gisella 
Hommel könyvét: Religionslose Erziehung in der christlichen Familie? 
(Vallásnélküli nevelés a keresztyén családban?), amely már címében 
is kihívást tartalmaz. Arról ír, hogy ma keresztyénnek lenni nem je
lent kevesebbet, mint elhagyni a megszokottat, a biztonságos otthon 
falait, a védettséget, és útra indulni, mint ahogy egykor Ábrahám tette. 
Nem szabad a nevelésben sem modelleket felállítani — írja — vagy 
egyiket a másikkal szembeállítani, hogy ez, vagy az a helyes, így kell 
nevelni. „Nincs egy olyan pont, ahol megállhatnánk, kijelentve: ez az, 
amit tennünk kell, ennél maradhatunk. Mindig úton vagyunk.” Beszél 
arról a látványos csődről, mely a keresztyén nevelésben időről időre 
megmutatkozik: hogyan veszíti el az egyház hosszú évekig tartó hit
oktatói, konfirmációi után a fiatalokat. Otto Benz (Die Zumutung des 
Glaubens) így fogalmazza meg a szülői tapasztalatot: „Óriási erőfeszí
téssel megkíséreljük, hogy gyermekeinket keresztyénné tegyük. Azután 
egymás után éljük át a csalódásokat. Amit mi fáradságos munkával 
megalapoztunk, azt ők félredobják. Megszerzett ismereteiket, a kegyes 
szokásokat használhatatlan ballasztnak érzik, unalmasnak tartják a 
Bibliát, idegenkednek attól, hogy az egyházzal szoros kapcsolatban ma
radjanak. Nem ritka, hogy az intenzív vallásos nevelés hitetlenséget 
eredményez. Az ellenkezője történik, mint amit szerettünk volna.” Bár
melyikünk gyülekezetében elhangozhatnának szinte szó szerint ezek 
a mondatok szülők, nagyszülők ajkáról, akik gyermekeikért felelősséget 
éreznek. És el is hangzanak mindig újra.

Ha most keresztyén nevelésünk mai kérdéseire gondolva újra meg
kérdezzük: milyen feleletet kapunk ezekre, vagy egyáltalán kereshe- 
tünk-e Luthernél rájuk feleletet, akkor a kérdésre igennel kell vála
szolnunk. Mert a szakadék látszólagos, a távolság nem áthidalhatatlan. 
Csakhogy a felelet-keres.és során nem elégedhetünk meg formai meg
oldásokkal. Azzal, hogy többször idézzük Luther írásait, vagy hogy szi
gorúbban vesszük a kátészöveg tanítását. Sokkal inkább úgy teszünk 
helyesen, ha mélyre ásunk Luther teológiájában, s annak teljes össze
függését szem előtt tartva próbáljuk mindig újra a korszerű és idő
szerű feleletet megfogalmazni. Ha ezt tesszük, eljutunk mi is arra a 
felismerésre, ahova Bjarne Haraide jutott (Why I am Lutheran?): „Lu
ther minden kétséget kizáróan a protestáns egyház legnagyobb nevelője! 
Nevelési módszerének világos megismerése megóv bennünket a modern 
pedagógia kézzelfogható ellentmondásaitól. Így valósággá válik szá
munkra is a jelszó: nem vissza Lutherhez, hanem előre Lutherhez!”

A következőkben vizsgáljuk meg Luther teológiáját, mégpedig ab
ból a szemszögből, hogyan látja ő a nevelés kérdését. Eközben figye-
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lünk arra is, hogyan látja a nevelő személyét és magatartását, végül 
arra, mit tanít Luther a gyermekről.

Amikor Luther a nevelésről beszél, két, egymásnak látszólag ellent
mondó gondolatsor figyelhető meg nála. Az egyik:

A nevelés világi dolog, Isten teremtési rendje alapján az ember 
szívébe írt törvény, az értelem dolga. A nevelés az értelmes ember 
lehetősége és feladata. A szülőknek gyermekük iránt érzett szeretete 
megmondja, hogyan kell nevelni őket. „Az anyai szív többet tud, mint 
a bölcsesség összes könyve” — írja. A nevelés kérdésében az egyház 
irányítása nélkül az értelem is helyes döntésre segít el. Ezt a bűneset 
sem változtatta meg, az ember megbízatása és felelőssége továbbra is 
érvényes. A szülőkről és a felsőbbségről ezt írja: „Ez a két rend képes 
helyesen uralkodni, ha maguk is akarnak!” A hangsúly nem a lehető
ségen, hanem az akaráson van. Nem szükséges — feltételezve a nevelő 
jóakaratát — az evangélium és az igehirdető segítsége. Még kiélezet
tebben: az evangélium nem tanít, Krisztusnak nincs köze ezekhez a 
dolgokhoz. A szülőknek nem kell Krisztust kérdezniük, hogyan nevel
jék gyermekeiket.

A nevelés döntően fontos területe Luthernél a család, s a gyer
meknevelés a szülők feladata. Más nevelők csak mint segítők jöhetnek 
számításba, ha a szülők nem boldogulnak feladatukkal. Az iskolai ne
velés, mely a modern pedagógia centrumát képezi, nem kap nagy hang
súlyt nála. A szülők kötelessége, hogy mint egyfajta felsőbbség gyer
mekeiket kormányozzák (regieren).

Amikor Luther éles határvonalat húz a teológia és a pedagógia 
között, nem szabad arra gondolnunk, mintha kizárná az igehirdetés 
pozitív szerepét a nevelésből. Sőt éppen azt akarja hangsúlyozni. Mert 
a nevelő megfeledkezhet a szívbe írt kötelességről. Ezt mindig újra 
tudatosítani kell számára. Tudnia kell mi a jó és mi a rossz, de a sá
tán gyakran megvakítja, elámítja őt. Ezért van szükség az igehirdetés 
szolgálatára, ami előhozza, megvilágítja a teremtési rendben nyert fel
adatát.

Miben áll ez a feladat? Ahogy a felsőbbségnek gondoskodnia kell 
arról, hogy a világban igazság és rend uralkodjék, a ház falain belül 
az apa a jogrend őre (Hausvater). S ahogy a felsőbbség hatalmi jele a 
kard, úgy az apáé a pálca. Ha most újra arra gondolunk, hogy a ház, 
a családi élet mindig a gazdasági élet, a termelő közösség centruma is, 
már nem olyan idegen a szülőket ilyen értelemben felsőbbségnek ne
vezni, akiknek a vezetés, a kormányzás a feladata. A gyermekeknek 
szükségük van erre a kormányzásra, mert enélkül elvesznének, elpusz
tulnának, hiszen olyan gyengék még. A gyermek nem tud önmaga fe
lett uralkodni, és a gonosznak ellenállni. A szülő feladata egyrészt az, 
hogy kemény kézzel elfojtsa gyermekeiben a rosszat, fegyelmezze, rend
ben tartsa, káros befolyástól megőrizze őket, másrészt a jóra tanítsa 
és vezesse őket. Eközben szigorú szavakra és kemény ökölre van szük
ség, de ugyanakkor odaadó, magát gyermekeiért áldozó, önzetlen sze- 
retetre is. „A gyermeket nem szabad megfélemlítéssel nevelni, hanem 
úgy, hogy egyedül Istentől féljen. S ha ezt megtanulta (ti. a helyes is
tenfélelmet), nem fog később se félni semmitől a világon.” Az apa a 
házban a „viva lex” . Az ő parancsai, döntései határozzák meg időről 
időre a ház rendjét, a gyermekekhez való viszonyát. Szigorúság és jó
ság egyaránt szükséges a nevelésben, s mert nem mindig találjuk el a 
megfelelőt, a „sok kegyelem jobb, mint a túl sok törvény.”
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A nevelés alapja a bizalom. Ha a gyermek gyűlöletet érez a szülők 
iránt, vagy fél tőlük, a nevelés „olaj a tűzre” . Alma és vessző legyen 
kéznél a nevelésben, s a helyes sorrend: az alma a jobb, a vessző a bal 
kézben. Legyen az utolsó szó az almáé, s ez a gyermeket meg fogja 
győzni arról, hogy szülei minden tettének motívuma a szeretet. A biza
lom tehát az a kötelék, amely a szeretetet és szigort összefűzi, s képes 
a feszültséget, mely a kettő között van, feloldani. Ezért a nevelőnek 
mindig arra kell törekednie, hogy meglegyen az egészséges egyensúly 
szelídség és szigor között.

Most pedig vizsgáljuk meg a második, az eddigiekkel ellentétesnek 
tűnő megállapítást. Az első így hangzott: nevelni mindenki tud, aki 
akar. Ez a második viszont azt állítja, hogy a nevelés felülmúlja a szü
lők erejét, mert ahhoz több kell. mint emberi erő, bölcsesség. A 127. 
zsoltárt idézi Luther és ezt mondja: „Sem házat, sem várost nem lehet 
emberi erővel, igyekezettel, bölcsességgel és hatalommal építeni és 
megőrizni!” A „házépítés” itt ezt jelenti: gyermekeket szülni, testükről 
gondoskodni, őket nevelni. „Gyakran fordul elő, hogy ott követjük el a 
legnagyobb hibát, ahol a legnagyobb erőfeszítéssel akartunk okosan és 
bölcsen cselekedni.” S ha eddig arról beszéltünk, hogy a nevelés világi 
dolog, ebben az összefüggésben azt írja Luther, hogy a gyenge értelem
nek szüksége van a hit erejére, az igére és az imádságra, hogy a neve
lés feladatát el tudja végezni. Ebben az értelemben nevelni „divina vir
tus”. Istent kell kérni: te légy házigazda! Bár az embert Isten uralko
dással bízta meg, de ennek az uralkodásnak megvannak a határai. S az 
ember akkor végzi helyesen feladatát, ha mindig tudatában van annak: 
neki is ura — van.

Ebben az összefüggésben még tovább kell haladnunk, amikor a 
nevelés határairól szólunk. Nem lehet valakit Istengyermekségre nevel
ni. A hitrejutás nem egyfajta nevelés eredménye. A hivő ember új te
remtmény. Tehát nem egyszerűen nevelésre, hanem újjászületésre van 
szükségünk.

Mindez azonban nem azt jelenti, hogy akkor nincs is szükség ke
resztyén nevelésre. Luther Isten pedagógiáját hozza fel például. A tör
vény tanítómesterünkké lett — idézi Gal 3,24-et. Isten bennünket is 
úgy akar nevelni, mint egykor választott népét: törvényével, próbákkal 
és bajokkal, de szeretettel is. Mert Isten haragja mindig az atya ha
ragja, s nem az ellenségé. Keménysége nélkül bűneinkben maradnánk 
jósága nélkül nem tudnánk őt szeretni. „A Szentlélek keményen kezdi 
munkáját és barátságosan folytatja.”

Mit tanít Luther az igével történő nevelésről? Nem tesz úgy kü
lönbséget nevelés és keresztyén oktatás (christliche Unterweisung) kö
zött, ahogy azt a modern evangélikus valláspedagógia teszi. Sokkal in
kább a nevelés egyik ágának tartja azt. Luthernél a nevelés a teremtő 
Isten jelenlétének realitásában történik. Ezt a közvetlen jelenlétet kell 
mindig újra a nevelőnek a gyermekben is tudatosítania. Mindazt, amit 
a gyermek a családban szüleitől kap: az életet magát, a táplálékot, vé- 
delmet, gondoskodást, Istentől kapja. (I. Hitágazat magyarázata!) A 
szülők Isten munkatársai, feladatukat Isten jelenlétében, vele együtt 
munkálkodva végzik. Nyíljék fel a gyermek szeme Isten teremtett vilá
gának szépségére, tudjon örülni annak, és cselekedje akaratát. (Gottes- 
dienst) Mert amikor Ef 6,1 alapján engedelmességre tanítja a szülő 
gyermekét, az nem egyszerűen a neki való engedelmesség, hanem ma
gának Istennek. Ezt a nevelést „kettős nevelésnek” is nevezhetnénk,
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mert miközben az ember a külső emberrel foglalkozik, Isten a belső 
emberben munkálkodik: ráébreszt a bűnre és meggyőz a kegyelem fe
lől. Mert a belső gonosz természetet emberi erő nem képes megfékez
ni, azt csak Isten maga tudja legyőzni bennünk.

A keresztyén tanítás másik területe az igehirdetés szolgálata. Ez 
az egyház feladata, de a szülők ebben az egyház munkatársai. A meg
keresztelt gyermekeknek szükségük van a tanításra és az igehallgatás
ra, az ismeretekre. A szülők mint házuk püspökei, kötelesek gyerme
keiket templomba küldeni, igehallgatásra nevelni, majd a hallott igét 
magyarázni, a gyermekekkel gyakorolni. Tehát a keresztyén nevelés 
a gyülekezetbe vezeti a gyermeket. Lehetetlen, hogy a megkeresztelt 
gyermekek ne növekedjenek az ismeretekben, ne tudják, ne értsék, ami 
az egyház életében történik. Ez a nevelés a káté begyakoroltatásával kez
dődik, „gyermeki módon, játszva”, azután egy-egy zsoltár, gyülekezeti 
énekkel bővül tudásuk, majd a Biblia egész gazdagsága feltárul előttük 
lépésről lépésre.

És végül vizsgáljuk meg azt is, hogyan tanít Luther a gyermekről. 
Antropológiájának legszebb része az, amikor a gyermekről beszél. Meny- 
szi feszültséget és harcot tükröz Luther emberábrázolása hit és hitet
lenség, bizalom és kétség között. A gyermeknél ilyesmiről szó sincs. 
Csodálattal beszél a gyermeki gondtalanságról. Saját gyermekeiről ír
ja: „Nem félnek pápától, fejedelmektől, haláltól, ördögtől.” Félelem
nélküli életük alapja Istenhez és az emberekhez való helyes viszonyuk. 
És milyen könnyű, félelem nélküli haláluk. Szépen ír erről Magdaléna 
halálával kapcsolatban. „A  gyermek ismeri a meghalás művészetét, fé
lelem nélkül megy a halálon át a mennybe.” A hitben tanultabbak, mint 
a felnőttek, hiányzik belőlük a kételkedés és az aggodalmaskodás. Lu- 
thernél a gyermeki hit nem egyenlő a hiszékenységgel. A hit Isten ado
mánya, s annak elfogadása nem értelmi funkció, sokkal mélyebb annál. 
S a gyermek elnyerheti ezt az adományt. A felnőtt nincs közelebb Is
tenhez, mint a gyermek, sőt messzebb. Mélyen Krisztusi ez a látás. S 
még egy: lutheránus fülünknek szokatlan, amit Luther itt mond, azt 
ugyanis, hogy a gyermek ártatlan. Nincs kivéve az eredendő bűn meg
rontó. hatalma alól, de a keresztség által elnyerte Isten bocsánatát. 
(Luther amikor gyermekről beszél, mindig a megkeresztelt gyermeket 
érti alatta.) A gyermekben az eredendő bűn mélyen el van rejtve sze
münk elől. A korai gyermekkorban még szunnyad, csak később jön elő. 
Érdekes összehasonlítani ezt a gyermek-látást Erasmuséval. Szerinte az 
ember gyermekként egyszerű anyag, s a nevelés folyamán válik igazán 
emberré. Luther ezt írja: Az emberkép a legszebb a kisgyermekben. 
Ártatlanság, természetesség, félelemnélküliség, bizalom Istenben. Az el
veszett paradicsomot jelképezte számára a gyermek, s az igazi keresz
tyén életet. És végül egy intelme: a gyermekkor Isten akaratából még 
nem ismeri a kereszthordozást. Istennek ez a pedagógiája számunkra is 
legyen példa. Bánjunk óvatosan az ifjú keresztyénekkel, tápláljuk őket 
tejnek italával.

Miután Luthernek a neveléssel foglalkozó tanítását próbáltam fel
idézni, anélkül, hogy a teljességre törekedtem volna, felteszem még 
egyszer a címben megadott kérdést: mit jelent sajátos evangélikus ne
velésünk? Így is kérdezhetem: időszerű-e ma evangélikusnak nevelni? 
Vagy: mitől válik sajátosan evangélikussá nevelésünk? Az világos mind
annyiunk előtt, hogy ez nem valami formai sajátosságot jelent. Nem at
tól, ha megtanítom a gyermekeknek a lutheránus öntudattól duzzadó
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kis verset az elsős hittankönyvből: „Én evangélikus vagyok, halálomig 
az maradok. . stb. (Máskülönben nagyon jónak, használhatónak tar
tom a könyvet.) Nem is attól, hogy a Kiskáté szövegét betanítom kon- 
firmadusainknak, mert annak elsajátítása hallatlan erőfeszítést követel 
a gyermekektől. De akkor mitől? Melyik a járható út?

Az első lépés az, hogy a nevelő először önmaga számára tisztázza 
evangélikus identitásának kérdését. Magamról őszintén el kell, hogy 
mondjam, s ebben talán nem vagyok egyedül, hogy előbb voltam tu
datos keresztyén, mint meggyőződéses lutheránus. Sőt, volt idő, amikor 
sokak szemében az élő hit és a hitvallásosság egymást kizáró ellentétek 
voltak. S ez a sajnálatos szemlélet az egészen fiataloknál, ifjúsági cso
portoknál, sőt még lelkészeknél is megtalálható. Ennek a következmé
nye az, hogy egy rosszul értelmezett ökumenicitással átvesznek kriti
kai érzék nélkül egyházunktól, sőt az evangéliumtól idegen „sajátos
ságokat.”

Anyaggyűjtés közben került elém a már fent idézett könyv: Victor 
Emanuel Beck „Why I Am Lutheran” . Élményt adó volt számomra az 
a személyes hang, hamis öntudattól ment öröm, mellyel kortárs teo
lógusok és gyakorló lelkészek maguk számára és segítségül mások szá
mára is őszintén végiggondolták ezt az identitás-kereső kérdést: miért 
vagyok én lutheránus? Csak azután, ha magam világosan látom, milyen 
hallatlan kincs, ma is élő, szolgálatba lendítő erő lutheri örökségünk, 
tudom azt szolgálatomban is érvényesíteni, és másoknak is, itt konk
rétan a gyermekeknek átadni.

Vegyük most már sorra azokat a vonásokat melyek Luther neve
lésről szóló tanításának legjellemzőbb sajátosságai, ugyanakkor korunk 
evangélikus nevelői számára is irányt mutatnak.

Az első ezek közül Luther világ-szemlélete és életszeretete. A te
remtő Istenbe vetett hitéből fakadóan felfedezi és csodálja a teremtett 
világ szépségeit és gazdagságát. Hálás örömmel fogadja a gondviselés 
ezernyi jelét az Atya kezéből. Nemcsak a lelki ajándékokat értékeli, 
örül a tavasznak, a virágoknak, a madárdalnak. Szereti otthonát, csa
ládját, örül a baráti társaságnak. Vallja, hogy egész életünk Isten szí
ne előtt folyik, egész lényünkkel Istennek szolgálunk. Erre kell taní
tani a gyermeket is. Az élet nem különül el nála szent és profán szfé
rára, nem tanít a bűnös világ megvetésére. Gisella Hommel írja köny
vében: „Számomra a modern teológia nagyszerű ajándéka, hogy vissza
adja az embernek a földet, mint jogos életterét, mint komolyan vett 
partnert. A nevelés feladata ennek a felismerésnek alkalmazása. A fia
tal szereti az életet, a világot!” (Érdekes módon ez a világmegvető ten
dencia mindig újra bekerül a teológiába!) Luther látása, és szemlélete 
a világról így találkozik a mai látással!

A második vonás, melyre figyelnünk kell a nevelő magatartásával 
van kapcsolatban, úgy is mondhatom a nevelő személye. Luthernél a 
nevelés során nagy hangsúlyt kap az értelem, az akarat. Úgy érzem 
akkor érvényesül ez a vonás, ha egyrészt nyitottan közeledik a gyer
mek felé, akarja, és mindent elkövet, hogy megismerje őt és világát. 
S mivel a nevelői tekintély nem olyan magától értetődő ma, mint Lu
ther korában, kell hogy magatartásával, igazságszeretetével és követ
kezetességével kiérdemelje azt. Mert a gyermek ma is keres magának 
tekintélyt. A bizalom a másik fontos vonás nevelő—gyermek kapcso
latban. Luthernél egészen más még a szülő és gyermek kapcsolata, a 
bizalom mindig a szeretet és szigor helyes arányán múlik. Ma szülők
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és nevelők egyaránt a szeretetet sokszor összetévesztik az engedékeny
séggel, s úgy gondolják, akkor nevelnek jól, ha a gyermeket szabadon 
hagyják kibontakozni. Engedékenységgel és jutalmazással önmagában 
a gyermek bizalmát nem lehet kiérdemelni, szeretet és szigor egyfor
mán szükséges ehhez. Az alapvető minden esetben, hogy a gyermek 
megérezze az igazi szeretetet.

Egy következő vonás Luther gyermekábrázolása. Mennyi mindent 
mondtak már el nevelő munkánk partneréről, a gyermekről Luther 
óta: teológusok, pszichológusok és pedagógusok, vallottak róla gyakorló 
szülők. De mondtak-e róla többet? Luther a gyermekben az embert, 
Isten képmását tiszteli. Nem az egyszerű anyagot, mely majd a nevelés 
során válik értékessé, és nem a tökéletlen felnőttet, hanem az ember 
legszebb formáját. Bizalma, nyitottsága, fogékonysága a hit dolgai iránt 
olyan tulajdonságok, melyekre nevelői munkánk során alapozhatunk. 
És vegyük komolyan azt, amit Isten pedagógiájáról tanít Luther: óva
tosan bánjunk velük!

Család és gyülekezet: így kap hangsúlyt Luthernél együtt a ke
resztyén nevelés két fontos területe. Elmondtuk már, és mindenki szá
mára világos, mennyit változott, alakult Luther óta a család. Sokan 
felvetik a kérdést: lehet-e ma egyáltalán „keresztyén” családról beszél
ni? Mégsem mondhatunk le ma sem arról az igényről, meg is kell ten
nünk mindent azért, hogy a családokban felelősség ébredjen megke
resztelt gyermekeik iránt. Tudatosítanunk kell bennük a kereszteléskor 
vállalt kötelezettségüket. A cél ma is ugyanaz, mint Luther korában: 
család és gyülekezet együtt kell hogy hordozza a „fiatal keresztyéne
ket” . Ezzel a közösen vállalt felelősséggel „tervezhetjük” csak a jövő 
egyházát.

Luther reformátori munkájának kiemelkedően fontos területe a 
hivatás kérdése. Isten teremtési rendje, hogy földi hivatásba állít ben
nünket, s Luther visszaadta a világi hivatás méltóságát. A gyermekség 
is „hivatás” (Amt). Beszél arról, hogy a gyermeknek komolyan kell 
vennie, végeznie kell hűségesen gyermeki hivatásának feladatait, mint 
Istentől számára adott rendet. Még fokozottabb mértékben áll ez a felnőtt
korra. Ezért a nevelés egyik fontos feladata, hogy a gyermeket a becsü
letes munka végzésére, értékelésére és szeretetére megtanítsa. Nem kell 
hangsúlyozom, mennyire időszerű a reformátori tanítás komolyan vé
tele. Immel-ámmal elvégzett munka, pénzkeresési forrás, vagy éppen a 
divatos szakmák hajszolása helyett elsegíteni gyermekeinket a munka 
örömére és szeretetére, igazi hivatás-tudatra, sőt még ennél is többre: 
a teremtő Isten rendjének és akaratának felismerésére.

Utolsó vonásként, de mintegy az egész gondolatsort összefoglalva 
beszélnem kell a törvény és evangélium kérdéséről a nevelésben. Nem
csak az igehirdetésben van szükség arra, hogy a kettő közötti különb
séget világosan lássuk, hanem a nevelésben is. Már érintettem az elő
zőkben amit Luther Isten pedagógiájáról tanít: törvényével, próbáival 
nevel bennünket, előkészít, felkészít bennüket a kegyelem elfogadásá
ra. Amikor a nevelői munka határairól beszél, felhívja a figyelmet arra, 
hogy emberi erővel, a pedagógia eszközeivel nem lehet valakit Isten 
gyermekévé nevelni. Ezt a munkát csak Isten maga végezheti el újjá
szülő, új életet ajándékozó kegyelmével. Ez kell, hogy munkánk során 
egyrészt alázatossá tegyen bennünket, másrészt egyre jobban bízzunk 
Istenben, aki munkánkat meg tudja áldani.

Van-e egyáltalán sajátos evangélikus nevelés, vagy inkább csak ke-
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resztyén nevelésről beszélhetünk? Ügy gondolom, hogy ami sajátosan 
lutheri, az az evangéliumnak és teremtett világunknak egyszerre való 
komolyan vétele. Ez kell, hogy meghatározza az evangélikus nevelőt és 
a nevelői munkát is egyszerre. S ennek a munkánknak a gyümölcse le
het az a generáció, mely evangéliumi hitéből folyóan tud teremtett vi
lágunkban felelősen szolgálni.

Keveháziné Czégényi Klára

Martti Parvio

Az Ágostai Hitvallás jellegzetes vonásai 
a Svéd és a Finn Egyházban

A Reformáció kezdetén Finnország az Uppsalai Egyháztartomány 
(azaz a Svéd Egyház) egyik egyházkerülete, a turkui egyházkerület 
volt. Mindazok a szellemi áramlatok, amelyek az európai kontinensről 
Svédországot elérték, Finnországban is éreztették hatásukat — termé
szetesen rendszerint valamivel később. Svédország reformátora, Olavus 
Petri, a 95 tétel kiszögezésének idején nyilván Wittenbergben volt. 
Finnország reformátora, Michael Agricola, a pedagógus és későbbi tur
kui püspök csak az 1530-as évek végén tanult Wittenbergben. A lutheri 
hitvallások nálunk, Skandináviában, elég lassan alakultak ki. Közismert 
az a követelmény, amelyet az 1527-es vasterasi országgyűlés fogalma
zott meg, hogy Isten tiszta igéjét kell prédikálni. Akkor ez volt az 
egyetlen lelki princípium. Egyébként Gustaf Waasa király az új tant 
politikai tekintetben a svéd nemzeti állam keletkezésével kapcsolta ösz- 
sze. Neki német tanácsosai is voltak, ezek közül a legnevezetesebb 
Georg Normann, aki 1540 táján egyházügyi minisztere is volt. A lu
theri hitvallások kialakulása tekintetében legkorábbi irat valószínűleg 
Luther Kiskátéja volt, amelynek bizonyos részei M. Agricola ABC-s 
könyvében, az 1543-ban megjelent első finn nyelvű műben találhatók 
meg. Nyilván hasonlóan alakult ez Svédországban is — természetesen 
valamivel korábban.

Ismert tény, hogy Svédország az 1544-es vasterasi országgyűlésen 
hivatalosan lutheránus ország lett. A király és a rendek megfogadták, 
hogy soha „nem adják fel azt a tanítást, amely most vette kezdetét” . 
Aki ettől eltér, azt kárhozottnak, eretneknek kellett nyilvánítani. Hogy 
mi volt ennek az új tanításnak a tartalma, arra nincs adatunk. A 
szentírás-elvhez tartották magukat. A fejlődés következő foka az volt, 
hogy Svédország első evangélikus érsekének, Laurentius Petrinek, Ola
vus Petri öccsének vezetésével 1561-ben elkészítették az első evangé
likus egyházi rendtartást, amely 1571-ben jelent meg nyomtatásban. 
Ez az ún. Laurentius Petri Egyházi Rendtartás. Eszerint a lelkészek 
kötelesek Krisztus evangéliumát tisztán és igazán hirdetni, minden ki
hagyás és hozzátétel nélkül. De olyan hitvallási irat, amely az ország
ban kialakult tanítást megfogalmazta volna, még nem volt. Az öregedő 
L. Petri érsek tervbe vette, hogy az Ágostai Hitvallás mintájára, annak 
megfelelően készít egy hitvallást, de halála megakadályozta ennek a 
tervnek keresztülvitelében.
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Abban az időben (1572) a svédországi helyzet más volt, mint az 
1530-i augsburgi. XIV. Erik király, Waasa Gusztáv fia már kálvinista 
irányt képviselt. Egyik legismertebb udvari teológusa Dionysius Beur- 
reus volt, aki 1564-ben kiadta az első svéd evangélikus hitvallást Bre- 
vis Confessio Fidei címmel. Ez tkp az 1559-es Confessio Gallicana for
dítása és átdolgozása volt. A L. Petri által tervezett hitvallási irat he
lyett készült hitvallás végül is ehhez az irányzathoz kapcsolódott. 
Ugyanakkor Németországban az Ágostai Hitvallás körül viták folytak.

A liturgikus mozgalom, amelyben katolizáló vonásokat láttak, új 
szellemi szituációt teremtett Svédországban. III. János király 1576-ban 
új liturgiát adott ki, amely a katolikus-ellenesek között nagy izgalmat 
váltott ki, majd küzdelemhez is vezetett. A III. János eszmei tenden
ciájával szembeni gyanú 1592-ben bekövetkezett haláláig megmaradt, 
— felesége és Zsigmond fia, aki előbb lengyel, majd svéd király lett, 
katolikus volt. Ebben a szituációban ismét aktuálissá vált az Ágostai 
Hitvallás. L. Petri 1571-es Egyházi Rendtartása volt az a dokumentum, 
amely bizonyos értelemben hitvallás-jelleggel bírt, és amelyet „az öreg 
Lars érsek hitvallásá” -nak neveztek. Általában emögé sorakoztak fel. 
De vannak dokumentumaink arról is, hogy 1570-től a lelkészi eskühöz 
az Ágostai Hitvallásra-esküvést is hozzávették. Pl. a vásterasi egyház- 
kerületből ismerünk egy 1577-ből való lelkészi esküt, amely ezt tartal
mazza: „fogadom, hogy a prófétai és apostoli tanítást, azaz a törvényt 
és az evangéliumot és a keresztyén hit tanításának az Ágostai Hitvallás 
első kiadásában összefoglalt cikkeit tisztán és igazán megértve hűsége
sen fogom hirdetni Krisztus egyházában” . Itt különösen is kitűnik, hogy 
a CA ivariata-ról van szó. Svéd nyelven az Ágostai Hitvallás 1581-ben 
jelent meg.

III. János az egyházatyák iránti érdeklődése ellenére is az Ágostai 
Hitvallást tartotta a tanítás mértékének. Az Uppsalai Egyetem 1570-es 
évekből származó alapítási iratában is az akadémiai oktatás normája
ként a Biblia és az ökumenikus Hitvallások mellett az Ágostai Hit
vallást (CA invariata) idézik. Ebben az összefüggésben még az Apoló
giát is említik. János király később eltávolodott ettől az iránytól. 
A strangnas-i papság különösen az Ágostai Hitvallás jelentőségét kezdte 
hangsúlyozni, mert ez ellentétben állt János király teológiai tendenciái
val, és mintegy elővédül szolgált a katolicizmus elleni harcban. 1571- 
ben a Ágostai Hitvalláson kívül még Luther Kiskátéjára és egyházi 
rendtartására is hivatkoztak.

Az 1593-as uppsalai gyűlés Svédországban a XVI. század politikai 
és reformációi végpontját, egyszersmind a Svéd Lutheránus Népegyház 
kezdetét' jelentette. Ennek az egyháznak jellemzője a hitvallási alap 
rögzítése volt. A liturgia körüli harc tovább folyt. János király litur
giáját az ún. „piros könyv”-et nem fogadták el, mert azt az ellenfél a 
katolikus jellegű iratok közé sorolta. Különösen a strängnäs-i egyház- 
kerület papsága képviselte azt a véleményt, hogy a felsőbbségnek nem 
szabad beleavatkoznia a szertartások kérdéseibe, az ilyesféle ügyeket a 
klérusra: kell hagynia, mert Isten a klérust rendelte erre. Politikai hát
térré ez János király halála után lett, amikor a södermanlandi herceg 
IX. Károly néven lett királlyá. A katolizáló liturgia ellen nyilatkozott 
a Lipcsei, Wittenbergi, Helmstedti és az Odera—Frankfurti Fakultás is. 
Közbenjáró szerepet játszott itt az ún. „rostocki orthodoxia”, amelyet 
különösen is David Chytraeus professzor képviselt. Ők a svéd lutheri 
teológia bizonyos elemeit vélték- felfedezni ebben a fejlődésben.
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III. János halála (1592) és katolikus fiának, a lengyelországi Zsig- 
mondnak trónralépése a helyzet kiéleződéséhez vezetett. Az új király 
mindenesetre megfogadta, hogy mindenkit meghagy és megvéd a maga 
hitében, amely néhány év óta „Svédországban atyáink örökségeként” 
többségben volt. Zsigmond maga Lengyelországban élt, Svédországban 
politikai ellensúlyként nagybátyja, a már említett Károly herceg ural
kodott. A klérus kezdeményezésére zsinatot hívtak össze Uppsalába, 
hogy így biztosítsák az egyházi és teológiai fejlődést. Itt akarták a hit
vallás kérdését is megtárgyalni. A svéd kormány, Károly herceg és az 
államtanács 1593 elején kötelezte magát, hogy gondoskodik arról, hogy 
„mindenki kitarthasson Isten tiszta és világos igéje mellett az Ágostai 
Hitvallás értelmében, és védelmet is kaphasson ebben” . Így lett Svéd
országban először a hitvallás normájává az Ágostai Hitvallás.

Az uppsalai zsinat 1593. február 5-én kezdődött. Sok vita folyik 
ennek a zsinatnak jellegéről, de ez kifejezetten lelkészi konvent volt, 
az óegyházi zsinatok jellegzetességével. Több mint 300 teológus vett 
részt rajta. Az elnök egy neves teológus, Nicolaus Botniensis, az uppsa
lai egyetem professzora volt. A tárgyalások befejeztekor mindenki föl- 
állva tett esküt, hogy az Ágostai Hitvallást fogadja el hitvallásának, és 
ezt szívvel-lélekkel megvédi. Szállóigévé vált az a kijelentés, amelyet 
állítólag az elnök, Nicolaus Botniensis mondott: „Most egy emberré 
lett Svédország, és mindnyájunknak egy Ura és Istene van.” Ez volt 
a gyűlés csúcspontja, amely a svéd reformátori hitvallás megszületését 
jelentette. Ezt az Uppsalában megszületett hitvallást nevezik Confessio 
Fideinek, amely a következő évben, 1594-ben azután nyomtatásban is 
megjelent. Ennek a fontos dokumentumnak a következő részei vannak:

1. Előszó, amely a három óegyházi hitvallást említi, és mellette „az 
igaz, tiszta és meg nem változtatott Ágostai Hitvallást, amelyet 1530- 
ban az akkori választófejedelmek és városok által tartott birodalmi gyű
lésen V. Károly császárnak átadtak, és később nyomtatásban is meg
jelentettek: ezért bárki hozzájuthat és megtanulhatja, megismerheti be
lőle, hogy a mi hitvallásunk nem máson alapul, mint a próféták és 
apostolok írásain, amelyről ők magukat a Szentíráshoz tartották” .

2. Decretum Upsaliense, amely a Svéd Egyház külön hitvallása lett, 
és amelyet ünnepélyesen aláírtak.

3. Az Apostoli Hitvallás.
4. A Niceai Hitvallás.
5. Az Athanasiusi Hitvallás.
6. A meg nem változtatott Ágostai Hitvallás.
A Confessio Fidei valamennyi része svéd nyelvű. A forráskutatás 

kimutatta, hogy a Svéd Hitvallás kialakulásának teológiai alapjaiban 
Nicolaus Botniensis tételeinek hatása mutatkozik, ezek a tételek viszont 
M. Chemnitz „Examen Concilii Tridentini” művének hatását mutatják.

Ezzel Svédországnak hitvallásszerű Alkotmánya lett. Az Ágostai 
Hitvallás, ahogyan N. Botniensis mondta, „symbolum nostre fidei” lett. 
Így tartozik az Ágostai Hitvallás a XVI. századi svéd lutheri tanítás ki
alakulásához. Nyilvánvaló, hogy ez a svéd Confessio Fidei lett a Svéd 
Egyház reformátori hitvallásának magva és summája. Ez a mű valódi 
„Corpus Doctrinae Svecanum” lett. Még mielőtt nyomtatásban megje
lent volna, 1594 nyarán Zsigmond királyt királyi esküjére hivatkozva 
kényszerítették arra, hogy az uppsalai zsinat ezen dokumentumát elis
merje. Ezzel a Németországban korábban megvalósított „cuius regio, 
eius religio” -elvet Svédországra nézve érvénytelenítették. A lutheránus
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Svédországnak katolikus királya volt. Az uppsalai zsinat Ágostai Hit
valláshoz csatlakozó határozata így tartalmilag egyszerre politikai és 
vallási jelentőségű.

Amint már megállapítottuk, a Confessio Fidei előszavában arra 
hivatkozik, hogy bizonyítani szándékozik azt, hogy Svédország hitvallása 
a próféták és apostolok írásain, azaz a Biblián, valamint az egyház régi, 
igaz tanítóinak bizonyságtételén alapul, amennyiben azok a Szentíráshoz 
tartották magukat. Ezzel minden hamis tanítást érvénytelenítettek és 
elvetettek. Az, hogy az Ágostai Hitvallás a Confessio Fidei többi részé
hez képest sokkal részletesebb, önmagáért beszél: ez az Ágostai Hit
vallás központi jelentőségét bizonyítja a tanítás kialakulásában.

Az Ágostai Hitvallás elfogadásával a Svéd Egyház egyúttal az elé a 
kérdés elé is került, hogy mi legyen az Ágostai Hitvallás svéd fordítá
sának alapszövege, ui. különböző német és latin nyelvű kiadások álltak 
rendelkezésükre. A kutatás kimutatta, hogy a svéd fordítás azt a latin 
szöveget vette alapul, amely az 153Í-es editio princeps szövege volt. 
A svéd fordítás szövege, ahogyan ezt az Uppsalai Egyetem Teológiai 
Fakultásának egy évszázaddal későbbi vizsgálata kimutatta, bizonyos 
helyeken a svéd állami és egyházi adottságokhoz alkalmazkodik. Más 
helyek viszont pl. közelebb állnak ahhoz a szöveghez, amely a Lutheri 
Evangélikus Egyházak Hitvallási Iratainak 1930-as kritikai kiadásában 
találhatók.

Svéd tudósok (pl. Kjöllerström) azt is megállapították, hogy van a 
Svéd Evangélikus Egyháznak egy saját Ágostai Hitvallás-variációja, 
amely nem azonos a Németországban megjelentekkel. Az első svéd ki
adás (editio princeps) az uppsalai gyűjteményben található Confessio 
Fidei-ben maradt fenn. Ez lenne a svéd lutheránus egyház mindig ér
vényes és hivatalos alapszövege — utal rá a kutatás. Ennek a svéd tex
tusnak normatív jelentősége abban is megmutatkozik, hogy ez Finnor
szág számára is fontos. Amikor a finn Jacobus Raumannus 1651-ben az 
Ágostai Hitvallást finnre fordította, a finn és svéd szöveg egymás mel
lett jelent meg, és a finn fordítás pontosan az svéd eredeti szöveghez 
alkalmazkodik. Az uppsalai gyűlés százéves jubileumára, 1693-ban, Hen
rik Florinus, kiadta az Ágostai Hitvallás új finn fordítását, de ez is 
a százéves svéd textus hű fordítása volt. Ez ismét megerősíti azt a vé
leményt, hogy az 1593-as svéd Ágostai Hitvallás-fordítást kellett auten
tikus alapszövegnek tekinteniük. Így lett az Ágostai Hitvallás Svéd
országban és Finnországban hivatalos hitvallási irattá.

Az Ágostai Hitvallás Gyakorlati tanítását illetően bőséges informá
cióink vannak arról, hogy pl. a XVII. században a sprengelebenei rend
szeres lelkészi összejöveteleken cikkről cikkre átvették. Így az Ágostai 
Hitvallás teológiai tartalmát, mint teológiai alapot, belesúlykolták a 
klérusba. Ez politikailag is fontos tényezővé vált. II. Gusztáv Adolf 
koronázási esküjében megfogadta, hogy a svéd rendeket keresztyén hi
tükben, Isten tiszta és világos igéjében megőrzi. Ez arra vonatkozott, 
hogy az alap a prófétai és apostoli iratokban van, úgy, ahogyan azt 
a meg nem változtatott Ágostai Hitvallás idézi. Gyakorlatban ez a luthe
ri hit végleges legalizálását jelentette az ország határain belül.

Az 1564-es első svéd alkotmányban is van egy fontos részlet, amely 
ugyanezt a felfogást mutatja. Mind a királyoknak, mind tisztségviselőik
nek mindenekelőtt ragaszkodniuk kellett „Isten tiszta és világos igéjé
hez, úgy, ahogyan azt a prófétai és apostoli iratok összefoglalják, aho
gyan az egyetemes keresztyén hitvallások, Luther Kátéja, s a meg nem
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változtatott Ágostai Hitvallás magyarázza, és ahogyan az uppsalai zsi
naton a korábbi országgyűlések határozatai és azok elfogadása megálla
pították.” Ugyanilyen esküt tett Krisztina királynő is 1644-ben.

Az Ágostai Hitvallás ezen politikai összefüggésekbe vétele azt jelen
tette, hogy az államjogi felfogást tartalmilag a lutheri hitvallás kiala
kítása határozta meg. Az volt a vélemény, hogy az egységes keresztyén 
tanítás minden szerencsétlenséget elhárít, ami az országot fenyegetné. 
Politikai egység csak akkor lehetséges, ha előbb a vallási egységet el
érték, és a közállapotok csak akkor vehetnek kedvező fordulatot a ren
dek számára. Michael Wexonius-Glydenstolpe turkui egyetemi profesz- 
szor szerint a vallási egység volt a „nervus reipublicae et pax eccle- 
siae” . Az állam nem maradhat meg, ha nincs meg az ilyen egység. 
Ennyiben a Svéd Hitvallás — az Ágostai Hitvallással mint központi 
dokumentummal — a politikai fejlődés számára ideális szilárdságot biz
tosított. Emlékeznünk kell arra, hogy ez a szemléletmód tükröződött 
Svédország politikájában, amelynek kiemelkedő eseménye volt a 30 éves 
háború. Ennek eszmei tartalma nem a protestáns propaganda volt, ha
nem az a bizonyos politikai-vallásos felfogásból származó államjogi 
szemlélet, amely a külpolitikában is megnyilvánult.

Az Ágostai Hitvallás svédországi jelentőségéhez és hatásához az 
ortodoxiával összefüggésben egy új vonás járult. Hogyan kell az Ágostai 
Hitvallást helyesen magyarázni? — ez lett a kérdés. A svéd viszonyok 
számára olyan új hitvallásról volt szó, amelynek teológiai megalapozás
ra volt szüksége. Már 1611-ben a koronázási esküvel kapcsolatos vitá
ban kérte a klérus, hogy a helyes hitet „az Ágostai Hitvallás Apológiá
ja, Luther Kis- és Nagykátéja, a Schmalkaldeni Cikkek és a Konkordia 
Könyv is” magyarázza. így tehát az egész Konkordia Könyv is elő
került.

Ezután 1614-ben Petrus Kenicius érsek Agendájának előszavában 
szólaltatott meg mérvadó álláspontot. Azt írta, hogy a svédek Istene 
szent és üdvözítő igéjét tisztán és hamisítatlanul nyilatkoztatta ki; en
nek summáját tömören a régi, meg nem változtatott Ágostai Hitvallás 
fejezi ki, ezenkívül a keresztyén Konkordia Könyv magyarázza. Ezzel 
azt az alaptételt mondta ki, hogy a tanítás tulajdonképpeni summája 
az Ágostai Hitvallás, de ezt a Liber Concordiae mint kommentár ma
gyarázza. Ez az interpretáció később bekerült a Svéd Egyház Törvény- 
könyvébe. Hjalmar Lindroth professzor joggal jegyezte meg, hogy ez 
az aspektus magában véve nem svéd találmány, ezt már előbb, Német
országban a Formula Concordiae is tartalmazta. Itt egyetlen egységes 
vonalról, de két különböző síkról van szó. Az egyik a szigorúan hit
vallásos Confessio Fidei, amelynek magja az Ágostai Hitvallás. A má
sik azonban a magyarázó jellegű Regula Fidei, amelyhez az egész Kon
kordia Könyv tartozik. Az előbb vázolt felfogás később megmaradt a 
svéd egyházi törvényalkotásban. A klérus továbbra is azon volt, hogy 
az egész Konkordia Könyvet át kell venni, noha továbbra is azt tartot
ták, hogy az az Ágostai Hitvallás deklarációja és magyarázata. Ez veze
tett ahhoz, hogy az 1663-as Placetum Religionis a Konkordia Könyvet 
tette a lelkészek számára az igehirdetés és a tanítás normájává. A tu
lajdonképpeni hitvallások továbbra is „az óegyházi Hitvallások és a 
meg nem változtatott Ágostai Hitvallás” voltak. Így a lelkészeknek a 
Biblia tanítása szerint kellett prédikálniuk, és a Bibliát az Apológia, 
a Schmalkaldeni Cikkek, Luther Kis- és Nagykátéja, valamint a For-
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mula Concordiae értelmében kellett magyarázniuk. Az országgyűlés ezt 
1664-ben állapította meg.

A hitvallások kialakulásának végső pontja az ún. Károly-féle Egy
házi Törvény (1686). Ennek alapvető, első paragrafusa így szól: „ . . .  
mindenki egyesegyedül azt a keresztyén tanítást és hitet vallja, amely 
Isten szent igéjén alapul, úgy, ahogyan azt az Ó- és Újszövetség pró
fétai és apostoli irata tartalmazzák, és ahogyan azt a három fő Hit
vallás, az Apostoli, a Niceai és az Athanasiusi, valamint az 1530. évi, 
az uppsalai zsinat által 1593-ban elfogadott, meg nem változtatott Ágos
tai Hitvallás az egész Konkordia Könyvvel összefoglal és magyaráz.” 
Tehát itt is megmutatkozik, hogyan különböztették meg azokat a hit
vallási iratokat, amelyek a Biblián alapuló keresztyén tanítást leírják. 
Ezek közé tartozott a Confessio Augustana invariata. Egyenként sorol
ják fel azokat a „magyarázatokat”, amelyekből a Konkordia Könyv áll. 
Az 1686-os Egyházi Törvény tehát azt a fejlődést állapítja meg a Tör
vény síkján, amelyről az uppsalai zsinat már 1593-ban döntött. A Con
fessio Augustana invariata ennek az egész fejlődésnek során ott sze
repelt a Svéd Egyház lelkészi esküjében. Lényegében most is ez a kö
zel háromszázéves Egyházi Törvény a Svéd Evangélikus Egyház teo
lógiai alapja.

Amikor 1730-ban Reinerus Broocman norköppingi német lelkész a 
Hitvallási Iratok svéd nyelvű kiadását megjelentette, nem fordította le 
újra az 1593-as uppsalai zsinaton elfogadott Confessio Fidei-t. Ehelyett 
csak a Konkordia Könyv más szövegeit javította át. A könyv címében 
is központi helyen szerepel az Ágostai Hitvallás: „Concordia pia: azok
nak a választófejedelmeknek, fejedelmeknek és német rendeknek, vala
mint lelki tanítóiknak egységes és megismételt keresztyén vallástétele 
a hitről és tanításról, akik az Ágostai Hitvallást követik.” A hivatalos 
svéd kiadások mind a mai napig Broocmann kiadását követik.

Finnországban a helyzet természetesen ugyanaz volt, mint Svéd
országban, amelynek egyházi döntései Finnország számára is mérv
adók voltak. Ez a helyzet bizonyos mértékben megváltozott, amikor 
1809-ben Finnországot Oroszországhoz csatolták. Az egyház önállóan fej
lődött, ami új egyházi törvényhozást is jelentett. Ezt Frans Ludvig 
Schaumann, a helsinki egyetem gyakorlati teológiai tanára, a későbbi 
püspök valósította meg. Az ő munkája nyomán jelent meg a Finn 
Evangélikus Egyház Törvénykönyve 1869-ben. Ennek alapvető paragra
fusa már nem azonos az 1686-os Egyházi Törvényével, még ha külön 
említi is az Ágostai Hitvallást: ,,A Finnországi Evangélikus Lutheránus 
Egyház vallja azt a keresztyén hitet, amely Isten szent igéjén, Az Ó- és 
Újszövetség prófétai és apostoli könyvein alapul, és amelyet az óegyház 
három Hitvallásában, valamint a meg nem változtatott Ágostai Hit
vallásban és a lutheri egyházak ún. Konkordia Könyvébe felvett más 
hitvallási iratokban kifejeztek.” A felosztás már nem olyan világos, mint 
a régi Egyházi Törvényé volt. A meg nem változtatott Ágostai Hitvallás
ra utalás mégis mutatja, hogy az Ágostai Hitvallás mint centrális refor- 
mátori dokumentum a Finnországi Evangélikus Egyházban különleges 
helyet foglalt el az óegyházi Hitvallások mellett.

Világos, hogy a lutheránus teológiában — Németországban és másutt 
is — újra meg újra visszatérnek az Ágostai Hitvallás bizonyos klasz- 
szikus helyeihez, és ezeket ismételten magyarázzák. Befejezésül két teo
lógiai gondolatmenetet veszek elő Finnország perspektívájában. Nem
régen Seppo A. Teinonnen, a helsinkii egyetem dogmatika professzora
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foglalkozott az Ágostai Hitvallás egyik témakörével a „Satis est — 
Augustana VII.” c. tanulmányában (Ecclesia Leiturgia Ministerium, Hel
sinki 1977). Azzal kapcsolatban, hogy „azt is tanítják, hogy a szent ke
resztyén egyháznak minden időben fenn kell maradnia” — joggal hang
súlyozza, hogy a „keresztyén” szót a katolicitás, azaz az egyetemesség 
perspektívájában kell értelmeznünk, különben teológiailag nem lenne 
kielégítő a szó tartalma. így az Ágostai Hitvallás VII. cikke ugyanúgy 
ökumenikus aspektust nyer, mint az óegyházi Hitvallások. Csak egy 
egyház van, s ezen kívül nincs üdvösség. Ebben az összefüggésben hang
súlyozza Teinonnen az Ágostai Hitvallás VII. cikkének egy másik ki
jelentését: „A keresztyén egyház igazi egységéhez elegendő, ha egyet
értőén tiszta értelmében hirdetik az evangéliumot, és a szentségeket Is
ten igéje szerint szolgáltatják ki.” Tehát nemcsak beszélni kell az evan
gélium tanításáról és a szentségekről, a konszenzushoz hozzátartozik 
ezek hirdetése és kiosztása is. Így az egyházhoz hozzátartozik az Isten
től rendelt egyházi hivatal is. Az evangélium és a szentségek nem a 
levegőben lógnak. Teinonnen, aki az EVT Hit- és Egyházszervezet moz
galmának tagja volt, aláhúzza, hogy az egyház szervezetéhez hozzátar
tozik az egyházi hivatal, és ezt a lutheranizmusnak is komolyan kell 
vennie. Itt külön is kiemeli az egyház elöljárói hivatalát, az episzkopá- 
tuszt. Teinonnen így zárja fejtegetéseit: „Ha a reformátor-atyák az 
1970-es években éltek volna, talán másképpen így mondták volna: az 
egyház valódi egységéhez szükséges, hogy egyek legyenek a tanításban 
és a konstitúcióban.”

Ehhez az „egyházi hivatal” -kérdéshez kapcsolódik, különösen a 
svédországi és finnországi reformáció szempontjából nézve, egy olyan 
körülmény, amely lényegesen eltér Németország reformációjától. A régi 
egyházi elöljárói hivatal, az episzkopátus itt a reformációban is fenn
maradt. Laurentius Petri 1571-ben Egyházi Rendtartása megerősítette 
ezt a gyakorlatot úgy, hogy egy egész fejezet foglalkozik a püspöki 
rendtartással, és két ordinációs formulát ad: a pappá és a püspökké 
szentelés rendjét. Mindkettő liturgiái mintája Németországból származik. 
Magam is utaltam egy tanulmányomban arra, hogy a lutheri hitvallások 
kialakulása valóban tartalmaz egy püspöki alapirányt. Ez Németország
ban nem tudott megvalósulni. Az Ágostai Hitvallás XXVIII. cikkénél, 
amely isteni jogú püspökségről beszél, felhívtam a figyelmet arra, hogy 
ebben a cikkben a püspöki hivatal szorosan kapcsolódik a kulcsok ha
talmával (Jn 20,21—23). Ez viszont az egyházi hivatal teológiájának 
olyan korábbi összefüggéseihez kapcsolódik, amelyeket ez a XXVIII. 
cikk nem említ ugyan, de a teológiai fejlődés értékelésénél mégis tekin
tetbe kell vennünk. A középkori Pontificale püspökszentelési liturgiá
jában ui. a consecrator kézretételkor a következőket mondja: „Vedd a 
Szentlelket. Akiknek bűneit megbocsátod, megbocsáttatnak azoknak, aki
kéit megtartod, megtarttatnak.” Van tehát egy dokumentummal bizo
nyítható vonal az egyházi hivatal teológiájában, amely az Ágostai Hit
vallástól régebbi forrásokig vezethető vissza. A kulcsok hatalma, az 
Evangélium, az egyházi elöljárói hivatalra ruházhatott, s ezt az egyház 
a keresztségre is átvitte. Lehet, hogy az ilyen — hogy úgy mondjam — 
liturgikus gondolkodás némelyekben idegenkedést kelt, de ezzel a rövid 
pillantással azt akartam megmutatni, hogy az Ágostai Hitvallásnak 
olyan aspektusai is vannak, amelyeket eddig még alig vettek figyelem
be. Ezek napjaink ökumenikus párbeszédeiben nagyon jelentősek lehet
nek, pl. a lutheránusok és a katolikusok bilaterális tárgyalásai számára.
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Az elmondottakra legközvetlenebbül a Finn Egyházi Törvény 397. §-a 
vonatkozik, amely a Finn Egyház elöljárói hivatalának feladatkörét ha
tározza meg. Ez így szól: „Minden püspök a maga kerületében a gyüle
kezetek és lelkészek legfőbb pásztora. A  püspök kötelessége őrködni 
afölött, hogy Isten igéje az egyház hitvallása szerint tisztán és hami
sítatlanul hirdettessék, és a szentségeket Krisztus rendelése szerint he
lyesen szolgáltassák ki.” Itt nyilvánvaló, hogy az egyházi elöljárói hi
vatal fő feladata tudatosan az Ágostai Hitvallás VII. cikkéhez kapcso
lódik, ahogy ezt előbb is mondtuk. Véleményem szerint a lutheri pro
testantizmus sokkal erőteljesebben járulhatna hozzá az ökumenikus pár
beszédhez, ha teológiailag sokkal mélyebben foglalkoznék a saját egy
házi hivatal-analízisével. Amíg ez elmarad, vagy az egyházi hivatalról 
szóló dialógus csak szórványosan fordul elő, sok nagy lutheri alapelv 
fog mintegy „a levegőben lógni” . A keresztyénség szétszakadozottsága 
így továbbra is súlyos teherként nehezedik ránk, mert ez a közös bű
nünk, és ellentétben áll Urunk imádságával, mert ő így mondta: „ . . .  
mindnyájan egyek legyenek, úgy, ahogyan te, Atyám, énbennem, és én 
tebenned, hogy ők is bennünk legyenek, és hogy elhiggye a világ, hogy 
te küldtél engem” (Jn 17,21).

Fejtegetéseimben megkíséreltem néhány olyan történeti és teológiai 
aspektust felvázolni, amely az Ágostai Hitvallásból adódik, és a skan
dináviai, különösen is a svédországi és finnországi egyházra vonatkozik. 
Azt nem könnyű felmérni, milyen hatással volt az Ágostai Hitvallás 
korunk emberére és a gyülekezetek tagjaira. Bizonyos, hogy közvetve 
a lelkészek prédikációin és tanításán át gyakorolt hatást. Mégis, köz
vetlenül is hathatott pl. Finnországban, ahol az énekeskönyv némelyik 
kiadásában Luther Kiskátéjának szövege mellett az Ágostai Hitvallásé 
is megtalálható. Ügy látszik, korunk speciális feladata, hogy az Ágostai 
Hitvallás egyházak közötti kapcsolataira is hivatkozzunk. Bár szorosan 
véve semmi teológiai újdonság nincs benne, semmi olyan, amit előtte 
nem említettek volna, az Ágostai Hitvallás mégis kikristályosított bizo
nyos centrumokat, feladhatatlan gondolatokat. Másrészt azonban a teo
lógiai problémák széles körét egyáltalán nem érinti. Az Ágostai Hit
vallás ilyen értelemben nem csupán egy négyszázötven évvel ezelőtti 
szituáció történeti dokumentuma, hanem számunkra is, akiknek eszméi 
ebben a talajban gyökereznek, jelentős dokumentum és kutatási anyag.

(Martti Parvio finn professzor előadása a Teológiai Akadémián)

Halál —  örökélet az Újtestamentom 
tükrében

A halál és a vallás

A halál és a halál-utáni mindig közel állt a valláshoz a köztudatban. 
A halott iránti kegyelet szinte minden korban vallási megnyilvánulások
kal járt. A szeretteit sirató a vallás ölén nyert csitulást. A kegyelet adó
jának lerovásánál akár többször is igénybe veszik azt az intézményt, 
amely a hiedelem szerint, „bejáratos” felsőbb hatalmaknál. Akik meg-
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halnak, úgy emlegeti őket az ember: elmennek, elköltöznek. A halál
utánit beszövi szálaival a mitológia.

Az ember nem nyugszik bele, hogy veszít, hogy meghal. Mindent 
elkövet, hogy életét meghosszabbítsa. Mivel ennek itt van határa, más 
tájak felé fordul. Feuerbach a vallás elleni támadását ezen a ponton 
vetette be.

Ótestámentom

Van, aki így látja: az Ótestámentom mitológiátlanítás e téren. Fi
gyelemre méltó, ahogy az ősatyák fogadják a halált: „Meghalt...  betelve 
az élettel. lMóz 25,8; 35,39. Nem azt jelenti ez, hogy elég volt a bajokból, 
hanem azt, hogy megkapta azt, amit az életben megkaphatott. Tudatában 
volt véges voltának. Hálával vette az élet javait Teremtője kezéből, 
megnyugvással fogadta, hogy Ő megvonta azokat: Ő az Úr, szabad a 
keze teremtményeivel.

Az ember különbözik Isten más teremtményeitől Zsolt 8. Az örökké
valóság azonban egyedül Istené. lTim 6,16.

Felmerül ugyan itt-ott a Seol képzete, de rideg világ a síri. A kö
nyörgő sok esetben viszi Isten elé azt a kérését, hogy ne kelljen meg
halnia, mert- a „halottak hazájában nem magasztalnak Téged” Zsolt 6,6; 
30,10; 115,17; Ézs 38,18.

A halottal való érintkezés tisztátalanná tesz 4Móz 19,11. A próféták 
kemény szavakkal ítélik el a halottakhoz való fordulást. Ézs 8,19. Ismert 
az Istentől rendelt vezetők intoleráns eljárása a halottidézéssel szemben. 
Saul a vesztét járja, mikor az éndori halottidézéssel akar kijutni a 
megszorultságából lSám 28,7. A dolgok mögött az áll, hogy a halottak
kal való manipulálás kaput nyit idegen isteneiknek. Az intézkedésekkel 
és az azok szellemében való eljárásokkal teljesíti Izrael az első paran
csolatot.

Izrael első idejétől idegen a későbbi korok individualizmusa. A nép 
egészének van kapcsolata Istennel, aki a hűségét nemzedékről nemze
dékre őrzi. Mikor a fentiekkel ellentétben állának látszóan gondoskodik 
az ősatya a sírjáról és őrzik emlékét a sírja helyén, ezzel is Istent 
dicsőítik, aki miközben az elődöt utód váltja, népének Istene marad. Az 
egymást-váltás útján nem marad le az áldás. Atyák áldó keze nyugszik 
meg az utód fején elmenőben. Ezeket a jeleneteket és szövegeket a Biblia 
híven őrzi.

A népben való gondolkodás Jeremiás prófétától kezdve kiegészül. 
A népi katasztrófában ott van egyesek felelőssége. A halálnak, régtől 
fogva tágabb a jelentése a fizikai meghalásnál. A nép halott a bűneiben, 
illetve halál vár rá engedetlensége miatt. A prófétai ajkakon az is fel
hangzik: Isten, nem akarja a bűnös halálát, hanem azt akarja, hogy 
megtérjen és éljen. Ez 33,14.

Apokaliptika 

Történelem-értelmezés ez;. Alaptétele, hogy az események mögött 
Isten áll. A jelen eseményei jelek, amelyekből a könyv írója, vagy aki 
beszéltet, veszedelmeket olvas ki, természeti és történeti katasztrófákat.

* Gedanken über Tod und Unsterblichkeit

599



Az apokaliptika írója és a pártján levők rendszerint igazak, az előre 
vett „isteni” ítéletben. A jelekből kiolvasott büntetés így természetesen 
nem az „igazakat” sújtja, hanem a „gonoszakat” . Ez így is jár. Talán 
nem véletlen, hogy az a könyv, amellyel az apokaliptika bevonul az 
ötestámentomba, szól kifejezetten elsőként a feltámadásról Dán 12,2.

Az apokaliptika az intertestimentális korban szélesen elterjedt. Így 
elmaradhatatlan a hatása az újtestámentomi iratokon. Akik az Újtes- 
támentomban beszélnek, vagy írnak, élnek az apokaliptika kifejezés
készletével. Széles körű apokaliptikus érdeklődés közepette nem is tud
nák másképp megértetni magukat hallgatóikkal, de amennyire Isten ki
jelentésének a letéteményese az Írás, annyira természetes, hogy Keresz
telő Jánossal elkezdve, Jézuson át az apostolokig, folyik a tisztogatás, a 
dolgok revízió alá vétele.

Az Újtestámentom apokaliptikus részeit úgy alkalmazzuk helyesen, 
ha figyelembe vesszük a keletkezésük körülményeit, történeti hátterét 
és alkalmazzuk a lutheri írásmagyarázati elvet: Was Christum treibt.

Az evangélium

Pál az általa hirdetett evangéliumot, amelyet a gyülekezetek át
vettek és amelynél a megmaradás üdvösségre van, így foglalja össze: 
Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint. Eltemették, de 
— ugyancsak az Írások szerint — feltámadt a harmadik napon és meg
jelent . . . ” Ha a halálról és az örök életről hitelt-érdemlőt akarunk mon
dani, Krisztuson kell tájékozódnunk.

Már az is figyelmet ébreszt, hogy az Űjtestámentom, ahol emberek 
halálát épp csak megemlíti, oly nagy teret ad a Jézus halála elbeszélésé
nek és a „kereszt teológiájának” . Más lapra tartozik, hogy Szókratész 
halálát elbeszéli Platon a Phaidonban. Kívülálló is adózik a hősnek, aki 
igy hal meg, bátorságával megpecsételve tanítását. Jézus halála, illetve 
annak apostoli elbeszélése nem mindenkire egyértelműen így hatott és 
hat. Pál ezzel kapcsolatos tapasztalatát így mondja el: „A zsidóknak meg
ütközés, a pogányoknak pedig bolondság” lKor 1,23. Jézus előtt egy 
minden erőt meghaladó küzdelem áll a halálban. Van nagyszerű is ab
ban, ahogy a Jézus küzd. A bibliai elbeszélők szívesen időznének az 
ilyen részleteknél, de az egész mást mutat. Erőtlenség alá rejtőzik Isten 
ereje, meggyalázottság alá az Isten dicsősége. Amíg a kereszten csak 
emberről van szó, csak járja, de mihelyt Isten kerül a küzdelembe, kezd 
az mindenki előtt elviselhetetlenné lenni. Még Jézus előtt is áll. A gecse- 
mánéi vívódás nem pusztán a hős maga-odaimádkozása az engedelmeske
déshez. Ezt a másik vonást az evangélistáknál is hívebben őrzi a Zsidók
hoz írt levél: „Könyörgésekkel és esedezésekkel, erős kiáltás és köny- 
nyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt 
a halálból. . . ” 5,7. A magát meggyalázni-hagyó erőtlensége a csúcsot ott 
éri el, amikor felhangzik: „Éli, éli lamá sabaktani” Mt 27,46. Ez nem 
hősi halál. Ez megváltói halál.

Az Ótestámentomból az Újtestámentomba került a bűnnek és a 
halálnak a kapcsolata. Jézus az egész emberi nem helyett, „mindenkiért” 
hal meg. Isten ezt az Írásokban előre jelzett utat rendelte szabadulá
sunkra. A bűn halállal fizet és Jézus állt a helyünkre, hogy megfizessen 
Róm 6,23; lMóz 3,19.

A jézusi halál nem szépíti a halál rettenetes arcát. Nincs dicsfény 
rajta, már az Ótestámentom kegyese előtt se volt. Jób 18,14.
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Azzal vigasztalja a modern embert az irodalom is, ahol nincs semmi, 
nincs mitől félni (Örkény: Rózsakiállítás). Igazában a magatehetős ember, 
az bátor. A halálban ettől elesik a legtehetősebb is. A maga-megsegítése 
kizárt. Kézbe kerülünk. De miféle kézbe? Az ősvádlóéba? Jézus testvé
rünkké lett, a mi halálunkat halta a kereszten: „Hogy halála által meg
semmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt; és 
megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükre 
rabok voltak.” Zsid, 2,14.15. Borzalommal társul a halál és ilyként poten
ciálisan ott van életünk minden pillanatában. A segítség a bűnbocsá
nattal jön: „Ki vádolná Isten választottait? Isten, aki megigazít? Ki ítél
ne kárhozatra? A meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki az Isten 
jobbján van és esedezik is értünk?” Rám 8,33.34.

A halál a bűnnel kapcsoltan ellenség. Pál a korinthusiakhoz írt első 
levél 15. fejezetében így ünnepel: „teljes a diadal a halál felett! Halál, 
hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod?” Ugyanez a fejezet a végső 
kibontakozást jellemzi így: „Mint utolsó ellenség töröltetik el a halál.” 
15,54.55; 26.

Eszkatológiai győzelem ez a „már most” és a „majd akkor” kettőssé
gével. — ez azt jelenti: befejezett a Jézus részéről, de ami minket illet: 
az ellenség virulens. Mivel egy kivétellel ő mindent maga alá gyűrt, 
megpróbálja ezt velünk is. De Jézus küzdelme és győzelme tény. Aki 
elvette a háláitól a hatalmat, elveheti a írni szívünkből is a félelmet. 
Ennek a bizonysága, vértanúk sora. Egynek a halála körülményeit vá
zolja az Apostolok Cselekedetei. Az elbeszélés arra mutat, hogy István 
előtt a halálban a halálba menő Jézus volt. Látásában az Emberfia jele
nik meg, kettős imádságában is Jézus nyomán formálja meg a szavakat. 
Az „im media vita” középkori ének* lutheri átdolgozása is. Elevenen 
ecseteli a félelmet, valamint a Krisztushoz folyamodást. Világosan ki
tűnik: a győzelem Krisztusnál van s abban részesíthet ő, hitt által. Nincs 
nekünk mit fitogtatni, hacsák azt nem, hogy védtelenek vagyunk, de 
módunkban van Jézushoz folyamodni arra való tekintetből, amit ő el
végzett, ahogy a 177. énekünkben tesszük: „Midőn el jő halálom, Vigasz
talóm Te légy. Előttem képed álljon, Midőn halálra mégy. . . ”

Pál apostol

Állandó készenlétben találjuk, miközben leveleiben beszél velünk. 
Többször kerül melegére a dolog. Pl. a Eilippi levél hátterében ott van a 
még kétes kimenetelű fogság. Két kitételre hadd utaljak. Itt írja le a 
jólismert mondatot: a meghalás nyereség. Az indokolásnál nem volna 
csoda, ha kifakadna mint Illés sok küzdelem), kudarc után: Elég Uram 
Vedd el életemet.* Pálnak nem azért nyereség a meghalás, mert rossz 
élni, megunta, hanem azért, mert az élet annyi neki, mint Krisztus. El
költözni vágyik, mert a. Krisztussal lehelt jobban, mint most van.

A gondolatok szálát tovább fűzi és tekintete a szolgálatán akad el és 
azokon, akikért él. Ha még nem hívja haza az Úr, ha még maradhat, ezt 
a szolgálata javára könyveli el. Itt kerül be aztán egy különös szempont. 
Ez jelzi, hogy mennyire sokszínű a Biblia halál-képzete. „Ha italáldo-

* 791)
* lKir 19,4

601



zattá leszek is a ti hitetekért végzett áldozatban és szolgálatban, örülök 
és együtt örülök mindnyájatokkal. Az evangéliumot hallani és hittel 
fogadni, öröm. Pál nem fogja megrontani ezt az örömöt azzal, hogy mar- 
tiriuma küszöbén halál-panaszt hallat. Nem még ezután szánja oda éle
tét, ha már egyszer elveszik. Rég odaszánta és mindegyre gyakorolja 
magát az áldozatban. A szolgálatot is ideigvalónak rendelte az Űr a 
múlandó embertől. Erre igent és áment mondani Istennel-emberekkel 
nem kezdve harcot, ez az, amihez Pál Urától kér és remél segítséget.

Feltámadás

Bűnbeismerés ott van igazán, ahol Isten Szentlelke megismertette a 
kegyelmet. A halállal való szembenézésre is az a hit segít, amely egy
ben reménység is a halálon túlra. Egy idő óta szokásos a témát így fogal
mazni: feltámadás-hit, vagy a lélek halhatatlansága. Ha a halálról 
szólva Jézus halálán tájékozódtunk, a síron-túliság kérdésében is Jézuson 
orientálódunk. Az ú jtestámantom evangéliuma híradás Jézus feltáma
dásáról, nem ideológia lényünk egy eleme továbbéléséről. A feltámadás 
evangéliuma hátterében olyan Ótestámentom áll, amely a halált radi
kálisnak mondja Préd 3,19 és kv.

Mikor Pál az evangélium foglalatát adja épp a feltámadásról szóló 
híres fejezetben — ahogy volt szó róla — belekerül ez is: „eltemették” . 
Mit jelent ez? Azt, hogy pontot tettek a mondat végére. Volt és nincs 
tovább. A feltámadás az már új mondat. Hogy Jézus feltámadt, azt 
jelenti, mindent át kell írni, annyira új a helyzet.

Az „ott fent” és az „itt lent” dualizmusa világképünk változása miatt 
nem tartható. Ugyanúgy a tudomány mai szintjén nem áll meg a test és 
a lélek kettőssége se. Az evangélium terjesztésében jő szolgálatot tett a 
görög nyelv. A hitvédők, hogy koruk szellemi szintjén képviselhessék a 
keresztyénség szellemi tartalmát, azt a görög filozófia fogalomkészletébe 
transponáltálk. Ma egyre inkább az a nézet, hogy például a keresztyén 
reménység kifejezésére a platoni idea-tan nem alkalmas. Károsnak ítélik, 
hogy temetéseink nyomán, énekeink éneklése közben az emberekben nem 
támad tiszta kép. Az egymással össze nem férő: test-feltámadása és 
lélek-halhatatlansága van ott együtt.

A kifejezések képszerűék. Tárgyukat nem érik fel. Ennek gyakori 
emlegetése mellett kell őket igénybe venni, a mellett igyekeznünk kell az 
igazságot jobban megközelítő nyelvet és fogalomkészletet kifejleszteni.

Szembetűnő a Biblia és a görög filozófia különbözése az idő-fogalom 
terén. A görög filozófia szerint az igazi, a lényeg, időtlen, viszont a Biblia 
ott tudja Istent népével az idő vonalán. Nemcsak Jézus feltámadása 
kerül az idő vonalára, hanem a halottak is „időz”-nek valahol a fel
támadásukig. Azok, akik az idő-fogalomban bekövetkezett filozófiai állás
pontról közelítik meg a bibliai üzenetet, újra ott vannak a görög filo
zófiánál. Ebben nem követhetjük őket. A dolgok összefüggnek. Pál nem 
ok nélkül kezdi a feltámadásról szóló lKor 15-t a Jézus feltámadásával. 
Ha Jézussal kapcsolatban a feltámadást valljuk, nem folytathatjuk ezt 
azzal, hogy az embervilágra a lélek halhatatlanságát alkalmazzuk. A 
Krisztussal indult megváltói tett illuzórikus a halottak feltámadása nél
kül. Isten végtelen lehajlása az inkarnációban átfogja az emberit lelki
testi egységében. Az emberinek ezt a felkarolását jelzik a szentségek 
test-mivoltunkihoz alkalmazkodva és az ige is, ahogy emberi szó formá-
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ját ölti fel, akár a Bibliában érjen el, akár a prédikációban. Kegyes kö
zösségek és egyének szokták elspiritalizálni a dolgokat. De még ők is a 
test-szerűben, vagyis a feltámadásban, látják Isten tervét valósulni: Leib- 
lichkeit ist das Ende der Wege Gottes (Oetinger).

Aki feltámaszt

A feltámadás a Szenti élekről szóló harmadik hitágazat befejező 
mondat-eleme. A Lélek munkálja azt, ami viszont itestszerűben valósul. 
Tud arról az Újtestámentom, hogy emberek a Lelket kapták és ez Isten 
részéről nekik a „zsenge”. Azt is mondhatnám: elöljáróban van, ígéretéül 
a többnek. Vágyról és sóhajról van szó azon helyen, ahol ez fellelhető. 
Róm 8,23. Van szó másutt a Lélek zálogáról, pecsétjéről is. A Lélekkel 
megajándékozottak ezek szerint elpecsételtek 2Kor 1,22; 5,5; Ef 1,13. 
Krisztus is, a feltámadása folytán, zsenge lett azokért és azcok előtt, akik 
elaludtak lKor 15,20.

Azt az újat, amely Jézus feltámadásával, illetve a Lélek adományá
val elkezdődött, úgy mutatja be az apostol, hogy megkockáztatja a külső 
emberről és belső emberről való beszédet 2Kor4,16. Ahogy olvassuk ezt a 
két kifejezést egymás mellett, úgy tűnik egy más kapun betért a görög 
filozófia, annál inkább, mert a külső ember megjelölésére ott találjuk 
főleg Pálnál a „itest” megjelölést. Gál 5,17; 1Ján 2,16. Lelki ember nem 
magunktól lettünk. Jézus feltámadásával új kezdődött. Természettől 
„test” az ember, szellemi valója is ilyen irányban bontakozik ki. Róm 8,7; 
Gal 5,19—21. Újra szerepel itt a halál is, nem fizikai, hanem „lelki” 
értelemben, úgy is mint mikor állapotról Róm 7,24; Kol 2,13. Í gy is mint 
mikor annak következményéről Róm 5,21; Jel 21,8. Annak ellenére, 
hogy a Lélek újat kezdett el, miután munkájára igent mondtunk, — 
nyakig benne vagyunk a negatívumokban, már — csak annak a folyo
mányaképpen is, ami itt napról napra körülvesz, hisz az „új ég és új 
föld” ígéret egyenlőre. 2Pt 3,13. A „már most” és a „majd akkor”-nak, a 
meglevőnek és a reméltnek a feszültsége ez. A vajúdás fájdalmat osztjuk 
így: „Nemcsak ez a világ, hanem még azok is, akik a Lélek zsengéjét 
kapták, mi magunk is sóhajtozunk magunkban várva a fiúságra a tes
tünk megváltására.” Róm 8,23. Jellemző, hogy az Üjtestámentom, mikor 
a mindent magában foglaló kiteljesedésről beszél Mt 19,28-ban, ugyan
azt a szót használja, mint amely a Lélek által még csak elkezdett újnak 
végső kibontakozása klasszikus megjelölése: Újjászületés. Jn 3,3 kv.

A feltámadás szó helyére kifejezőbb lenne a feltámasztás a harma
dik hitágazattal egybecsengően: „ . . .  Engem és minden holtat feltámaszt.’ 
Az új amiben részem lehet, nem belőlem, adottságaimból bontakozik ki, 
hanem a Szentlélek munkája rajtam.

Lelki test

Ez a különös, ellentmondásosnak tűnő kifejezés van Pálnál a fel- 
támasztásnál remélt létformánk megjelölésére. Nem test tehát a maga 
adottságában, hanem testszerű, ahogy a Lélek támasztja. Ismételten 
szóbakerült az eljövendőnek az újszerűsége. A feltámadt Jézusra nem 
ismernek rá azok, akiknek megadja a vele való találkozás lehetőségét. 
Ismételten bizonyítania kell, hogy ő az a még pedig testszerű konkrét-
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ságában.* De ugyanakkor azt is meg kell tudniuk, hogy a feltámasztott 
Jézus nem visszajött, hanem előrement. Ebben az értelemben utasítja 
vissza Mária testszerű közeledését: „Ne tartóztass engem mert még nem 
mentem fel az Atyához. . Jn 20,17. A feltámadásról szóló páli fejtege
tésben is megfigyelhető mindkét érdek. Feltételezik, hogy Korinithusban, 
vagy a korinthusiak látóterében voltak, akik a feltámadást materiális 
továbbélésnek képzelték: az ember visszakapja testével együtt a tovább
élésnek minden ismert feltételét. Noshát a feltámadás nem visszatérés.

Benne van ez Pálnak a lelki testre vonatkozó fejtegetéseiben. A Te
remtőnek is testformák bő választékban állnak rendelkezésre. Az égi
testek is test például. Hozzá kell vennünk, hogy régi hiedelem szerint az 
égi testek szellemi erők personifikációi. Ezt az Istent nem kell féltenünk, 
hogy úgy mondjam fantázia-hiánytól. Ott van például a földművelő el
járása. Magot vet el, bízva benne, hogy kikel, felnő az a növény, amely
nek elvetette a magvát. No de mi van? A kikelt növény nem a mag. 
Látszatra kevés közük van, de a lényeget illetően annál több. Szemre 
egész más a növény, mint volt a mag, amelynek elrothadása volt az ára 
a kikelésnek, a kontinuitásban azonban mag és növény azonosak.

Istennek az új teremtéshez nincs szüksége arra, ami volt, mégis fo
lyamatosság van a munkájában. A világ Nagy Holnapjából nem marad 
ki a tegnap, nem maradunk ki mi sem, akik lettünk azzá, amik vagyunk. 
Ebben nincs nekünk részünk az arravalóságunkat értve. Ez tisztán az ő 
szeretete. Belevont a munkájába nem pusztán passzív részvételre. Ennek 
a teljességrevitelét a halál által ránk kényszerített passzivitás se tartóz
tathatja fel. A fentiekkel egyezésben áll a felhívás: „Öltsétek fel az új 
embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben 
teremtetett Ef 4,24. Így felöltözötten reméljük, hogy nem „bizonyulunk 
mezíteleneknek” lKor 5,2.

. . .  és János?

A „van” és a „lesz” sajátos dialektikája külön jelleget ölt a jánosi 
iratokban. Mintha görögös gondolkodást tükrözne időszemléletük. Egész 
fejezeteket olvasunk át és nincs nyoma annak, hogy János vár paruziát 
az idők végén. Jézus eljövetele az övéihez, mintha egybeesnék a Szent
lélek leküldésével. Kapóra jött ez a hatalmát biztosítani igyekvő egy
háznak. Legott azonosnak tekintette és tekinttette magát Isten orszá
gával.

Közelebbről nézve kitűnik, hogy, még ha a Jelenések könyvét ejte
nék is, marad Jánosnál idő-értelemben vett eszkatológia.

Az egyidejűség szakaszai a „má”-t a „holnap”-ra való tekintettel 
húzzák annyira alá. Állítsuk csak egymás mellé Jn 5,25-t és 28-at. Ugyan
az a Jézus, bár a Szentlélek ébresztő munkájában Isten Fia, a paruziá- 
ban pedig az ótestámentomi reminiszcenciák felkeltésére is Ember Fid.

Amikor veszélyesen a ,,majd”-ra tolódik el a hangsúly — mint Márta 
szavaiban Jn 11,24, — Jézus visszahívja a messze jövőbe-veszőt az aktuá
lis ,,má”-ba, vissza a jelenlevőbe vetett hithez. Jn 11,25. Szóhasználatá
ban János közel áll gnoszti'kus irányzatok fordulataihoz. Sokszor az az 
ember benyomása, hogy az örökélet állapot, de aztán hamar kitűnik, 
hogy Jánosnál is ígéri Jézus a jövetelét 14,3; 28 és a most-hoz a jelentő-

* Jn 20,27
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set nála is a „majd'’ adja. Minden doketizmust kizárva képviseli János 
az inkarnációt. Krisztus test-szerinti jelenlétének az úrvacsorában szi
lárd alapot ad az az evangélista, aki nem követi a többieket előterjesztve 
az úrvacsora szerzése eseménysorát, Jn 6,35 és kv. de a tesltszerintinek 
annál erőteljesebb képviselője.

Nemcsak János „test”-teológiája mutat eltérést a kora világának 
vallási irányzataitól filozófiai hátterükkel. Külön feladat lenne János 
„világ” -teoilógiáját elemezni. Minden látszólagos rokonságot ellensúlyoz 
egy Jn 3,16, Isten szeretetéről a világ iránt, valamint Jn 17,15: „Nem azt 
kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a go
nosztól.”

A megőriztetésnek célja van, Urunk valamit szán még nekik, ami
ből csak ízelítő a már meglévő. 1Jn 3,1 és kv miközben ámulva csodálja 
Isten megnyilvánult szeretetét a gyermekeiül történt elfogadásban, min
den erőt mozgósít az embernél tekintve a még hátralévő ajándék kibe- 
szélhetetlen nagyságát.

A jánosi iratok is kilátásba helyezik az eljövendő örökéletet Jn 6,57; 
12,25, a paruziát Jn 14,3; 28; 1Jn 2,28. Ez a tárgyból következik. Nem 
helytálló tehát az a feltevés, mintha Jánost úgy harmonizálták volna ily 
betétekkel a többi evangéliumokkal.

Személyes és univerzális a reménységünkben

János aktualizál, személyhez szólóan beszéltet. Végre is a Jézus-ese
ménynek nem puszta szemlélői vagyunk. A színpad közönsége többé- 
kevésbé éli bele magát abba, ahogy szerencséjük van a szereplőknek, 
vagy a ibalsors üldözi őket. Jézus halálával és feltámadásával megszólít 
minket Isten. A Szentlélek nem akaratunk ellenére, még csak nem is tud
tunkon kívül írja át nevünket az „élet könyv”-ébe. Készséget és enge
delmességet ébreszt bennünk, így munkálja a hitet.

Nem kétséges, hogy az üdvösség-keresésnek idők folyamán volt s ne
talán ma is lehet olyan formája, hogy az a viliággal nem törődő, vele 
eleve ellentétben álló önzéssé degradálódott. Ez azonban nem ok arra, 
hogy az evangéliumban a személyeset ne húzzuk alá.

Egymással jobban össze vagyunk fonódva mint gondolnék, vegyük 
akár a bűnt, akár a kegyelmet. Azonban már a keresztségben személye
sen megy végbe az emberen a Krisztussal való meghalás és feltámadás 
Róm 6,3—11; Ef 2,1—10. Luther egyformán aláhúzza a keresztségben az 
eseményt, az egészen személyeset, ugyanakkor tanítja, hogy a keresztség
ben elkezdett a halálunkban jut befejezésre a Szentlélek munkája ál
tal. (Sermo a keresztségről.)

A halál felé az út az eknagánosodás pusztáján vezet. A halál folya
mat. Ez is, az is kimarad az ember életéből.

A meghalás ne legyen pusztán sorsunk, a be nem kalkulált véletlen. 
Tekintsük feladatnak, az utolsó nagy leckének! Erőnket, időnket, javain
kat, lehetőségeinket ne magunknak tartogassuk, hogy kényszeredetten 
egyben kelljen leadnunk! E helyett osztogassuk el!

Pál a haláláról úgy beszél mint megáldoztattatásáról, 2Tim 4,6. Itt 
a halál az életnek egy része. Hisz Pál úgy él, ahogy vallja: Jézus önma
gát adta értünk, nekünk is oda kell adnunk életünket barátainkért.

Személyes az evangélium, személyes jelleget ölt a halál is. Így hát 
az eszkatológiában nem károsan introvertált, aki foglalkozik magával.
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Nem egy lázas foglalatosság erőinket meghaladóan épp annak a jele, hogy 
nem akarunk magunkkal ilyen értelemben foglalkozni.

Az univerzális eszkatológiában helye van a személyesnek márcsak az 
ítélet miatt is. Az ítélet a jó jutalma és a rossz büntetése ősidők óta. Ez 
ad súlyt Isten kinyilatkoztatásának. Azzal, hogy ő mit kíván, késő az 
ítéletben találkozni. Közli hát velünk. Életünk alapszerkezetéhez hozzá
tartozik a felelősség. Személyes felelősségünkkel nem húzódhatunk a kol
lektíva általunk történő elmarasztalása mögé, amiatt, amit mulasztottunk, 
vagy elkövettünk. Isten Jézusban ismertette meg magát. Hogy viszonyúl- 
itunk Hozzá, ez lesz a mérték Mt 7,21—23. Az ítéletet tartó is Ő maga 
lesz 2Kor 5,10.

Ha úgy tűnik, sokat követelnek tőlünk, biztatást kapunk, hogy bő 
kárpótlásban lesz részünk. Mikor Jézus erről biztosította az őt megkér
dező tanítványokat 19,27, azt sem hallgatta el, hogy bérkérdés másképp 
áll Isten országában, mint egyebütt Mt 20,1—16. Isten kegyelme az, hogy 
az ember szolgálatában lehet, helyére kerülhet, miközben Isten elfogad
ja: ez a legfőbb jutalom Zsolt 73,26.

A közbeeső állapot

A  vele való túlzott foglalkozás sok vitát váltott ki és sok tévelygést 
szült idők során. Az embert, amikor a halál-utániak felől érdeklődik, 
rendszerint ez foglalkoztatja. Helyén van a titok előtt megálló tartózko
dás, viszont ha nem volna mondanivalója a bibliai teológiának, ott olyan 
pont maradna ki, amelyet a hitetlenség vagy a tévhit tölt ki szöveggel.

A :mi támadt fel — kérdésnek a megválaszolása nehézségéből el
vesz, ha a tekintetünk Isten felé fordul, aki feltámaszt. Isten teremtő 
hatalmának nincs határa. Igazában nincs szüksége ránk, hogy, teremt
sen magának fiakaí Mt 3,9. Akik meghaltak, tényleg nincsenek már? 
A szadduceusok hitetlen kérdése eleve képtelenségnek vél hivő válasz
adást Mk 12,18. Jézus mégis hivő választ ad: „Isten nem a holtak Istene, 
hanem az élőké. Mert az ő számára mindenki él.” Lk 20,38. A feltámadás 
kezese az élő Isten és az a munka, amelyet a Szentlélek elkezdett és vé
gez, Isten emlékezete nemcsak a neveket őrzi, hanem mindent, amit 
tettünk és akik voltunk. A keresztyén feltámadáshit különbözik a pante- 
izmustól: a személy nem merül a „minden”-be. A közbeeső állapot elpi- 
henés a Megváltó ölén.

Örökélet

Utunk végén vagyunk. A véget jelző újtestámentumi szó görögben 
nemcsak a véget jelenti, hanem a „cé l’t is. Utunk nem a Nagy Nihil 
(Ady) és nem sorsunk menni. Isten hordoz a vég felé, a cél felé.

Az Apokalipszis szerzője „Lélekben elragadtatott”-an kapja a kije
lentést. Akinek megadatik, hogy avatottan szóljon ezekről, az elragadot- 
tan teszi. Pálnak volt része ilyen „elragadtatás” -ban, de mégis vissza
fogottan beszél arról, amit tudnia megadatott 2Kor 12,4.

Ragaszkodtunk a bibliai eszkatológiához komolyan történési egy
másutánnak véve a dolgokat, most azonban ezt a vonalat el kell hagy
nunk, hisz „nem lesz többé idő” Jel 10,6.

Gondoljunk most az idő nyűgére együtt azzal, amit az Újtestámen-
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tom a törvény halált-kiáltó betűjéről mond. Az idő is hajszol, az idő is 
vádol elmulasztottaíkíkal, jóvá nem tehetőkkel. Az idő nem úgy múlik el, 
hogy kifogyunk belőle — mint mikor a teremből kifogy az oxigén,— 
hanem úgy,, hogy betelik. Az idők teljességében eljő, aki eljött Ga,l 4,4.

A fen tírt kifejezésben az időre vonatkozó jelző mellett ott van az 
„élet” is. Élet kering ereinkben, életét visz tagjainkhoz frissen, majd meg- 
lankadtan, a szív motorja. Isten az „élet forrása” . Zsolt 36,10. Neki enge
delmeskedni, Benne hinni, Nála megmaradni: élet 5Móz 30,19—20. A ke
resztyén hit önmegtagadásos, lemondásos volta mellett is életpárti. Az 
üdvösség nem Nirvána, az életakarat kioltásának az útján, a lélekván
dorlásban. Ezzel szembeállítható az Ótestámentotmi emberének, öröme az 
élet javaiban és az utódokban. Ez persze csak jelzés. Az élet teljessége az 
üdvösségben nem földi örömök meghosszabítása a végtelen felé.

Amit az ótestámentomi kegyes vár, kér is: hadd láthassa meg Istent. 
Az ünnep, az istentisztelet, a templom. így válik az örökélet küszöbévé, elő
terévé. A bűnök, az élet bajai elszakítanak tőle, eltakarják Öt, mint fel
hő a napot. Az örökéletben viszont közvetlen lesz az Istennel való kap
csolat. Az új Jeruzsálemben „nincs templom, napra, holdra nincs szük
ség, mért Isten dicsősége világosítja azt meg” Jel 21,23—24.

Az új Jeruzsálem az örök élet kifejezésére nem értelmezhető úgy, 
hogy soviniszta elvárásnak tesz eleget a kiválasztást napirenden tartó Isten 
Ez a Jeruzsálem az „új” Jeruzsálem. Isten ígéretét tartja, de annak örö
köse Isten új népe (Zsid 'lev.).

Az Éden-képzet visszatérése a Biblia végén nemcsak a könyv egy
ségét jelzi, hanem azt is, hogy a világgal végül is lesz, amit Isten ter
vezett el. Az az Isten teremt új eget és új földet, az első teremtéséhez a 
végtelenig hű.

Végül viszontláthatja-e szeretteit az ember a síron túl? Ebben a na
gyon égető kérdésben is. sok mindent Istenre kell bíznunk. Amire igéje 
világosságot vet, nem minden. Tény, hogy Isten előtt nem érdektelenek 
az emberi kapcsolatok. Sőt a halálra és a végső napra való tekintettel 
válik igazán aktuálissá azok rendezése. Mt 5.23—26; 18,21—35.

Isten terve az emberrel közösségben valósul meg. A vacsorát tartó 
gazda nem külön asztalhoz ülteti le a vendégeit, hanem egy közös asz
talhoz. Lk 14,13 és kv.

Ki kell hallanunk ezekből azt is, hogy Jézus igazi tanítványa hor
dozzon missziói felelősséget a szívében a világért, abban is fokozottan 
a hozzá közelállókért. Talán ebben lesz leginkább életgyakorlattá az, 
amit a halálról és az örökélet.ről Isten tudnunk enged.

id. Szabó Lajos



Halottunk

Szeretett lelkésztársunk 1910. október 17-én született Csorváson, ta
nítói családiból.

Iskolai és gimnáziumi tanulmányai befejezése után a soproni Erzsé
bet Tudományegyetem Evangélikus Hittudományi Karára kerül és ott 
végez 1937-ben. Még ebben az évben, október 26-án szenteli lelkésszé 
Budapesten dr. Raffai Sándor bányakerületi püspök.

Első állomáshelye Battonya segédlelkészként Benkóczy Dániel irá
nyítása mellett jó iskolának bizonyult. Szolgál még segédlelkészként, 
hitoktatóként Makón, Szolnokon, Nagykátán és Irsán is.

Parókus lelkészként 1943-ban visszakerül Battonyára és itt szolgál 
1956-ig. Ebben a többnyelvű, határmenti környezetben tanulja meg be
csülni és szolgálni embertársait. Szórványgyülekezetét hűséggel és gon
dosan látja el és egyben ez az emberek közötti forgolódás és a mások 
ügyével is való törődés, mely kis egyházközsége keretein túl széles kör
ben megnyilvánult,, fejlesztette ki benne a szociális érzéket és közgondol
kodást.

1956-ban Nagyszénásra kerül, ahol 1979. december 31-ig szolgált. Eb
ben a gyülekezetben, a szórványban tanult hűséggel szolgál. Végigjárja 
rendszeresen a nagy gyülekezetei, járja, rója a tanyák útjait is. Ennek 
a munkának az eredménye volt a templom renoválása, a parókia bővíté
se, korszerűsítése, új gyülekezeti terem kialakítása. Ugyanakkor hűséges 
munkása volt az egyházmegyei LMK-nak, ahogyan arról az Evangélikus 
Élet is számot adott, egyházmegyei szerény sajtóelőadói tisztét olyan 
jól látta el, hogy arra Budapesten is felfigyeltek. Kezdettől fogva nem
csak: a hiányokat kifogásolta, hanem meglátta azt a nagyszerű lehetősé
get, hogy egyházunk a betű erején keresztül is szolgálhat. Ennek a szol
gálatnak egész életén keresztül hűséges munkása és eszköze is volt.

Egyházmegyei presbiteri magatartása is nehéz időben komoly dönté
sekhez vezető és pozitív magatartású volt.

Nyugdíjas korára Szarvason, 42 évi hűséges szolgálat után, szép ott
hont teremt magának, hogy a régi Alma Mater és barátai közelében le
hessen. Isten másként végzett felőle. Élete utolsó három évében egy rend
kívül súlyos betegség támadja meg. Ez sok-sok szenvedésének a forrása 
is lett. A műtétek hosszú sorát nagy türelemmel viselte el, de itt sem a 
maga sorsa volt az elsődleges számára, hanem a családjáért érzett aggo
dalom és felelősség. Isten két gyermekkel, egy fiúval és leánnyal áldot
ta meg abból a házasságból melyet 1943-ban kötött Ponicsán Ilonával.

Fecske Pál 
1910— 1982
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Gyermekeit szépen felnevelte és taníttatták is azokat. A hitvestárson kí
vül ők és öt gyermekük mint kedves unokák, siratták el a jó férjet, apát, 
nagyapát.

Életének utolsó szakaszát szinte az orosházi kórházban töltötte el, 
ahol, midőn már érezte halálának kikerülhetetlen voltát, azt hagyta meg, 
számomra, hogy nekrológjában adjak hangsúlyt annak a gondolatnak, 
mely egész szolgálatának és emberségének az alapja volt: „Soha nem akar
tam egész életemben mást tenni, mint szeretni és megbecsülni az embert 
és hitemmel, szeretettel szolgálni embertársaimnak.” Ez volt az ő életé
nek a diakóniája.

Jóval több mint 20 lelkész búcsúzott tőle nemcsak a két alföldi, bé
kési egyházmegyéjéből, hanem az ország más tájairól is eljöttek. A bú
csúztatása 1982. június 22-én volt a  szarvasi Ótemető ravatalozójában. 
Az igehirdetési szolgálatot Benkő István mb. esperes lelkész látta el a 23 
Zsoltár igéi alapján. íMost már az egykori hűséges pásztorát a Mi Urunk 
pásztorolja és vezeti el az élő vizek forrásaihoz. Nobik Erzsébet, Székács- 
Sámuel, Aradi András, Kis János búcsúztatták még el énekkel, imádság
gal, áldással, hogy megpihenhessen szülei sírja mellett hazaszállítása 
után Tápiószentmártonban.

Benkő István
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Örömhír a gyermekeknek

Isten kiválasztó, nevelő 
és vezető szeretete Jákob és Izsák 

történetében
Ézsau megveti Isten ígéretét 

lMózes 25,24—34
Gyermeket várni, kis testvér érkezését latolgatni nagy izgalom. Mi 

az első kérdés ilyenkor? Fiú, vagy lány született? Aztán, hogy hívják, 
mi a neve? A felnőttek azt is megkérdezik, hány kilóval született és egy 
nagyon lényeges után is érdeklődnek — egészséges-e a kisbaba, no per
sze, az édesanya is. Mindezek ismerete fontos. Így lehet csak maradékta
lanul örülni és gratulálni.

Négy órán keresztül egy családdal foglalkozunk majd. Megismerünk 
szülőket, azok gyermekeit, majd későbbi sorsukat, történetüket. De nem
csak annyit, hogy hol éltek és laktak, hanem arra is figyelünk ez is
merkedés során, hogy a család Isten gondviselésének az eszköze is, a 
család Isten nevelésének a helye is.

A mi családunkban ikrek születtek. Két fiú. Feltétlenül szükséges az 
„iker” fogalmának a magyarázata, amit könnyíthet az, hogy az előttünk 
levő közösségben vannak ikrek. Igaz, hogy erre a kérdésre — tapasztal
tam — azt a feleletet kaptam, ikrek azok, akik egyforma ruhában jár
nak. Azok is ikrek, akik nagyon hasonlítanak egymásra, így összetéveszt
hetők.

Viszem tovább a történetet úgy, hogy megkérdezek egy olyan gye
reket, akinek több testvére van: hányan vagytok testvérek és hogy hív
nak titeket? Csodálatos, hogy a felsorolás kor szerint történik. A Bib
liában is így van. Hiába ikrek Ézsau és Jákob, mégis van egy sorrend, 
születési sorrend. Van közöttük korkülönbség, ha nem is években, de 
percekben mérhető. Ezért, Ézsau az elsőszülött, az idősebb testvér. Fontos 
ez? Hisz, együtt mennének ma iskolába. Nem hanyagolható el az a pár 
perc? Ma igen, de akkor nem volt az. Volt egy rend abban a korban, így 
ebben a családban is. Az elsőszülött fiú örökölte a vagyont és kapta az 
apai áldást.

Mi leszek, ha nagy leszek?
Mindenkit izgat ez a kérdés. A felnőtté válás, pályaválasztással is 

jár. Mindenkinek van szakmája, hivatása, elfoglaltsága. A mi csalá
dunkban Ézsau vadász, Jákob pedig pásztor. Mégsem az érdekel minket 
ma, hogy kiből mi lesz, hanem az is, hogy ki-ki milyen ember lesz. Hisz 
a házidolgozatnak, a fogalmazásnak se csak a külalakját, hanem a tar-
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talmát is osztályozzák. Így olvassuk most el a történetet a 27. verstől a 
fejezet végéig. Többször.

Játsszuk el, amit olvastunk. Ne ragaszkodjatok a szöveghez. Sza
badon. Megdöbbentő, hogy mennyire önmagukat adják a gyerekek. Elfe
ledkeznek Ézsauról és Jákobról, azt mondják, amit és ahogy élnek, ön
feledten.

Nyilvánvalóvá válnak a tartalmi ismeretjegyek minden rendezői fo
gás nélkül. Kiváltója a találkozás. A találkozáskor kifejezi magát az em
ber, önmegvalósító, vagy engedelmes, rámenős, vagy semmibe vevő.

Az örökség várományosa
Ézsau az elsőszülött. Az áldás ígéretének továbbvivője. Ez nem attól 

függ, hogy milyen beállítottságú, azaz mindenre kész, ha segíteni kell, 
ha ki kell állni, ha meg kell mondani. Nem nyüzsgő típus. Hanem olyan 
ember, aki munkáját becsületesen végzi. Kidolgozza magát. Ezért, elfá
rad, kimerül. Így jön haza. Megéhezett.

Cseréljünk
Ismerős ez a szó: cseréljünk. Megtetszett valami a másiknak. Mit 

adsz érte? — hangzik a válasz. Ez azt jelenti, hogy már áll az alku. Pe
dig nem minden bocsátható árúba. Nem minden képezheti alku tárgyát.

Ézsau azzal kezdi — éhes vagyok. A  kísértés pedig mindig a lényegen 
kezdi, A tartalomra kérdez rá, azt szeretné elcserélni. Fokozza a súlyát 
ennek a „cseréljünknek” még az, hogy nem idegenek „üzletelnék” , hanem 
testvérek, a családon belül, nem padtársak, hanem ikrek.

Cserélnek, sőt Ézsau még esküt is mond. Szavát adja rá. Kezet, ad, 
ahogy ma mondanánk.

Milyen ember volt Ézsau?
Valamit összetévesztett, azt, hogy az életben van fontossági sorrend 

is. Amíg nála első helyen állt a saját gondja, s baja és ez az éhséggel 
párosuló fáradtság volt, addig ez okozta vesztét. Van, ami fölötte van az 
éhségnek és a fáradtságnak. Van, aminek nagyobb a súlya minden sze
mélyes gondnál. Több a küldetés, mint a hivatás. Az elsőszülöttségi jog 
nem áru, nem alku tárgya.

Így válik Ézsau Isten ígéretének megvetőjévé.
Szomorúan kell most befejeznünk ezt az órát, mert ennél a résznél 

nincs kiút, nincs csattanó. Két testvér bukik meg előttünk, egymás előtt, 
sőt Isten előtt.

Jákob önhatalmilag és csalással elébevág Isten vezetésének 
lMózes 27,1—40

A mai óránkat nem itt bent, hanem a szabadban kezdjük. Ott sem 
egyszerűen egy fa alatt, hanem kimegyünk a KRESZ-pályára. Minden
ki úgy jön oda, ahogy ide jött. Tehát, aki kerékpáron, azt hozza, aki gya
log, az úgy közlekedik. Mindenki közlekedjék, ki így, ki úgy, ahogyan 
szokott.

Sétálunk. Kerékpározunk. Megelőzzük egymást. Társalgunk. Talál
kozunk, majd elköszönünk egymástól. Van, aki „gebint” nyit, van, aki 
vásárolni indul. Tehát, beindul a hétköznapi nagyüzem.
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Újabb alkalom az ismerkedésre annak felmérésére, hogy otthon ki 
milyen, hogyan vesz részt a család életében, eszébe jut-e, hogy segít
sen is!? De az is megmutatkozik, hogy tud-e játszani?

Bemegyünk

Ki mit csinált az elmúlt 30 percben? Ki kivel találkozott? Az 
élménybeszámolót, az egymásra licitálást is megállítva ezzel a kérdéssel: 
ki hogyan közlekedett? Ki mire ügyelt? Tudta-e, hogy a zebrán védett
séget élvezett? Mindig ott ment-e át, és akkor, amikor szabad volt? Tud
ja-e hogy a táblák mit Jelentenek?

Kitűnt, hogy a legtöbb vétség egy vonalnál történt. Ez a vonal, pe
dig a záróvonal. Annál is ott és akkor, amikor nem volt szembeforgalom. 
Akkor nyugodtan le lehetett vágni a kanyart.

De mit is jelent a záróvonal, mit helyettesít? Lényege az, hogy átlép- 
hetetlen, sőt érinteni sem szabad. Hisz az lehetne fal is, védőrács is, le
hetne védőkorlát is. Viszont se belekapaszkodni, se rátámaszkodni nem 
lehet. Akkor most többen úgy vannak közöttünk, hogy „összetörték” ma
gukat. Látszik a záróvonal nyoma rajtuk. Értelme ennek a vonalnak, de 
értéke is hogy életet ment, biztonságos nyújt, garanálja a pontos haza
érkezést. Közületek most sokan nem érkeztek haza.

Most vegyük elő Bibliánkat. Ki találja meg hamarabb Igénket? Ol
vassuk el együtt ezt a negyven verset azzal a feladattal, ki hány olyan 
záróvonalat talál ebben a szakaszban, amit valaki, ill. valakik átléptek.

Nincs fegyelmezési gond. Mindenki elmélyülten tanulmányozza a tör
ténetet. A tartalom fegyelmez, s ez a legjobb.

A kiértékelésre megbolydult a társaság. Nagy az igyekezet. A „fel
fedezések” a táblára kerülnek. Mindenki maga írja ezt fel.

Az első .„közlekedési kihágás” már a múlt alkalommal megtörtént. 
Ézsau és Jákob párbeszédében, megállapodásában. Ügy fogalmaztuk ezt 
meg akkor: Isten ígéretének megvetése. Kulcsszava: cseréljünk. Ezen a 
helyen történik az ún. ismétlés. De ennél nem idézhetünk sokat, mert 
megtörik az óra lendülete és hangulata.

Amikor Ézsau elhallgatja Izsák, az édesapja előtt, hogy Jákobbal mi
ben állapodott meg, hisz cseréltek.

Az édesanya hallgatózása.
Rebeka adja a tanácsot fiának, hogy mit tegyen, ötlettel látja el, hogy 

sikeres legyen a hazugság és az édesapa becsapása. Jákob és Rebeka szö
vetkeznek. Cinkostársai lesznek egymásnak.

A záróvonalakat lehet keresni tovább az otthoni alkalmainkon.

Minden bejön

A  kidolgozott haditerv hibátlanul megvalósul. Sikerül áthidalni min
den buktatót. Jákob is nekibátorodik a kivitelezésnek. Nekibátorodik, 
hisz csak az első záróvonal átlépés izgalmas, aztán „belejön”. A levágott 
kanyarokkal előnyhöz lehet jutni. Gyorsul a tempó. Kell is, hisz Ézsau is 
érkezhet. Közben Jákob, s ez is záróvonal, hazudik is, sőt Istenre hivat
kozik. Amikor édesapja kérdésére azzal válaszol, hogy az Úristen küldte 
elé ilyen korán a vadat. A nagy igyekezetben nemcsak édesapját csapja 
be, hanem vét a második parancsolat ellen is: ne vedd hiába Istened 
nevét!
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Ézsau is érkezik. De még itt nem tud semmit. Érdekes, Hogy nem úgy 
van, mint ti, hogy beszólna — megjöttem, hanem elvégzi az ételkészí
téssel járó munkát. Rebeka és Jákob meg lapítanak. Nem lehetett az 
ő helyzetük sem irigylésre méltó.

Semmivé válik a vélt előnye Jákobnak, amikor Ézsau betoppan az 
édesapjához az elkészített eledellel. Drága „cseréljünk” volt az első zá
róvonal átlépés.

Itt senki sem örül, hisz nincs nyertese a történetnek. Az sem boldog, 
aki kicsikarta az áldást. Az sem, aki a terveket szőtte, Rebeka sem, aki 
hozzásegítette fiát az áldás megszerzéséhez, de az sem, aki kapta az ál
dást. Izsák nyomorúságai közül sem a vakság volt a legnagyobb, hanem 
az, hogy becsapták. Többen is és egyszerre.

Az Isten elől menekülő Jákob is megtapasztalhatja Isten kegyelmét 
lMózes 27,41—28,5; 10—22

Világos az indító kép. Igen. Minden így megállapítva. Egyszerű, nem 
lehet félreérteni. A nagyobbak máris mondják a szólásokat, közmondá
sokat: amilyen az adjon-isten, olyan a fogadj-isten! Ki mint veti ágyát, 
úgy alussza álmát! Aki másnak vermet ás, maga esik bele!

Persze, egyik jobban illik, mint a másik az indítóképre. Hisz, azért 
is megmutatom, megbosszulom, ha addig élek is.

Ma sincs hirtelen fellángolásról szó. Tervszerűen történik minden. Ke
gyetlen tervezgetés, kegyetlen megbecsülés annak a magatartásnak a neve, 
amely számolja, hogy mennyi idő az, amelyet az apa még életben lehet. 
Nincs messze az az idő, amikor lejár neki. Várni az apa halálára, hogy 
elérkezzék vele a leszámolás órája. Micsoda megbecsülés, milyen tiszte
let. Érdek önuralom. És pontosan az gyakorolja ezt ,aki korábban nem 
tudott ellenállni az éhségnek. Most megy, akkor tehetetlen volt.

Milyen vagyok?
Önvizsgálatot tartunk. Játsszunk tovább, de most csak egy gondo

lattal. Kinek van otthon magnója? A legtöbb helyen van. Tudjátok is 
kezelni? A legtöbben igen. A mi magnónk, amivel most játszunk — 
kicsi. A mi kötelességünk, ahogy ébredünk, kapcsoljuk be! De van ennek 
a készüléknek egy másik különlegessége is: nemcsak azt veszi fel, amit 
mondunk és mondanak, hanem azt is, amit és amire gondolunk.

Most ugrunk egy nagyot időben. Este van. Megvacsoráztunk. Édes
apánk azt mondja, megtörve a csendet szavával, szeretnénk meghallgatni 
azt, amit rögzített egész nap a kis magnó. Bekapcsolnád-e minden gon
dolkodás nélkül?

Csend a válasz. Világos a kép. A csend oka egy titok. Milyen gyere
kek hallgatnak e játék közben? Rendesek. Megkereszteltek. Jólneveltek. 
Az indító kérdés ez volt: milyen vagyok? Nagyon egyszerű a válasz: 
ilyen. Olyan, amilyen a gondolatom, a tervem. Ami eszembe jut, amit 
tervezek. Ézsau is olyan, amire gondol, amit tervez. Édesapja éle
tének végét veszi számításba. Halálának pillanata jelzi a rajtpisztoly 
dördülését, azaz azt, hogy ő indulhat.

Munkaközösség
Rebeka és Jákob együtt terveznek, hisz az édesanya tudja Ézsau 

tervét. Nem áll fia elé. Nincs erkölcsi alapja, hogy elé álljon, hogy
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figyelmeztesse. Akkor olyan lenne az, mintha valaki tele szájjal figyel
mezteti a kiskorút, hogy tele szájjal nem beszélünk. Nincs mire hivat
koznia. Nem mondhatja, hogy „állítsd le magad, fiam!”

Egyetlen logika szerint cselekedhet, menteni, ami menthető. Egy 
kiút van, a menekülés.

Ismeritek azt a szót — özvegy? Tudjátok is, hogy mit jelent? A há
zastársak egyike meghalt, s az élő így válik özveggyé. Tudjátok mit je
lent az a szó, hogy árva? Olyan gyerekek, akik szülő nélkül maradnak. 
Érdekes, hogy csak gyerekekre illik ez a szó. Milyen az árva gyerek? 
Szomorú, magányos, kiszolgáltatott, nincs kihez odabújni. Elveszítette a 
szüleit.

Milyen édesanyává válik most szemünk láttára Rebeka? Mondhatjuk 
azt, hogy árva édesanyává. Két gyereke volt, s mindkettőt elveszíti. 
Akiket egyszerre kapott, hisz ikrek, egyszerre is veszíti el. Még az is 
nehezíti a helyzetet, hogy élnek, s mégsincsenek. Csak azért, mert az 
egyik üldöző, a másik meg az üdözött.

Megoldás!?

így felkiáltójellel és kérdőjellel. Menteni a saját bőrét. Menekülni, 
de hová? Van rokon, nagybácsi. Majd befogad. De mi van azzal, amit 
a magnónk rögzített. Ami nem játék, hanem magunkban hordozunk, s 
újra, meg újra eszünkbe jut, hogy miért is menekülünk. Mit is takar
gatunk. Mit is hallgatunk el. Mi az, amire ne jöjjenek rá soha és senki. 
Hova menekülhetünk magunk elől. Nekünk még az is kérdésünk, hova 
meneküljünk Isten elől. Lehet-e? Tudunk-e?

Ennek bizonyítéka, hogy nem, Jákob álma. Amíg az alvó ember ki
szolgáltatott, addig ebben a helyzetben biztatót lát és hall. Nem izzad 
meg álmában. Nem zuhan, nem lebeg, nem kapkod. Nem folytatódik 
az élete úgy, ahogy él. Nem kell fáradtan ébrednie, pedig a nyugvóhely 
nem éppen kényelmes.

Van folytatás, van remény. Csak Istenre számíthat, hisz Isten is 
számít rá. Terve van vele.

Kikeressük most a 130. Zsoltár 3. versét:
„Ha a bűnöket számon tartod, Uram,
Uram, ki marad meg akkor?”
Itt látszik meg Isten kegyelme. Azért vontam párhuzamot Jákob 

és a magunk élete, gondolkodása közé, hogy m i is erre, sőt ugyanerre 
a kegyelemre szorulunk. Ma is, holnap is. Azok is, akik gyerekek, azok 
is, akik szülők és nagyszülők.

Jákob Isten iskolájában — csalóból Isten embere 
lMózes 29—32

Ki szeret iskolába járni közületek? Ha nem lenne nálunk iskola
kötelezettség, akkor mindenki járna iskolába? Több név is elhangzik, 
hogy ki nem. Természetesen, az említettek nincsenek jelen. Van-e kö
zöttetek olyan, aki év közben iskolát változtatott. Nem itt kezdte az osz
tályt, hanem más községben. A jelenlevők között nincs, de van olyan 
osztálytársunk, aki év közben érkezett. Mi az oka ennek a változásnak? 
Az édesapát áthelyezték és jött vele az egész család. Vajon, jó az ilyen 
gyereknek? Mi teszi nehézzé az átállást? A szokások, az ismeretlenség, 
a tájékozatlanság, a bizonyítás, a bemutatkozás. Minden új.
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Aztán van egy másik tényező is, ami nehézzé teszi a beilleszkedést 
— az elszakadás a régitől és a régiektől, a megszokottól és attól, hogy 
őt is megszokták, megszerették.

Ez az osztálytárs pedig tiszta lappal érkezett és mégis mennyi ne
hézséggel kell megküzdenie. Pedig nem is soroltunk fel mindent. Jákob 
viszont csaló volt, most is az. A kérdések kérdése: meg lehet-e vál
tozni? Át lehet-e alakulni? Lehet-e- újat kezdeni? Lehet-e újra kez
deni?

Megvan-e a lehetőség az életben arra, ami a sakkban igen! Az el
veszített játszma után, a bábukat újra fel lehet tenni a táblára, s min
dent elölről kezdeni. Elhatározni, hogy most minden lépést megfontolok, 
minden lépést előre átgondolok. A megszokott környezetben is azzal a 
reménnyel indulni és lépni, hogy most másképpen lesz. Aztán újra 
vesztesek lehetünk. Elkeseredhetünk. Már megint nem sikerült. Persze, ( 
ez csak játék, de ezt sem bírjuk eléggé és a végtelenségig „cérnával” , 
türelemmel és kitartással. De újra felrakhatok a figurák és újra kezd
hetünk.

Jákobnak van egy ígérete. Az, amit az elmúlt órán tanultunk és 
hallottunk. Az álomra gondolok. Hányszor kellett Jákobnak újra és 
újra felraknia élete bábuját a sakktáblára? Nem tudom, mert meg
számlálhatatlan ez. Annyit tudunk, hogy menedéket lel nagybátyjánál. 
Húsz éven keresztül él távol a szülőföldtől. Ügyeskedik, szorgalmas, ke
ményen dolgozik, vagyona is gyarapodik. Megházasodik. 12 fia születik. 
Ezek csak adatok. De nincsenek itt a gondok, a honvágy, a kétséges
kedés, a mi lehet otthon kérdése.

Találkozás

Térj vissza szülőföldedre! — hangzik Isten parancsa. És ez nem
csak öröm, hanem tengernyi gond. Hogyan csináljam, mit mondjak, 
haragszik-e még? A közeledés egyre nyugtalanítóbb. Ajándékot kellene 
küldeni. De mennyit és mit? Mindenből a legkülönbet. És ez nem szü
letésnapi ajándékozás, hanem „puhító” célt szolgál. Hogy testvére kibé
küljön, megbékéljen. így érkeznek a Jabbók patakhoz. Megint éjszaka 
következik. A nyugalomnak, a pihenésnek, az alvásnak az ideje. Min
denki ezt teszi, csak Jákob nem. Nem tud elaludni. A rendezetlen dolog 
olyan, mint a fogfájás. Nem lehet elaludni, nem lehet róla elterelni a 
figyelmet, nem lehet elfelejteni. Nem hagyja nyugton az embert, hanem 
gyötör. Jákob félti családját, félti vagyonát, fél testvére haragjától. Rá
jön viszont valamire, egy lényegesre: igazából neki Istennel van ren
dezni valója. Ezért imádkozik így:

„Nem bocsátalak el, amíg meg nem áldasz engem! Ekkor megkér
dezte tőle (Isten): mi a neved? Ö így felelt: Jákob.

Erre azt mondta (Isten): Nem Jákob lesz ezután a neved, hanem 
Izrael, mert küzdöttél Istennel és emberekkel és győztél.”

Ezt követően találkozik a két testvér. Ézsau fut Jákob elé. Sírnak 
örömükben.

Hol van a négy óra csattanója, súlypontja? Nem a találkozásban. 
Nem is a síró jelenetben, hanem ott, amikor Jákob rájön, hogy az em
beri kapcsolatot rendezni mindig bűnbánattal lehet. Bocsánatot kérni 
Istentől és bocsánatot kérni az embertől. Isten megbocsát, nekem is a 
bocsánatot gyakorolnom kell. Nem elvárni, hanem cselekedni.

Még egy névváltozásra kell felfigyelnünk. Filmekből megszoktuk,
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hogy emberek, bűnözők álnév alatt élnek. Így mentik magukat. Jákob 
neve csalót jelent. Nem élt álnév alatt. Az új név a változást jelenti. 
Izrael azt jelenti, hogy küzd az Isten. Jákobért is küzdött. Jézusban 
érettünk is küzd. Üj név alatt él tovább Jákob. A mi nevünk keresz
tyén, azaz krisztusi. Ezért fejezhetjük be újra a tanítást azzal az imád
sággal, ami Konfirmációi Kátéban található:

Szívem buzgó imádsága 
Szent Igédnek hallgatása 
Nemesítse életemet 
Munkálja üdvösségemet 
Tiszta szívet teremts bennem 
Kísérj áldással Istenem. Ámen

Káposzta Lajos

Isten embere a békesség és megbékélés útját járja 
lMózes 32,2—33,16

Aktualitás

Számolnunk lehet azzal, hogy a gyermekek többsége hordoz magá
ban le nem zárt, rendezetlen ügyeket. Iskolai féltékenység miatt tönkre
ment barátság vagy helytelen szülői magatartás miatt megromlott test
véri viszony azonnal kapcsolatot teremt Ézsau és Jákob történetével. Be
szélgetéssel kellene kezdeni ezt az órát nagyon közvetlen hangszínre tö
rekedve. A vezető kérdései lehetnek a következők: 1. Egyformán tudtok-e 
szeretni minden embert? 2. Hogyan közeledtek azokhoz, akiket csak ne
hezen tudtok elviselni? 3. Mivel büntetitek meg azt, aki hazudott róla
tok valamit? 4. Meddig vagytok képesek haragot tartani? 5. Tapasztal
tatok-e már a környezetetekben elmérgesedett testvérharcot pl. nem be
szélnek egymással, elkerülik egymást az utcán stb.?

Ha ezeken a személyes kérdéseken túljutunk, akkor tovább kell lép
ni a nagyobb horderejű „testvér-konfliktusra” . Újabb kérdéscsoportot 
kell felállítanunk: 1. Milyen népek között van gyűlölet és harag nap
jainkban? 2. Milyen veszélyt jelent az emberiségre a népek közötti el
lenségeskedés? 3. Milyen megoldások kínálkoznak a feszültségek rende
zésére (háború?, tárgyalás?, békeharc?)? 4. Mit éreztek a keresztyén em
berek feladatának ma földünkön éppen a háborúk, terrorizmus, tömeg- 
mészárlások idején? 5. Kit kell testvérnek tekintenünk, ha magunkat 
Krisztus tanítványainak valljuk?

Téma

Meg kell találnunk a békesség útját! Nincsen más megoldás sem az 
emberiség életére nézve, sem a saját személyes életünkben. A békétlen
ség, a gyűlölet elveszi az élet igazi értelmét és szépségét. Ha egy csa
ládban állandó veszekedés folyik férj és féleség között, akkor a gyerekek 
menekülnek, ahová csak tudnak. Nehéz megtalálni azt az utat, ahol az 
ellenséges indulat, a harag eloszlik, de nem lehetetlen. Isten közeledésé
nek egyik legfontosabb jellemzője, hogy az emberekkel békességes vi
szonyra törekszik. Békességünk Istennel azonban csak úgy lehetséges, 
ha környezetünkben mi magunk békességteremtők vagyunk. Ahogyan 
Jákobot nevelte Isten a békességszerző cselekedetre, úgy akar ma minket 
is tanítani, érlelni, hogy fel tudjuk ismerni, melyik órában mi a legfon
tosabb tennivalónk azért, hogy békesség legyen körülöttünk.
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Közvetítés

Az eddigi történetekből jól ismeritek már Jákobot. Mennyi nehéz 
kérdés rendeződött már körülötte! Egy azonban még mindig súlyosan 
nyomasztja őt. Nem lehet úgy élni, hogy saját testvérével, Ézsauval nem 
találkozhat, nem is láthatja. Az elválás világos volt. Ha akkor megtalálja 
őt Ézsau, végez vele. Földet, legelőt sem választhat szabadon. Jó, ha 
körülkémlel: elég messze vagyunk-e Ézsautól. Lehetetlen élet! Ráadásul 
most Istentől is olyan parancsot kap, hogy térjen vissza házába, roko
nai közé. De mi lesz ott vele? Képtelenség! Töprenghetett eleget Jákob. 
Bár Istentől olyan üzenetet kapott, amelyben azért biztatás is van: „térj 
vissza hazádba, rokonságod közé, és jót teszek veled” (lMóz 32,10 b). 
De hogyan lehetne ott jót tenni, ahol testvér a testvért halállal várja? 
Mégis elindul, ajándékkal felszerelkezve, nagyon óvatosan Ézsau felé 
Jákob. Előre küldi ajándékait, és éjszaka egyedül marad. Életének leg
nehezebb éjszakája lett ez. Talán úgy hajtotta le a fejét, hogy végre 
dönteni tudott és úton van az engesztelő ajándék Ézsauhoz. így össze
gezhetett: történt valami, most már nyugodtan pihenhet ő is. Elvégzett 
munka, meghozott döntés és elindított békemenet után megérdemelt a 
pihenés. Ám Jákobnak ez nem sikerült. Nyugtalanság tört rá. Egyedül 
van teljesen, de mégsem. Valaki közelít hozzá. Valaki kínozza őt. Valaki 
úgy verekszik vele, ahogyan senki eddig. Valaki letepéri, összetöri a 
csontjait, fájdalmat okoz, de mégis lehet vele küzdeni. Érthetetlen jele
netek játszódnak le Jákobbal. Már menni akar ez az éjszakai lény, de 
Jákob nem engedi — követeli, hogy mutatkozzon be és köszönjön el 
legalább tőle. Sőt még többet kér a merész Jákob: adjon áldást ez a tá
madó, mert aki így támad, akivel ennyit kell küzdeni, csak Isten em
bere lehet! Így hangzik el Jákob számára a döntő mondat: „Nem Já
kob lesz ezután a neved, hanem Izrael, mert küzdöttél Istennel és embe
rekkel, és győztél.” Jákob ismét egyedül marad. De Isten nemcsak vele 
tusakodott, hanem előkészítette Ézsau szívét is, és másnap egymásra bo
rulhatott a két testvér és együtt indulhatott tovább a két a tábor, mert 
mindketten felismerhették: „Isten kegyelmes volt hozzánk és van min
denünk.” Most már azt is megkapták Istentől, amivel ez a „minden” 
(vagyon, nép, szolgák, kincsek) igazán érték lehetett: a békességet.

Kapcsolatok

Gondoljátok meg, hogy Jézus nem véletlenül használta az egyik leg
ősibb, de legértékesebb köszöntést: „Békesség néktek!”

A Hegyi beszéd boldog-mondásai között milyen világosan hangzik el: 
„Boldogok akik, békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek” 
(Mt 5,9).

Mit jelenthet a következő jézus! mondat: „Békülj meg ellenfeleddel 
hamar, amíg az úton együtt van veled” (Mt 5,25 a)?

Ötlet
Játék a bibliai történettel. Két csoportra osztjuk a gyerekeket: Já

kob népe és Ézsau népe. Választunk egy főrendezőt, akinek az a felada
ta, hogy Isten tanító, nevelő, útegyengető munkáját valósítsa meg a sze
replőkkel. A dramatizálás végén mindenki- ajándékozza meg az „ellen
fél” táborának egyik tagját kis alkalmi ajándékkal, olyannal, amelyre 
előre felkészülni nem lehetett.
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Isten emberének istentisztelete 
lMóz 35,1—29

Aktualitás

Ki szeret közületek istentiszteletre járni? Mikor szoktak jönni a 
szüléitek templomba? Miért jönnek el egyáltalán az emberek a templom
ba? Mi történik egy templomi együttléten? Mi teszi istentiszteletté egy 
csoport vasárnapi együttlétét?

Első lépésben tisztázni kell, hogy egyáltalán milyen fogalma van a 
gyerekeknek magáról az istentiszteletről. Hiszen nagyon ritka ma már 
az olyan gyülekezet, ahol fiatal szülők rendszeresen hozzák magukkal 
gyermekeiket az istentiszteletre. így nyilván maga a szó és az esemény 
is magyarázatra szorul.

Akik barátkozni akarnak, egyre több alkalmat keresnek a találko
zásra. Ha valaki jó dolgokat tud elmondani, akkor szívesen hallgatjuk 
őt gyakran, mert minden találkozás újat hoz. Baráttal, ismerőssel kap
csolatban is meg kell jelölni egy helyet és időpontot, ahol találkozunk. 
Milyen rossz a közérzetünk egy elfelejtett meghívás után! Mennyire za
var minket, ha valakitől kaptunk egy értékes ajándékot és elfelejtettük 
megköszönni. Nagyon sok találkozásra kell figyelni az életben. Milyen 
jó, ha egy családban egy bizonyos idő naponként együtt tölt az ember 
a többiekkel, és mindenki elmondhatja gondját, örömét egymásnak. Akit 
szeretünk, annak szívesen mondunk el mindent. Aki szeret minket, az 
kíváncsi arra, hogyan élünk, mi történik velünk.

Téma

Isten embere nem tud Istennel való találkozások nélkül élni. Isten 
vezetését érző ember képtelen arra, hogy el ne mondja Istennek, mi 
történt vele. Nagyon nehéz úgy élni, hogy alig van ember körülöttünk, 
akivel beszélgethetünk. Sokat jelent egy barát, akinek mindent el lehet 
mondani. Örülhet az a gyerek, akinek mindkét szülője él (és együtt él) 
és közeledni tud feléjük. Az igazi kudarcot azonnal be kell vallanunk 
valakinek! Az igazi örömöt azonnal meg kell osztanunk valakivel! Nem
csak az emberi kapcsolatainkra áll ez, hanem az Istennel való kapcso
latunkra is. Spontán örömök, sikerek éppúgy, mint nehézségek és csaló
dások, hozzá tartoznak. A teremtettségünknél fogva bennünk van, hogy 
igényt tartunk egy különleges, belső meghallgatásra. Olyanra, ahol csend 
van. ahol biztonság és nyugalom uralkodik. Ez a találkozási mód az, ahol 
Istennel találkozhatunk. A körülmények olyanok is lehetnek, hogy nyi- 
tott ég alatt egyetlen kő előtt borulunk le vagy egy gyönyörű katedrális 
padjaiban csendesedünk el, de mindkettő az Isten előtti kitárulkozás 
lehetőségét hirdeti és nyújtja. Jákob számára lehetetlen lett volna úgy 
az élet, hogy Istennek el nem mondja a háláját és köszönetét azért, hogy 
az Ézsauval már véglegesnek tűnő haragot megoldásra vitte. Vihet min
ket öröm, bánat vagy megoldatlan kérdés Isten színe elé, de azt nem 
nem szabad felejteni, hogy a legnagyobbat még akkor is Isten cselekszi, 
aki mindegyikünkhöz odafordul és találkozni akar velünk.

Közvetítés
Amikor Isten közölni akar valamit kiválasztott munkatársával, meg

hívja egy találkozóhelyre. Így kellett Mózesnek éppúgy, mint Izsáknak 
félrevonulnia egy nyugodt pontra, ahol megtudhatta, mi is Isten legkö-
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zelebbi célja vele. Ilyen parancsot kapott Jákob Istentől: Menj fel Bét- 
helbe! Telepedj le ott! Készíts ott oltárt! Mint egy különleges meghívó, 
úgy kerül Jákob életébe ez a mondat. Az ilyen különleges találkozásra 
azért valahogy mégiscsak fel kell készülni. Csak úgy nem állhat meg 
népével Isten előtt! Így adja ki a nagyon rövid és frappáns parancsokat: 
Távolítsátok el az idegen isteneket! Tisztítsátok meg magatokat! Vált
satok ruhát! A nagy találkozásra csak tisztán érkezhetnek meg. Micsoda 
készülődés lehetett ez! Aranyból készült fülbevalók, pompás ékszerek, 
különleges szobrok mind-mind kidobásra kerülnek, mert Isten elé csak 
ezek nélkül érkezhet meg az ember. Földbe kerül minden régi, imádott 
érték. Felfrissül az egész háznép, és lelkesen indulnak az alig 50 kilomé
teres útra, hogy a kijelölt helyre, Béthelbe érkezzenek. Miért ez a nagy 
igyekezet? Miért ilyen ügybuzgó Jákob? Mert tudja, hogy kihez siet. Nem 
egy személytelen tárgyhoz, nem is egy büntető, félelmetes óriáshoz, ha
nem ahhoz, akit már ismer. Akiről éppen ő fogalmaz úgy, Isten az az 
ő életében, aki „meghallgatott, amikor nyomorúságban voltam, és velem 
volt az úton, amelyen jártam” (lMóz 35,3). Hozzá öröm sietni!

Már messziről felismeri Béthelt, hiszen itt találkozott akkor is Is
tennel, amikor bátyja elől menekült. Gyorsan építik az oltárt! Sietnek 
mindent rendbehozni és teljes várakozásban feszülten figyelni, mit akar 
Isten Jákobbal. Egyszercsak felcsendül a hang, amelyet Jákob már is
mert, és áldást mond Jákob jövőjére. „Nép, sőt népek gyülekezete szár
mazik tőled, és királyok sarjadnak ágyékodból” vagyis Ígéretet kap 
arra, hogy a föld, Kánaán földje övé és utódaié ettől kezdve. Csupa 
lelkesedés Jákob, hatalmas az öröm. De valami mégis megzavarja. Mi
közben Ráchel megszüli Jákob legkisebb fiát, Benjámint, belehal a fáj
dalmakba. Keserű órák ezek Jákob számára, de indul tovább a kitűzött 
cél felé, apjához, Izsákhoz, Mamréba. Alighogy odaér, még egy halál 
következik, Izsáké. Ezt a temetést már együtt végzi a két megbékélt 
testvér.

Erre a találkozásra nyilván csak úgy indult el Jákob, hogy hálát ad, 
megköszöni Istennek, hogy kibékítette Ézsauval. De ennél jóval több 
történik. Nemcsak a múltra, hanem a jövőre nézve is erőt ad Isten Já
kobnak. Béthelbői indulva van ereje a rá váró nehéz csapásokat elvi
selni és vezetni népét, benne 12 gyermekének sorsát, akik között Jézus 
egyik őse is ott van.

Kapcsolatok

Jézus az imádság meghallgatásával kapcsolatban beszél arról, ho
gyan is találkozhatunk mi Istennel: „Te pedig, amikor imádkozol, menj 
be a belső szobádba és ajtódat bezárva imádkozzál Atyádhoz titokban; 
Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megfizet neked” (Mt 6,6).

Az istentisztelet nélkülözhetetlen elem a szerénység és az alázat. 
Mindkettő veszélyben van ma!

Jézus biztatását jó itt szintén végiggondolni: „Ahol ketten vagy hár
man összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük” (Mt 18,20).

Pál apostoltól Rm 12 alapján érdemes a képet idekapcsolni: „okos is
tentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely 
tetszik az Istennek” (Rm 12,1).

A mélyítés iránya felelet-keresés arra a kérdésre, hogy miért fontos 
alkalom életünkben egy-egy istentisztelet. Ahova üresen érkezünk, s 
ahonnan gazdagon távozunk vissza hétköznapi életünkbe.
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Ötlet
A történetből világos, hogy Isten mit mondott Béthelben Jákobnak. 

Feladat lehet a gyerekek számára, hogy megfogalmazzák, hogy beszélt 
Jákob Istennel. Mit mondhatott el ő, illetve mit adnának a gyerekek 
Jákob ajkára. Tervezzenek meg egy általuk elképzelt mai istentiszteletet, 
és a legjobbnak tűnő terv szerint tartsanak is meg egyet a gyermek
bibliakörön.

A megpróbált keresztyének 
Jakab 1,2—4

Aktualitás
Megállapított tény, hogy a mai gyerekek és fiatalok teherbíró ké

pessége lényegesen visszaesett. Nem ritka a gyermekkori kimerülés, ál
talános fáradékonyság. Kimutatható ez a tény fizikai értelemben is, de 
igaz a sokkal nehezebben regisztrálható lelki síkon is. Nem véletlen, ha 
napjainkban egyre többet halljuk a „lelki egészség” kifejezést. Szak
mákban, munkahelyeken, családi élet területén rengeteg teher és feladat 
áll majd a felnövekvő ifjúságra. Nem igaz az a tétel, hogy a technikai 
fejlettséggel arányosan válik könnyebbé az életünk. Már a legkisebb 
gyermek is ismeri a válás, a gyógyíthatatlan betegségek, a nukleáris 
veszély és az iszonyatos katasztrófák világát. Ebben helytállni, illetve 
ebbe belenőni csak úgy lehetséges, ha van teherbíró képességünk. Ki 
kell mutatnunk, hogy Istennek egyértelműen az a célja az emberrel, 
hogy „hibátlan és tökéletes” (Jk 1,4) legyen.

Kérdéssorral lehetni nyitni. (1) Mitől szoktatok leginkább elfárad
ni? (2) Ismeritek-e a kiborulás szó tartalmát? (3) Éreztétek-e már azt, 
hogy félelem van bennetek azért, mert nagyon csalódtatok valakiben 
(szülő, barát, tanár stb.) ? (4) Volt-e olyan helyzetetek, hogy féltetek 
hazamenni, mert nagyon rosszat tettetek? (5) Hova menekültetek ak
kor? (6) Ki az az életetekben, akihez oda mertek menni még a legsú
lyosabb problémátokkal is? (7) Szoktatok-e imádkozni akkor, ha nagy 
bajba kerültetek?

A tanítás

Megdöbbentő esetet lehetett hallani az elmúlt hetekben a rádióban. 
Egy riporternő 11 éves, öngyilkos kisfiú után nyomozott a pedagógu
sok, iskolatársak és szülők körében. Sokszor elhangzott a kérdés: mit 
gondoltok, miért tette? Tanulmányi okot éppúgy nem lehetett felfedezni, 
mint családit. Minden simának és normálisnak tűnt. Egy ponton érde
kes fordulat következett. Az iskolatársak közül ketten bejelentették, 
hogy nekik beszélt kötélről és padlásról, de ők ezt nem gondolták ko
molyan. Nem is mondták el senkinek, de a fiúval sem beszélgettek er
ről tovább. Az élethez, munkához kell kedv, akarat és erő. Ha nem 
sikerül a 60 méteres távot időre futni az iskolai tornaórán, lehet le- 
gyinteni. Lehet azt mondani, jó nekem a kettes is. De meg lehet pró
bálni edzeni, gyakorolni, többször kísérletezni — talán majd menni 
fog. Nehéz elfelejtenem idős nagyanyámat, aki zongora-gyakorlásra min
dig úgy biztatott, hogy mellettem ült és rakta a gyufaszálakat a doboz
ból, ahányszor eljátszottam a darabot. Sokszor mondtam: „elég volt, úgy

620



sem tudom!” — ő meg. türelmes szeretettel válaszolt: „na, még egyszer 
s aztán már csak pár szál gyufa marad. Meglátod, megy ez még!”

Biztos hagytatok abba imádságot azért, mert úgy éreztetek, Isten 
nem teljesíti azonnal a kéréseteket. Maradtatok azért is otthon már 
gyerekbibliakörről, mert úgy éreztétek, nem láttok semmit az ered
ményből. Zavart már benneteket az is talán, hogy sok szomorúság, bé
kétlenség, gyűlölet él emberekben — amit ti is láttatok — és hiába 
vártatok vagy kértétek Isten erejét, segítségét, maradt minden a ré
giben.

Egy asszony állt nemrégen előttem és azt mondta: képtelen vagyok 
hinni Istenben. Annyira ver engem, annyira büntet, olyan sok a kese
rűségem. A férjem csak verekedni és káromkodni jár haza, a gyerme
keim pedig menekülnek tőlünk. Miért teszi ezt az Isten velem? Mire 
én kértem, próbálja még egyszer elkezdeni élőiről. Még egyszer imádkoz
ni, indulni szeretettel a gyerekeihez, velük együtt a férjéhez. Annyit tet
tem még hozzá: mindezt pedig úgy tegye, hogy biztosan eredményes lesz. 
Sikerülni fog, de tartson ki!

Egy rövid mondatrészt 'kellene ma megtanulnunk: „hitetek próbája 
állhatatosságot eredményez” . Kissé nehéznek tűnik ez a mondat, de más
ként is elmondhatjuk. Sok nehézségen átment keresztyén emberek tud- 
t akigazán kitartani hitükben a halálig. Gondoljatok a gályarabként el
hurcolt magyar prédikátorokra vagy a második világháború ideje alatt 
betegeket, üldözötteket mentő lelkészekre vagy azokra a püspökökre és 
papokra, akik ma is pl. az izraeli bombázások elől mentenek embereket, 
kisgyerekeket. Nem estek kétségbe ezek a keresztyén emberek, pedig 
próba próbát követett életükben, hanem még többet vállaltak, még több 
szeretetet adtak, és ezáltal-valóban a „hitük erősödött” .

Pár évvel ezelőtt rendszeresen látogattam egy 9 éves, szívbeteg fiút, 
akit hetekig erősítettek a nagy műtétre. Mindig nehezebb lett az álla
pota, egyre rosszabbul nézett ki, a fájdalma is nagyobb lett. Egy mon
datot mondott nekem mindig: tudom, hogy meggyógyulok, mert eddig 
még minden nap el tudtam mondani a Miatyánkot és egy pár mondatot 
azon kívül. Valóban bekövetkezett a sikeres műtét, ahol orvosok minden 
tudásukkal és becsületükkel helytálltak. Azóta is mondhatja imádságát 
ez a fiú, mert meggyógyult.

Szembe kell nézni nehéz percekkel már gyermekkorban is. De min
dig tudnunk és éreznünk kell, hogy Isten nem velünk szemben, hanem ér
tünk harcol. Azért, hogy mi valóban, őszintén és egyedül csak benne bíz
zunk. A próba, a feladat, a nehéz küzdelmek után de jó érzés kimondani: 
kiálltam. Nem veszítettem. Győztem és erősebb lettem.

Keressük ki együtt Pál apostol egy mondatát lKor 10,13-ból: „Isten 
pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni, sőt el fogja 
készíteni a szabadulás útját is, hogy el bírjátok azt viselni” .

Átgondolást segítő és otthoni munkára kiadható témák
1. Írjátok le pár mondatban, hogy miikor éreztétek azt eddig élete

tekben, hogy Isten megpróbált titeket!
2. Könnyen tudtok bízni Istenben?
3. Keressetek olyan életrajzokat, ahol komoly keresztyén emberek 

nagy megpróbáltatásokon mentek ál (Evangélikus Életre, naptárra való 
utalás és szülők, nagyszülők segítsége).
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4. Nevezzétek meg azokat a területeket, ahol a leginkább veszélybe 
kerül Isten iránti bizalmatok!

Ne vígy minket kísértésbe 
(Miatyánk 6. kérése)

Aktualitás

A kísértés szó ma teljesen világos a gyermekek előtt. A kellemes és 
könnyű iránti vágy ott él már a legkisebbekben is. Minek kellene ott
hon segítenem? Miért kellene többet tanulnom? Miért lenne fontos, hogy 
olvassak, nyelveket tanuljak? Inkább teszem azt, ami magától értődő, 
könnyű és nem jár fáradsággal.

Van hétköznapibb találkozás is. Az úton elveszett pénztárcát találnak 
fiatalok. Döntés elé kerülnek: így, mindenestül leadják az illetékeseknek 
vagy kiveszik a pénzt belőle és eldobják, mondván: úgysem jön rá sen
ki, hogy éppen mi jártunk erre.

Nagy kísértés van az igazmondás terén családokban is, iskolában is. 
A felnőttek idegei erősen igénybe vannak véve. így a rövid kérdésekre 
könnyen csúszik ki feleletként hazugság a gyerekek száján.

Ismerős a kísértés onnan is, hogy saját szüleiktől hallják: nem olyan 
lényeges minden bibliaórán ott lenned, pihenj, nézd a tv-t, szórakozz, 
úgyis eleget dolgozol.

A kísértést úgy is ismerjük talán, mint a mindenkori második mon
datot vagy gondolatot. Amikor leülök tanulni, akikor jut eszembe a játék. 
Amikor elhatározom, hogy elmegyek. a nagyszüleimet meglátogatni, az 
autóbuszon jut eszembe egy kis „cigaretta-party” a hozzám hasonló, alig 
tizenéves barátokkal. Leülök imádkozni, és úgy érzem, fölösleges, sem
mit sem kapok érte.

A tanítás
Bizonyára jól ismeritek, hogyan működik egy egérfogó. Egyetlen 

alapelve van, az ízletesnek tűnő falatra rohan a szerencsétlen állat, és 
a következő perében már vége is. Nincs tovább, elpusztult. Hasonlót ta
pasztalhatunk az életünkben is nagyon sokszor. Jó barátok biztatnak, ne 
tanulj, ne légy olyan lelkiismeretes. Próbálj meg inkább egy kicsit lezse- 
rébbül élni. Egy-két hiányzás az óráról, egy-két szemtelen mondat a ta
nárnak, kisebb veszekedések a szülőkkel, és egy idő után vagy képesek 
vagytok visszatérni az eredeti útra, vagy visz tovább titeket a csábító 
lógás, lötyögés, semmittevés.

Egy nagyon érdekes képsort láttam egy középkori festőtől erről a bib
liai mondatról. Hat kép egymás mellett. Mindegyik ugyanazt a két szereplőt 
ábrázolja. Az első képen egy kis madár és egy szép, fürtökkel teli, nagy 
szőlőtő. A hatodik képen egy óriásira nőtt, csúnya madár és a szőlőtőből 
már csak az ágakat lehetett látni. Sokszor kívánunk meg az életben 
olyan dolgokat, kincseknek hitt tárgyakat, amelyek azután csak pusz
tulást jelentenek. Olvastam egy statisztikát, hogy ugrásszerűen emelke
dik a fejlett, nyugati államok területén az egészen fiatalok elhalálozási 
számaránya az autóbaleseteknél. Ezen belül óriási részt tesznek ki az 
egyszerű, fejletlen országokból érkező, egészen fiatal gyerekek. Egysze
rű a magyarázat. Hirtelen nagy pénzhez jutnak, autót gyorsan lehet vá
sárolni, és az őrült élvezet iszonyatos csapdájába esnek.
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Ismeritek a mondást: „ne játssz a tűzzel!” . Ezen keresztül érthető a 
kísértés még világosabban. Hasznos is lehet egy dolog az életünkben, de 
ugyanakkor fennáll az óriási veszély, 'hogy lángba borít mindent. Ilyen az 
első, titokban elszívott cigaretta, az alkohol próbálgatása gyerekfejjel, a 
szülőkkel szembeni szeretetlen magatartás, a második lógás az iskolai 
óráról vagy az első visszavonulás azzal a gondolattal, hogy nekem úgy
sem sikerül semmi.

Biztos irigyeltetek már sportolókat azért, hogy milyen jó vonalú a 
testük és mennyire fejlettek az izmaik. De átgondoltátok-e, hogy emögött 
mennyi lemondás, akaraterő és edzés áll? Irigyeltetek már több nyelvet 
beszélő felnőtteket azért, hogy milyen jó lehet nekik bárhova elutazni 
úgy, hogy beszélgetni tudnak az ott élő emberekkel. De milyen sok szí
vós tanulás, mennyi nyelvóra van emögött!

Isten úgy teremtett meg minket, hogy nagyon sok lehetőségünk és 
jó képességünk van az élet tartalmas eltöltésére. De minden nap, min
den út magában hordoz egy csapdát is életünkben. Ha megjelenik egy 
rossz barát, és elrakatja velünk a tankönyvet, vagy ha biztat minket csa
vargásra. lógósra, élvezetekre, de gyorsan indulunk vele! Azért kérjük 
Istent naponként, hogy ne bukjunk el az életutunkon, hanem győztesek 
legyünk. Végső soron ne legyen egyetlen erő sem az életünkben, amelyik 
tőle magától el tud vonni minket. Ha tőle elszakadunk, nincs többé el
lenállás bennünk, hanem elindulunk a könnyelműség, felelőtlenség, hi
tetlenség útján. Isten úgy szeretne látni minket, hogy a kísértésekben 
meg tudunk állni. Nem azért, mert félelem él bennünk az elbukástól, 
hanem egy óriási bizalom van bennünk a legnagyobb győzelmet meg
szerző Jézus Krisztus felé.

Beszélgessünk!
1. Mivel kapcsolatban hallottátok eddig legtöbbször a kísértés szót?
2. Kísértést jelentenek-e gyermekfejjel is az érzékszerveink? Tud

tok-e arról, hogy lehet tönkretenni az emberi testet?
3. Mit szerettek jobban: egy szerényebb pénzösszeget nagy sikerrel 

és élménnyel járó munka után vagy egy könnyen szerzett nagy össze
get, amiért talán semmit sem tettetek?

4. Gyűjtsetek olyan „csapdákat” eddigi életetekből, amibe beleestetek 
vagy amit sikerült kikerülni nem kitalált dolgokat, hanem személyes 
tapasztalat alapján).

Tanuljuk meg együtt!
„Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta 

a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Űr megígért az őt sze
retőknek” (Jk 1,12).

Szabadíts meg minket a gonosztól 
(Miatyánk 7. kérése)

Aktualitás
A nagybetűs gonoszt megérthetik már a gyerekek is. Anélkül, hogy 

azonosítás következne be, a mesevilágból vagy regényekből ismert gonosz 
szellemmel vagy bármilyen szörnyekkel, találhatunk jó példákat illuszt
rációul. Utcán megismerik a durva verekedések világát. A televízió kép
ernyőjéről a gyilkosságot, terrorizmust és a háborúk képeit. Sajnos na-
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gyón sok családban a szülők közötti kegyetlenségek szemtanúi éppen a 
gyerekek. Bátran beszélhetünk arról, amit az emberiség története igazol, 
hogy milyen messzire képes elmenni a gonoszság útján maga az ember. 
Népek kiirtása de sokszor bekövetkezett! Folyik ugyanez napjainkban is. 
Amíg mi talán gondolkodunk, hogy milyen divat szerint öltözzünk, mi
lyen újabb játékot szerezzünk vagy hol szerezzünk könnyen valamit, ad
dig Libanon utcáin gyermekek menekülnek, rettegnek, fegyveresek iszo
nyatos vérontásától.

Szembe kell néznünk azzal a kérdéssel, amit imádkozó gyerekek 
gyakran fel is tesznek, miért van a gyűlölet, pusztítás, háború és gyil
kosság. Ha Isten szeretetet, békességet, reménységet kér tőlünk, miért 
van még mindig ennyi szenvedés?

Tisztázni kell a gonosz fogalmát, mivel sokszor hallják a gyermekek 
a sátán, ördög, gonosz, démon, kísértő, rossz szellem kifejezéseket. A su
tának tűnő, népies kifejezés: „belebújt az ördög” segíthet a tisztázásban. 
Mikor használják ezt? Amikor valaki olyasmit tesz, amit különben soha 
el nem tudtunk .képzelni róla. A gonoszság mint a gonosz uralkodási te
rülete már kicsi korban is jelentkezik az önzés, irigység, hazugság, rá
galmazás, megbántás, sőt a tettlegesség területéig is. Keresni kell olyan 
történeteket, amelyeket a gyerekek maguk mondanak el arról, ahogy aka
ratunkon kívül belekeveredtek vagy véghez vittek olyan cselekedeteket, 
amelyet utána keserves sírással bántak meg. Pl. üzleti lopások, parkírozó 
autók kisebb rongálása, ablaküvegek betörése, rendszeres pénz elemelés 
a családi kasszából vagy egy egész ház ok nélküli felcsengetése. Nem a 
mesékben létezik csupán a gonosz, mért a legkisebb gyermek is már egy 
„komplett gonosztevő.”

A tanítás
Hol láthatjuk a halálfejet ábrázoló táblákat? Ott, ahol életveszé

lyes helyzet uralkodik. Ott van ez a tábla azon a helyen is, ahol robban
tásokat hajtanak végre és figyelmeztet bennünket, egy lépéssel sem sza
bad beljebb menni. Ott áll éleslövészeti gyakorlatoknál is. De látható 
különleges vadászati területek bejáratánál. Szakadékok előtt épp úgy, 
mint magas feszültségű vezetékek körül. Egyik kisgyerek úgy fogalmazta 
m eg: ez a legérthetőbb jelzőtábla. Pár pillanat, és ha nem vigyázunk, por 
és csont lesz az emberből.

Sok helyre kellene .még odaállítani ezt a jelzőtáblát vagy fekete zász
lót! Ahol manapság áll, ott legtöbbször békés vagy gyakorló céllal foly
nak olyan események, amelyek mégis veszélyeztetik az életünket. Ki 
győzné elhelyezni mindenhová ezt a jelzést, ahol ma veszélyben van az 
ember élete? Még tovább is mehetünk, hiszen mindenüvé kellene, ahol az 
ember teste, lelke, becsülete, tisztessége, vagyona forog kockán. Vajon 
mit segítene rajtunk még több veszélyt jelző tábla? Nagyobb lenne a fé
lelmünk, bizonytalanabb a járásunk és úgy éreznénk, körül vagyunk 
zárva csupa életveszélyes területtel.

Létezik egy feloldó tábla is. Amikor naponként elmondjuk ezt a ké
rést a Miatyánkban, akkor mi erre gondolunk elsősorban. Jézus Krisztus 
akkor, amikor háromszor is próbálta őt legyőzni a gonosz, valóban ellen
állt és kimondta: „távozz tőlem, Sátán, mert meg van írva: az Urat, a te 
Istenedet imádd és csak neki szolgálj” (Mt 4,10). A gonosz legnagyobb 
veszélyterületeinek tűnhet ma a halál, de itt éppen a húsvéti üres sír 
hirdeti nekünk, nincs többé félelem, Jézus feltámadásával legyőzte a 
halált.
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Sokszor érzitek azt, hogy neon is rosszat akartok tenni, mégis rossz 
lesz belőle. Nem akartátok megbántani szüleiteket, mégis súlyos sebeket 
okoztatok nekik. Biztos van olyan tapasztalatotok is, hogy elzavartátok 
a barátotokat azzal, hogy ne gyere többé hozzám, mert nincs szükségem 
rád. Mindezt csak azért tettétek, mert egy jobb barátra akadtatok. Biztos 
észrevettétek már azt is, hogy milyen nehezen tudtok örülni a másik si
kerének az osztályban, mert azonnal megszólal bennetek egy hang: miért 
nem nekem sikerült a legjobban, miért éppen neki? Apró kis irigység
nek tűnhet ez, ha azonban nem ismételjük sokszor a Miatyánk kérését, 
esetleg gyorsan gyűlöletté növekedhet.

Jézus is úgy imádkozott a tanítványaiért, hogy Istentől ezt kérte: 
őrizd meg őket a gonosztól. Minket pedig arra kér, hogy mi magunk 
tudjuk kimondani és kérni Istentől, hogy a legnagyobb ellenféltől, aki a 
kicsi bűnöktől a halál és háború iszonyatos világáig tönkre akarja tenni 
az életünket, védjen és a végső napon szabadítson meg minket.

Ehhez különleges biztosítékunk is van. Nemcsak egy-félelmet keltő, 
halálfejes fekete - zászlót ismerhetünk, hanem egy fehér zászlót, amely 
Jézus győzelmét hirdeti. Jézus győzött a gonosz felett, ezért merünk mi is 
reménykedni abban, hogy Isten erejével mi is győzhetünk.

Feladat
Állítsatok fel párokat, hogy a gonosz különböző megnyilvánulásai 

ellen mit lehet szembeállítani! (Pl. kételkedés — imádság; önzés — töb
bet ajándékozni stb.)

Mindenki külön-külön írja fel és végül a közöseket fel lehet írni a 
táblára és beszélgetni lehet róluk.

Tanuljuk meg!
„De hűséges az Űr, aki megerősít titeket és megőriz a gonosztól”  

(2Thessz 3,3).
Szabó Lajos

Isten vezetése alatt
Teljes és részletes órafeldolgozást igyekszem adni, abból kiindulva, 

hogy minden bibliaóra tartásához a legnagyobb segítség egy pontos 
„menetrend” , melynek szigorú szem előtt tartása megkönnyíti a hit
oktató feladatát és elősegíti a gyermekek jó közérzetét. Időileg maxi
mum 35—40 percről van szó, ennél többel nem érdemes és nem is sza
bad próbálkozni. Ezt az idői keretet kell érzékelhetően több egységre, 
részre osztani. Az átmenetek zavartalanságát mindig 1—1 énekvers 
énekeltetésével lehet biztosítani. Bármely történet is kerüljön elénk, 
kétharmadnyi legyen a történet minél jobb megismertetése és megsze
rettetése; egyharmadrésznyi pedig a tanulság, az üzenet kiemelése és 
hangsúlyozása.

Történet tanításánál ajánlott idői beosztás lehet a következő: 1. 
Énektanulás, vagy ismert ének: 3—5 perc. 2. Imádság, 1 perc. 3. Lét
számellenőrzés, naplófelolvasás a legutóbbi foglalkozásról, házifeladat 
ellenőrzésé, 5—7 perc. 4. Énekvers, 1 perc. 5. Az új történet elmondása,
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7—8 perc. 5/a. Énekvers, 1 perc. 5/b. A történet ismétlése, 4—5 perc. 
6. Énekvers, 1 perc. 7. Házifeladat megbeszélése. 2 perc. 8. Imádság, 
ének, 3 perc. összesen: 35—40 perc.

A hangsúly és a lényeg a változatosságon és rövidségen van, egyet
len részlet se nyomja el a többit. A keret szigorú szem előtt tartása 
rövid időn belül rutinszerűvé válhat. Célszerű nagyalakú gépírópapírra 
nyomtatványszerűen, a megfelelő helyek üresen hagyásával az űrlapo
kat egy egész évre elkészíteni és adott esetben óra előtt pontosan 
kitölteni.

Az esetleges szemléltetéseket a történet visszakérdezésekor használ
juk!, azért, hogy az egyes történetek szuggesztív, egységes áttekintést, 
élményhatást biztosító elmondását a szemléltetések rajztáblára való 
kihelyezése által se törjük meg. — A gyermekeknek legyen énekesköny
ve és Bibliája, mindegyikben könyvjelzőkkel.

Az Újszövetséggel való lépten-nyomon történő kapcsolást minimálisra 
vesszük, mert az állandó összekapcsolások, utalások gyermekek számára 
nem célszerűek. Különösképpen kezdő gyermekbibliaórásoknál

A József-történetnek a Szerkesztőség által megadott összefoglaló 
tematikája: „Isten vezetése alatt” . Az egyes órák témamegjelölése szin
tén szerkesztőségileg meghatározott.

Isten vezetése, mint kereszt 
lMózes 37—41

1. Ének: 325. 1. verse.
2. Imádság.
3. Létszámellenőrzés. Naplóolvasás. Házifeladat ellenőrzése, néhány 

gyermeknél vagy mindegyiknél.
4. Ének: 325. 2. verse.
5. A történet elmondása.
Kérjük meg a gyermekeket, hogy akik már ismerik a történetet, 

majd csak a közös megbeszélésnél szóljanak — válaszoljanak.
Bevezetőül emlékeztethetünk a legutóbbi óra anyagára, akkor is; 

ha az egyik gyermek által vezetett és felolvasott napló utalt rá. Nagy 
családregényről van szó, olyanról, amelyhez hasonlót tv-ben is gyakran 
lehet látni. Ezek mindig igen népszerűek. — Izsák meghalt, de egyik 
fiának, Jákobnak életében folytatódik a nagy család izgalmas története. 
Élete vége felé találkozunk vele ismét. Egyik fiának, Józsefnek csele
kedetei hoznak sok bonyodalmat és váratlan fordulatokat élete alko
nyába.

Főbb hangsúlyok a történet elmondásában: cifra ruha; József álma; 
történetek a mezőn; kútbadobás; egyiptomi kereskedők; a testvérek ha
zugsága az édesapának; (a 38. fejezetet teljes egészében hagyjuk el); 
Potifár háza; újabb megpróbáltatások, kísértések; börtön; majd ismét 
szerepet játszik József életében az álom: a pohárnok, a sütőmester, és 
a fáraó álma, József kitüntetése és családalapítása.

5/a. Ének: 325. 3. verse.
5/b. A történet megbeszélése, ismétlése.
Vagy szemléletesen: hittankönyvekből, Képes Bibliából stb. T. Mann 

kétkötetes könyvét, a „József és testvérei” -t.
Falitáblán két gyermek készítsen grafikont József életének gör

béjéről. A törésvonalaknál feltüntetve a változás okát és jellemzőjét.
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Vagy játékosan: „Ki hiányzik a sorozatból?”. Kis alakú rajzlapokra 
írjuk fel a József történet eddigi eseményeinek főbb szereplőit, mind
egyiket külön lapra, a történeti sorrendnek megfelelően. (Jákob, József, 
Ruben, kereskedők, Potifár, Potifár felesége, pohárnok, sütőmester, fá
raó). Egy kivételével tegyük a rajzlapokat falitáblára vagy asztalra. 
Egy mindenkori üres lap jelezze, hogy onnan valakinek a neve hi
ányzik. Ezt kell kitalálni. Ahány rajzlap van, annyiszor ismételhető.

Ugyanezt lehet más alkalommal — és bármely bibliai történetnél, 
a már elmondott történet ismétlésének, gyakorlásának céljával — „tár
gyak és gondolati dolgok” csoportjával is. A József történetnél: cifra 
ruha, József álma, kút, börtön, pohárnok ólma, sütőmester álma, hét 
bő esztendő, hét szűk esztendő, aranynyaklánc, gabonaraktárak.

5/c. Ének: 325. 4. verse.
5/d. A történet tanulsága, üzenete.
Röviden hangsúlyozzuk: A Bibliában nem azért van megírva József 

története, hogy érdekes regénnyel, családi történettel szórakoztasson, 
hanem azért van megírva, hogy minden időben gyermekeket és fel
nőtteket tanítson, az Isten akarata szerinti életre.

Beszéljük meg a gyermekekkel: mit gondolnak, miért a 325. ének 
verseit énekeljük a József történet mai óráján? Rávezető kérdések: mi 
a hangsúlyos az énekben . . .  van-e ehhez hasonló a történetben.. .  Jól 
használható a „Hitünk — életünk” 29. oldalán levő 3 kérdés: Miben 
hibázott Jákob? Mi volt a testvérek bűne? Mi volt József bűne?

összefoglaló tanulság: életünkben nagyon sok nyomorúság, szen
vedés, kereszthordozás mögött a bűn van. A mienk vagy mások bűne.

5/e. Ének: 325. 5. verse.
6. Házifeladat: (feltétele, hogy minden gyermeknek legyen Bib

liája). Adjunk meg egy papírral gépelve és a gyermekek füzetébe ra
gasztva a következő kérdéseket az igehelyekkel és a válaszokat szó- 
szerint a gyermekek otthon írják ki a Bibliából:

Mit álmodott a gyermek József? lMóz 37. 7—9.
Mit kért József a főpohárnoktól? lMóz 40. 14.
Mit álmodott a fáraó? lMóz 41. 17—24.
7. Imádság. Ének: 325. 6. verse.

Isten vezetése, mint lelkigondozás
1. Ének: 352. 1. verse.
2. Imádság.
3. Létszámellenőrzés. Naplóolvasás. Házifeladat ellenőrzése.
4. Ének: 352. 2. verse.
5. A történet elmondása.
Néhány mondattal kapcsolódás az előzményekhez. Majd a folytatás: 

Miközben József Egyiptomban fejedelem lett (lMózes 41. 43.), és a 7 bő 
esztendő gazdag termését mind felvásárolta, raktárakba zárta, azon- 
közben édesapjának és testvéreinek nem volt ilyen jó sorsuk otthon. 
Kánaán földjén. De az egyiptomi búza híre hozzájuk is eljutott stb. 
(A 42. 1.: „És látta Jákob, hogy van gabona Egyiptomban). . .  ” , értelem
szerűen így javítandó: „És hallotta . . .  ”)

A  történet elmondását a párbeszédek felidézése igen egyszerűvé és 
igen szemléletessé teszi.

5Ja. Ének: 352. 2. verse. 
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5/b. A történet megbeszélése, ismétlése.
Szemléltetés: térképen nézzünk utána József, majd a testvérek hosz- 

szú vándorútjának. Nem feltétlenül bibliai térképre van szükség, sok
kal inkább mai térképre, hogy a történetet a gyermekek a mai föld
rajzi ismereteikben tudják elhelyezni. Időt szakíthatunk egy kis ver
senyre is: lakóhelyünkről hogyan lehet leggyorsabban eljutni a bibliai 
történetek színhelyére, előbb Izraelbe, majd Egyiptomba.

Visszakérdezés: Ki az új szereplője a József-történetnek? Mivel 
vádolta József a nála először járó testvéreit? Mit kért tőlük? Mi tör
tént a gabonavásárlási pénzzel? Mit kérdezett József testvéreitől a má
sodik találkozásnál? Mit mutat ez a kérdés? Hogyan és miért került 
Benjámin zsákjába József ezüstpohara? Mit mutat Juda beszéde József 
előtt? (a testvérek bűnbánatát József eladása miatt). Hogyan látta József 
saját szenvedéseit? (45. fej. 7. verse.) Ki az, aki még Kánaán földjén 
maradt és hogyan fogadta a testvérek beszámolóját?

Utaljunk a 352. ének 7. versének kezdetére: „Öröme van szívemnek, 
Leveti bánatát. . .  ” . Beszélgessünk a gyermekekkel arról, hogy a tör
ténetben kik mondhatják el ugyanezt és miért?

5/c. Ének: 352. 7. verse.
5/d. A történet tanulsága, üzenete.
Röviden annyit hangsúlyozzunk, hogy Isten akarata az, hogy em

berek kibéküljenek, egymásnak megbocsássanak. József történetében 
ez valóra vált, ez ebben az izgalmas sorozatban a legszebb és legtanul
ságosabb. Törekednünk kell arra, hogy családban, iskolában, lépcsőház
ban, játszótéren, szomszédokkal. . .  mindenkivel békességben éljünk. Ha 
a békességet valami megzavarja, igyekezzünk a békességet helyreállíta
ni. És ebben másoknak is segíteni.

6. Ének: 352. 5. verse.
7. Házifeladat: írjanak a gyermekek dolgozatot ilyen címmel: „Ha

ragban voltunk, de kibékültünk”. Írjanak részletesen arról, hogy melyik 
hogyan történt.

8. Imádság. Ének: 352. 1—2. verse

Isten vezetése idegenben 
lMózes 46—47

1. Ének: 446. 1. verse
2. Imádság
3. Létszámellenőrzés. Naplóolvasás. Házifeladat ellenőrzése.
4. Ének: 446. 2. verse

5. A történet elmondása

Bevezetésképpen utalhatunk egy külföldi utazás előtti izgalmakra. 
Ahogyan várjuk az utazás napját és ahogyan felkészülünk arra. örülünk 
már jóelőre a sok élménynek, idegen ország, másféle emberek megisme
résének. De ugyanakkor félünk is . . .  előre nem látható akadályoktól, vá
ratlan fordulatoktól stb. Akkor is így van ez, ha csak néhány napra 
hagyjuk el biztos és megszokott otthonunkat. Méginkább így van ez, ha 
egy idős ember vállalkozik, nemcsak a hosszú útra, hanem a végleges 
áttelepülésre. — Jákob vállalja a hosszú utat, hiszen legjobban szeretett 
és rég elveszettnek hit* fiával találkozik újra.
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A találkozás. Jákob a fáraó előtt. Éhinség Egyiptomban. József meg
vásárolja az egyiptomiakat és földjeiket a fáraónak. Jákob kérése Jó
zsefhez, halála előtt.

5/a. Ének: 446. 3. verse

5/b. A történet megbeszélése, ismétlése

Kérdésekkel: Mivel a József történet vége felé tartunk, ismétlésnél 
nemcsupán a mostani két fejezetet, hanem az eddigieket mind szem előtt 
tartjuk. A 446. ének előbb énekelt 3. versének tükrében újra átgondol
hatjuk az egész történetet. Kérdések: kiknek és miért hullottak könnyed 
a József történetben, milyen fájdalmakkal,, szenvedésekkel találkoztunk 
eddig a történet szereplőinek életében? Másodszor: kik és hogyan segí
tettek a „könnyek szárításában és a sebek bekötözésében” ?, pl. a fáraó, 
és maga József is.

Játékos versengés: a József-történet összes szereplőjének nevét írjuk 
egymás alá egy nagy rajzlapra úgy, hogy a nevekből csak a magánhang
zók legyenek, a mássalhangzók hiányozzanak. A gyermekeknek a neve
ket kell helyesen kimondani. Ismeretlen, bibliai neveknél, még néhány 
hallás után sem olyan könnyű ez.

5/c. Ének: 446. ének 4. Verse
5/d. A történet tanulsága, üzenete: Isten gondviselő Isten. Mindössze 

néhány mondatban szóljunk arról, hogy Jákob azért mert elindulni az 
új változások nehéz útján, mert nagyon erősen hitt az Isten szereteté- 
ben. Abban, amit a 139. Zsoltár 8—12 versei hirdetnek: „Ha a Hajnal 
szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó szélére szállanék, Ott is a te kezed 
vezérelne engem és a te jobb — kezed fogna engem”.

6. Ének: 446. 5. verse
7. Házifeladat: a gyermekek írjanak dolgozatot: „Isten szeretetének 

eszközei lehetünk” . Írjanak arról, hogyha városúkba_ vagy falujukba 
gyermekek jönnének valamelyik szegény országból, néhány hetes üdü
lésre, hogyan tudnák kifejezni az ideérkező gyermekek iránt a szerete- 
tüket?

8. Imádság. Ének: 446. 6. verse

Isten vezetése áldottá tesz 
lMózes 48—50

1. Ének: 10. 1. verse
2. Imádság
3. Létszámellenőrzés. Naplóolvasás. Házifeladat ellenőrzése.
5. Ének: 10. 2. verse

5. A történet elmondása
Utalni lehet kapcsolópontként a tv népszerű család — sorozataira. 

Ha Ábráhám, Jákob és József történetéből tv filmsorozatot készítenénk, 
lenne olyan hosszú, olyan izgalmas és olyan népszerű, mint az Onedin 
kapitány, a Forsyte Saga vagy a Gyökerek. Előbb — utóbb ezek is vé- 
getértek, bármennyire szívesen nézte volna még mindenki a hősök élet
útját, családok sorsának alakulását.

Végére értünk a József történetnek is. Nagy tragédiák, nagy fordu-
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latok és nagy eredmények vannak már mögöttünk. Tudjuk, hogy József 
álma valóra vált. . .  tudjuk, hogy sok megpróbáltatás után ismét együtt 
van a nagy család, Egyiptom földjén. Tudjuk azt is, hogy a már idős Já
kob is hamarosan meghal, csak még azt nem tudjátok gyermekek, hogy 
miképpen halt meg. Ebbe a titokzatos és rejtélyes világba, egy idős em
ber haldoklásának világába visz el minket ma Isten igéje.

48. fejezet: Jákob megáldja Efraimot és Manassét. — néhány mon
datot olvassunk fel belőle.

49. fejezet: Jákob megáldja tizenkét fiát. Itt általánosságban beszél
jünk az áldás szokásáról, lényegéről. Utalván arra, hogy az áldása bú
csúzás és a jókívánság kifejezése volt.

50. fejzet: Jákob holttestét Hebronba szállítják. — József nagylelkű
sége testvéreivel. — József halála.

5/a. Ének: 10. 3. verse.
5/b. A történet ismétlése, megbeszélése.
Tegyünk fel kérdéseket a 3 fejezetből és a felelethez adjuk meg az 

igehelyet. Ennek megtalálása és így a felelet felolvasása által növeked
nek a gyermekek a Biblia olvasásának, használatának gyakorlásában.

Mit tett Jákob József két fiával?
Mit mondott József halála előtt?
Mennyi ideig siratták Jákobot?
Mitől féltek a testvérek?
Mit Ígért testvéreinek József?
Meddig élt József?

48. 13—22.
49. 28—30.
50. 4.
50. 15.
50. 20—21.
50. 22.

5/c. Ének: 10. 4. verse
5/d. A történet tanulsága, üzenete: Isten akarata az, hogy egymás 

számára áldássá legyünk.
Áldottnak azt az embert nevezzük, aki embertársainak hasznára van, 

segít rajtuk, minden tőle telhető jót megtesz értük. Az ilyen emberről 
szokták mondani, hogy még az emlékezete is áldott. Ilyenek voltak az 
emberiség nagy tanítói, nagy felfedezői, nagy orvosai.

Mi, akik nemcsak a József történetét ismerjük, hanem az Úr Jézus 
életét is, tudjuk, hogy Ő a legáldottabb az egész emberiség között. Ő cse
lekedte mindnyájunkért a legtöbb jót!

De mindnyájan, ha Istennek engedelmeskedünk, a mi gyermeki éle
tünkbe is lehetünk áldássá egymás számára.

6. Ének: 10. ének 5. verse
7. Házifeladat: írjanak a gyermekek dolgozatot ilyen címmel: „Ami

ket József történetéből megtanultam”.
8. Imádság. Ének. 10. ének 1—2. verse.

Győr Sándor
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Az igehirdető műhelye

Ádventi sorozat 
Advent üzenete: Jézus jön! 

Advent kérdése: Hogyan fogadjátok?
Levél érkezik valakinek a jöveteléről. Ilyen értesítések napirenden 

vannak. Sok helyen örömmel fogadják a hírt, másutt csak színlelik az 
örömöt és lehetnek olyan helyek is ahol ellenkezést vált ki: miért jön? 
Csak gond és teher.

Advent az egész világ számára hirdeti: Jézus jön! Az új ádvent kez
dete sok gyülekezet életében különös hatással jelentkezik. Ádventi idő, 
ádventi esti istentiszteletek, sűrűsödő alkalmak azt is tanúsítják, hogy 
ennek az időnek különös „hangulata” atmoszférája van”.

Ádventnek a körülöttünk élők számára akkor van jelentősége, ha 
abból a hatásból ők is érzékelnek valamit. Ha a családban, a faluban és 
a városban a gyülekezet mozdulására felfigyelhetnek. Egy kis „ádventi 
ház” a szobában, — a család számára — „ádventi koszorú” a templom
ban — a gyülekezet előtt — ezeknek puszta léte is mély nyomokat hagy 
sokak emlékezetében. Évtizedek múlva is feljönnek az emlékezetből.

Ezért sem közömbös az, hogy mi hogyan éljük át ádventet, milyen 
hatással van reánk keresztyénekre. Mert „ti vagytok a föld sója. . .  a 
világ világossága . . . ” Ádvent részesei és hírnökei.

Az ádventi esti sorozat témája a következő: Jézus jön mindenkihez, 
d e ...

1. Vannak, akik nem fogadják be sem életükbe sem otthonukba.
2. Vannak, akik otthonukba befogadják, de életükbe nem.
3. Vannak, akik életükbe befogadják, de otthonukba nem.
4. Vannak, akik otthonukba is, életükbe is befogadják.
Számoljunk azzal is, hogy ezek a határvonalak nem mindig ilyen

éles kontrasztokban jelentkeznek. Néha átfedések is vannak. Isten Szent
lelke arra segítsen bennünket és szolgálataink nyomán sokakat, hogy az 
utolsó üzenet, a karácsonyi beteljesedés legyen valóság minél több élet
ben és otthonban szerte a világon.

Akik nem fogadták be Jézust sem otthonukba, sem életükbe 
Máté 8,28—34

Egy könyv olvasása közben ragadott meg az a gondolat, hogy az 
idei ádventben ezzel az összefoglaló témával figyeljük Isten igéjét: Ho
gyan fogadjuk Jézust?

631



Mi a természetes összefoglalása az ádventi időnek? Két gondolat: A 
zörgető Jézus — és a befogadott Jézus, Ő mondja: Íme az ajtó előtt állok 
és zörgetek, ha valaki megnyitja az ajtót bemegyek ahhoz . .. Erre méltó 
válasz az ének: „Jézus örömmel fogadlak, áldott légy hogy eljöttél”, 
így lenne természetes. De mi a valóság?

Kétségtelen ilyen ádventről és adventet átélőkről is lesz szó. Mai 
igénk még azt tárja elénk ami a sokaságra, falura, városra s az azokban 
élő gyülekezetekre jellemzőbb: Akik nem fogadják be sem otthonukba 
sem életükbe Jézust. Ez a ma esti téma.

Egyszerűnek tűnik első pillanatban ez a megállapítás. Mégis, amikor 
olyan klasszikus példát kerestem, amely, élesen mutat olyan személyt, 
aki Jézus előtt bezárja házát és szívét, nem találtam. Ehelyett olyan 
történetek elevenedtek meg előttem, amelyekben kisebb-nagyobb cso
portról, faluról vagy városról olvasunk, melyek elzárkóznak Jézus elől. 
Gondoljunk a farizeusok és szadduceusok csoportjára, akik elzárkóztak 
Jézus elől, sőt sokszor az életére törtek, városukból is kiűzték őt. — A 
samáriai falu nem adott Jézusnak szállást egy éjszakára sem. — Mai 
igénk a gadaraiakiról írja: „És íme az egész város kiment Jézus e lé . .. és 
kérték Öt, hogy távozzék el határukból”.

Egy város Gadara. Pogány város. Jézus azokhoz is jött. Nem sokkal 
előbb egy pogány százados szolgáját gyógyította meg. Most is két „meg
szállott” embert szabadított meg nyomorúságából. Olyanokat, akik az 
élet száműzöttjei voltak, ördögi lelkek megszállótjai. Két ember, akik e 
szabadítás után boldogan visszatérhettek az emberek közösségébe.

És megmozdul a város. Tömeg jön Jézus elé. Nem hozsannázva és 
nem hálás szívvel, hogy két ember gyógyítását megköszönjék, hanem 
azért, hogy Jézus távozzon az ő határukból. Az anyagi veszteség tudata, 
hogy a disznónyáj elpusztult, mert a kiűzött démoni lelkek azokba men
tek és a nyáj a tengerbe rohant. Jézus ennek az oka. Távozzék határuk
ból. Akik bezárták városuk kapuit is meg a szívük kapuit is Jézus előtt.

Kérdés felénk: Mi. hogyan fogadjuk Jézust? Neon is a faluban, ha
nem a gyülekezetben. Abban a közösségben, amely a Krisztus nevét vi
seli: keresztyén — Krisztuskövető.

Új ádvent, új egyházi esztendő kezdetén vizsgáljuk meg magunkat. 
Nem az anyagi érdekek miatt zárkózunk el Jézus elől? Igaz nem úgy 
mint a gadaraiak, nem is olyan veszteségek miatt. — Jézus maradjon 
távol, mert időben is anyagiakban is mennyi veszteséget jelent, ha va
laki hivő keresztyén életet él — gondolkodnak sokan. Vasárnap istentisz
teletre menni, mikor olyankor ha dolgozik dupla fizetést kap. — Mennyi 
munka elmarad addig otthon vagy a szőlőben. — Mennyi veszteség érné 
ha Jézus előtt megnyílna az otthona és élete. — A munkában is a mun
kahelyen is becsületesnek kellene lennie. Nem hozhatna el szerszámokat, 
könnyen megszerezhető anyagokat. — Nem. Ez csupa ráfizetés. Inkább 
Jézus távozzák az otthon, a munkahely közeléből is!

Mennyire ismerősek ezek a Jézust távoltartó hangok. Hatással lehet
nek reánk is. — Ott Gadarában sem egyszerre mozdult a tömeg. Néhány 
személy indította el azt a folyamatot, aminek a következményeit figyel
hettük. Néhány személy izgatása egyre többekre gyakorolt hatást. Elin
dult az áradat, mint a lavina, mely kicsi hógolyóként indul aztán egyre 
jobban növekedik, míg végül hatalmas hógörgetegként házakat temet 
maga alá. — Így volt ez Gadarában is.

Hogyan fogadjuk Jézust? — Furcsa hasonlatot mondok. Láttam egy 
kis tüskésdisznót, melyet egy kutya akart széttépni. Forgatta, de hiába.
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Összegömbölyödött és a kutya mindig csak a tüskékkel találkozott. Ért
hető volt a védekezése, hisz az életéről volt szó.

Jézus érettünk jött és nem ellenünk, mégis így zárkózunk el sokszor 
előle. Nem megrabolni, hanem megigazdagítani akar. „Én azért jöttem, 
hogy életük legyen és bővölkedjenek.” A bezárkózott samáriai falutól is 
ezekkel a szavakkal ment el: „Az emberfia nem azért jött, hogy elve
szítse az embereket, hanem, hogy megtartsa.”

Bezárt ajtók, bezárt szívek. Miért? Talán azért, mert nem akarjuk, 
hogy bejöjjön és rendet csináljon az otthonunkban és az életünkben? 
Maradjon minden úgy ahogy eddig is volt. Valóban? Akkor miért újít
játok otthonaitokat, bútoraitokat? Ott nem jó úgy ahogyan volt régen? 
Miért a takarítás az otthonotokban naponta s miért vannak nagytakarí
tások? Olyan sok feleslegessé vált dolgot égettek el vagy szállítjátok a 
hulladékgyűjtő telepre! Lelkileg nem lenne szükség ilyen takarításra?

Szomorú mondat: Bezárt ajtók, bezárt szívek. Jézus elől elzárkózó 
életek és otthonok. Ott Gadara határában azt kérték Jézustól: „Távozzon 
az ő határukból” . — Üj ádvent, új kegyelem, új lehetőség, mert Jézus 
jön. Bezárt ajtók és bezárt szívek nyíljanak meg előtte, hogy hittel éne
keljük: Jézus örömmel fogadlak, áldott légy hogy eljöttél.

Akik otthonukba befogadják, de életükbe nem 
Lukács 7,36—50

Milyen ellentét a két történet között! Az előző alkalommal ezt hal
lottuk: . . .  „kimentek sokan a gadarai városból és kérték Jézust, hogy 
távozzon az ő határukból”. Ma esti igénk pedig így kezdődik: „Kérte 
pedig Öt egy farizeus, hogy ővele egyék; azért bement Jézus a farizeus 
házába és leült enni” .

Egy vallásos ember, aki megnyitotta otthonát Jézus előtt, sőt kérte, 
hogy jöjjön be. Simon előkelő ember volt. A  gyülekezet egyik vezetője. 
Feltekintettek reá. Becsülték egyházszeretetét és áldozatvállalását. A fa
rizeus megjelölés nem megbélyegzés, mint napjainkban, hanem éppen 
vallásossága elismerése.

Híres embert fogad házába — így gondolkodik. — Jézust sokan cso
dálják és hallgatják. Most az ő tiszteletére ad vacsorát. Mindent szépen 
elkészített úgy ahogy illik vendégváráskor. Rendbehozott otthon, meg
terített asztal. így fogadja Jézust. Mégis úgy tűnik, hogy csak az otthona 
ajtaja nyílt meg és nem a gazda szíve. Ünnepélyes fogadtatás a sokak 
által csodált Jézus számára. Semmi több.

Hiányzott a ház ura részéről a bensőséges fogadtatás, ami természe
tes lett volna. Ezért mondta Jézus: „Bejöttem a te házadba és lábaimnak 
vizet nem adtál... engem meg nem csókoltál... olajjal a fejemet nem 
kented m eg. . . ” Azt nem tette meg, ami a szíves vendégfogadásnak a 
természetes kísérője. Ez a vendégfogadás ilyen előkelő házba Jézus szá
mára megtiszteltetés —- vélekedik Simon.— Egy sokak által csodált 
embert hívott meg, de nem tudott mit kezdeni Jézussal. Nem, értette 
meg Öt, mint a megígért Messiást, az Eljövendőt.

Ma is sokan megnyitják otthonukat Jézus előtt. Sok szoba ezt tanú
sítja. A falon vallásos képek, igés táblák. Vallásos tartalmú egyházi 
könyvek a polcokon, egyházi lap, Biblia, énekeskönyv. Ha valaki ilyen 
szobába belép, pillanatok alatt az a meggyőződése: vallásos emberek lak
nak itt.

633



Abban az otthonban helyet adtak Jézusnak. Nem a vendég tisztele
tére tették ki a képeket, könyveket. Azok mindig a helyükön maradnak, 
akár vallásos akár nem vallásos ember érkezik is hozzájuk. Otthonok, 
melyek azt bizonyítják: Jézus szívesen látott vendég.

Jézus nyugodtan körülnézhetett Simon házában is. Minden egy val
lásos ember otthonát tanúsította. Ma is körülnézhetünk sok hajlékban. 
De vigyázzunk! Mindez lehet olyan, mint a külföldiek látogatása, akik
nek minden országban a nevezetes helyeket mutatják a nemkívánatos 
részeket elkerülik. Szép kirakati rendezés. De mi van a raktárban?

Megkapó a vallásos otthon, mely ezt külsőleg is tükrözi. Jó a szíves 
fogadtatás, mely a vallásos ember részére kijár. De a tárgyak önma
gukban csak holt tárgyak maradnák és nem biztos, hogy mögöttük élő 
hit van. Jó a vallásos otthon, de van-e mögötte hitbeli tartalom? Lehet, 
hogy valaki szívesein fogadja otthonába Jézust, de életébe nem. Szemé
lyes dolgaihoz nem lehet köze. Abba ne szóljon bele még Jézus sem.

Advent este megkérdezi tőled, hogy csak otthonodba fogadtad be 
Jézust vagy az életedbe is? Az a veszély fenyeget, mint azt akinek jó 
bibliaismerete volt s Jézus azt mondta neki: „Nem messze vagy az Isten 
országától”. Nem messze — ez már nagy lehetőség — de nem benne — 
és ez már ítélet. Lehet, hogy nem voltunk messze az állomástól amikor 
a vonat elindult, de mi lemaradtunk ugyanúgy, mint aki még messze 
volt. A vallásos otthon jó jel arra, hogy abban Jézus lehessen jelen, de 
szomorú ha az életünk Idegen marad Jézus számára, mint Simoné.

Miért nem akarjuk, hogy Jézus életünkbe belépjen? Talán azért, 
mert vannak rejtegetnivalóink: Ahogy a vendég elől gyorsan sok mindent 
el lehet rejteni. Csak a szépet látja. Jézus viszont nemcsak az otthonunk
ba, hanem az életünkbe is be akar lépni. Nem elégszik meg a vallásos 
külsőségekkel, vallásos otthonokkal, mégha oly kedvesek is azok. Azt 
akarja elmondani: „Az Isten országa tibennetek van!” Ahogy Pál apos
tol elmondta „Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus” . Hiába 
van ott a vadalany mellett a szelíd fáról való oltó ág. Így semmi haszna. 
Az oltóágnak bele kell kerülnie a vadalanyba.

Otthonodba igen, életedbe nem! Ahogy Simon tette. — Kedves mo
soly az arcodon, de harag a szívedben. — Miatyánk imádság az ajkadon 
és tisztátalan beszéd más alkalmakkor. — Figyelmesség, kedvesség sokak 
iránt, de ridegség, önzés a családban. — Kedves beszélgetés, máskor szere
tetlen rágalmazás. — Közben úgy gondolod: A te magánéletedbe senki 
se szóljon bele. Még Jézus sem.

Jézus nemcsak a szobáinkban akar körülnézni, hanem az életünkben 
is. Csak így éri el célját jövetele. Csak akkor tisztíthatja meg szívünket 
és teremtheti újjá életünket. Most nem akarok arról az asszonyról be
szélni, aki nem is a maga otthonában találkozott Jézussal, hanem Simon 
farizeus házában. Mégis annak az asszonynak a Jézussal való találkozá
sa áldásos volt, mert az ő bűnös élete feltárult Jézus előtt és ezt hallhat
ta: „Eredj el békességgel, a te hited megtartott téged!” Csak szemléltetés 
ahogy ugyanabban a házban az egyik szív elzárkózott Jézus elől a másik 
megnyílt előtte.

Advent hirdeti: Jézus jön! Isten Lelke segítsen bennünket, hogy a 
megnyílt otthonainkban szívünkből is fakadjon az ének: „Kitárom előt
ted szívem, ó jöjj légy vendégem nékem, üdv és élet forrása vagy, erőt s 
békességet te a d j....”
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Aki megnyitotta szívét, de otthonát nem 
János 8,1—16

Az az ember, akire a cím utal: Nikodémus. — A Bibliában három 
alkalommal olvashatunk róla. Most figyeljük meg egyenként. Azt ta
pasztalhatjuk, hogy azok a feljegyzések úgy tanúsítják lelki fejlődését, 
mint ahogyan fényképeket nézünk és azon valakinek a testi fejlődését 
látjuk. Az egyik fényképen a kis újszülöttre figyelhetünk, a másikon 
már a diákot látjuk és a harmadikon a felnőttre tekinthetünk. — Ilyen 
fejlődést látunk lelkileg Nikodémus életében.

Az első történet — .melyről az evangéliumban hallottunk — az éjsza
kai találkozás Jézussal. De nem Nikodémus otthonában, hanem Jézus 
széllóhelyén. Jézus hatással volt rá. Valami különös erő vonzásába ke
rült. Nem tudott nyugodni. Éjszaka felkereste Jézust. Nem a felületes 
vagy éppen ellenszenves farizeusi gőggel, hanem a megismerés vágyának 
őszinteségével. Ez szavaiból is kitűnik: „Mester, tudjuk, hogy Istentől 
jöttél tanítóul, mert senki sem teheti ezeket a jeleket amelyeket te teszel, 
csak ha az Isten van vele” . Ha még nem értette is Jézust, de már ez a 
felismerés: Istentől jöttél.

Mit is mondott az előző alkalom igéjében szereplő Simon farizeus? 
„Ez ha próféta volna, tudná, hogy miféle asszony az, aki ott van előtte, 
hogy bűnös” .

Azt is mondja: „Tudjuk, hogy Istentől jöttél.. .„ De sok farizeus csak 
azt hajtogatta: „Belzebub által űzi ki az ördögöket” . Téhát: Jézus nem 
Istentől hanem a gonosztól van.

Jézus csodáival kapcsolatban is milyen ellentétes a látásuk. Ők azt 
mondták: „Milyen jeleket mutatsz te nekünk, hogy higyjünk?” Pedig 
akkor már sok jel kísérte Jézus útját. Hiába. Ők újabb jeleket és cso
dákat igényeltek. Valami olyant, amiről megbizonyosodhatnak, hogy csak 
az Isten erejével teheti és nem az ördögök fejedelmének segítségével.

Nikodémus viszont — bár a farizeusokhoz tartozott ő is — meggyő
ződéssel beszél a jelekről, mint amelyeket csak az Isten erejével tehetett.

Azon az éjszakán nagy változás ment végbe a szívében. Azt élte át 
amiről Jézus így szólt: „A szél fúj ahova akar, zúgását hallod, de nem 
tudod hogy honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki a Lélektől 
született” . S a Lélek csodálatos ereje kavargott Nikodémus életében. Vé
gül egészen legyőzte Jézus szeretete. Ha nem értette is még ezt: Úgy 
szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta.. .”

Azon az éjszakán szívében ezzel a mondattal hagyta el Jézus szállá
sát. Ez a szeretet végleg megtalálta az utat szívéhez. Mint a kitárt abla
kon a friss levegő beárad a szobába, úgy áradt a Lélek friss levegője, a 
szeretet csodálatos ereje az ő életébe is. Szíve megnyílt Jézus előtt. Élete 
Jézus szeretetének a foglya lett.

A második alkalommal amikor Nikodémusról hallunk, ott van a fő
papi tanácsban. Megdöbbenve értesülnek arról, hogy sokan hallgatnak 
Jézusra. A főpapok szolgái is, akiket Jézus elfogatására küldtek, azzal 
jöttek vissza: „Soha még nem beszélt úgy ember, mint ő.” A főpapi tanács 
mégis elítélné. S ekkor halkan, szelíden megszólal Nikodémus: „Vajon a 
mi törvényünk kárhoztatja-e azt az embert, akit előbb nem hallgatott ki 
és nem tudja mit cselekszik?” Azok élesen rákérdeztek: „Talán te is 
galileus vagy?” Amit indulatosan, kissé cinikusan is mondtak, nem is 
sejtették mennyire igaz: Ő akkor már valóban Jézushoz tartozott.

A harmadik feljegyzés arról tudósít, amikor Jézus testét levették a 
keresztről. „Eljött Nikodémus is, aki éjszaka ment először Jézushoz és 
mirhából és aloéból való kenetet hozott, mintegy száz fontot” . Az történt
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Nikodémussal, amit így énekelhetünk: „Hozzád köt a szeretet, mindörök
ké engemet” . Cselekedete nyűt vallomás arról, hogy Jézust befogadta 
életébe. 

Most értjük meg élete késői keserűségét, amire utólag így gondolt: 
Jézust befogadta életébe, de nem hívta meg otthonába. Nem volt egyet
len alkalom sem, amikor megnyitott otthona és vendégváró szeretete 
fogadta volna Jézust.

Nikodémus nem merte megnyitni otthonát Jézus előtt, mert félt a 
társaitól. Mit mondanak róla, ha befogadja otthonába Jézust? Azt is 
tudta, hogy többeket még a gyülekezetből is kiközösítettek azért, mert 
Jézushoz csatlakoztak.

És ma? Hogyan is állunk mi ezzel a kérdéssel? Előző alkalommal 
arra utaltam, hogy sok otthonban a képek, könyvek arról tanúskodnak 
a belépő előtt, hogy vallásos. emberek laknak ott. — Viszont sok olyan 
otthon van, ahonnan eltűnnek a vallásos képek és könyvek, minden 
ami a látogató előtt az ő vallásosságukról szólna. Pedig imádkoznak, 
talán még néha bibliát is olvasnak.

Miért? Ilyen válaszokat hallhatnánk: Mit szólnának a munkatársak 
ha eljönnek.. .  Maradinak tartanak’ . . .  A gyermekeket nem merik imád
ságra tanítani, mert az óvodában elszólja magát... Ennek ellenére én 
hiszek, d e .. .

Ki tudja hány hasonló megjegyzést hallanánk. Akikben ott van, Jé
zus szeretedének a hatása, de mindezt csak úgy belsőleg akarják megélni, 
hogy mások erről ne tudjanak. Mint Nikodémus. Szivét megnyitotta már 
Jézus előtt, de otthonát nem.

Advent hirdeti: Jézus jön! Életedet is keresi és otthonodat is. Figyelj 
csak az énekre: Jer tárjunk ajtót még ma mind, a legnagyobb király van 
itt! —

Akik befogadták életükbe is, otthonukba is Jézust 
ApCsel 16,13—15, 31—34

Karácsonyra készülődnek milliók szerte a világban, A várakozás 
reménysége és feszültsége mindenfelé. Ebben a nagy készülődésben 
mindig a családi közösség van középpontban. Ilyenkor nem magukra 
gondolnak az emberek, hanem szeretteikre. Nekik szeretnének kedves 
ajándékokkal örömöt szerezni. Reménységben látják azt a karácsonyes- 
tét, amikor együtt vannak kibeszélhetetlen örömmel a karácsonyfa alatt.

Keresztyének otthonában az ünneplő család. Hazavárják a szülők 
gyermekeiket, hogy együtt tölthessék a szentestét templomban és otthon. 
Boldog együttlét.

A felolvasott bibliai szakaszok is ilyen örvendező családokról szólnak. 
Mindkét történet az egész háznép örömét tanúsítja. Igaz, 1900 évvel ez
előtti eseményről hallunk, de tartalma ma is ugyanolyan aktuális lehet.

Sorozatunk befejező témája is ennek a beteljesedő örömnek a hir
detése: Akik befogadták életükbe is, otthonukba is Jézust. — Így érheti 
el célját napjainkban is az ádventi várakozás karácsony beteljesedésében. 
Figyeljünk csak igénk egy-egy gondolatára! — Európában ők voltak az 
első keresztyének: Lídia — a bíborárus asszony — és az egyik börtönőr 

mindegyik Filippiben. Egy zsidó asszony és egy pogány börtönőr. — 
Az első európai „karácsony” . Jézus eljövetelekor Bethlehemben zsidó 
pásztoroknak és pogány bölcseknek, néhány évtizeddel később Filippiben 
zsidónak és pogánynak boldog átélés Krisztus hittel fogadásában. — S 
azóta itt Európában száz és százmillió család élte már át a hit karácsonyát.
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Egy asszony és nemsokkal később egy férfi fogadta be életébe Jé
zust. „Lídia, hallgatott reánk... és ennek az Űr megnyitotta a szívét, 
hogy figyeljen arra amit Pál mond.” — A börtönőr pedig ezt hallotta: 
„Higyj az Űr Jézus Krisztusban és üdvözölsz mind te mind a te házad- 
népe!” — Először az ő szívük nyílt meg Jézus előtt, azután a háznépé.

Evangélium, örömhír ez a két történet számunkra az ádventi ké
szülődésben és karácsony várásban. Édesanyák és édesapák készülődnek 
mindenfelé. Ők szeretnének emlékezetes karácsonyestét szerezni szeret
teiknek. Az édesanyán és édesapán keresztül lett igazi karácsony akkor 
két otthonban. „Mikor pedig megkeresztelkedett Lídia házanépével együtt 
kért minket: Ha az Űr hívének ítéltek engem, jöjjetek az én házamhoz 
és maradjatok ott” .—  A másik történetben pedig ezt olvassuk: és meg
keresztelkedett ő és övéi mindnyájan és bevezette őket az ő házába, 
asztalt terített nékik és egész házanépével együtt örvendezett, hogy hitt 
az Istennek” .

így teljesedhet be ma is otthonokban: „Én és az én házamnépe..
A család közössége élheti át az ének bizonyságtételét: „Mindnyájunk
nak otthona legyen Isten temploma”.

Én és házamnépe. — A sorrendet nem lehet felcserélni. Itt nem ér
vényes a nyelvtani szabály: ők és én. Itt a fordítottja az igaz: Én és ők. 
Én és házastársam, én és gyermekeim, én és házamnépe, én és gyüleke
zetem. .. Én fogadhatom be először az igét és azon keresztül Jézust 
örömmel. Én élhetem át először Jézus jelenlétének az áldását, hogy ez
zel az örömmel gondoljak azokra, akik ugyanebben az áldásban része
sülhetnek.

Nagy a készülődés mindenfelé. Különböző ajándékok ott lapulnak a 
rejtekhelyeken, melyek majd örömöt szereznek a háznépének. Még nem 
késő — bár nagyon az utolsó szakaszban vagyunk már karácsony előtt — 
hogy felismerjük azt a nagy lehetőséget, melyet az ádventi út, készülő
dés az igazi beteljesedésben élhet át. Ahogy énekeltük is: . . .  boldog haj
lék, boldog szív, mely Ő lőtte már kinyílt, az éjből hajnal támad ott s az 
élet fénye úgy ragyog. . .  Ennél csodálatosabb beteljesedést nem is lehet 
kívánni.

Az otthonunkat is megterveztük már, hogy milyen lesz karácsony
estén. Kik lesznek velünk, melyik szobában helyezzük el a karácsonyfát 
és az ajándékokat. S amikor ott lesz a karácsonyfa — melyet minden 
házban megláthatunk — úgy éljük-e át annak puszta jelenlétét, hogy 
közben mindnyájunk életét áthatja az a felismerés: „Karácsonyfánk Öt 
hirdeti (Jézust), emlékezzünk róla” . Az ádventi koszorú helyét átveszi a 
karácsonyfa, az ádventi gyertyák fénye helyett a karácsonyfa-gyertyák 
égnek és az „ádventi ház” szerepét átveszi az a ház, amelyben mi ün
nepelünk.

Őrizzen meg bennünket az Űr attól, hogy csak otthonunk nyíljon
meg egy estére Jézus előtt, de mi hideg szívvel ünnepeljünk s, attól__is, 
hogy néma tanúk legyünk a karácsonyfa mellett. Arra segítsen bennün
ket, hogy szívünk és otthonunk megnyíljon Jézus előtt és így legyen iga
zi ádventi beteljesedés, igazi karácsony Jézussal. „Ó, szállj közénk kirá
lyunk! Íme eléd kiállunk: A sötétség elmúljon, a hit fénye ragyogjon!” 

Ádventi sorozatunk befejezéséhez értünk. Bizonyságot tett előttünk 
és kérdéseket tett fel nékünk. Isten kegyelme adja meg, hogy az ádventi 
út (ne befejezés legyen, hanem egy új szakasz kezdete Jézussal, amikor 
átéljük az ige bizonyságtételét: , , . . .  egész házanépével együtt örvende
zett, hogy hitt az Istennek.” Erre boldogan mondhatjuk rá mindnyájan: 
Ámen. Úgy legyen!

Varga György
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ADVENT 1. VASÁRNAPJA

Rm 13,11— 14

Az a képies megfogalmazás, amellyel Pál apostol olvasóit felhívja 
helyzetük és tennivalójuk felismerésére, segíteni akarja a helyes felmé
rést, ösztönöz a rossz elhagyására és a Krisztushoz illő magatartás meg
találására.

Az idő ismeretére és az óra közelségére hivatkozás utalás arra, hogy 
most van Isten kegy elmének az ideje, amelyet most, abban az órában 
kell megragadni, kihasználni, amikor lehetőség van rá. Az apostol azért 
riaszt, mert meg van győződve, „a hátralevő idő rövidre van szabva”  
(1 Koifl2,9). Aki úgy éli életét, hogy nem számol Isten kegyelmi idejének 
a lezárodásával, az olyan, mintha aludnék. Az alvó behúnyja szemét, 
nem látja mi van körülötte, álmodik, álmai magával ragadják, s nem is
meri fel a fenyegető veszélyt, azt sem, ha elalussza azt az időt, amelynek 
kihasználása számára mindennél szükségesebb volna. Aki abban a té
ves biztonságérzetben él, hogy nincs mitől tartania, hogy lehetőséged so
ha nem záródnak le, hogy életéről senkinek sem kell számot adnia, nem 
szorul rá Isten könyörülő irgalmára, nem is kell Istennel törődnie, an
nak ez a biztonságtudata veszélyt felejtő és az üdvösség lehetőségét el
mulasztó álom.

Helyzetünk felismerése, a felébredés minden álomnál szebb lehe
tőséget tár elénk: „Közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hí
vőkké lettünk.” Igaz volt ez akkor is, amikor Pál apostolban Krisztus 
közeli visszajövetelének várása élt, de igaz most is, amikor minden el
múló nap és év kegyelmi időnk végéhez visz közelebb.

A nappal a kegyelem kiteljesedésének, az üdvösségnek a képe, az 
éjszaka pedig az Isten nélküli, előle elrejtőző, tőle elszakadt magatar
tásé.

Jézus váltsága az üdvösség hajnala. A benne bízók már most isme
rik az üdvösség fényét és ennek világosságában járhatnak. Ehhez a fény
hez azonban nem illenek az éjszaka cselekedetei. Ehhez a fényhez csak 
Krisztus indulata és a belőle fakadó cselekedetek illenek.

Krisztus felöltése az ő váltságába való olyan belerejtőzés, amelyet 
az apostol Gal 2,20-ban így fogalmaz: „Többé nem én élek, hanem Krisz
tus él bennem.”

Ez a felébredés, megtérés, Krisztus felöltés „nem lezárt esemény és 
belőle folyó nyugalmi állapot, melyben elpihenhetünk, hanem állandó 
harc és tusakodás. Ezért van szükségünk fegyverekre, melyekkel meg
öldökölhetjük a test bűnös cselekedeteit (Rm 8,13) és „ama gonosznak”  
tüzes nyilait kiolthatjuk (Ef 6,16). A világosság fegyvere pedig a szere
tet. . . ” (Kamer: Isten Igazsága) Hogy az Isten akaratával ellenkező kí
vánság el ne hatalmasodjék rajtunk, ahhoz az Isten iránti engedelmes 
szeretet fegyelmező erejére és az embertárs iránti felelős szeretet kész
ségére van szükségünk.

Az előttünk feltáruló lehetőség nemcsak üdvösségünk közeliségét je
lenti, hanem a Krisztus indulatával véghezvitt cselekedetek örömét is 
felkínálja.

Vázlatos igehirdetésem témaválasztását erősen meghatározta az, 
hogy egy új egyházi esztendő kezdetén szólunk a gyülekezethez.
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Üj lehetőség — régi veszély
Új egyházi évet kezdünk. Bár napjaink hajszoltságában és feszült

ségében alig figyelünk fel arra, hogy ez a vasárnap egy új ünnepkör 
kezdete, mégis az új kezdet új lehetőséget jelent.

Az elmúlt egyházi esztendő lehetőségei lezárultak. Keresztyén éle
tünk nem volt mindig fényben járás. Visszük magunkkal mulasztásaink 
nehéz emlékeit, rejtegetünk olyan cselekedeteket, amelyeket szégyenlünk. 
Közömbösségünk sokszor bénított, szeretetlenségünk kapcsolatokat rom
bolt. Nem tudtuk megvalósítani elhatározásainkat. Lelkiismeretűnket 
sokszor elhallgattattuk. Jobban féltünk emberektől, mint Istentől. Isten 
megszólító szava biztonságérzetünk kemény faláról visszaverődött. Ke
restük életünk békességét és nyugalmát, de önérzetünk tiltakozott az el
len,- hogy önvizsgálatot tartsunk. Isten irgalma után kiáltottunk, de kö- 
szönetünk és hálánk megmutatására már nem volt időnk.

Sokan vannak, akik az elmúlt egyházi évet velünk kezdték, de -már 
nincs lehetőségük az újra ismétlődő ünnepkörök segítségével figyelni ar
ra, amit Isten értünk tett. Haláluk lezárta annak lehetőségét, hogy Isten 
igéjét hallhassák és annak higyjenek. — Eltelt egy év, minden lehetősé
gével együtt.

Amikor új egyházi esztendőt kezdünk, helye van a riasztásnak: „Itt 
van már az óra, amikor fel kell ébrednetek az álomból.” A riasztás fi
gyelmeztet, ijeszt, cselekvésre ösztönöz. Aki közömbösen hallhatja, az 
nem érzi azt az életet mentő szándékot és szeretetet, amely mögötte van. 
Aki nem veszi komolyan, nem háríthatja a felelősséget másra. A riasz
tás a még rendelkezésre álló idő gyors és helyes kihasználásra ösztönöz. 
Az új kezdet jelzi, még van idő a cselekvésre, de egyikünk sem tudja, 
hogy ez kinek-kinek meddig áll rendelkezésére. Közülünk is lesznek, 
akiknek a következő Adventig minden lehetőségük lezárul.

Ez a riasztás jelzi a veszélyt. Azok a kísértések, amelyek az elmúlt 
hónapokban elaltatták hitünket, lelkiismeretűnket, amelyek leterhelték 
életünket, az új egyházi esztendőben is társaink lesznek. Közömbösség
re, engedetlenségre, gyűlölködésre, szeretetlenségre, türelmetlenségre, el
fogult ítélkezésre ingerelnek. Ha ezek úrrá lesznek az életünkön, újra 
elszalasztjuk a nekünk adott lehetőséget. Hiába hangzik Isten igéje, a 
mi szívünkben nem ver gyökeret. Hiába kínálja Isten bűnbocsátó kegyel
mét, mi nem nyerünk békességet. Hiába támadt fel Krisztus a halálból, 
mi nem kapunk reménységet. Hiába jött közel hozzánk az üdvösség, mi 
nem leszünk annak részesei. Hiába az új kezdet, ha a régi veszélyek 
csapdáiba újra beleesünk.

A veszélyt növeli, hogy nemcsak egy nagyszerű lehetőséget mulasz
tunk el, hanem Istentől elforduló magatartásunk következményeit is vi
selnünk. kell. Most, embertársainkkal való kapcsolatunkban is, önzésünk, 
közönyünk, ellenségeskedésünk elmagányosító hatását, vagy szenvedé
lyeink szégyent hozó, életünket pusztulásba vivő, kiszolgáltatottá tevő 
rabságát. Krisztus visszajövetelekor pedig ítéletének keménységét.

Ez a riasztás figyelmeztet a még előttünk levő lehetőségre: „Most 
közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk.” An
nak a kegyelemnek és szeretetnek a kiteljesedéséhez, melyet a gyüle
kezet Jézus Krisztusban megismert, minden elmúló óra és nap közelebb 
visz bennünket, de ez felelősségünket is növeli, mert a Krisztussal való 
találkozás napján hitünk és életünk aszerint kerül leméretésre, hogy ho
gyan becsültük meg ezt a szeretetet, mennyire vált életté benne bízó hi
tünk.

Mivel Isten üdvözítő kegyelmének a fénye már most ráragyog éle-
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tünkre, van lehetőségünk megragadnunk ezt a kegyelmet és letenni a 
„sötétség” cselekedeteit. Ha felismerjük Isten kegyelmére szorultságunkat 
és Isten irántunk való szeretetének nagyságát, szívünk hálája úgy kap
csolhat bennünket Krisztushoz, hogy követőiként mi is az ő indulatával 
.akarunk élni. Erre ösztönöz Pál apostol is, amikor arra buzdít: „Öltsetek 
magatokra az Űr Jézus Krisztust.” Az új kezdet új lehetőség arra, hogy 
ez a Krisztusba öltözés a mi életünkben is valóság legyen úgy, ahogy 
az apostol vallja: „Többé nem én élek, hanem Krisztus él bennem.” 
Ezen a nagyon szoros kapcsolaton keresztül válik lehetővé, hogy valami
képpen az ő engedelmességével figyeljünk Isten igéjére és akaratára az ő 
szeretetével forduljunk embertársaink felé, az ő bátorságával vállaljuk 
az igazságot, az ő erejével győzzünk, a kísértő felett. Ennek a; Krisztushoz 
kapcsolt életnek reménysége az, hogy részese lesz Krisztus feltámadásá
nak és üdvözlésének. A Krisztusban kapott ajándék nagysága indokolja, 
hogy Pál apostol riaszt a lehetőség megragadására.

A riasztás küzdelemre bátorít az üdvösségünket eltakaró és álomba 
ringató kísértéssel szemben. Hitrejutásunk nem jelent testi-lelki nyu
galmi állapotot. Mindennapi kenyerünkért ugyanúgy meg kell dolgoz
nunk, mint előzőleg, vagy még becsületesebben. Kapcsolataink - ember
társainkkal ugyanúgy feszültségeket rejthetnek magukban, mint előzőleg, 
ha más jellegűeket is. Kérdéseink megoldásának nehézségei megmarad
nak, betegségeink ugyanúgy gyötörnek bennünket, mint másokat, stb. 
Mindezek sokszor: próbára teszik hitünket. A belőlük felnövő gondok ak
korára duzzadhatnak, hogy mindent eltakarnak a szemünk elől. Érzé
seink és vágyaink olyan erővel törhetnek fel, hogy elhomályosítják jó
zan ítélőképességünket. Félelmeink úgy a hatalmukba keríthetnek ben
nünket, hogy szinte összeroppantanak. Idegeskedésünk, kapkodásunk 
rossz tanácsot sugall. Mindezek üdvösségünk kérdését egészen háttérbe 
szoríthatják, és Isten akaratával ellenkező tettekbe vihetnek bele. Kísér
téseinkkel szemben azonban felvehetjük a harcot és üdvösségünk meg
tartásáért érdemes is, kell is ezt a küzdelmet folytatnunk. Ebben a küz
delemben szükségünk van olyan fegyverre, melynek segítségével szembe 
tudunk fordulni kísértéseinkkel, „megöldökölhetjük a test bűnös csele
kedeteit”, és amelynek bennünket védő ereje is van. A „világosságnak” , 
az üdvösségnek ez a fegyvere a szeretet. Isten bennünk ható szeretető. 
Rm 13,8: „Senkinek se tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást 
szeressétek.”

Az előttünk levő új egyházi esztendő, a régi veszélyek ellenére is, 
új lehetőség a Krisztusban kapott üdvösség megragadására és a Krisztus 
Indulatával véghezvitt cselekedetek örömének átélésére is. 

Magyar László
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Egyháztörténeti évfordulók

Első asszonyköltőnk
Kétszázhetvenöt éve halt meg Petrőczy Kata Szidónia

1664-ben született, Kasza várában, Trencsén megyében. Apja, Pet
rőczy István, a Felvidék egyik legtekintélyesebb evangélikus főura volt; 
anyja, Thököly Erzsébet, Thököly Istvánnak, Árva vára urának testvére, 
ő maga így Thököly Imrének elsőfokú unokatestvére.

Amikor a Habsburg-elnyomás ellen támadt Wesselényi-féle össze
esküvést a császár felszámolta, és vezetőit kivégeztette, csapatai Kasza 
várát is ostrom alá fogták. Mielőtt azonban elfoglalták volna, Petrőczy 
Istvánnak sikerült családját Árva várába juttatnia. De rövidesen az is 
a császáriak kezébe került, és a 6 esztendős Kata Szidónia ekkor szen
vedte el első, megalázó fogságát.

A kis árva Wesselényi László gondozásába jutott, majd vele együtt 
került ki Lengyelországba. Életének ez a szakasza, 19 éves koráig, szinte 
teljesen ismeretlen előttünk. Mindenesetre: előbb valószínűleg katolikus, 
házasságkötése révén pedig református környezetben, rendíthetetlenül 
megmaradt ősei evangélikus hitében.

1683 januárjában került Lengyelországból Erdélybe, mint Pekry Lő
rinc felesége. A Küküllő megyei Ózdon telepedtek le. Nyugtalan termé
szetű katona-férjét is, de őt magát is sok hányattatás, csapás ért. Férje 
Lipóthoz pártolt katolizált, magas kitüntetéseket kapott, megcsalta fele
ségét. Felesége — férje hitehagyása miatt — ekkor adta ki „A Pápista 
vallásra hajlott lutheránusok Lelkek esméretének Kinnya...” c. német 
hitvédelmi könyv magakészítette fordítását (16901, 16922).

1703-ban Rákóczi győzelmesen előrenyomuló csapatai elfogták Pekryt, 
és a tokaji főhadiszálláson hűséget esküdött Rákóczinak. A kuruc veze
tők Petrőczy Katára számítottak férje hazafiságának erősítésében.

Élete vége felé a pietizmushoz csatlakozott, és lefordította Arndt 
János műveit, előbb „Jó illatú XII liliom ...” (1705), majd „Jó illattal 
füstölgő Igaz szív.. . ” címmel, „Negyedik bujdosásban” (1708).

Szentmiklóson, 1708 őszén halt meg.
Énekeinek első ismertetője Thaly Kálmán volt. Közülük szívesen éne

keljük az „Elbágyadt szíveknek...” és az „Óh, hogy adhassak hálákat...” 
kezdetűeket.

Petrőczy Kata Szidónia egyéni sorsa, és irodalmi alkotásai is áldo
zatos egyház- és hazaszeretetre serkentenek.

Dr. Barcza Béla
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