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Egyházunk útján
 

Örvendező reménységgel
Püspöki jelentés, elhangzott a Déli Egyházkerület presbiteri ülésén

Tisztelt Egyházkerületi Presbitérium!
Bevallom, hogy a mögöttünk lévő közel két esztendőben olyan 

mértékben foglaltak le az országos egyházi feladatok, közelebbről a 
Lutheránus Világszövetség budapesti nagygyűlésének, továbbá Luther 
születésének 500. évfordulója alkalmából rendezendő programok előké
szítése, hogy alig tudtam a Déli Egyházkerület sajátos problémáival 
foglalkozni. Ehhez járult az is, hogy csak az 1982. esztendőben eddig 
nyolc külföldi úton vettem részt, melyék több mint 10 hetet vettek 
igénybe. Eközben kellett kerületünk gyülekezeti, személyi, anyagi és 
építkezési gondjaival foglalkoznom. Nehezítette helyzetemet és rabol
ta időmet az is, hogy személyi változás miatt négy hónapon keresztül 
nem volt gépkocsivezetőm. Mindezek ellenére a munka nem állt le az 
Egyházkerületben sem és annak ritmusa sem tört meg. Legyen ezért 
Istennek hála!

iEzt a püspöki jelentést „hangos gondolkodásnak” , vagy éppen me- 
ditálásnak és nem pontosan bemért „jelentés” -nek szánnám. Időnként 
erre is szükség van.

A centrifugális és centripetális erők

Mind a két szó latin eredetű. Centrifugális az az erő, amely a for
gásban lévő testeket a forgás középpontjától eltávolítani igyekszik. 
A  centripetális erő az, amely a forgásban lévő testeket, a forgás kö
zéppontja felé igyekszik húzni. Az is tény, hogy egy forgó kerek lapon 
lévő tárgyak közül a középponthoz közelebb esőkre hat inkább a cent
ripetális erő, a középponttól távolabb esőkre pedig a centrifugális erő, 
ez utóbbiakra úgyannyira, hogy végülis kiperdülnek a forgókerékről.

iEz a kétféle erő működik egyházunkban is, közelebbről, gyüleke
zeteinkben és családjainkban. A  forgó kereklap közepén maga az Egy
ház Ura, Jézus Krisztus van. Az a tapasztalatunk, hogy akik közel van
nak Hozzá, azok a forgás közben még közelebb kerülnek Hozzá, akik 
távolabb vannak Tőle, tehát a forgó kerék szélén vannak, még mesz- 
szebb sodródnak Tőle. Így is mondhatom: a Jézus Krisztus vonzásába 
kerültek egyre tudatosabban hisznek, viszont a csupán hagyományból, 
vagy vallásos örökségekből élő gyülekezeti tagok egyre jobban kisod
ródnak az egyházból. Nem tudnak a középponttól távolító erőknek el
lenállni.

Azok tehát, akiknek tapasztalatuk van saját életükben az evangé
lium erejéről, Krisztus bűnbocsánátot és új életet adó hatalmáról a 
Krisztusban nyert békesség „minden értelmet meghaladó” valóságáról 
és a reménység megtartó erejéről, azok egyre inkább élnék az evan
géliumból, egyre inkább igénylik annak hallgatását istentiszteleteken
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és egyre gyakrabban akarnak az úrvacsorai asztalnál is együtt lenni 
azokkal, akik magukat kegyelemre-szorulóknak tudják. Így fogalmazta 
ezt egyik esperesünk: „Ahogy szűkül a gyülekezetben élők létszáma, 
úgy tűnik ki a megmaradók tudatossága. Akik rendszeresen jönnek, 
azok egy-egy elmaradást is kimentenek. Az elmaradt istentisztelet of- 
fertóriumát beküldik, ezzel is igazolva, hogy kényszerből maradtak tá
vol. A  hiányzó szolgálattevők helyett, több személyes szolgálatot vál
lalnak fel. Egyre inkább kidomborodik a diakóniai jelleg. Feltűnnek 
azok a hívek, akik képesek és készek bibliaórai bizonyságtételre is. Az 
ilyen családokban élő gyermekek jelentik a gyermekbibliakörök biztos 
résztvevőit, ők azok, akik konfirmálkodnak is. Az egyházi esküvők is 
ezek személyéhez fűződnek. Kisugárzás is érzékelhető —, érdeklődőket 
is hoznak magukkal.”

Ezzel együtt működik a centrifugális erő is. Több egyházmegyéből
— nem mindegyikből — jelentik az esperesek, hogy náluk a kereszte- 
lések, a gyermek- és ifjúsági biibliaórákon résztvevők, a konfirmandu
sok, az egyházi esketést igénylők száma apadóban van. Az egyik espe
res beszél arról, hogy olyan gyermekekét tanítunk, akiknek a szülei is 
már más világnézeti környezetiben nőttek fel és nem éreznek felelős
séget ilyen irányban. A  nagyszülők — akiknek fontos volt, hogy az 
unokák keresztyén hitben nevelkedjenek —, lassan elfogynak. A  kon
firmáció után az ifjak jelentős része nem marad kapcsolatban a gyü
lekezettel. Városrészek 'szanálása fővárosban és vidéken, a gyülekezeti 
tagoknak a régi gyülekezetből való kiemelése és az új lakótelepen való 
gyökértelensége, az ottani evangélikus gyülekezettel való nem-törődé
se, ugyancsak kifelé ható erőként jelentkezik. Az ötnapos munkahét
— melynek egyik oldalról csak örülni lehet —, szintén tud negatíve 
hatni az egyházi életre, hiszen a fővárosban már pénteken délután 
megkezdődik a „kivonulás” vidékre week-end-házakba és így növek
szik az elmaradás az istentiszteletekről. L ehetne még sorolni a kifelé 
húzó erőket.

Ezek olyap tényezők, amelyekkel az egyháznak reálisan számolnia 
kell. De ugyanakkor ugyanilyen reálisan kell számolnia a feltámadott 
Jézus Krisztus centripetális, tehát Magafelé húzó erejével. Ez az erő 
ma sem kisébb, mint volt az első tanítványok, majd évszázadokon ke
resztül újabb és újalbb tanítványok elhívása és hittel való megajándé
kozása esetén. Ma nem egyszerűen az „apadások” , hanem a hit meg
izmosodásának, a hitből folyó szeretet serénységének és a szeretettől 
hajtott keresztyén felelősség világméretekben való gyakorlásának kor
szakát éljük. Isten olyan történelmi helyzetbe állította egyházunkat, 
amelyben megrostáltatunk, mint a búza. A  rostán sokan kihullanak, 
de akik megmaradnak, azokat Isten, mint vetőmagot szórja a földbe, 
hogy „meghozza harmincszorosát, hatvanszorosát, sőt százszorosát” (Mk 
4,8).
A reménység jelei Ima

Az Egyház Ura gondoskodik róla, hogy sokféleképpen bizonyítsa 
meg szeretetét és észrevetesse velünk közöttünk való cselekvését. Az 
általánosítások helyett látogassunk végig a nyolc egyházmegyében. In
duljunk a közeli
Pest megyei Egyházmegyéből

Presbiteri konferencia négy helyen volt: A csán, Csömörön, Irsán és 
Foton, összesen 1000 presbiter vett részt a négy alkalmon. Egyházve-
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zetői konferenciát tartottak, amelyre valamennyi gyülekezet felügyelő
jét, gondnokát, vezetőségét meghívták. A  papnék évente kétszer is ta
lálkoznak csendes-nap keretében. Két alkalommal, a kántorokkal is ta
lálkoztak. A  nagytarcsai énekkari találkozón 9 énekkar szolgált. Meg
közelítőleg 1200 gyermek részesült iskolai hitoktatásban. Alig van gyü
lekezet, melyben ne volna ifjúsági munka. A  29 gyülekezetből 25-ben 
templom, vagy lelkészlakás renoválás volt. Farmoson új imaház épült. 
Volt gyülekezet, amely 1 millió forintot adott ilyen célra. Az isten- 
tisztelet részvétel-aránya ebben az egyházmegyében átlag 20%. A z egy
házmegye gyülekezeti bevételük 10—20%-át küldik el közegyházi cé
lokra. Erősödnek a testvérgyülekezetek kapcsolatai, évente találkoznak. 
Évente 10 LM K ülést tartanak. Erősödik a lelkészi közösség. Szép 
számmal voltak fiatalok a gyenesdiási Ifjúsági konferenciákon.

Bács-Kiskun Egyházmegye

Az egyházmegyében több személyi változás, nyugdíjba menés miatt 
ugyan nem mindig volt könnyű az igehirdetések folyamatosságának 
biztosítása, de mindig sikerült helyettesítésekkel a szolgálatok biztosí
tása. Egyetlen istentisztelet sem maradt el. Kétszer tartottak Presbiteri 
Konferenciát. Volt összejövetelük a kántoroknak, papi családoknak és 
a diakóniai munkásoknak. A  részvétel minden alkalommal igen jó 
volt. Előbbre lendültek az ifjúsági munkában. A  gyenesdiási konferen
ciák és a fóti konferenciák hatása jól érzékelhető. Soltvadkert az isko
lai hitoktatásban elöl jár. Hartán új imaház épült. Soltvadkerten új 
lelkész lakás építéséhez kezdtek. Kaskantyún a visszakapott iskola- 
épületből templomot alakítottak. Kiskőrös példamutató volt a Gyüle
kezeti Segély gyűjtésében. A  gyülekezetek áldozatkészsége általában 
növekedik.

Kelet-Békési Egyházmegye
A legtöbb gyülekezetben gyakran tartanak szeretetvendégségeket. 

Több. gyülekezetben lelkészeink hűségesen végzik a szlovák nyelvű 
szolgálatokat is. Valamennyi lelkészi állás be van töltve, csak Gyomán 
van helyettesítés. Tartottak egyházmegyei presbiteri, kántori és papné- 
taiálkozót. Szakmai találkozóra hívták össze a gyermek- és ifjúsági 
munkával foglalkozókat. Az LM K évente 10-szer tart ülést. Példátlan 
erőfeszítéssel folyik három év óta a híres békéscsabai nagytemplom 
felújítása, melyet a földrengés végveszélybe sodort. Táborszky László 
esperes külön brigádot szervezett a munka véghezvitelére. Annak el
lenére, hogy időieg húzódik a felújítás és a költségek is növekednek, 
reménység szerint 1983-ban befejeződik a munka.

Nyugat-Békési Egyházmegye
A lelkészi szolgálat mindenütt folyamatos. Több fiatal lelkész mun- 

kábaállásával az ifjúsági munka megelevenedett. Az orosházi gyüleke
zet több mint 15 éve megtervezett újjáépítési munkája folyik és 1983- 
ban befejeződik. Minden lelkészlakást korszerűsítettek és közművesí
tettek. Maga a gyülekezet, igen nagy anyagi áldozatot hozott épületei 
rendibehozataláért. Ez év októberében az áldozati vasárnapot 185 000 
Fit-ot adtak önkéntesen a gyülekezet tagjai. Az Orosházához tartozó 
Rákóczitelep és Kardoskút gondozása jól folyik. Ugyancsak Orosházá
hoz tartozó Szenfetornyán Koszorús Oszkár nyugdíjas esperes szolgálata
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gyümölcsöző. Növekszik a templombajárók száma és az adakozás is. 
Szarvas-Ótemplo m i gyülekezet hozzákezdett a híres Tessedik templom 
felújításához. A  Szarvas-Újtemplom-i gyülekezet pedig gyülekezeti ter
met alakított ki felhasználva a parókia egy részét is.

Csongrád-Szalnoki Egyházmegye
Noha ez az egyházmegye egyfelől az óriási terület, másfelől a gyü

lekezetek és lelkészek kis száma miatt számos nehézséggel küzd, — 
hiszen mindössze 9000 lélek van itt 7 lelkész gondozásában — mégsem 
hagyja el magát. A  presbitériumok száma teljes. Az igéhirdetési alkal
mak látogatottsága jó Szegeden, Amforózfalván, Szolnokon, Szentesen 
és Hódmezővásárhelyen. A  betöltésre kijelölt lelkészi állások be van
nak töltve. Annak ellenére, hogy minden egyes szórvány-kiszállás a 
lelkészi székhelytől általában 30 km-es távolságban van, a hét lelkész 
évi 1800 lelkipásztori látogatást végez.

Somogy-Zalai Egyházmegye

Az Egyházmegye hosszú éveken keresztül úgy szerepelt a köztudat
ban — a lelkészek idős kora miatt —, mint „legöregebb egyházmegye”. 
Ez most már megfordítva van. A 16 lelkész közül már 9 a legfiata
labb korosztályhoz tartozik. Í gy most ez a „legfiatalabb” egyházmegye, 
örvendetes, hogy tudtunk itt is lelkészutánpótlást biztosítani. Az is ör
vendetes, hogy számos „mozgó-lelkész” van az egyházmegyében, ami 
mindenekelőtt a lelkipásztori látogatásokra vonatkozik. 1981-ben ösz- 
szesen 5181 látogatást végeztek. Ezen belül Dubovay Géza 786 (mely
ből gyülekezeti munkás 142-t), Pintér János 670, Roszik Gábor 457, 
Fónyad Pál 412, dr. Pusztay László 361, Szabó Vilmos és felesége Piri 
Zsuzsanna 383 látogatást végzett. Több gyülekezetben növekedőben van 
az úrvacsora! alkalmak száma. Zalaegerszegen 100 betegnek szolgál
tatta ki a lelkész az úrvacsorát a kórháziban. Növekedett a bibliaórák 
száma is. Tabon a „fiatal házasok” szeretetvendégségei jó kezdeménye
zés. Űj színt jelentenek a templomi hangversenyek és zenés áhítatok 
Keszthelyen, Nagykanizsán, Iharosberényben, Tabon. A  gyermekmun
ka is folyik. A  Gyülekezeti Segély gyűjtésében az elsők az egyházkerü
letben egy főre jutó 6,20 Ft-os átlagukkal. A  pusztaszentlászlói gyüle
kezetben az egy főre jutó átlag 21,40 Ft volt, ami kiemelkedően magas.

Tolna-Baranyai Egyházmegye
íKiegyensúlyozott az egyházmegye élete. Az utóbbi 10 évben kiala

kult az egyházmegye új szerkezete, gyülekezeti beosztása és ez gör
dülékenyen funkcionál. A  társítások miatt több helyein megváltozott 
az istentiszteletek időpontja. Először ez szokatlan volt a gyülekezeti ta
goknak, most már ez nem okoz problémát. Jó a lelkészek közhangulata, 
amely pedig még 10 évvel ezelőtt nem volt jónak mondható, minde
nekelőtt a német nyelvű lakosság kitelepítése nyomán bekövetkezett 
lélekszám-csappanás miatt. Ma már a lelkészek megbecsülik az 5—8 
embert is és szolgálnak nekik a szórványban. A  lelkészek fraternitása 
jó. Egymás dolgait szemmel tartják és gyakran keresik fel egymást a 
szomszédok, nem egy esetben a közös igetanulmányozás céljából is. 
Néhány lelkész nagy területen, csak megfeszített munkával tudja főleg 
a vasárnapi istentiszteletek sorát ellátni, de töretlen kedvvel végzik. 
A  lelkészek szemlélete ebben az egyházmegyében nem anyagias. Szí
vesen helyettesítik egymást anyagi ellenszolgáltatás nélkül is. Nagyon
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rendszeresen folyik az evangélizációs munka, zömben egyházmegyei 
lelkészek szolgálatával. Az egyháztörténeti sorozatok igen népszerűek 
a gyülekezetekben. Pécsett igen jó ifjúsági munka folyik. Az egyház
megyében azokat, akik a gyenesdiási konferenciákon részt vettek, egy- 
egy vasárnapra összegyűjtik Pécsett, Bonyhádon, Gyünkön, Mohácson. 
A  Gyülekezeti Segély gyűjtésében a második helyen vannak az egy
házkerületben az egy főre eső 5,90 Ft-os átlagukkal. Pakson új gyüle
kezeti ház építése folyik. Marázán a volt iskola helyén új imatermet 
építettek. Pécsett nagy költséggel vezették be a lelkészlakásokba és 
gyülekezeti terembe a gázt. 

Pesti Egyházmegye
A  főváros sajátos világában él ez az egyházmegye 17 gyülekezeté

vel. A  szanálások, az új lakótelepek létesítésének, bevándorlásoknak, 
átköltözéseknek, a METRÓ-közlekedés miatt a gyülekezeti tagok gyüle
kezetek közötti „pendlizésének”, illetve az igehirdetők közötti váloga
tásoknak világa ez, pozitívumaival és negatívumaival együtt. Pozitívum, 
hogy a gyülekezetek igényesek a lelkészi szolgálattal, elsősorban az 
igehirdetéssel kapcsolatban. A  szolgálati helyeken a lelkészek rendsze
resen és elégséges számban biztosították az igehirdetéseket. A  biblia
órák és szeretetvendégségek családias beszélgető alkalmakká váltak. 
Az ifjúsági munkához több lelkész idős kora miatt igényli a teológu
sok szolgálatát Örvendetes jelenség, hogy a gyülekezetekben kezdenek 
feltámadni az énekkarok. Vannak, akik ezen keresztül kapcsolódnak 
bele a gyülekezetek életébe. Erősödik a belátás, hogy az egyházi sajtó 
olvasása nélkül nem tudják a gyülekezeti tagok az országos egyházzal 
a kapcsolatot jól tartani. Igen nagy esemény a Deák-téri műemlék 
templom felújítása. c inkotán új harangot szenteltek. A  Teológiai Aka
démia tanévnyitó-tanévzáró istentiszteletei, általában ünnepélyei a bu
dapesti gyülekezeti tagok találkozójává is lettek. A  Deák-téren különö
sen jó ifjúsági- és gyermekmunka folyik. Itt külön bibliaórájuk van 
a magányosoknak. A  Lutheránia- Ének- és Zenekar szolgálata mesz- 
sze túllép a gyülekezet és az ország határain. Ez az énekkar igen 
nagy és dinamikus gyülekezetépítést végez. A fasori gyülekezetben ele
ven munka folyik az ifjúság között is. A  rákoskeresztúri gyülekezet a 
nagy szanálások után magához talált és jól v égzi szolgálatát. A  gyüle
kezetek elnökségei évente kétszer, a presbiterek évente egyszer talál
koznak egy Presbiteri Konferencián.

Szeplők az egyház testén

Pál apostol ír arról, hogy Krisztus az egyházat dicsőségben fogja 
maga elé állítani, hogy „ne legyen rajta folt, vagy ránc” (Ef 5,27). 
A  régi Károli fordítás „szeplőről és sömörgőzés” -ről beszél. Tény, hogy 
egyházunknak is és gyülekezeteinknek is vannak szeplői, foltjai, rán
cai, amelyek csúfítják az arcát. Minden békétlen családi élet, felbom
lott házasságok, alkoholista gyülekezeti tagok, a sex őrületének hódoló 
és annak áldozatul esett lányok és fiúk, az öregékkel szemben ember
telen és tiszteletlen gyermekek, a le nem dolgozott munkáért bért fel
vevő „hivők” szeplők, sömörgőzések, foltok és ráncok az egyház testén. 
„Krisztus szerette az egyházat és önmagát adta érte, hogy a kereszt- 
ségben igéjével megtisztítva megszentelje” (Ef 5,26) — mondja Pál. Azt 
hiszem az igehirdetéseknek nem volna szabad „bizonytalanul zengeni” 
ezekben a kérdésekben és egyértelműbben kellene arról szólni, hogy a
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megkeresztelkedett, tehát kegyelmet nyert embertől Isten milyen élet
folytatást kíván. Nem volna szabad bedőlni gyülekezeti tagjainknak és 
lelkészeinknek sem annak a filozófiai tételnek, miszerint az „erkölcs 
történeti kategória” . Miivel Isten sem tartozik a történeti kategóriába, 
parancsai sem tartoznak bele. Azokból elvenni — mondván, most más 
időket élünk, mint amikor ezek a parancsolatok adattak — semmit 
sem lehet. Azok ma is érvényesek és az ember kicsi ahhoz, hogy azo
kat érvénytelenítse.

A  szeplők sajnálatosan jelentkeznek a lelkészek és a lelkészi csa
ládok életvitelében ás néhány esetben. Pedig a lelkészi életfolytatás 
nemcsak pozitíve, hanem negatíve is kihat a gyülekezetre. Van olyan 
gyülekezetünk (Gádoros), ahol a korábbi lelkészek életfolytatása a mai 
napig bénítja, csakhogynem megsemmisíti a gyülekezetei. Siófokon a 
segédlelkész, házassági válása, az ezt megelőző események, majd az ezt 
követő ügyek a gyüldkezetet a tönk szélére juttatták. Hosszú időre van 
szüksége a gyülekezetnek ennek kikeverésére. A  zuglói lelkész idegi 
alapon történt megbetegedése, ezzel együttjáró feszültségek, a lelkész 
feleségének a helyettes lelkésszel és a püspökkel szemben való minden 
etikát nélkülöző magatartása romlást okozott a zuglói gyülekezetben. 
Elszántam magamat arra, hogy kéréseim és figyelmeztetéseim ered
ménytelensége után az egész egyház és az illetékes gyülekezet érdekeit 
szem előtt tartva a lutheri teológiát alkalmazva nagyon keményen 
járok el az adott esetekben.

Nem  halasztható feladatok

Van néhány akut ügy, amelyeknek felszámolása szinte egy perc 
halasztást sem tűr. A  zuglói lelkészlakást sürgősen ki kell üríteni, 
mert addig nem tud a gyülekezet új lelkészt választani. A  volt gádo- 
rosi és most nyugdíjban élő lelkésznek el kell hagynia a lelkészlakást, 
mert a gyülekezet életét zavarja és a kibontakozást lehetetlenítik a 
nyugdíjas lelkész ottléte és életmódja. Tótkomlóson vagy együtt kell 
munkálkodnia a lelkésznek a presbitériummal az eladott parókia árá
nak épületekre való felhasználásában, vagy nyugdíjba kell mennie. 
A  Szarvas-Ótemplom-i lesüllyedt és megrongálódott egyik lelkészla
kással kapcsolatban az Állami Biztosítót két évi halogatás után dön
tésre kell szorítani. A  Csongrád-Szolnoki Egyházmegyében az össze
vonások után üresen maradt parókiákat hasznosítani kell, vagy sürgő
sen el kell adni. Nem kell megvárni azok összeomlását. A  pitvarosi 
és csanádalberti templomok — melyeket szélvihar rongált meg — re
noválását haladéktalanul be kell fejezni. A  rákospalotai lelkésznek 
már időt nem veszítve be kell költöznie a lelkészlakásba és az ott élő 
elvált előző papnét sürgősen ki kell lakoltatni.. A  pusztaszentlászlói 
gyülekezet gondozását racionálisan kell megoldani. Jelenleg oda-vissza 
90 km-t gépkocsizik a lekész, miközben van közelebb eső lelkész is. 
A  Budapest-Mátyásföld-i templom helyzetét — amely körül nincs gyü
lekezet a szanálások miatt — meg kell vizsgálni és ha szükséges, le 
kell bontani és másutt kell felépíteni éspedig azon a helyen, ahol a 
gyülekezet tagjai azt meg tudják közelíteni.

Áldozatok, anyagi kérdések

A  nehezülő gazdasági helyzet ellenére az egyházkerület gyülekeze
tei kivették részüket az áldozatvállalásból. Itt most nem szólók külön
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arról, hogy az egyházmegyék gyülekezeteiben folyó építkezésekre és 
renoválásokra mennyit áldozták a gyülekezetek. Viszont el kell mon
danom, hogy a Gyülekezeti Segélyre 1082-ben 710 054 Ft, a közegyházi 
kötelező offertóriumokra 1981-ben: 450 745 Ft-ot, a Teológiai Akadémia 
szupplikációjára 1981-iben: 477 661 Ft-ot adományoztak. Hálásan kö
szönjük gyülekezeteink szeretetét és áldozatát.

Maga az egyházkerület saját gazdálkodásából 1981-ben személyzet
nek, egyházmegyéknek, szórványoknak, espereseknek kereken: 110 000 
segélyt juttatott.

Lutheránus Világszövetségtől 1981-re — úgy, hogy azt 1982 elején 
osztottuk szét — kereken 1 200 000 Ft-ot kaptak a gyülekezetek.

Az 1982. évre Kaposvár, Kecskemét, Szentes, Péteri, Paks, Buda- 
pest-Kispest, Szarvas-Ótemplom, Budapest-Kőbánya remélhet segélyt.

E helyen kell megemlítenem, hogy a Deák téri gyülekezet tulajdo
nában lévő Puskin utcai egyházépület tetőszerkezete az elmúlt hóna
pokban oly mértékben lett veszélyessé, hogy azt azonnal meg kellett 
javítani, különben lakhatatlanná vált volna. Ez a váratlan felújítási 
munka kereken 600 000,— Ft-ot emésztett fel. Ennek az összegnek 
csak a felére volt fedezetünk, a másik felét még elő kell teremtenünk.

Püspöki szolgálatok
Püspöki szolgálataimról Friedrich Lajosné titkárnő pontos naplót 

vezet és azt mintegy 20 oldal terjedelemben a jegyzőkönyvhöz csa
toljuk. Azoknak egy része püspök-elnöki szolgálat volt. E helyen csak 
néhány adatot említek: Kilenc alkalommal végeztem külföldön szolgá
latot: Koppenhágában szolgáltam a Béke-világtanács elnökségi ülésén, 
Bad-Segébergiben (NSZK) a Luther Márton Szövetség, Nürnbergiben a 
Bajor Diafcóniai Szervezet, Moszkvában a világvallások Konferenciá
ján vettem részt. Finnországba elkísértem feleségemmel együtt Miklós 
Imre államtitkárt és feleségét, Vancouverben az LVSZ Végrehajtó Bi
zottságának ülésén voltam jelen. Dániában egy öttagú egyházi delegá
ciót vezettem. Finnországban résztvettem John Vikström érsek beikta
tásán, Pozsonyiban köszöntöttem Jan Michalko püspököt 70. születés
napjára rendezett ünnepélyen. A  tizedik külföldi utam előttem van. 
November végére a Szlovák Evangélikus Egyház hívta meg a magyar- 
országi evangélikus egyház delegációját.

összesen 12 vidéki gyülekezetben szolgáltam: Mezőberény, Győr, 
Szeged, Cegléd, Debrecen, Mende, Domony, Liszó, Sopron, Vác, Zalaeger
szeg, Lenti. Előttem van még Duraharaszti, Nagykanizsa, Harta, Kaskan- 
tyú, Csömör. Ha ezeket elvégeztem, akkor 17 lesz a vidéki gyülekezetek 
száma.

Ezen kívül voltam úgy Sopronban, hogy Dr. Karner Károly pro
fesszort köszöntöttem, Győrben Szabó József tny. püspököt, Békéscsabán 
a 70 éves Mekis Ádámot, Orosházán a nyugalomba vonuló Koszorús 
Oszkár esperest, Debrecenben Dr. Bartha Tibor református püspököt, 
Gyenesdiáson a diakóniai munkásokat és megintcsak Gyenesdiáson -az 
ifjúságnak tartottam előadást. Solymáron Szokolay Bálimtnét temettem.

Budapesten a Deák téren csak 8 alkalommal tudtam szolgálni, 
de még előttem van itt négy alkalom. Ezen kívül Budapesten 4 alka
lommal szolgáltam a fasori gyülekezetben lelkészavatásokon, hangver
senyen, Óbudán lelkészavatáson, Cinkotán harangszentelést végeztem, 
Budavárban Dr. Nagy Gyula püspököt iktattam, Zuglóban tanévnyitó 
és a Levelező Teológiai tanfolyamosok záróistentiszteletén prédikáltam.
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Összesen Budapest és vidéken 30 alkalommal szolgáltaim. Ha ebhez 
hozzávesszük a 10 hétre terjedő külföldi útjaimat, kiderül, hogy fizi
kailag sem szolgálhattam több alkalommal. Ez a szám év végéig 38-ra 
növekszik. Áldom Istent, hogy adott erőt ezekre a szolgálatokra.

Az LVSZ nagygyűlés előkészítésével kapcsolatos szolgálatok az Or
szágos Egyház Presbitériuma elé tartoznak.

Lelkészavatásak

Az 1982. esztendőben lelkésszé avattam: Dóka Zoltánné Lakos Mag
dolnát, Dr. Muntag Andorné Bartucz Judiítot, Dr. Takács Dánielné Ko
vácsházi Zelmát, Fafoiny Tamást és Verasztó Sándort. A  most követ
kező vasárnapon lelkésszé avatom Smidéliusz Zoltánné Drobina Erzsé
betet. Legyen szolgálatukon áldás.

Nyugdíjba vonulások

1982-iben nyugdíjba ment: Bártfay-Kelló Gusztáv, Dr. Kiss Béla, 
Dr. Pusztay László, Székács Sámuel, Detre László, Koszorús Oszkár, 
Szende Ernő. Köszönjük szolgálatukat. Isten adjon nekik erőt, békes
séget és egészséget nyugdíjas éveikben is.

Egyházunk g, társadalomban és fl. világban
Erről a kérdésről részletesebben az Országos Egyház Presbitériuma 

elé terjesztendő jelentésemben fogok beszélni. De itt is kiemelem, hogy 
egyházunk és államunk jó viszonya nemcsak idehaza, de külföldön is 
ismert. Az, hogy az LVSZ nagygyűlését Magyarországon rendezhetjük, 
mindennél többet mond. Viszont arra szólítjuk fel egyházunk tagjait, 
hogy a nehezülő gazdasági helyzetben a maguk becsületes munkájával 
segítsék elő népünk boldogulását és a jó eredmények elérését gazda
sági és társadalmi életünkben.

A  drága béke megőrzésében pedig imádsággal és cselekvéssel se
gítsünk.

A köszönet iszava
Köszönöm az Országos Egyház, az Egyházkerület, az egyházmegyék 

és gyülekezetek elnökségének és tisztségviselőinek minden segítségét. 
Köszönöm Dr. Fekete Zoltán országos felügyelő, Dr. Nagy Gyula püs
pök, Karner Ágoston főtitkár, Szemerei Zoltán osztályvezető, Szilágyi 
Béla egyházkerületi felügyelőhelyettes jó szolgálatait, tanácsait, konkrét 
segítségét.

Hálásan köszönöm Miklós Imre államtitkár, Straub István elnök- 
helyettes, Bai László főosztályvezető és Lóránt Vilmos tanácsos urak
nak bizalmát és számos segítségét.

Köszönöm Gyarmati István orosházi lelkésznek, hogy gyakran se
gítette ki a Püspöki Hivatalt Orosházára való távozása után is. Ezen 
az ülésen is az általa készített jelentéseket előterjeszti. Köszönöm 
Friedrich Lajosné titkárnő megbízhatóságát, hűségét és pontosságát; 
Negyedi Andrásné munkáját. Köszöntöm az egyházkerület új gépkocsi- 
vezetőjét: Leidal Jánost.

Isten tartson meg bennünket és Ő adjon erőt a további szolgála
tok elvégzéséhez.

Kérem, fogadják el jelentésemet.
Dr. Káldy Zoltán
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Szolgálat Istennek 
— szolgálat az embereknek

Dr. Nagy Gyula püspöki jelentése az Északi Egyházkerület presbitériuma 
előtt 1982. november 8-án

1. Előretekintés

Első püspöki jelentésemet terjesztem egyházkerületünk presbitériu
ma elé. Csak néhány hete, hogy száznegyvenegy gyülekezetünk osztat
lan bizalmával püspökévé választott és egyházunk püspök-elnöke, a 
budavári templomban, felejthetetlen ünnepség keretében, beiktatott 
szolgálatomba.

Legyen ezért jelentésemben a legelső szó a hála szava. Mindenek
előtt Isten iránt, akinek kezéből veszem és akinek kegyelmére építve 
igyekezem végezni ezt a rám ruházott, nehéz és felelősségteljes szol
gálatot. Ugyanakkor gyülekezeteink, lelkészeink és világi tisztségvise
lőink, minden kedves munkatársam iránt is előlegzett bizalmukért, 
amelynek eddig is olyan sok megnyilvánulását tapasztalhattam és 
amely erősítés, bátorítás a rám váró püspöki szolgálatban.

Az előttünk álló legfontosabb feladatok
Abban a helyzetben vagyok, hogy röviddel ezelőtt elhangzott püs

pöki székfoglalómban megjelölni próbáltam az utat, a legfontosabb 
feladatokat, a négy fő prioritást, amely előretekintve meghatározza 
terveinket, közös szolgálatunkat egyházunkban és a világban. Így ezek
re most csak röviden utalhatok. Ez a négy legfontosabb feladatkör: 1. 
egyházkerületünk belső életében a teljes igével és a szentségekkel való 
szolgálat integritása s ezzel együtt a diakóniai-teológiai munka inten
zitása, a diakóniai életforma megvalósítása egyházi életünk minden 
szintjén; 2. gyülekezeteink és magyar hazánk, szocialista társadalmunk 
viszonyában a készség az őszinte dialógusra, társadalmunk jó rendjé
nek, gazdasági életszintjének, közös etikai értékeinknek dinamikus, 
sokoldalú segítése, megőrzése és továbbfejlesztése; 3. az ökumené, az 
egyházak vonatkozásában itthon és nemzetközi síkon az egymás iránti 
megbecsülés, a Krisztusban való egység és a közös, nagy emberi fel
adatokban való együttműködés keresése a magunk egyházi identitásá
nak, reformátori örökségünknek megtartásával; 4. végül a világméretű 
keresztyén diakónia erősítése a globális emberi gondokban: a végzetes 
háborús feszültségek leküzdésére és a béke megőrzésére, a világ igaz
ságosabb gazdasági-társadalmi rendjéért és Isten teremtett világa meg
mentéséért az ökológiai pusztulástól.

Ezek előretekintve a legfontosabb feladataink, s ezeken a nagy fel
adatkörökön belül kell megterveznünk, kidolgoznunk ezen az egyház
kerületi presbitériumi ülésen is a részletes feladatokat az elkövetkező 
esztendőre, az út közvetlenül előttünk álló szakaszára. Jelentésemben 
most csupán visszautalok a székfoglalómban elmondottakra és meg
valósításukhoz kérem egyházkerületünk, gyülekezeteink, a kerület tiszt
ségviselői, presbitériuma, minden szolgatársam teljes szívvel végzett, 
áldozatos szolgálatát.
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Isten szolgálata — szolgálat az embereknek
Jelentésem nagyobb részét most a számadásra, egyházkerületünk 

elmúlt egy esztendejéről való beszámolásra szeretném fordítani. Mielőtt 
azonban a számadás részleteire rátérnék, egész jelentésemnek egy 
alapvető teológiai-hitbeli szempontjára, alapirányára szeretném ráirá
nyítani a figyelmet.

Ez pedig így jelölhető meg: amikor az egyházban Istennek szolgá
lunk, mindig embereknek is szolgálunk, a bűnbocsánat evangéliumával 
és a segitő szeretet cselekedeteiben. És amikor itt a földi világban, 
gyülekezeteinkben és népünk körében embereknek szolgálunk az ige 
továbbadásával, a szeretet cselekedeteivel, ezzel mindig Istennek szol
gálunk, istentiszteletet végzünk. Az Istennek való szolgálat emberekre 
irányuló szolgálat — és az embereknek való, áldozatos keresztyén szol
gálat magának Istennek, Krisztusnak a szolgálata.

Ezzel kapcsolatban egy fontos bibliai, jézusi igére szeretném fel
hívni a figyelmünket. Az egyházi év végén járunk. Az egyházi eszten
dő vége egyik ősi evangéliuma, Máté 25-ből, arról beszél, hogy a 
láthatatlan Istennek, a feltámadt Krisztusnak nem szolgálhatunk más
képpen, csak emberek, a rászorulók iránt végzett jó cselekedetekkel, a 
kenyérrel, a pohár vízzel, a megbocsátás szavával és az isteni megbo
csátás jó hírével. Jézus ebben az igében az általunk sokszor kevesebb
re becsült világi jócselekedetek döntő voltára hívja fel a figyelmünket: 
„Bizony, mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel 
is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg” (Máté 25,40).

Jól tudom, hogy a reformáció, a hit által való megigazulás egyhá
zában élve nem könnyű ezt az igét megértenünk. Nem a hit által való 
megigazulás ellen irányul, mint némelyek gondolják. Hanem arról ta
núskodik, hogy a megigazító hitnek szüntelenül jó gyümölcsöket kell 
teremnie az életünkben, a szolgálatban az igével és a szeretet csele
kedeteivel.

Minden jelentés, minden számadás — ez a mostani kerületi pres- 
bitériumi ülés is — intő, figyelmeztető jel a végső számadásra. Krisz
tus bírói ítélőszéke előtt egyházi, gyülekezeti és személyes életünkről. 
Az igazi nagy számadást ott kell majd elvégeznünk! De éppen ott — s 
ez Jézusnak minden számadásra és a végső nagy számadásra is érvé
nyes szava! — az emberek között, az embereknek végzett szolgálatról 
kell majd számot adnunk. Vittük-e nekik hűséggel az élet igéjét? És 
segítettük-e a rászorulókat, az egyes embert éppúgy, mint az emberi 
közösségeket, a jót cselekvő szeretet tetteivel a hétköznapokban?

Ez a „diakóniai teológia” lényege is. Isten megbocsátó szeretete, 
Krisztus értünk hozott keresztáldozata az életünk alapja. Isten iránti 
hálánkat, Krisztus iránti engedelmességünket azonban csak azzal gya
korolhatjuk, hogy hűségesen szolgálunk az igével és a szeretet csele
kedeteivel minden ember iránt, a gyülekezetben, társadalmunkban és 
a világban. Ez a mérték: ezen kell lemérnünk az egyházkerület el
múlt esztendejét is!

2. Visszatekintés

Szolgálat az igével és szentségekkel gyülekezeteinkben
Egyházkerületünk életében a legutóbbi kerületi presbitériumi ülés, 

1981. november 12. óta változatlanul folyt Isten törvénye és evangé
liuma hirdetése és a szentségek kiszolgáltatása az istentiszteleteken,
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bibliaórákon, a gyermek-, ifjúsági és felnőtt-bibliaórákon és az élet 
nagy fordulóin, a keresztelés, konfirmáció, esketés és temetés alkal
main. Csak néhány adatot említek a majd elhangzó részletes statisz
tikából: lelkészeink 1981-ben egyházkerületünkben 24 376 istentiszte
letet, 5423 felnőtt- és 6616 gyermek- és ifjúsági bibliaórát tartottak; 
csaknem 40 000 lelkipásztori látogatást végeztek; 4703 úrvacsorái is
tentiszteleten 60 667 volt az úrvacsorázók száma.

Ezek a nagy számok igen sok hűséges szolgálatot takarnak. Mit 
jelent a csak egy igehirdetésre való alapos felkészülés, nem beszélve 
fáradságos utakról, melyeket gyakran meg kell tenni értük hóban, 
fagyban, hőségben, esőben — hát még ha 25 ezer istentiszteletről van 
szó! Mégis, amikor hálásak vagyunk az egyházkerületünkben végbe
menő igeszolgálatok nagy számáért és sokféle alkalmáért, hadd tegyek 
néhány kritikai megjegyzést is.

Szívből hálát adunk Istennek és hálásak vagyunk a szolgálatok 
végzőinek, hogy az elmúlt esztendőben összességében nőtt ugyan az 
igehirdetési és úrvacsorái alkalmak száma, különösen a felnőtt, gyer
mek- és ifjúsági bibliaóráké — mindez aközben, hogy a lelkészek szá
ma öttel kevesebb volt (151), mint a megelőző esztendőben. De bűn
bánatra és komoly önvizsgálatra kell indítania bennünket annak, hogy 
tovább csökkent a gyülekezeti lélekszám, a keresztelések, a konfirmá
lások, az esketések, a lelkipásztori látogatások és az úrvacsorázók szá
ma; különösen fájdalmas a lélekszám jelentős csökkenése szórvá
nyainkban.

Ezt a kritikai önvizsgálatot annál is nagyobb bűnbánattal kell el
végeznünk és a szükséges következtetéseket levonnunk, mivel közben 
a gyülekezeti szolgálatok külső keretei örvendetesen javultak: 21-el 
nőtt az istentiszteleti helyek (templomok, imaházak, imatermek, gyü
lekezeti termek és házak) száma, 13-al a lelkészi szolgálati lakások 
száma és összességében megnőtt a gyülekezetek anyagi életkerete is. 
Összefoglalóan: külső lehetőségeink általában nőttek az igével való 
szolgálatban — az egyetlen kivétel ez alól a lelkészek számának öttel 
való csökkenése —, ugyanakkor viszont ez nem tükröződik a szolgá
latok csökkenő számában és egyházi életünk intenzitásában. Hadd 
hívjam fel minden szolgatársamat, a lelkészeket, presbitereket, gyüle
kezeti munkásokat: vizsgálják meg komolyan a maguk munkaterületén, 
hogy miért van ez a visszaesés az említett egyházi szolgálatokban és 
mit kell tenniük a jobb, hűségesebb, teljesebb igeszolgálatért a követ
kező esztendőben? Különösen arra kérem egyházkerületünk minden 
munkását, hogy nagy hűséggel végezzék a szórványmunkát, a gyerme
kek és ifjúság gyülekezeti szolgálatát, a lelkipásztori látogatásokat és 
az úrvacsorai szolgálatokat.

Itt kell szólnom az egyházi élet rendje és az élettel való igehirde
tés, az etikai példaadás kérdéséről. Lelkészeink, egyházi munkásaink 
többsége hűséggel helyt áll mindkét területen. Mégis sajnálattal kell 
megemlítenem, hogy a gondos, fegyelmezett, lelkiismeretes egyházi 
munkavégzés és a személyes és családi életben való, példaadó keresz
tyén etikai magatartás területén vannak komoly mulasztások is. Sza
bad-e annak megtörténnie, hogy a haldokló úrvacsoráját vagy a halál
esetet jelentő gyülekezeti tag zárt ajtókra talál, mert a lelkész nincs 
a szolgálati helyén? Hogy lelkész a „hivatalos órákon” kívül a magán
élete jogára hivatkozik és nem hajlandó egész életét, kényelmét, igé
nyeit odaáldozni a szolgálatáért? Különösen fájdalmas, ha lelkészcsa-
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ládokban botrányok, válások fordulnak elő, amelyek tönkreteszik nem
csak a lelkészi szolgálat hitelét, de tönkreteszik magukat a gyülekeze
teket is. Kijelentem a presbitérium előtt: ha valaki ismételt kérés, f i 
gyelmeztetés ellenére sem hajlandó eleget tenni az egyházi szolgálat
tal járó szolgálati rendnek és példamutató keresztyén erkölcsi kötele
zettségének, az egyház és a gyülekezetek érdekében fájdalommal, de 
meg kell tennünk az egyházunk törvényes rendje által előírt lépése
ket — erre egyébként minden lelkész esküvel kötelezi el magát szol
gálata kezdetén Isten előtt! Kívánom, hogy minél kevesebb esetben 
kényszerüljünk rá ezeknek a fájdalmas lépéseknek a megtételére.

Diakónia a gyülekezetben és a társadalomban

Az ige és szentségek szolgálatától elválaszthatatlan a hitből fakadó 
szeretet aktív, sokféle szolgálata az intézményes és a gyülekezeti dia- 
kóniában, népünk és társadalmunk életében. Enélkül nincs meg a 
szükséges életháttere igeszolgálatunknak.

Az intézményes diakóniáról részletes jelentést hallunk. Hadd je
gyezzem meg — elsősorban az október eleji országos diakóniai kon
ferenciánkon elhangzottak alapján —, hogy diakóniai szeretetintézmé- 
nyeink az áldozatos, segítő szeretet igazi nagy munkaterületei testi
szellemi értelemben nyomorék gyermekek, elesett, magukra maradott 
öregek között. Istennek adunk hálát ezekért az intézményeinkért, hi
szen szolgálatuk kisugárzik nemcsak egyházunk, hanem társadalmunk 
életére is, megbecsülést szerezve az egyház szolgálatának. De egy nagy 
gondunkat is hadd említsem meg: kevés a diakóniai munkás intézmé
nyeinkben; igen nagy szükség lenne olyan munkatársakra, akik tud
ják, az élet és boldogság igazi titka az, ha adhatunk, ha segíthetünk.

A gyülekezetek saját diakóniájáról részletes adatokkal nem ren
delkezünk. De tudjuk, hogy sok lelkész és gyülekezet a szívén viseli 
a betegek, a magányosok, az öregek, a segítségre szorulók támogatását. 
Egyes egyházmegyékben ez már szervezett, irányított formában is tör
ténik. Gyülekezeteink nagy részében azonban ezen a területen még 
igen sok a tennivaló. Pedig nem kell különösen keresniök, hol vannak 
testi-lelki sérültek, magukra hagyottak, akik felé segítő kezet kellene 
nyújtaniuk, akik elsősorban a szeretetne éhesek. És ha igaz is, hogy 
ez elsősorban a hitben, a gyülekezet testvéri közösségében kötelez 
bennünket a segítésre, ugyanakkor az is igaz, hogy ennek a segítő 
szeretetnek nincsenek határai: minden ember-testvérünkkel kötelesek 
vagyunk cselekedni a jót, gyakorolni az önzetlen segítést — gondol
junk csak Jézus példázatára az irgalmas samaritánusról! Sokan kér
dezik a híveink közül: mi az a társadalmi diakónia, amelyről ma oly 
sokszor esik szó, hogytan kell azt végeznünk? A  legegyszerűbb és a 
legközvetlenebb válasz erre: segíteni minden segítségre szoruló ember
testvérünkön — hitre vagy világnézetre való tekintet nélkül. Hiszen 
Jézus is így cselekedett!

Hadd tegyem hozzá: a társadalmi diakónia természetesen a gyü
lekezet részéről sem áll meg az egyes, szeretetünkre szoruló embernél. 
A  társadalmi diakónia területe és feladatai igen szélesek, sokoldalúak: 
a munkahelyünkön végzett munka vagy segíti v agy károsítja a közös
séget, a társadalmat; az anyagiakkal való bánásmódunk, a gazdasági 
nehézségekben való résztválllalásunk, a takarékos életmód, a társadal
munkban jelentkező sokféle jó segítése és a rossz, ártalmas jelenségek 
elleni közös küzdelem — mindez társadalmunknak, ugyanakkor Isten-

12



nek és embereknek végzett szolgálat, diakónia. Nem foglalható ugyan 
statisztikákba, de számot kell adnunk róla lelkiismeretünk belső ítélő
széke előtt és Isten végső ítéletében.

Intézményes diakónia, gyülekezeti diakónia, társadalmi diakónia 
— az elmúlt évünkről való komoly önvizsgálatra, bűnbánatra és iga- 
zabb, teljesebb szeretetre hívom itt gyülekezeteinket, egyházunk mun
kásait és minden keresztyén testvérünket!

Felkészítés a szolgálatra
Mély meggyőződéssel, ugyanakkor széles ökumenikus tapasztalatok 

alapján vallom, hogy a jó egyházi szolgálat egyik legfontosabb felté
tele a jó, biblikus-hitvallásos és korszerű teológiai-gyakorlati felkészí
tés a szolgálatra. Ez a jó teológiai felkészítés természetesen magában 
foglalja társadalmunk és a mai világ életének — mégpedig gazdasági, 
politikai és kulturális életének — alapos megismerését és állandóan új 
elemzését is.

Ezért szeretném jelentésemben aláhúzni az egyházunkban folyó 
sokoldalú, sokszintű teológiai képzés és nevelés igen nagy jelentőségét. 
Gyülekezeteink is tudják ezt. Amint hallani fogjuk egyik jelentésből, 
ezért kísérik olyan sok imádsággal és nagy anyagi áldozattal a Teoló
giái Akadémián folyó lelkészképzés és nevelés teológiai-gyakorlati szol
gálatát.

Nagy örömünk, hogy a lelkészképzés, kántorképzés és a diakóniai 
tanfolyam mellett megindulhatott és végéhez érhetett az első három
éves levelező teológiai tanfolyam, amely az egyházunk által megszabott 
keretek között gyülekezeti munkatársi szolgálatra is képesítést ad, és 
hogy egyházkerületünk területéről az első vizsgázások befejezésekor 
19-en végezték el ezt a tanfolyamot. Köszöntjük azokat, akik teológiai 
ismereteiket gazdagították a hároméves, áldozatos munkával, hogy 
jobb hívők, gyülekezeti tagok lehessenek. És külön köszöntjük azokat 
is, akik készek segítő szolgálatot vállalni a hároméves képzés alapján 
gyülekezeteinkben.

De jelentésemben arról is meg kell emlékeznem, hogy míg 1981- 
ben egyházkerületünkből 8 lelkész és 1982-ben 9 lelkész kérte nyugdí
jazását, addig az előző évben mindössze 5, ebben az évben pedig csu
pán 3 lelkész, illetve női lelkészi munkatárs állt a távozók helyére. Ez 
9 lelkészi szolgálati hely megüresedését jelenti. És a statisztika a kö
vetkező négy évre is hasonló, sőt még kedvezőtlenebb adatokat mutat. 
Bár ez a kiesés még nem mondható tragikusnak sok nyugati egyház
hoz viszonyítva, mégis egyre nagyobb gondot jelent a gyülekezetek 
lelkészi szolgálatáról való gondoskodás. Fel kell hívnom lelkészeinket 
és gyülekezeteinket, adjanak az eddiginél sokkal nagyobb és tervsze
rűbb támogatást la lelkészutánpótlás fontos kérdésében! Ebben a tan
évben már kedvezőbb volt az új teológiai hallgatói létszám. Mindent 
meg kell tennünk azért, ..hogy ez a javulás folytatódjék és közben a 
gyülekezetek megértéssel és türelemmel viseljék el az átmeneti — re
méljük csak átmeneti — nehézségeket, segítsék a társgyülekezetekben 
helyettesítő lelkészek többszörösen nehéz, fárasztó szolgálatát.

Az elmúlt esztendőben is folyt a lelkész-továbbképzés állandó, 
fontos munkája. Ezen a héten öt fiatal segédlelkész, illetve női lelké
szi munkatárs áll lelkészi képesítő vizsgára. Nyolc egyházmegyénkben 
tovább folyt a lelkészi munkaközösségek munkája, általában havon- 
kénti-másfélhavonkénti ülésekkel. 1981-ben nyolc lelkészi munkakö-
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zösségünk 79 munkaülést tartott, feldolgozva az előírt 6 témát és a 
javasolt 4 témát; közösen készültek az igehirdetésekre, ápolták a lel- 
készi fraternitást és tapasztalatcserét, és a legtöbbször közösen vettek 
úrvacsorát. Az 1982-es év munkájáról még nincsenek teljes adatok; 
októberig a lelkészi munkaközösségek általában 6—8 munkaülést tar
tottak, de három egyházmegye erősen elmaradt munkaterve megvaló
sításától. Dr. Ottlyk Ernő püspök lemondása után 1982 szeptemberiében 
átvettem az Országos Lelkészi Munkaközösség irányítását. Szeretném 
itt is megerősíteni, milyen nagy jelentőséget tulajdonítok ennek a szol
gálatnak. Mert helyes, jóirányú lelkészi szolgálatot csak jó teológia és 
szoros, testvéri faternitás, egymással való közösség alapján lehet vé
gezni egyházunkban.

Gyülekezeti, országős és nemzetközi egyházi szolgálataim

Mint jelentésem elején is említettem, az elmúlt egy esztendőről 
jelentést téve köszönettel kell megemlékeznem a püspöki szolgálatban 
elődöm, dr. Ottlyk Ernő, minden jó szolgálatáról a gyülekezetek láto
gatásában, új templo'mok, új gyülekezeti házak, imatermek és lelkész
lakások avatásában, országos és nemzetközi vonatkozású egyházi szol
gálatokban.

Magam ebben a jelentésben csak egy aránylag rövid időszakról 
számolhatok be. Megválasztásom után azonnal megkezdtem a gyüleke
zeti szolgálatokat az egyházkerületben: felavattam a budafoki új gyü
lekezeti házat, a nagyalásonyi, a csöngei és a salgótarjáni gyülekezetek 
gyönyörűen megújított templomait; Csönge egyúttal 200 éves, Salgó
tarján pedig 100 éves templomjubileumot is ünnepelt. Részt vettem a 
budai és a fejér-komáromi egyházmegyék LMK-ülésein és mindkettőn 
előadást tartottam; szolgálatokat végeztem a háromnapos országos dia- 
kóniai konferencián, a Teológiai Akadémia gyenediási csendesnapjain, 
a Levelező Teológiai Tanfolyam záróistentiszteletén. Ebben a hónapban 
előttem van még Nyíregyházán az új Élim-kápolna felavatása, Debre
cenben a gyülekezet 100 éves jubileumi ünnepe és Celldömölkön az új 
gyülekezeti terem felavatása, valamint az Országos Lelkészi Munka- 
közösség ülése, a jövő évi munkaterv kidolgozására.

A nemzetközi egyházi élet területén régtől fogva szolgálok: nehéz 
és fontos területe ez az ökumenikus munkának és a világméretű dia- 
kóniának. Ebben .az évben részt vettem a bukaresti európai teológiai 
konferencián, előadó voltam a novi-sadi (Jugoszlávia) 26. felekezettu- 
dományi európai konferencián, tagja voltam a magyar egyházi dele
gációnak a vallások moszkvai világkonferenciáján és püspöki beikta
tásom után előadó voltam a nyugat-európai egyházak fontos tanácsko
zásán Interlakenben (Svájc). Ezt követően látogatást tettem Genfben 
és találkoztam az Egyháziak Világtanácsa, a Lutheránus Világszövetség 
és az Európai Egyházak Konferenciája vezető tisztségviselőivel. No
vember végén Goslarban (NSZK) veszek részt az EEK európai teoló
giai konferenciáján és ezt követően a teológiai munkabizottság ülésén.

Ezek ’a végzett szolgálatok és a közvetlen feladatok. Előretekintve 
szeretném hangsúlyozni a gyülekezetek látogatásának és a lelkészekkel 
való személyes találkozásoknak a fontosságát. Tudom, mit jelent a gyü
lekezeteknek — és különösen a kis gyülekezeteknek — a kerület püs
pökének szolgálata köztük. És azt is jó l tudom, mennyire várják lel- 
késztársaim gondjaik, örömeik megosztását a „kerület pásztorával” .
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Ezért szeretnék ezután is hűséggel helyt állni ezekben a fontos fel
adatokban.

Előretekintve ez előttünk álló ökumenikus és globális vonatkozá
sú feladatokra, hadd húzzam itt is alá a november 10-ével kezdődő 
Luther-év, nagy reformátorunk születése 500. fordulójának emlékéve, 
és az 1984-iben Budapesten tartandó VII. LVSZ-világgyűlés rendkívüli 
jelentőségét. Mindkettő országos egyházi feladat: de ugyanakkor kerü
letünk és gyülekezeteink igen aktív, áldozatos felkészülését és részvé
telét is várja. Az 1983-as Luther-évben országos, egyházmegyei és 
gyülekezeti ünnepségek vannak tervbevéve s arra kell törekednünk, hogy 
Luther ma, segítő módon szóljon hozzánk, gyülekezeteinkhez egyházi 
életünk égető kérdéseiben. Ehhez minden lelkész, minden gyülekezet 
segítségére szükség lesz. Ugyanakkor áz LVSZ VII. világkonferenciája 
már most konkrét feladatokra mozgósít: a gyülekezetek vendégfogadá
sainak előkészítésére, a világgyűlés témáival való foglalkozásra, az imád
kozás és az anyagi áldozatvállalás szolgálatára ezzel a világméretű egy
házi eseménnyel kapcsolatban hazai egyházunkban. Kérem a lelkész- és 
presbitertestvéreket, a felügyelőket és gyülekezeteink tagjait, segítsenek 
mind a Luther-évvel, mind a budapesti evangélikus világtalálkozóval 
kapcsolatos sok feladatunk lelkiismeretes, jó megvalósításában!

Halottaink, szolgálatból távozók és szolgálatbalépők
Az élet Ura az elmúlt esztendő során magához szólította nyugalom

ba vonult szolgatársaink és aktív szolgálatot végző munkatársaink kö
zül dr. Szelényi Gusztáv kerületi világi főjegyzőt, Pálffy Mihály, Sza- 
káts László, Mészáros Sándor lelkészeket és — ami különösen fájdal
mas — fiatalon, 30 éves korában Tekus András lelkészünket. Legyen 
szolgáló életük és emlékezetük áldott!

Ebben az évben nyugdíjazásukat kérték és nyugalomba vonultak: 
Buchalla Ödön, Dombi László, Ferenczy Vilmos, Kovács Géza, dr. Ottlyk 
Ernő, Révész László, Smidéliusz Ernő, Weltler Ödön és Zoltán László. 
Áldáskívánással búcsúzunk tőlük, köszönetét mondva hűséges szolgála
tukért és kérve Isten kegyelmét megérdemelt pihenésük éveire.

Szeretettel köszöntjük új szolgatársainkat ebben az évben: Kiss Pé
tert, ifj. Magassy Sándort és Nagyné Ferenczy Erzsébetet. Isten áldó 
kegyelme legyen szolgálatukon!

A köszönet zárószava
Országos egyházunk vezetőinek, dr. Káldy Zoltán püspök-elnöknek 

és dr. Fekete Zoltán országos felügyelőnek, a Teológiai Akadémia tanári 
karának és otthonigazgatójárnak, az országos egyház főtitkárának és min
den osztályvezetőjének, dr. Mihály Dezső kerületi felügyelő-elnökitár- 
samnak, minden .munkatársamnak, az espereseknek és felügyelőknek ki
fejezem őszinte köszönetemel a kerületünk életét segítő minden jó szol
gálatukért, sok segítségükért. Külön megköszönöm a püspöki szolgálat
ban közvetlen elődömnek, dr. Ottlyk Ernőnek, a Magyarországi Egyhá
zak Ökumenikus Tanácsa főtitkárának, a jelentésem évében végzett 
minden jó szolgálatát és dr. Koren Emil püspökhelyettesnek a püspök
változás átmeneti időszakában adott értékes segítségét.

Őszinte hálával köszönöm meg az Állami Egyházügyi Hivatal, Mik
lós Imre elnök úr és közvetlen munkatársai, Straub István elnökhelyet-. 
tes, Bai László főosztályvezető és Lóránt Vilmos tanácsos urak bizal-
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mát, igen sokszor megtapasztalt jóakaratát és segítőkészségét kerületünk 
ügyeiben.

Köszönetét mondok a kerület püspöki hivatalában szolgálatba lé
pett ifj. Magassy Sándor'kerületi segédlellkész hűséges munkájáért, Gi- 
czi Ferencné kerületi irodavezető részidőben nyugdíjasként is végzett, 
igen nagy segítséget jelentő jó munkájáért és Schmidt György hivatal- 
segéd szolgálatáért.

Legyen Istené a hálaadás és a dicséret mindazért, amiről ez a je
lentés szólhatott és az Ő kegyelmében bízva induljunk az új feladatok 
felé, a ránk vára további szolgálatban!

Megjelent

Dr. Cserháti Sándor

A GALÁCIABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL
kommentárja 

Ára 222,— Ft

Kapható a Sajtóosztályon



Tanulmányok

Evangélikus sajátosságaink elkötelezése 
hazánk és világunk érdekében

Dar es Salaam óta egyre többet olvasunk és hallunk arról, hogy 
nekünk evangélikusoknak „sajátos evangélikus örökségünk” van, me
lyet mind a keresztyénség nagy családjában, mind az emberiség nagy 
családjában érvényesítenünk, képviselnünk kell. Ehhez a tényezőhöz 
napjainkban még két megerősítő aspektus járul: az egyik az 1983-as 
Luther-jubileum éve, a másik a közelgő VII. Nagygyűlés, mely Buda
pesten lesz 1984-ben. Előbbi tényező világszerte megmozgatja nemcsak 
az evangélikus teológusokat, de a világi tudományos berkeket, köztük 
a marxista tudomány képviselőit is. Az utóbbi tényező pedig belül az 
evangélikus egyházban „pergeti fe l” a teológiai gondolkozást, állásfog
lalást mai világunkban. Az csak természetes, hogy bent az egyházban 
és kívül az egyházon egyaránt az áll ma az érdeklődés középpontjában, 
hogy akik a lutheri örökséget magukénak vallják és hordozzák, azok 
ebből az örökségből milyen következményeket vonnak le, milyen el- 
kötelezéseket vallanak magukénak, van-e egyáltalán szavuk és tettük 
a mi mai világunk érdekében, vagy elzárkóznak ettől, visszavonulva 
egy sajátos, zárt befelé forduló életbe. Ez utóbbi mondatomnak azon
nal ellene mondok, hiszen amikor a LVSZ Végrehajtó bizottsága az új 
témát kitűzte, már a mottóban eldöntötte a kérdést: „Krisztusban — 
reménységgel a világért.” Evangélikusnak lenni — többek között — azt 
jelenti, hogy a világért való felelősségben, világunk iránti elkötelezett
ségben élünk.

A Dar es Salaam-ban elhangzott főreferátumok egyikében idevo
natkozó gondolatokat találunk. A. Aarflot: „Az evangélikus egyház és 
az egyház egysége” c. előadásában szólt az evangélikus egyház iden
titásáról és ennek ismertetői eleit 7 pontban sorolta fel. Felsorolása 
alapján témám az 5. pontban felsoroltak részletezése lehet. Az idézett
5. pontban Aarflot beszél arról, hogy a lutheránus identitás ismertető
jele: „a világért viselt keresztyén felelősség definíciója, ez pedig nem 
más, mint Isten e világban való cselekvésében önzetlen részesedés 
(selfless participation). Isten cselekszik ebben a világban, fenntartja 
teremtett világát univerzális törvénye által, amely örök akaratának 
kifejezése. Az egyház Isten akaratáról a különös kinyilatkoztatáson ke
resztül is tud, ez a világnak a Bibliában adatott. A  keresztyén ember 
felszabadult a világban való önzetlen szolgálatra evangéliumba vetett 
hite által: értelme használatával, a szeretet cselekedeteivel, az igaz
ságosság tetteivel, másokért viselt szenvedésén keresztül szolgál e vi
lágban. Ez a világban való aktivitás nem vezet üdvösségre, nem is cé
lozza azt, hogy az evangélium által az Isten országát felépíthetnénk itt. 
Ugyanakkor azonban nem mentesíti az egyházat attól a felelősségtől, 
hogy kiálljon az igaz emberi közösségért és szemben álljon minden 
embertelen és igazságtalan helyzettel, ezekben hirdesse a törvényt és
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evangéliumot, végezze a diakónia cselekedeteit és saját életével tegyen 
bizonyságot” . (Lelkipásztor, 1977. 12. sz. 729. lp.)

Mi magyar evangélikusok ehhez még hozzá tudunk tenni, hiszen 
diakóniai teológiánkban még világosabban fogalmaztuk meg, amikor 
azt mondottuk, hogy az egyház Istennek az a népe, mely elfogadja 
Jézus szolgálatát saját maga számára, hogy azután rajta keresztül 
szolgáljon a világban és a világért. Az egyház számára egyetlen élet
forma a diakóniai életforma, s ez azt jelenti, hogy mindenhol és min
denkinek segít az evangélium hirdetésével és a szeretetszolgálat vég
zésével. Az egyház diakóniai teológiájának gyakorlótere az a világ, 
melyben létezik. A  sokszor elhangzott összefoglaló, summázó monda
taink közül most Káldy Zoltán püspökünknek az Iisalmi Finn—magyar 
Lelkészkonferencián elhangzott summázását idézem: „A  diakóniai teo
lógia gyakorlása végeredményben tehát azt jelenti, hogy elfogadjuk 
Jézus Krisztus rajtunk való diakóniáját, aztán az egyházban mindenki 
szolgál mindenkinek és elfogadja a másik szolgálatát is, és végül egy 
ilyen egyház Krisztus diakóniáját gyakorolja a világban és a világért, 
tudva, hogy „munkája nem hiábavaló az Úrban” . Ez a mi teológiai sa
játosságunk.” (Lelkipásztor, 1981. 9. sz. 521. lp.)

Diakóniai teológiai felismeréseink éppen az evangélikus sajátossá
gunkat tükrözik. Jól láthattuk ezt az Ágostai Hitvallás 450 éves év
fordulójának megemlékezéseiben, amikor előadásokban és tanulmá
nyokban sorozatosan mutattuk meg, hogy a diakóniai teológia egyál
talán nem idegen számunkra, hanem egyenesen az Ágostai Hitvallás
ból húzhatók meg azok a vonalak, melyeket egyházunk a mai világ 
kihívásaira válaszképpen a diakóniai teológiában fogalmazott meg. (Vö. 
Lelkipásztor, 1980. 7—8. számaiban olvasható cikksorozat, különösen is 
Káldy Zoltán ünnepi megemlékező előadása a Deák téri templomban 
és Prőhle Károly előadása a Teológiai Akadémiánkon!) E korábbiak 
ismeretében nem tartom szükségesnek mindannak elismétlését, ami azt 
bizonyítja, hogy diakóniai teológiánkkal éppen az „evangélikus sajá
tosságokat” visszük bele, éljük meg egyházunkban, és mint egyház, 
így szolgálunk a világban és a világért.

Még mielőtt a téma részletes kifejtésébe kezdenék, kitérek arra, 
hogy az a magatartás, felelősség és elkötelezettség, ahogyan mi evan
gélikusok hazánk és világunk érdekében cselekszünk, szolgálunk, 
Luther teológiájának egészén, de különösen is három tételén alapul. 
Az egyik a kétféle kormányzásról szóló, a másik a keresztyén ember 
szabadságáról szól és a harmadik az egyetemes papság elvét hangsú
lyozó tétel. Mindhárom pedig a reformátor alapfelismerésében gyökere
zik. A  hit által, ingyen, Istennek a Krisztus keresztjén megmutatott 
kegyelméből megigazított ember két világ polgára. Születésénél fogva 
ennek a világnak, újjászületésénél fogva Isten új világának tagja. 
Mindkét világ Isten világa, mindkettőt kormányozza, egyiket törvé
nyével, másikat evangéliumával. Veszedelmes a kettő összekeverése és 
felcserélése vagy éppen egymással szembeni kijátszása. A  kegyelemből 
megigazult ember szabad, senkinek nem szolgája, nincs senkinek alá
vetve, egyedül Jézusnak. Ugyanakkor Jézus követője, s mint ilyen 
mindenkinek önként aláveti magát és készséggel szolgál minden em
bertársának, akár egyezik hite azzal, akár nem, akár olyan, aki egyál
talán nem hisz Istenben. Mivel pedig Isten előtt egyaránt bűnösök és 
megkegyelmezettek vagyunk, ezért nincs szükségünk Jézuson kívül 
más közbenjáróra, közvetlen utunk van Jézus által Istenhez, de a papi
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szolgálat másik feladata is a miénk: elküldettünk a világba, hogy vé
gezzük a missziót és a diakóniát.

Jézus evangéliumának értelmezésén, helyes értelmű befogadásán 
múlik az, hogy mint evangélikus ember a két birodalomban egyaránt 
meg tudok állani, azokat nem „minősítem”, hanem tényként fogadom 
el és permanens feladatot látok abban, hogy Isten kétféle kormányzá
sában való életemet ne úgy lássam, hogy minden előre megoldott, ha
nem a mindennapi „hit harcában” kell kitusakodnom; a helyes életért, 
helyes szolgálatért meg kell küzdenem. Ide vonatkozóan idézem Pröhle 
Károly fent említett előadásának egy részét: „A  világi hatalom elhá
rítása Jézus részéről ugyanis azt jelenti, hogy Isten országa „most” 
még nem váltja le a világi birodalmat, és nem lép helyébe. Tehát nem 
a világi birodalom ellen, nem a világi birodalom fölé, hanem a világi 
birodalomba jön. Isten országának az eljövetele tehát most feltételezi, 
hogy a világi birodalom tovább funkcionál. Ez az evangélium lényeges 
pozitív politikai dimenziója. Ennek megfelelően válaszol Jézus az adó
garas messiási tesztkérdésére, és úgy dönt, hogy Isten országának gyer
mekei továbbra is elkötelezettek maradnak a világi birodalommal 
szemben (Mt 22,21). Hogy mit jelent ez minden részletében, azt nem 
fejti ki, és így a kétféle birodalom egyidejűsége, párhuzamossága, kü
lönbözősége és összeszövődése állandó problémává válik a keresztyén- 
ség és a világi hatalom számára.” (Lelkipásztor, 1980. 8. sz. 459. lp.) 
Ennek a problémának feloldása, mai életünkben megjelenő aktualitása 
szólal meg témánkban is, amikor „elkötelezésről” szólunk „hazánk és 
világunk érdekében” . Ezzel tulajdonképpen hitet tettünk arról, hogy 
vállaljuk a „hatalom nélküli egyházat”, melyben egyedül Jézus ha
talma érvényesülhet és vállaljuk Isten világáért a felelős szolgálatot, 
mert Jézus is ezt tette és ebben követjük őt.

Melyek azok a területek, ahol az egyház nemcsak hogy nem mond 
ellent lényegének, hanem elkötelezett a szolgálatra, a felelős együtt- 
munkálkodásra. Még akkor is, ha — amint ez a világ nagyobbik részén 
levő országokban található — az országok, vezetésük, kormányzatuk 
semmilyen „keresztyén elvet” nem vall magáénak. Mind hazai, mind 
világviszonylatban kétirányú ez az elkötelezettségünk. S ez nem törté
nelmi kialakulás következménye, hanem Isten teremtő akaratában gyö
kerezik. Jól látta meg Dar es Salaamban elmondott referátumában W. 
H. Lazareth a következőket: „Röviden szólva az Isten képmására te
remtett embernek Isten gyermekeként felelős közösségi életet kell él
nie (to live interrelated lives), szeretnie kell a történelemben az embe
reket és felelős sáfárként kell gondozni a természet világát.” (Lelki- 
pásztor, 1977. 11. sz. 643. lp.) Isten akarata fejeződik ki a „Szeresd fe
lebarátodat, mint magadat” parancsában épp úgy, mint a teremtéskor 
elhangzott kijelentésében: „és fogta az Úristen az embert, elhelyezte 
az Éden kertjében, hogy azt művelje és őrizze” . (Gen 2,15) A  szent- 
írásból eredő, ezen kétirányú elkötelezettséget jogosan valljuk hitval
lásaink alapján evangélikus sajátosságnak. Ezt húzza alá diakóniai 
teológiánk is, amikor társadalmi, politikai diakomiáról beszélünk, ill. 
ezt végezzük világunk mái kérdéseihez való pozitív hozzáállásban, 
megoldáshoz segítő szolgálatban.

Lényeges, hogy ezt a szolgálatot nem „külön egyházi feladatként” 
— függetlenül és elkülönülve, mintegy megkülönböztetve magunkat — 
végezzük, függetlenül a „világiaktól” . Ez a magatartásunk is evangé
likus sajátosság, hogy nem akarunk pl. egyházi békeszolgálatunkkal
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valami „mást” végezni, mint a más világnézetű embertársaink, hanem 
az összefogást, az együtt küzdést, a világért való tudatos szolgálatot 
végezzük velük együtt Istennek abban a világában, melyben folyik 
életünk és amelyben az evangélium által olyan új életre születtünk, 
ahol a Jézustól kapott erő, a szeretet, közösséget formáló erőforrássá 
lehet. „A  diakóniai teológia alapján azt valljuk, hogy bármennyire drá
ga és fontos az evangélium hirdetése és a szentségek kiszolgáltatása, 
ezekkel még nem végeztük el mindazt e világban és e világért, amire 
Jézus Krisztus világért való diakóniája kötelez bennünket. És arra 
sem várhatunk, hogy mindenki Jézus Krisztushoz térjen és majd 
„azután lesz béke” . Nincs ígéretünk arra, hogy végül mindenki Krisz
tushoz fog térni, viszont békére, az élet védelmére már most szükség 
van. Ez a mi teológiánk alapján más világnézetű emberekkel való ösz- 
szefogásra is ösztönöz bennünket.” (Káldy Zoltán előadása Iisalmiban. 
Lelkipásztor, 1981. 9. sz. 521. lp.)

Evangélikus sajátosságaink elkötelezését két együtthaladó — pár
huzamos — területen kell szemügyre vennünk. Mai fogalmainkkal ki
fejezve e két terület: szolgálatunk társadalmi téren és világunk, kör
nyezetünk megóvása, védelme területén. Mindkét területen vannak kö
zeli kapesölópontjaink — hazánk érdeke — és vannak távolabbi kap
csolópontjaink — világunk érdeke. A  következőkben megkísérlem rend
szerezni mindazon kérdéseket, melyek e szolgálatunk területére esnek 
és feladatainkat körülhatárolják. „Szeresd felebarátodat. . (Társadal
mi diakónia)

Ez a parancsolat nem tesz különbséget semmiféle tekintetben. Faj
ra, nemre, bőrszínre, világnézetre való tekintet nélkül, „csak” egysze
rűen felebarátról beszél, minden megkülönböztető jelző nélkül. Joggal 
mondhatjuk tehát társadalmi diakóniánk alapigéjének és egyben hajtó
erejének. A Jézus Krisztusban való hit gyümölcseként jelentkező sze
retet a szolgálatok különböző formáiban mutatkozik meg, mindig ak
tuálisan, cselekvően, segítő szándékkal.

1. Kétségtelen, hogy leginkább személyes vonatkozásban éljük ezt 
a szeretetet. Amikor egy embertársunk megsegítéséért, lelki vagy szel
lemi talpraállásáért, gyógyulásáért, Istennel való megbékéléséért, bűn
től való szabadulásáért „vetjük be szeretetünket”, amit éppen azért 
kaptunk Urunktól, hogy ne magunknak tartsuk meg. A  szeretetszolgá
latnak ilyen személyes formája az is, ahogy a házasságban Isten aka
rata szerint szereti egymást és szolgál egymásnak férj és feleség, hogy 
egymásnak segítőtársai lehessenek, egymást testi, lelki, szellemi téren 
kiegészítsék és betöltsék Isten akaratát.

2. Életünket azonban nem éljük zárkózottságban, nem pusztán 
egyedi teremtmények vagyunk, hanem közösségre teremtett bennünket 
Isten. Korunkban különösen hangsúlyossá vált az embernek közössé
gekben való élete és szeretetének, szolgálatának ezekben a közösségek
ben való megélése. A  fejlett technikára épülő modern ipari társadalom 
egyre inkább a kollektivizálódás, az egymásra utaltság jegyeit hordoz
za magán, legyenék ezek a közösségi szálak lazábbak, vagy szorosab
bak, de mindenesetre az egymásra utaltságot, a másik emberben való 
megbízást, becsületességet, partnerséget feltételezik. A  „szeresd fele
barátodat . . parancsa nyilván nemcsak egyén-egyén vonatkozásában, 
hanem az egyénnek a közösség életében, a közösséghez való viszonyu
lásában is kötelező.

Jézus az önző, önmagunk körül forgó élet helyébe a másokért élés,
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a szolgáló, áldozatra is kész életet teszi követőinek feladatává. Szá
munkra tehát nem lehet vitás, hogy a közösségi magatartás az az élet
forma, melyre elkötelezettek vagyunk. Ez a közösségi magatartás éle
tünk sokféle vonatkozásában realizálódik, ahogyan ezt a következőkben 
megkísérelem felvázolni.

3. Legkisebb egységként a család közössége adatik nekünk arra, 
hogy közösségi magatartásban gyakoroljuk magunkat. Ha nem tudunk 
a családi élet területén egymásnak szolgálni, miképpen tudnánk szé
lesebb területeken. Jó arra is gondolnunk, hogy a többgyermekes csa
lád az a közösség, ahol a gyermekek már otthon megtanulják, hogy 
„nem körülöttem forog a világ” , ezért könnyebben nevelhetők a kö
zösségi magatartásra. Luther és a többi reformátorok szép példát ad
tak a keresztyén családi életre, mai elkötelezettségünk különösen fon
tos, amikor elhatalmasodott a válások gyakorisága. Társadalmunk 
egészséges életének, fejlődésének, a nevelésnek, jövendő generációk 
boldog, szép életének alapozói lehetünk és azzá kell lennünk, erre kö
telez bennünket az, hogy a reformáció újra helyére tette a családi éle
tet a szerzetesi, kolostori életideállal szemben.

A családban és családért való szolgálat világviszonylatban is ad 
feladatot, ha arra a sok szétszakadt családi közösségre gondolunk, me
lyek gazdasági (vendégmunkások kérdése!), politikai (palesztin mene
kültek!) és háborús okok (helyi háborúkban megszállt területek!) miatt 
szakadtak széjjel és egyesítésükre hosszú távon sincs remény.

4. Az ember élete a munkában teljesedik ki. Csak a munka adhat 
értelmet annak. Nyilvánvaló, hogy elkötelezettségünk a munkaetika 
területén is szerteágazó és letagadhatatlan. A  munkahelyi légkör kiala
kítása, a munkában egymás segítése, munka közben egymás életének 
védelme, a munkához való jog, a munka becsületes végzése lehet ép
pen az a terület, ahol ma megmutatkozhat öntudatos evangélikussá- 
gunk, anélkül, hogy dicsekednénk vele, csendesen élhetünk példamu
tató, munkás életet.

5. A  társadalom életében nemcsak úgy vesz részt az ember, hogy 
egy adott közösségbe, lakóhelyi, városi, falusi stb. környezetbe tartozik 
és elviseli azt, hanem él a jogaival és vállalja a reá háruló kötelessé
geket. Az evangélikus ember él politikai jogaival. Másként fogalmazva 
vállalja a közéleti szolgálatot is adott esetben. Természetes, hogy nem 
mindenki kapott mindenre, vagy éppen a közéleti szolgálatra tálentu- 
mot, képességet, de akinek adatott, az nem tagadhatja meg, nem vo
nulhat vissza, különösen nem azzal, hogy az egyházban vállalok, de a 
politikában nem vállalok szerepet, szolgálatot. Hazai vonatkozásban a 
Hazafias Népfront nyitva van minden evangélikus hivő előtt, nálunk 
nincs olyan diszkrimináció, mely szerint evangélikus ember hite sajá
tossága miatt nem szólhat és cselekedhet népünk és társadalmunk éle
tének alakításában. Legfeljebb arról beszélhetünk, hogy kevesen élnek 
a lehetőséggel.

Ugyanakkor az egész világra kitekintve jelenthet ez olyan szolgá
latot is, mely inkább küzdelem- és szolidaritásvállalás azokkal és azok
ért, akiket politikai jogaikban elnyomnak vagy korlátoznak különböző 
okok miatt.

6. Az előbbiekből következik az a feladatunk és felelősségünk, me
lyet népi és nemzeti egységünk munkálása jelent. Konkrétan ma ez 
közösségvállalást jelent hazánk szocialista építésében, társadalmunk 
békességének megtartásában, közösen elért eredmények megtartásában
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és továbbörökítésében azokkal a honfitársainkkal, akik nem állnak ke
resztyén talajon, nem vallják Uruknak Jézus Krisztust, de ugyanazt a 
kenyeret eszik, ugyanazt az országot építik velünk együtt. Gondoljunk 
vissza az elején mondottakra, hogy ti. a keresztyének elkötelezettek 
maradnak a világi birodalommal szemben, még ha nem is vall keresz
tyén elveket. Világviszonylatban az evangélikusságot arra is elkötelezi 
sajátos hitvallása, hogy mindenütt segítője legyen az olyan nemzeti és 
népi egység kialakításának, melyben nincsenek kiváltságosok és ki
semmizettek.

7. További területe elkötelezésünknek a faji, nemzetiségi és kisebb
ségi alapon történő elnyomás megszüntetéséért való küzdelem. Az egy
ház „azzal is tanúskodik Krisztusról, hogy sokszor konkrét állásfogla
lással odaáll a szegények mellé a gazdagokkal szemben, a vallásilag, 
társadalmilag diszkriminálták mellé a kiváltságosokkal szemben, a fa- 
jilag megkülönböztetettek mellé azokkal szemben, akik a fa ji megkü
lönböztetést gyakorolják, a társadalmi igazságosságért küzdők mellé 
azokkal szemben, akik a társadalmi igazságtalanságokat akarják fenn
tartani, a világ békéjéért munkálkodók mellé azokkal szemben, akik 
a pusztításban lelik kedvüket”. (Káldy Zoltán: A  diakónia útján, 
151. lp.)

8. Nem lényegtelen területe szolgálatunknak a kultúra területe 
sem. Nem arról van itt szó, hogy a kultúra eszközeivel, sajátos kultu
rális örökségünk felelevenítésével szeretnénk misszionálni, téríteni. Ezt 
csak az evangélium tudja elvégezni. Távol áll tőlünk a kultúrprotes
tantizmus téves útja. Sokkal inkább arról van szó, hogy a művészetek 
és a kultúra terén sajátos képzőművészeti, irodalmi vagy zenei alkotá
sok születhetnek, melyeket evangélikus voltunk inspirál, ihlet és ezek 
is részei népünk kultúrájának, sajátos színekkel színesítik azt. (Csak 
egy példa: Szokolay Confessio Augustana kantátája nem csupán egy 
jubileumi egyházi megemlékezés kiemelkedő darabja, hanem hazai ze
nekultúránk jelenének is egy maradandó gyöngyszeme.) Világviszony
latban a kultúra kérdése abba az irányba vezeti az egyházat, hogy 
körülnézzen, vajon minden ember hozzájuthat-e a kultúra értékeihez. 
Vannak országok, ahol még azért kell küzdeni, hogy mindenki iskolá
hoz juthasson és megalapozhassa műveltségét, ismét máshol pedig a 
sajátos népi kultúrának erőszakos elnyomás alóli felszabadulásáért kell 
küzdeni. Ha végiggondoljuk saját egyházunk történetét, látjuk azt az 
utat, melyet megtettünk és amelyért nincs okunk a szégyenkezésre, 
mert népünk kultúrájáért, műveltségéért számarányunkon felül sokat 
tettünk koronként és időnként.

9. A  gazdasági élet kérdései sem vehetők ki felelősségünk alól. Jól 
látjuk ezt már Luthernél, aki kora gazdasági kérdéseihez bátran nyúl 
hozzá, kell is véleményt mondania, hiszen az a tény, hogy a gazdasági 
élet felszabadul az egyházi gyámkodás alól, még csak az alap az el
induláshoz. Az induló kapitalizmus idején különösen etikai téren volt 
sok mondanivalója. Az elkötelezés ma hazánk érdekében a gazdaság 
területén jelenti egyrészt a nyitottságot és tanulási készséget, másrészt 
az etikus magatartást az evangélikus ember számára. Világviszonylat
ban a gazdasági kérdések újabb feladatokat hoznak elénk. A  különböző 
krízisek, recessiók, egymásrahatások mellett itt egy alapvető probléma 
jelentkezik, nevezetesen az, hogy az anyagi és szellemi javak viszony
lag egy kisebbség birtokában vannak és a világrésznyi tömegek van
nak „hátrányos helyzetben” . Ez az, amit úgy szoktunk emlegetni, hogy
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strukturális változásra van szükség a világgazdaságban. Nagy Gyula 
Tallinban elmondott főreferátumában egyenesen „strukturális diakó- 
niáról” beszél ebben a vonatkozásban és megmutatja elkötelezettsé
günket. (vö. Lelkipásztor, 1981. 3. sz. 145. lp.)

10. Társadalmi szolgálatunk tetőpontjára érkeztünk, békeszolgala
tunk elkötelezéséhez. E rövid tanulmánynak nem lehet feladata béke
szolgálatunk egészének felölelése. De szólnunk kell itt róla azért, mert 
valamennyi eddigi szolgálatunk alapja és összefogója. Béke nélkül az 
eddigiekben vaó minden fáradozásunk kudarcra van ítélve. Ma már 
egy nukleáris világháborút nem lehet „megúszni” . Elpusztul a meg
támadott, de belehal a támadó is. A  békeszolgálatra szóló elkötelezé- 
sünk belpolitikai és külpolitikai feladatokat egyformán tartalmaz. Ha
zánk belső békéje és nemzeti egysége jó példaként hat külföldön és 
erkölcsi alapot is ad ahhoz, hogy szót emeljünk, harcoljunk a világ 
békéjéért. Van-e evangélikus sajátossága békemunkánknak? Talán az, 
hogy nem úgy képzeljük el a világ békéjét, hogy előbb krisztianizálni 
kell a világot, azután, ha mindenki hisz a Krisztusban, akkor lesz béke. 
Itt is segít bennünket Luther két kormányzásról vallott tanítása, nem 
keverjük össze az evangéliummal való szolgálatunkat az üdvösségért 
és a törvény alapján való szolgálatunkat világunk megmaradásáért, 
jobb, igazságosabb életért, mert nem mindegy, hogy az a béke milyen 
béke, kiknek a békéje és milyen életet biztosít a benne élőknek.

„Művelje és őrizze azt. . (ökológiai diakónia)
Isten teremtett világával való viszonyunk, abban való szolgálatunk 

a teremtéskor adott parancsban gyökerezik. Nincs is baj addig, amíg 
ezt teljesíti az ember, de rögtön viszályára fordul minden, ha az ember 
visszaél kapott hatalmával és nem rendeltetés szerint használja. Ma már 
külön tudományág kutatja azokat a kérdéseket, melyek az élőlények
nek környezetükhöz való viszonyát mutatják (ökológia). Röviden ösz- 
szegezem ezeket a kérdéseket is, hogy ebben való elkötelezettségünk 
konkrét lehessen.

1. Korunkban jelentkeznek a természet kizsákmányolásának első 
vészjelei. Rájöttünk, hogy a föld tartalékai nem kimeríthetetlenek. 
Fogy az energiabázis, újak után kell kutatni. Ugyanakkor a helyes ta
karékosság nem lehet csupán egyes földrészek ügye, hanem fejlett, gaz
dag országoknak kell kisebbet lépni, hogy az elmaradottak behozhassák 
lemaradásukat. Az energiatakarékosság ne a kicsinyeket, az elmaradot
takat sújtsa csupán.

2. A  természet elleni vétkezés másik ága a természet rontása. Gon
dolok itt a rablógazdálkodással kiirtott erdőségekre, a föld oxigén- 
készletének csökkentésére, azután az élelmiszertermelésre alkalmas föld
terület csökkentésére vagy a tengervíz nagymérvű szennyeződésére, 
melyek az emberiség élelmezésének amúgy is megoldatlan kérdését még 
nehezebbé teszik. Nem kis gond jelentkezik a másik oldalon, amikor 
a termés növelését különböző kémiai hatásokkal akarjuk elérni és 
„agyon kemizáljuk” élelmiszer-alapanyagainkat. Vannak erről bőven ta
pasztalataink hazai- és világviszonylatban egyaránt. Jóllehet ezekben 
a kérdésekben segíteni leginkább a szakemberek tudnak, de ezek között 
is lehetnek olyanok, akik hitükből származó felelősséggel igyekeznek 
segíteni. Azután sokat tehetünk mindannyian, ha jobban vigyázunk 
környezetünkre és másokat is arra indítunk.
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3. A  mi korunkban kezdődött el a kozmosz egészének meghódítása. 
Jelentős lépéseket tettünk, hogy többet ismerjünk meg a megismer- 
hetőből, — ha még messze vagyunk is attól, hogy az egészet belássuk. 
De az a kérdés máris előkerült, hogy mire használja fel az ember a 
világűrt, melyet megismert. Csak békés célra! Csakis a tudomány 
újabb előrehaladására! Csakis együtt és nem egymás ellen! Ezek ismét 
olyan etikai kérdések, melyek a béke megvédésének feladatába tor
kollnak.

4. A  természet megvédésével kapcsolatosan is előjönnek a békeszol
gálat kérdései. Hiszen a teremtett világ is szenved az emberrel együtt 
a nukleáris veszedelem rémétől. Az esztelen fegyverkezés, újabb és 
újabb tömegpusztító fegyverek kipróbálása fenyegetik a természet egyen
súlyát, elpusztítanak, átalakítanak, nukleáris szeméttel szennyeznek föl
det, vizet vagy levegőt. Sokkal erőteljesebb összefogásra, tiltakozásra, 
harcra van szükségünk, ha be akarjuk tölteni Isten akaratát, mely 
csupán arra vonatkozik, hogy az ember „művelje és őrizze” a terem
tett világot és nem arra, hogy beszennyezze, kizsákmányolja, egyen
súlyát megbontsa vagy egyenesen elpusztítsa. Hitünknek ezt a világos 
látását sokkal jobban kellene kifejezésre juttatnunk és ezzel nem tudo- 
mányellenesség a célunk, hanem az igazi tudomány segítése, melynek 
célja az ember és a teremtett világ boldogulása, szebb, jobb és biz
tonságosabb élete. Erre kötelez bennünket evangélikus hitünk sajá
tossága.

*

Az embernek embertársával, valamint a természet világával való 
együttélése kérdéseit igyekeztem vázlatosan összegyűjteni. Tudom, hogy 
nem teljes a felsorolás, de nem is törekedtem arra. Az a vád is érhet, 
hogy kazuisztikusnak tűnik a dolgok ilyen feltárása. Távol állott tőlem. 
A  kazuisztika nem evangélikus sajátosság! De tudom azt is, hogy 
diakóniai teológiánk sem úgy formálódott, hogy kész rendszerbe fog
lalva „húztuk rá” az életre, hanem mai életünk, világunk kihívásai 
kényszerítették ki belőlünk „útközben” ezeket a feleleteket és sokat 
tusakodtunk a helyes feleletért. Nem is lehet teljes ez a felsorolás, mert 
az élet nem áll meg, megy tovább és újabb kérdések, újabb kihívások 
születnek, melyekre evangélikus hitünkből folyóan, józan eszünkkel 
mérlegelve kell az új feltételeket megtalálnunk.

Legyen világos előttünk az is, hogy ezek a kérdésk sohasem egy- 
magukban merülnek fel, hanem egymással összefonódva. Éhező milliók 
szenvedése, hiányos táplálkozásuk, korai halálunk nem csupán egyetlen 
tényező következményeként áll elő. Lehet, hogy megterem az a kenyér, 
mely csillapítaná éhségüket, csak éppen a „rossz elosztás” következtében 
nem jutnak hozzá. A  gazdagok asztaláról nem hull még morzsa sem 
a szegények asztalára. És itt már jelentkezik sajátos egyházi felada
tunk: küzdeni egy igazságosabb világgazdasági rendért, emberségesebb 
struktúráért.

Az a vád is érhet, hogy amit leírtam, az nem mind kifejezetten 
„evangélikus sajátosság” . Bármely egyház magáénak vallhatja, elkö
telezettnek érezheti magát ezek véghezvitelére. Ha ez valóban így van, 
akkor semmi hiba nincs. Ha valaki arra gondol, hogy az „evangélikus 
sajátosság” kiemel vagy éppen fölébe emel másoknak, különbbé, kitű- 
nőbbé tesz, akkor sürgősen vetkőzze le ezt a fajta öntudatot és inkább
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örüljön annak, hogy az életben látja megvalósulását annak, amit már 
oly sokszor elmondtunk, hogy ti. az Ágostai Hitvallás a legökuméniku- 
sabb hitvallás. Ezen az alapon lehet együtt lépni, cselekedni minden
keresztyénnek. 

Végül még egy evangélikus sajátosságra hadd mutassak rá  ez ö s z- 
szegezésben Mindezeket a kérdéseket — bármily riasztóak és óriásiak 
is a kísérő jelenségek korunkban, — mi evangélikus keresztyének 
nem tudjuk másként nézni, mint reménységgel. Reménységünk oka 
nem valami csodavárás, hanem az, amit az 1984-es világgyűlés mottó
jában is meg akarunk vallani. Evangélikus sajátosságunk arra kötelez 
bennünket, hogy végezzünk a diakóniát minden területén életünknek:
„Krisztusban — reménységgel a világért!”

Tóth-Szöllős Mihály

Mit tanulhatunk Luthertől?
A keresztség Isten rendje

(Tanulmány a keresztség lutheri tanításának aktualitásáról 
és továbbmutató jelentőségéről)

I. Gyakorlati vizsgálódás az egyház mai életében a keresztség szem
pontjából

1. Mennyire él a keresztség szükségességének tudata a mai evangé
likus gondolkodásban?

Kiindulási pontunk lehet az a tény, hogy még ma is a legnagyobb 
számarányban igényelt szolgálata az egyháznak a keresztség. Nyilván
való szerepe van ebben, a mély gyökerekre visszavezethető tradíciónak, 
de a tényt ez önmagában nem magyarázza meg. Más szolgálati terüle
teken is létezik ez la háttér, mégsincs olyan eredmény, mint itt. A  pol
gári ünnepélyek — bármely ideológiai vagy azt is nélkülöző háttérrel 
rendelkeznek is — nem jelentenek sem európai, még kevésbé világmé
retekben veszélyt a keresztelés gyakorlatára. Hazai evangélikus egyházi 
gondolkodásunkban nyilvánvaló alapállást jelent a keresztelés iránti 
igény. Egyházunknak egy jelentős rétege szükségesnek tartja, feladatot 
szán és segítséget vár a csáládkialakítás, megtartás lés nevelés területén 
az evangélikus egyháztól. Egyre ritkábban találkozhatunk meggondolat
lan. csak a külsőségekre tekintő közeledéssel. Azt isem szabad általánosí
tanunk, hogy az idősebb generációk (szülők, nagyszülők) befolyása az 
indukáló erő.

A közeledés forrásának inkább tekinthető az a tudati tényező, hogy 
az egyházba való bekapcsolódás reális eseményének tekintik a kereszt- 
séget. Nem valószínű, hogy a jól ismert „legalább legyen megkeresz
telve!” jelmondat csak hagyománytiszteleti okokra vezethető vissza. Ha
nem úgy él ez .a mondat, hogy a ma embere is igényt tartj, illetve az 
igénytartás lehetőségét nyitva szeretné hagyni Istennel kapcsolatban. 
Pozitívnak tekinthetjük ezt a folyamatot abból a szempontból is, hogy 
az élet ún. határesetei mint „kiemelt kapcsolódási pontok” szerepelnek 
a mai egyházi szolgálat és az emberek találkozása területén. A születés 
éppúgy, mint a halál nem egyszerűen érzelmi alapon mozdít meg embe-
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reket az Isten-kérdés, irányába, hanem sok szempontból ma is — a meg
magyarázhatatlan és rögzíthetetlen események erejével — (tudatos kér
dezést ébreszt bennünk. Amilyen mértékben a halálnál a „miért tetted 
ezt?” kérdés uralkodik, annyira a születésnél nyilvánvalóan a kijelentés 
és a vallomás irányába1, forduló érzés uralkodik: „tudom, hogy te tetted 
ezt” . Nem ja belenyugvás alapján születik ez a mondat, hanem a felfe
dezés, ráébredés realitás felé hajló mozgatásában. Innen is magyaráz
ható, hogy éppen a gyermekkeresztséget valló lutheri (tanítás nem lett 
a múlté négy és fél évszázad távlatában sem. Az a vonás é l ma is az 
evangélikus köztudatban, hogy elengedhetetlen, szükséges esemény a 
gyermekkeresztség.

2. A nagykorúvá vált ember és a keresztség szentsége
A nagykorúságnak ez a kérdése nem azonosítható a jól ismert* 

bonhoefferi nézettel. Inkább kapcsolni lehetne azokkal a tekintélyeille- 
nes és értékfelszámolést hirdető mozgalmakkal, amelyek éppen száza
dunk utolsó évtizedeire erősödtek meg. A  szentségről szóló 'tanítás pe
dig ott akar (elérni minket, aEhol érzékelni akarunk állandót, értékeset 
és nélkülözhetetlent. Szentségnek nevezhetjük azt, ami egyedülálló, meg
ismételhetetlen és páratlan értékű eseményt jelent számunkra. Világo
sabban érthető ez így, éppen a keresztségre, hiszen nem ok nélkül te
kintjük minden szentségi esemény alapjának, a tulajdonképpeni kezdet
nek. ;A keresztyén élet affinitási képessége éppen ezen az alapon, a 
szentségi tanítás terén minimálisra zsugorodik a „világi” -val kapcso
latban. A  teológia iés laz egyházi gyakorlat éppen ezen a ponton igényli 
a legnagyobb felkészültséget, mivel a szentségből, illetve a szentségi 
tanításból való engedés a keresztségben nem lehet vita tárgya. Bár nyílt 
kísértés a modern kor belső teológiai küzdelmeiben is a keresztség „le
szállítása” egy egyszerű gyermekáldásra. Ezen az úton nem lehetséges 
a változás, hiszen az egyház a létezésének alapjait adná fel ezzel. A  ket
tős alap a lutheri tanításban különösen is kiemelkedik: az evangélium 
tanítása és a szentségek kiszolgáltatása. Közelebbről kibontva az Ige, 
a keresztség és az úrvacsora fundamentális jelentősége vitathatatlan az 
egyház funkcióképességének szemszögéből.

A  legizgalmasabb kérdése a nagykorúvá vált embernek természete
sen az ún. lelkiismereti kérdés a keresztség szentségével kapcsolatban. 
Nem megy-e túl messzire az a szülő, aki megkereszteltet! a gyermekét? 
Nem' avatkozik-e bele túlzottan a még e téren ellenállási, illetve véle
ménynyilvánítási képességgel nem rendelkező gyermeke életébe? Ha in
nen indulunk a keresztség felé, akkor az alapvető (tanításból elveszítjük 
a lényeget, hogy |a döntői benne .nem az emberi elhatározás és cselekvés, 
hanem Isten közéledése és az ő reális cselekvése. A keresztségben fe
lénk érkezik, minket elér és velünk cselekedni akar Isten kegyelme („per 
baptismum offeratur gratia Dei” CA IX ). Kiegészítés lehet (itt az a nyitó 
kijelentés, hogy maga a keresztség „necessarius ad salutem” , tehát a 
nélkülözése, az esetleges elhagyása alól aligha van feloldozás. Így a kér
dés úgy is fordítható, hogy mennyivel előnyösebb „Isten (kegyelméből 
élni” úgy, hogy az egyetlen lés alapvető kezdetet ezen laz úton a dön
tésem függvényévé fokozom le?!

3. Ünnepi teljesítmény vagy páratlan üdvtörténeti esemény?
Sokan tekintenek úgy a keresztelés gyakorlatára, mint az egyház 

egyik legügyesebb eljárására, amivel biztosítani tudja folyamatos után-
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pótlását. Éppen ezen az alapon, mintegy túldíszített ünnepi óra, nagyon 
megható és látványos külsőséggel fogja meg iaz embert. Ennek ellenére 
szól maga az a tény, hogy az, egyház liturgiái anyagában még mindig a 
legszegényebb rész la keresztelésé. Magához a szentségi esemény meg- 
történéséhez elegendő egy mondat és három csepp víz. Aminek öveznie 
kejl a kereszlséget, az, az imádság és |a hiti kettős gyakorlata. Luther a 
tanításában ezt a kettőt emeli ki a keresztségnél előkészület és kör
nyezet) .

A külsőségeiknél fontosabb az, hogy rögzítem tudjuk, milyen vonat
kozásai miatt „páratlan üdvtörténeti esemény” a keresztség. Ünnepi 
teljesítménnyé sekélyesedik, ha a puszta névadás alkalmává vagy a ke
resztyén egyházba való felvétel aktusává tesszük, illetve annak hirdet
jük meg. Jóval többről van szó.

Ez az esemény leglalább három alapvető dolgot jelent a fentieken 
(a tulajdonképpeni külsőségeiken) kívül.

a) Bűnbánati elem. Elismerem Isten előtt, hogy ez a gyermek is a 
„bűn és harag gyermeke” . Ez az elem nélkülözhetetlen (paenitentia).

b) Könyörgő elem. Minden érőmmel és tehetségemmel kérem Isten 
szabadítását, kegyélmét, hogy kimentse a keresztelendő gyermeket a 
bűn pusztításából, a végzetes állapotból (preoatio).

c) Az újjászületés eseménye (regeneratio). Ennek az eredménye, 
hogy iak,i a keresztség szentségében részesült, az Isten gyermeke és ezen 
keresztül ez élet gyermeke lesz. Mindez üdvtörténeti eseménnyé úgy vá
lik, hogy Krisztus parancsa szerint történik és biztosítja a megkeresz
teltnek a „remissio peccatorum”-t.

II. Teológiai kérdések a keresztség lutheri értelmezésével kapcso 
latban \

1. Isten igéje alapján
A  reformáció előtti egyházi tanítás a szentségek önálló szerepét 

húzza ialá (opus operatum). Luther ezt a keresztségről és az úrvacsorá
ról szóló tanításában határozottan az. Ige és ia hit kettős irányítása alá 
helyezi. Nála — különösen a megkülönböztetett komolyságot igénylő ke
resztségnél — az ige kiemelt helyzetbe kerül azzal, áhogy a hitet mun
kálja. Elegendőnek hirdeti már önmagában is a keresztség komoly  ki
emelt értelmezéséhez a két alapvető bibliai helyet: Mt 28,19 és Mt 16.16. 
Míg az. elsőben maga a parancs-motívum az erőteljesebb, addig a máso
dikban kiegészül az ígéret tartalmával is. A Biblia teljes, keresztelésre 
vonatkozó anyaga is egyöntetűségre utal A közös igei alapmotívumok 
tisztázása segíthet igazán minket abban, hogy a lutheri alapállást meg 
tudjuk érteni.

Az ószövetségi vonalon a vízzel történő tisztálkodás is magában 
hord egy bűnbánati elemtől induló és majd a szabadulás állapotába 
érkező folyamatot. A megtisztulás! eljárásnak konkrét leírásai is ezt 
igazolják (4Móz 19,13 „ . . .  amíg nem, hintették meg tisztító vízzel, addig 
tisztátalan lesz” ; hasonló ehhez 2Móz 19,10 és 3Móz 14,8). Már kiegészül 
ez a második forrásnál, a prófétai irodalomnál egy nagyobb perspektí
vát, kijelentő ígérettel: Ez 36,25 és Zak 13,1. „Azon a napon forrás fakad 
Dávid háza és Jeruzsálem lakói számára, hogy lemossa a vétket és a 
szennyet.” Ami lejátszódik, az eredményezi, hogy egy új jön létre, ami 
— kultikus szempontból mindenesetre — megfelelőbb lett Isten előtt.

Ezen az alapon érthető a jánosi keresztség bűnbánatra és megtérés-
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re koncentráló tartalma (Mk 1,4 „ . . .  a megtérésnek -keresztségét a bű
nök bocsánatára” ; Lk 3,3; Mt 3,11). Míg ezeknél személyhez kötöttséget 
nem 'találunk, addig |a Jézus parancsa alapján elindult keresztelési gya
korlatban általános lett az „ő nevére” vagy az „ő nevében” történő ke- 
resztség. A jézusí keresztség (bár ő imaga nem keresztelt) a vele való 
teljes közösséget jelenti a kiemelt esemény megjelölésével, „az Ő ha
lálának hasonlatossága szerint vele eggyé lettünk” (Rm 6,5). A  kereszt- 
ség nélkülözhetetlenségét igazolja többek között Jn 3,5: „Ha valaki nem 
születik víztől és l élektől, nem mehet be az Isten országába” (lásd még 
Tit 3,5; lP t 3,21; Ef 5,26). A lényeges eltérés a korábbi keresztelési el
járásokkal szemben abban rejlik, hogy (1) Jézus nyilvánvaló elren
delése alapján, meghatározott módon történhet (2) Krisztussal való tel
jes életközösséget hirdeti és ezen keresztül érkezik a bűnbocsánat aján
déka (3) a Szentlélek, ajándéka, és így az ő (munkája előzi meg, kíséri 
és teszi teljessé (4) egyszeri történés, nem ismételhető (5) az üdvösség 
elnyerésének egyértelmű feltétele.

A  lutheri teológia számára nyilvánvalóan meghatározó jelentőség
gel rendelkezik, Rm 6 értelmezése. Ezen belül pedig az a gondolat, amely 
előre tekint és az „új éle t ” felől közelíti meg, az új élét elnyeréséért 
szentel megkülönböztetett figyélmet a keresztségnek.

2. Az egyház „rendjében és rendjéért”
Luther véleményformálásában és egy-egy teológiai kérdés feldolgo

zásában az igei alap mellett azonnal megtalálható a gyakorlati szem
pont, A  keresztséggel kapcsolatban fennmaradt írásai árra engednek kö
vetkeztetni, hogy az egy kivételtől (anabaptisták) eltekintve nem volt 
hangsúlyos vagy vitás tanítási terültet a keresztség-é. Amit -megfogalma
zott, abban mindig -kettős alapállás tükröződött: igei elkötelezés és a 
gyakorlat fontossága. Mindkettő lényeges jelentőségű az egyház külső 
és belső rendje szempontjából. Mivél a bibliai alapállás és az egyház 
gyakorlata ezen a téren, még a reformáció korában is, egységre segítő 
elem volt, Luther kitartóan csak a keresztség nagyszerűségére, komoly
ságára és értékére figyelmeztetett. Nem a szakadást vagy az új egyház
test születésének „örömét” kedvelő reformátor alapállásából tanít, ha
nem a megtisztult és megbékélt közösséget Ikereső őszinte „status con- 
f essionis”-hól szólal meg. Széttöredező egyház számára éppen a két 
szentség tanítása és gyakorlata lehet a kiengesztélődés útja. Ezen belül 
a nagyobb consensus éppen -a keresztség tekintetében kezdettől fogva 
megvan. Ahogy az Ef 4,5 hirdeti az „egy keresztség” tételét, vagy az 
lKor 12,13 „egy Létek által mindnyájan egy testté -kereszteltettünk meg” 
egységtanítása vall, az mély hátással v olt a reformátori teológia fejlő
désére. Így összegezhetjük, hogy amit a keresztségről Luther tanított, 
az minden esetben megelőző vizsgálaton ment át, hogy az egyház már 
akkor is csekélynek látszó egységhelyzetét ne rontsa tovább.

3. A hit jelentősége az eseménynél (fides infantium)
A „fides infantium” tana Luthernél nem mindig egyformán hang

súlyos, bár az alapvető reformátori teológiai tétellel összhangban áll. 
Összefügg ez azzal, hogy az ember „egyedül kegyelemből, egyedül a hit 
által igaz Isten előtt” . Vonatkozik ez a gyermakkeresztségre is. Luther 
a „simul iustus et peccator” -t -a gyermekhitnek a igyermekkeresztséggel 
való kapcsolatában is vallja. A  gyermeknél is Isteninek ladja -meg az is
tensége dicsőségét és az embernek emberléte dicstelenségét. A  gyermek
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a keresztség által Istennel közvetlen bizalmi viszonyba kerül, akinek Is
ten az egyház szolgálatán keresztül utána jár lés aki az ő igéje által új 
személy lesz. Ez volt az a téma, ahol Luther tartózkodott a nagyobb plé- 
numon történő megvitatás elől, mert nem könnyű témának tartotta és 
féltette Isten parancsának a komolyságát. Mivel nincs világos bizony
ság az ÚT-ban arról, hogy a gyermekek a keresztségben hitet kapnak, 
nem ajánlja Luther a „si mplices”-nek a témát, hanem csak a tudósok
nak. Ezen a területen addig elment Luther, hogy már a felnőttek hité
hez sem kötötte a keresztséget. Van hit a keresztség előtt, sőt a kereszt
ség nélkül is — Istennek minderre megvan a szabadsága. Luther szá
mára a gyermekkeresztségnél két másik érdek került előtérbe: (1) Krisz
tus parancsa (2) a keresztség biztosítja a „remissio peccatorum’-ot. 
A hit szerepe a szentségi eseménynél ott jelentkezik, hogy 'a keresztség- 
gel kapcsolt ige munkálja a hitet. A  gyermekben is — szemben az 
orthodoxiával — nem a szentségi esemény az, ami az ember saját hitét 
munkálja, hanem a keresztséggel kapcsolt ige. A  skolasztikánál úgy sze
repel, hogy maga a szentség „sacramentum iustificationis” , míg Luther 
szerint: „non sacramentum, sed fides sacramenti iustificat”. Bár ez a 
tanítás a törvény-cselekvés irányába visz el, és meglepő Luthertől, de 
mégsem vonta vissza, sőt az igazságát mindvégig hangsúlyozta. A Kis
kátéba is belefoglalta, amikor arra keres feleletet, hogy hogyan tehet a 
víz ilyen nagy dolgokat.

A keresztség Luther számára a megbocsátó isteni kegyelem különle
ges kimutatása, bizonyítása a megkeresztelt életére. A keresztség nem 
egy szent cselekmény különleges kegyelmi hatással, hanem az evangé
lium kifejezésének speciális módja. Ahol a megigazulás eseménnyé lesz, 
azt mindig a hit munkálja. Így érthető az az esemény, amely az ige 
aktív tevékenységével az elemből (a természetes anyagból) szentséget 
hoz létre. „Accedat verbum ad elementum et fit sacramentum.” Ettől 
kapja és ez tartja a keresztség szentségének is a lényegét.

4. Az imádság jelentősége a keresztségnél
Felvetődhet a kérdésünk, hogy milyen aktív terület marad az em

ber számára akkor, amikor a tulajdonképpeni cselekvő maga Isten. Ezen 
a ponton aktuális a lutheri tanítás figyelmeztetése, hogy a keresztséget 
imádságnak kell megelőznie, kísérnie és követnie. A  keresztszülői szol
gálatnak is ez lenne a legfontosabb követelménye. Indokolja ezt az is, 
hogy éppen a keresztségnél számol Luther rendkívül komolyan a bűn 
realitásával. Hiszen, a Taufbüchleinben szerepel egy ördögűzés-féle li
turgikus elem is, amely első renden arra akar figyelmeztetni, hogy a 
megkeresztelendő milyen nagy veszélyben van. A  hangsúly azon a hely
cserén van, hogy a távozó Sátán helyére odalép a Szentlélek. A  reális 
gonosz erővel szemben pedig csak egyetlen fegyvert ismer el a bibliai 
alapon nyugvó reformátori teológia: az imádságot. Ezen az alapon vall
ja Luther életreszólónak, sőt olyan eseménynek, amiben benne van az 
egész üdvösség. A keresztség meg becsülés ének a hiánya íratja vele a 
Taufbüchleint éppúgy, mint a kátékat. A  megbecsülés első, legalap
vetőbb je le, hogy imádkozni tudunk és akarunk azért, aki ebben a szent
ségben részesül. Ehhez meg kell tanulni újra lértékelni a keresztség 
szentségét úgy, ahogy azt a nagyon értékes lutheri ún. özönvíz-imádság
ban láthatjuk. Ezen az imádságon keresztül figyelhetünk úgy az „ese
ményre” , mint az egyedüli vigasztalásra és bejáratra az isteni javakhoz 
és a szentek közösségébe („unica nostira consolatio lest et introitus ad
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coelestia bona et ad societatem omnium sanctorum”). Ilyen értelemben 
áll a két özönvíz képe egymás mellett. Az első, amely la hitetlen világot 
pusztítatta el és |a második, amelyben minden víz üdvösséges özönvízzé 
lehet, amelyben „in sallutare diluvium” megfullad és elmerül mindaz, 
ami iá „régi én” világához tartozott. Ugyancsak itt szerepel az a kép, 
hogy a keresztség (az az esemény, amellyel Isten a kiválasztó munkáját 
végzi minden időben („a hitetlenek sokaságából kiválasztva az egyház 
szent (bárkájában szárazon és biztonságban éljen, reménységben örven
dezve szolgáljon nevednek...”). A  keresztség felbecsülhetetlen értéke 
elengedhetetlenné teszi az imádság aktív ‘és állandó szerepét a szentségi 
esemény körül.

5. A keresztség reménysége
Nem egyszerűen az ismert jézusi jelenet a gyermekekkel (Mt 19,14; 

Mk 10,14; Ük 18,16) szolgál 'kiindulásul a gyermekkori keresztség gya
korlatában. De nem elegendő az lsem, hogy a Ikeresztség nagyobb meg
becsülését hirdeti a kezdeti állapotra helyezett szentségi esemény azzal, 
hogy az isteni döntés és cselekvés nem igényel emberi beleegyezést és 
igazolást. Megalapozottabb az az érv, hogy nem félélemmel 'és belső ret
tegéssel áll Isten előtt a keresztelendő, hanem az új élet ajándéka előtti 
állapotban, amélyben a döntő tartalom: a reménység.

A reménység Isten erejében és szabadításában nem lehet időileg 
igazítható az lember részéről az életnek egy későbbi, ún. felnőtt döntésű 
helyzetére. Lehet, hogy ez — ha valaki az egyéni kegyességet mindenek 
fölé emeli — igazolható, de Luther nem ebben gondolkodott, hanem az 
egyházban, mint élő közösségben. A mikor kiáll a gyermekkeresztség 
mellett, két terület érinti őt érzékenyen. Az újrakeresztelők mozgalma 
és a gyermek felvétélénék hangsúlyozása az anyaszentegyházba. Ha azt 
valljuk, hogy az egyháznak minden időben a Szentlélek a vezérlő ereje 
és ennek ellenére telvetjük a gyermtekkeresztséget, akkor ezzel teljes 
hitbeli elesettségünket hirdetjük. A gyermekkeresztség a keresztyén re
ménység kifejezője. Isten, már ott és akkor beállít abba a folyamatba, 
amely az emberi élet lehetőségeként a végső nagy újjászületést hirdeti 
meg. Mindez nem sekélyesedhet egy szervezet fenntartásává vagy egy 
személyes eseménnyé, hanem „az ő irgalmasságából tartott meg minket 
az újjászületés fürdője és a Szentlélek megújítása által” . Ez pedig az el- 
hívottak közösségében realizálódik. Az egyház küldetése a keresztség 
területén világosan irányul a legszélesebb emberi réteg felé, és nem 
valószínű, hogy ez alól éppen a közvetlen környezet lenne a (kivétel. Pál 
apostol írja Rm 11,16-ban: „ha a gyökér szent, az ágak is azok” . Luther 
ezen az alapon ébredő felelősségre helyez nagy súlyt a Ikeresztség aján
dékánál. Nála a felelősség fenntartója nem egy törvény, előírás vagy 
lelki kényszer, hanem az a reménység, hogy a keresztségen keresztül 
árad ránk (ér el minket) a leglényegesebb isteni ajándék. Ezért tekint 
úgy a keresztségre, mint Isten rendje 'szerinti, nélkülözhetetlen ese
ményre, ami az egyház közösségi életében valósul meg.

III. A keresztség szentsége a missziói parancs teológiai és gyakorlati 
elkötelezése alapján

1. Felelősség a keresztségért

Az, egyház öntudatának egyik legfontosabb eleme a keresztség. Az az 
esemény, amely a tanítványok életében is már döntő szereppel bírt, az
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első keresztyének között pedig a közösségvál al ás egyértelmű jele lett. 
A missziói parancs kijelentése alapján mindmáig az alapkövetelmény 
a keresztyénné válás útján. Ebből következik az, hogy la mai egyházi ta
nítás is, de a gyakorlati élet is többet kell, hogy foglalkozzon vele. 
Amennyire fontos téma a naponkénti megtérés vagy az úrvacsora szent
sége legalább annyira meghatározó a keresztség. Hiszen mindennek 
alapja, minden lehetőség forrása. A megtérés sem más, mint „vissza
térés" erre a szilárd alapra. A keresztség nélküli hit csak elkötelezett
ség nélküli, „szabad” út. Amikor korunkban könnyedén számolunk fel 
vagy üresítünk meg régi tartalmakat és formákat, akkor különösen fenn
áll a veszély, hogy a keresztség külsőséggé vagy „szép eseménnyé” ala
kul át. Az egyház keresztségért hordozott, nyílt felelősségének egy másik 
alapja Jn 3,5 kizárólagossági igényt felállító mondata: „ha valaki nem 
születik víztől és Lélektől, nem mehet be az I sten országába” . Az itt 
megfogalmazott igény alapján üdvösségszerző vagy üdvösségvesztő je 
lentőségű esemény. Ezt meghirdetni, minden időben újrafogalmazni lét
kérdés az egyházban. Ahogy a reformáció hitvallási iratai megfogal
mazzák (CA IX ; Apológia IX. 1.): „necessarius et efficax ad salutem” . 
Amikor ehhez tartjuk magunkat, akikor világos, hogy nem egy jeliről, 
egy ránk helyezett bélyegről vallunk a keresztségnél, hanem valóságos 
eseményről, amely teljes életünkre szólóan történik vélünk Isten aka
rata szerint. A  szentségi tanítás aktualitását semmi lsem igazolja jobban, 
mint az az elterjedt gyakorlati helyzet, hogy lehet és szabad a kereszt- 
ség szentségét minden előkészület és megalapozás nélkül kiszolgáltatni. 
Ez a gyermekkeresztségnél a gyermek felől nézve igaz és indokolt, de 
az egyház funkciós elkötelezése felől elfogadhatatlan. Hiszen mindig 
együtt jár a tanítás („megkeresztelve őket... tanítva őket” Mt 28,20a), 
előkészítés munkájával. („Amikor ezt meghallották, megkeresztelkedtek 
az Úr  Jézus nevére” ApCsel 19,5.) Ezért! kell nagyobb figyelmet fordíta
nunk ma a keresztség ekklesiológiai felelősségére. Nem lehet ma sem 
engedni abból, hogy a keresztség a közösség eseménye és a hordozója 
az egyház. Amilyen sok területen szabadabb lehetőségeket jelöl meg a 
lutheri teológia, a keresztségnél annyira egyértélmű és szilárd kijelentés 
az, hogy ez mindenestül a „communio sanctorum”-ra tartozik és tőle el
választhatatlan. Amikor ebből kiesik, illetve elkülönül, elveszti szent
ségi jelentőségét. Jézus rendelése, a látható jel és az üdvösség ígérete 
nem egyházon kívüli, hanem csak az egyházban realizálható kritérium.

2. Felelősség a megkereszteltekért
Ha mai szülőket a keresztelés előtt megkérdeznénk, hogy miért ke- 

reszteltetik meg a gyermekeiket, könnyen összeállítható feleletsort 
mondhatunk általánosnak. Azért,
... hogy ne maradjon istentelenül a világban
... hogy Istené is legyen (is!)

 ...hogy a keresztyén egyház tagja lehessen
... mi is meg vagyunk keresztelve, legyen ő is
. ..  ha. felnőtt lesz, ne róhassa fel, hogy nem kereszteltettük meg
... a családunk nagy része vallásos, békességet akarunk
...nagyon szép a templomi keresztelő, nem akarjuk ettől megfosztani

a gyerekünket.

Lehetne folytatni a sort, de úgy érzem, ennyi is bemutatja azt, hogy 
vannak hiányosságok a keresztség ismerete és gyakorlata körül. A  meg
keresztelt gyermekekért hordozott felelősségnek mindegyik faktora (lel-
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kész, szülők, keresztszülők, gyülekezet) tanulhat ezekből a vélemények
ből. A  keresztség előtti beszélgetés szülőkkel és keresztszülőkkel épp 
olyan fontos eleme lehetne a munkánknak, mint a jegyesaktatás. vagy a 
gyászolók vigasztalása. Igazi cél az örömöt jelentő munkaterület lehet 
számunkra az, ha a fent említett feleletek őszinte, bizalmas hangszínű 
beszélgetés után így hangzanának: Azért kereszteltetjük meg a gyerme
keinket,
. . .  hogy Isten szeretete kiáradjon rájuk 
...  hogy életre szóló isteni védettséget hordozzanak
... hogy Istennel kapcsolatuk legyen, támpontjuk, amelyhez mindig visz- 

szatérhetnek
... hogy a nevelésben segítsen nekünk a gyülekezet és a lelkész 
... hogy elmondhassuk nekik, azért tanítottunk limádkozni, azért ismer

tettük meg veletek Jézus életét, azért jártok velünk a templomba, 
mert meg vagytok, keresztelve

... hogy részük legyen majd mindabban, amit Jézus halála és feltáma
dása nyújt a benne hívőknek.
A gyermekről valljuk, hogy a családi közösségben Isten ajándéka. 

A  keresztséggel pedig hirdetjük, hogy Isten hozzánk érkező szere-tete el 
akarja érni őt, erősíteni és megtartani akarja őt. Mindkettőhöz hozzá 
kell csatolnunk, hogy felelősségre átadott: ajándékok, élni velük nekünk 
kell megtanulnunk.

Amikor Luther születésének évfordulóján szeretnénk átvenni újra 
és megerősíteni azt, ami ma is érték és sokat jelentő tanítás munkássá
gából, álljon előttünk a Nagykátéikeresztségről szóló szakaszának né
hány befejező mondata: „Nincs azért a keresztségnél nagyobb kincs 
testünk és lelkünk számára. A  keresztség által leszünk szentekké és üd- 
vözülőkké, amit egyébként meg nem szerezhetne számunkra a földön 
semmiféle életmód vagy jócselekedet.”

A közeledéshez és a lutheri keresztség-értelmezés megértéséhez jó 
előhang lehet számunkra az egyik modern keresztelési káté felirata: 
„M i a keresztségből első renden nem problémát szeretnénk gyártani, 
hanem azt szeretnénk, hogy mint Isten ajándékát hálás köszönettel el 
tudnánk végre fogadni.”

Szabó Lajos

Az úrvacsora a lélek eledele
Luther Márton reformátori munkássága az ige erejének felismerésé

vel kezdődött. Élővé lett számára a holt betű, amikor Isten szavát meg
hallotta. Reformátori művében Isten igéjét akarta magasra emelni. „Az 
ige nélkül nem élhetsz, sem keresztyén nem lehetsz, sem nem üdvözül- 
hetsz” — vallotta. A  Lutherről készített szobrokon, rajzokon az alkotók 
majd mindig kezébe adták a Bibliát. Jogosan! A  Szentírás doktora volt. 
A  nép nyelvén szólaltatta meg a Bibliát. „Ahol az evangéliumot hirde
tik, ott ragyog a hit csillaga, ott valóban jelen van a Krisztus és ott va
lóban megtalálod az egyházat”.

Igen sokra értékelve mindazt, amit a reformátor az ige tiszta hir
detéséért és tanításáért tett, nem lehet arról sem megfeledkezni, hogy
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munkásságának más iránya is volt. Ö maga így nyilatkozott: „Amit én 
és az evangéliumnak vagy Krisztusnak bármely más hűseges szolgája a 
maga hivatalában, Isten parancsából mondunk vagy cselekszünk, tanít
va prédikálva, vigasztalva, büntetve, keresztelve, úrvacsorát osztva és 
feloldozva, azt mind maga Isten cselekszi, általunk es bennünk, mint az 
Ő eszközeiben".

Luther az igéért folytatott harcának szerves része volt a szentségek 
tisztaságáért folytatott küzdelem. Nem sokkal a 95 tétel kiszegezese után, 
már 1518-ban prédikált az úrvacsoráról. 1519-ben írta „A  Krisztus va
lóságos szent testének sacramentumáról c. sermóját. 1520-ban jelent 
meg „Az egyház babiloni fogságáról” írt nagy műve. E könyvében rész
letesen írt az úrvacsoráról. 1529-ben a Kis és Nagy Kátéban arról tett 
tanúságot, hogy számára egyesegyedül az a döntő, amit Krisztus paran
csolt.

I .

Luther úrvacsora tanításának néhány kiemelkedő vonása: 1. Krisz
tus valóságos testi jelenlétét tapasztaljuk az úrvacsorában. A szentség 
kifejező erővel hirdeti a valóságot: Jézus halála volt életünk drága ára. 
Ha erre rádöbbenünk, akkor jobban érezzük a földi élet fontosságát. Hi
szen milyen értékes az az élet, melynek ilyen drága halál volt az ára.

2. Bűnbocsánat szentsége az úrvacsora. A  szerzési igékben hangsú
lyos szavak: „ ... tiérettetek és sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. 
„Luther számára a bűnbocsánat többet jelent, mint amit általában e szó 
alatt értenek az emberek. Hangsúlyozza: „ .. .a h o l bűnbocsánat van, ott 
élet és üdvösség is van” , A  szent Isten és a bűnös ember találkozásának 
döntő eseménye a bűnbocsánat elnyerése.

3. Emlékvacsora az úrvacsora. A  szerzési igében kétszer is elhangzik: 
„Ezt eselekedjétek az én emlékezetemre.” A  tanítványokban ez a buz
dítás felidézte a páska vacsora ünnepét, amikor arra emlékeztek, hogy 
Isten megszabadította népét az egyiptomi rabságból. A  húsvéti bárány 
áldozati lakomája „emlékvacsora” volt. Az új szövetségre történő utalás
sal Krisztus halála értelmét hirdette. Utalt a régi, az ószövetségi áldo
zatra, amellyel Isten kiengesztelése megtörtént. Jézus már halála előtt 
meghirdette, hogy ami a Kereszten végbemegy, az engesztelő áldozat 
lesz.

4. Az úrvacsora Krisztus földi munkásságának folytatása. Az Üd
vözítőt nem elégíti ki az, hogy Isten dicsőségének részese. Ő abban ta
lálja dicsőségét, hogy részt vesz az emberek küzdelmében. Nemcsak sza
vakkal vigasztalja őket, hanem együtt hordozza terhüket. Ezért beszél 
Luther az úrvacsora „fáradalmairól” („Mühe des Abendmahls”).

5. A közösség vacsorája az úrvacsora. Kettős iránya van a közösség
nek: 1. Közösség Krisztussal (communio cum Christo). 2. Közösség az 
emberekkel (communio sanctorum). Jézus odaadja magát nekünk az úr
vacsorában. Amint az eledellel és itallal eggyé lesz a testünk úgy töké
letes közösségre jutunk vele. A  Krisztussal való közösség az emberek kö
zötti közösséggé is válik. Minél erőteljesebb Krisztus-kapcsolatunk, annál 
inkább átérezzük a másik ember fájdalmát és örömét, annál melegebb 
együttérzéssel, segítőkészséggel fordulunk felé.

6. A kegyelem és ítélet szentsége az úrvacsora. Nem feledhetjük, hogy 
a szentség önmagában rejti az ítéletet is. Komolyan kell venni lKor 
11,27—29 verseit. Luther egyik írásában ezt a szokatlan gondolat-kap
csolást használja az úrvacsorával kapcsolatban: „boldog félelem” és
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„ujjongó rettegés” szentsége ez. Kegyelem vagy kárhozat, élet vagy ha
lál az úrvacsorával való élés következménye.

7. A szeretet szentsége az úrvacsora. Luther ezt különösen az 1519- 
ben írt sermójában hangsúlyozza. „A  szentség szeretetet ébreszt.” „Az 
önző szeretet evvel a szentséggel önmagát irtja ki és helyt ad a minden 
ember iránti önzetlen szeretetnek. Így lesz a szeretetben való átalakulás 
révén egy kenyér, egy ital, egy test, egy közösség: ez az igazi keresztyén 
testvéri egység.”

8. A reménység szentsége az úrvacsora. „Ez a szentség olyan gázló, 
híd, ajtó, hajó és hordágy, amelyen és amin keresztül ebből a világból 
az örök életbe megyünk át. Ezért függ minden a hittől. Mert aki nem 
hisz hasonló olyan emberhez, aki vizen akar átkelni, de annyira meg 
van rémülve, hogy nem bízik a hajóban, azért ott marad és sohasem 
üdvözülhet, mert nem mert felülni és átkelni” — írta Luther.

Istentisztelet — úrvacsora

Az úrvacsora evangéliumi értelmezése terelte rá Luther figyelmét 
istentiszteleti reformjavaslatai megtételére. 1520-ban még ezt írta: „Ad
ná Isten, hogy mi németek a misét németül mondanók és a legtitokza
tosabb igéket hangosan énekelnők.” (A  misében a pap szereztetési igéket 
latinul és halkan mondotta: titokzatosság!) A  régi istentiszteleti rend 
megváltoztatását nem Luther kezdeményezte. 1522-ben megjelent iratá
ban a régi szokás fenntartását kívánja. A döntő lépést 1525-ben tette 
meg. (1524-ben megjelent az első evangélikus énekeskönyv!) Wittenberg- 
ben bevezették az új német miserendet, amelyet Luther dolgozott ki. 
1526-ban megjelent „Deutsche Messe” . A  döntő különbség Luther előző 
írásaihoz képest az, hogy e rend szerint az istentiszteletnek két közép
pontja van: az ige—igehirdetés és az úrvacsora. Luther már az 1523-ban 
megjelent iratában sem állította, hogy a reformáció által megújult egy
ház istentiszteletét új alapokon kell felépíteni. Az istentisztelet célja az, 
hogy hitet ébresszen és erősítsen. Az ige és szentség tisztasága megőr
zését tartotta a legfontosabbnak.

A lutheri reformáció a XVII. században mindenütt követte Luther 
istentiszteletről megjelent írásait, rendtartásait. Ez valójában az apostoli 
keresztyénség tradíciójához való visszatérést jelentette. A  liturgikus fe j
lődés alapja a verbum et sacramentum felbonthatatlan egységére épült, 
így volt ez Magyarországon is. A kegyelmi eszközök objektív realitására 
épült fel az istentiszteleti élet. (Raffay Sándor: A  magyarhoni evangé
likus liturgia történetéhez. Budapest 1933. 17—19. o.) A XVI. század 
utolsó negyedében, a század vége felé mind erőteljesebben mutatkoznak 
olyan jelenségek, amelyek bomlasztólag hatnak a magyar evangélikus 
egyház istentiszteleti életére. Az egységes liturgia felbomlik két isten- 
tiszteletre. A  prédikációs istentisztelet lesz a főistentisztelet. Az úrva
csora kiosztása rendkívüli aktussá, az istentisztelet másodrendű tényező
jévé, „függelékké” lesz. (Jánossy Lajos: Az evangélikus liturgia megúj
hodása történeti és elvi alapon. Budapest, 1932. 154—160. o.)

A  helyzet országrészenként változó. A XVII. század első felében igen 
sok dunántúli magyar gyülekezetben lelkész és a kántor buzgósága, az 
ige hallgatásában és az úrvacsora szentségének rendszeres élvezésében 
buzgó hívek állhatatossága lehetővé tette a vasárnaponkénti communio- 
istentisztéletet. (Payr Sándor: A  dunántúli evangélikus egyházkerület tör
ténete. I. kötet, Sopron, 1924. 787—789. o.)
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A következő századokban az úrvacsora jelentőségét vesztette. Meg
szűnt a verbum et sacramentum egysége. A személyes gyónást kiszorító 
általános bűnvallás — mint előkészület — az úrvacsoraosztas ele került.

A 20. század elején meginduló egyházi megújhodás egyik jellegzetes 
vonása hazánkban: „Luther új hatása” (Wiczián Dezső Sólyom Jenő. 
Az egyház története. Győr 1942. 44. o.: „Élénk érdeklődés támadt Luther 
iratai iránt. Ezt iratainak új fordítása, kiadása, a róla szóló könyvek 
nagy száma tanúsítja. Luther reformátori tanítása ebben a korszakban 
is Isten áldásával hat az egyház életére és munkájára.” E hatás egyik 
igen jelentős eredménye az istentisztelet reformja. 1935-ben új egysé
ges istentiszteleti rendet vezettek be a magyar nyelvű gyülekezetekben. 
1938-ban, az Eucharisztikus Kongresszus évében jelent meg Scholz Lász
ló ,A  hálaadás kelyhe” c. tanulmánykötete és „Az Úr asztalánál” c. ige
hirdetés sorozata. Mind a két kötetnek azonos célkitűzése volt: minden 
evangélikusnak úrvacsorás keresztyénné kell lennie.

Mind erőteljesebben érvényesültek a lutheránus testvéregyházak 
istentisztelet megújító mozgalmai. Győrben 1942-ben „Harc az evangé
likus istentiszteletért” témával Országos Teológiai Napok voltak. Egyre 
határozottabb lett az Úrvacsora jelentőségének felismerése. Növekedett 
az úrvacsorai alkalmak és az úrvacsorázók száma úgy a gyülekezeti is
tentiszteleteken, mint a különböző konferenciákon. Több helyen kísérlet 
történt a magángyónás felújítására. A konfirmáció oktatásban is na
gyobb helyet kapott az Úrvacsora.

II.

Megérkeztünk a jelenbe. A múltra történt visszapillantásunk azt 
mutatja, hogy egyházunk fáradozott a lutheri örökség megőrzésén. Van, 
amit nem vettünk át a múltból. A  lutheri úrvacsora-tanítás kétoldalú 
vitában született. Reformátorunk egyformán küzdött Rómával és a ra
jongókkal. Az ökumenikus mozgalom egyik jelentős eredményeképpen 
megszűntek a hajdani heves viták. Az egymás megértésének a szándéka 
lépett előtérbe. A  különböző egyházak dialógusának eredményeit írásos 
dokumentumok őrzik. Korunkban az úrvacsora új értelmezéséről beszél
hetünk. Az egyházak úrvacsoráról szóló beszélgetéseiben, a különböző 
szintű tárgyalásokon mind nagyobb hangsúly esik Krisztus személyére. 
Ennek csak örülhetünk! A jövendő egymás jobb megértését hozhatja.

Az úrvacsorával kapcsolatos dialógusok során, amint a dokumentu
mok igazolják, az egyházak nem hallgatták el a „kényes” kérdéseket. 
Ennek egyik bizonyítéka, hogy a Zsinat után a római katolikus egyház 
teológusai hozzáláttak „az engesztelő áldozat” és „átlényegülés” kifeje
zések értelmezéséhez.

Az Euoharisztiáról a II. Vatikáni Zsinat nem adott ki külön határo
zatot. De szó esik róla a Zsinat szinte valamennyi okmányában. Nemes
hegyi Péter: „A z Eukarisztia” c. könyvében (Róma, 1975. 120. o.) így ösz- 
szegezi a Zsinat Eukarisztiával kapcsolatos kijelentéseit: „Az eukarisztia 
cselekmény és Krisztus üdvtettei közötti viszony ez: 1. az eukarisztia 
cselekmény megörökíti Krisztus keresztáldozatát. 2. Az eukarisztia cse
lekmény Krisztus keresztáldozatának emlékünnepe. 3. Az eukarisztia 
cselekmény Krisztus húsvétjának vagyis a halál és feltámadás által Aty
jához való visszatérésének lakomája.”

Az 1942-ben Győrött tartott Országos Teológiai Napokon Wiczián 
Dezső ezt mondotta: „Kívánatosnak látszik a prédikációs és úrvacsorai
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istentisztelet két önálló főistentiszteleti formaként való különválasztása, 
azzal, hogy Luther az igehirdetést a lényegileg úrvacsorai jellegű isten- 
tisztelet szerves részévé tette, az istentiszteletnek voltaképpen két kö
zéppontja lett, ami az istentisztelet felépítésében bizonyos törést idézett 
elő. Az úrvacsora viszont nem lehet a prédikációs istentiszteletnek csu
pán a függeléke, — ez külön istentiszteleti rendet kíván meg. Az ige 
és szakramentum felbonthatatlan egységére való hivatkozás nem teszi 
szükségessé a mindkettőt magában foglaló istentiszteleti rendet, mert a 
szakramentumban természetesen ott van az ige is — enélkül nem volna 
szakramentum! Viszont az ige nem kívánja meg feltétlenül a szakra- 
mentummal való kiegészítést.” E sorok azt bizonyítják, hogy Agendánk 
megjelenése előtt egyházunkban két teológiai állásfoglalás volt az isten- 
tisztelet és úrvacsora kapcsolata kérdésében. Az egyik egy főistentisz
teletet tartott fontosnak az ige és szentség egysége jeleként. A  másik két 
különálló főistentiszteleti forma kialakítását látta megoldásnak.

Az 1963-ban megjelent Agendánk a különböző lehetőségek érdekében 
külön választja a gyülekezeti gyónás rendjét és az úrvacsoraosztás rend
jét. Több gyülekezetben élnek a választás lehetőségével. Van ahol az 
úrvacsora jelentőségének kiemelése érdekében a hirdetésben ez hang
zik: „Istentiszteletünkben (nem utána!) kiszolgáltatjuk az úrvacsorát.”  
Kérik a jelenlevőket, hogy akkor is maradjanak a templomban az is
tentisztelet befejezéséig ha nem kívánnak élni a szentséggel. Több gyü
lekezetben a hónap első vasárnapján csak gyónás és úrvacsoraosztás van 
az úrvacsora jelentőségének kiemelése érdekében. A  gyónási igehirde
tés felel meg a főistentiszteleti prédikációnak. Több helyen a bűnbá
nati istentisztelet rendjét kapcsolják össze az úrvacsoraosztás rendjével.

Agendánk az úrvacsoraosztásnak két rendjét közli. A) A z  úrvacsora- 
osztás énekverses rendje, B) Az úrvacsoraosztás rövidített rendje: Több 
gyülekezetben az énekverses rendet megrövidítik a praefatio és sanctus 
ősi úrvacsorai elemeinek a kihagyásával.

Örömmel tapasztalhatjuk, egyházunk megújulása egyik jelének te
kinthetjük, az úrvacsorai alkalmak növekedését. Gyülekezeteink jelen
tős részében havonta van úrvacsoraosztás. Több olyan gyülekezetünk is 
van, ahol minden vasárnap kiszolgáltatják az úrvacsorát. Növekszik az 
úrvacsorával élők száma. Mind azoknak a száma, akik nemcsak bűnbá
nati alkalomnak tekintik az úrvacsoravételt. Van, aki kórházba indulás 
előtt erőért jön Krisztus hívásának engedve. Olyanok is akadnak, akiket 
a hálaadásuk késztet az oltár elé térdelésre.

Nem hallgathatunk azonban a hiányosságokról sem! Az úrvacsora- 
osztás legtöbb helyen ketté osztja a gyülekezetei. A  szentséggel nem élők 
eltávoznak a templomból. Egy kicsiny csoport marad együtt szétszóród
va a padokban az úrvacsoraosztásra várva. Át kellene gondolni e tény 
pszichológiai jelentőségét. Számba kellene venni a veszélyeket. Sokak 
életében kegyességi cselekedetté lehet az úrvacsoravétel. A  bűnöktől 
tisztulás egyéni aktusa, melyben döntőbb az ember magatartása Krisztus 
tetténél. Pszichológiai önkezeléssé lesz így a szentség vétele. Időszakon
kénti belső tisztulássá zsugorodik az Úrvacsora. Bekövetkezhet a szent
ség értékcsökkenése. Futó önvizsgálat előzi meg talán. Könnyekben meg
nyilatkozó elérzékenyedés, ígéretekbe jelentkező fellobbanás kísérheti. 
Luther a szérzetési igék alapján hangsúlyozza a testi és lelki úrvacsora
vétel elválaszthatatlanságát. Az evést és a hitet, a szívet és a szájat nem 
lehet elkülöníteni, mondja Luther.

Nem problémamentes a nagypénteki úrvacsorázók nagy száma. Miért
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éppen nagypénteken kívánatos Jézus teste és vére? Régi beidegződés kö 
vetkezménye ez, amit a fiatalok már nem hordoznak magukban? Fel
hangzik ezen az alkalmon-a szentséggel való visszaélés veszélyére való
felhívás? 

Luther mondja: Ha egy fejedelem megszánja nagy szegenysegedet 
s minden vagyonát rád hagyja, milyen balgaság lenne akkor tetőled, ha 
te akarnál neki valamiféle ajándékot adni. Az Úrvacsora szentségénél 
arról az egy ajándékról van szó, melyet Krisztus kínál fel nekünk! Az 
úrvacsora meghatározza Krisztussal való kapcsolatunkat. Megismerhet
jük benne keresztyén életünk legjellemzőbb lutheri vonását. Nem lehet 
igazi evangélikus az, aki az úrvacsora szentségét — Luther felfogása 
szerint — nem tudja beleépíteni az életébe.

Mi az oka az úrvacsorától való távolmaradásnak? Nézzünk szembe 
ezzel a kérdéssel is!

1. Hiányzik a ma emberéből a bűn felismerése. Egyre szűkebbre szo
rul a bűn jelentősége.

2. Hiányzik a megváltásra szorulás igénye. A ma embere önmaga in
tézi dolgát. Nem érzi szükségét, külső, isteni beavatkozásnak.

3. A  gyülekezetben élő ember az egyéni életét — keresztyén életét 
— tartja fontosnak. Hiányzik belőle igen sok esetben a közösség átélésé
nek vágya.

4. A  rendszeresen igét olvasók és hallgatók nagy részében bizony
talanság húzódik meg egyházunk Úrvacsora-tanítása felől. Akik eljutot
tak a felismerésig: az ige egyháza vagyunk, azt már nem látják — igen 
sok esetben — hogy a szentségek egyháza is vagyunk.

Az új Énekeskönyvünkben több úrvacsorai ének található, mint a ré
giben. Azért, mert a szerkesztők számoltak az úrvacsorai alkalmak nö
vekedésével. Reménységünk szerint ezek az új énekek belső gazdago
dást munkálnak az Űrvacsorával élők szívében.

Hazánkban növekedett az úrvacsora ökumenikus jelentősége. Re
formáció ünnepén, az ökumenikus imahét végén több helyen közös úr
vacsoravétellel zárják le a gyülekezetek találkozását. Fájdalmas tény
ként kell megemlíteni azt, hogy még ma is vannak sokan, akik Luthert 
vádolják a jelenlegi egyházi szétszakadozottság kialakulásáért. Úgy te
kintenek reánk, mint akik akadályai vagyunk az egység kialakulásá
nak. Van-e alapja annak, hogy az úrvacsora nagyobb jelentőséget kap az 
ökumenikus kapcsolatokban? Erre a kérdésre, nagyon mai kérdésre, vá
laszul dr. Elert Werner 1929-ben írt soraira figyeljünk. ..Luther Mar- 
burgban” c. könyvét dr. Karner Károly fordította és jelentette meg Sop
ronban 1930-ban. A  könyv befejező sorai: „Végezetül még utalni kell 
arra. hogy milyen jelentőséget nyert az úrvacsora egyházunk kultuszá
ban: erre a jelentőségre az úrvacsorai tan nélkül nem tehetett volna 
szert. Alapvetőleg ugyan miint verbum visibile, mint "látható ige« illesz
kedik bele az evangélikus istentiszteletbe. Úgy tetszhetnék ezért, hogy 
az csak függeléke az igehirdetésnek. És valóban itt a misében megtalál
ható áldozat képzetének épp oly kevéssé van helye, mint az ostya imá- 
dásának. Ennek ellenére az úrvacsora megőrizte önálló kultikus jelentő
ségét. Döntő befolyással e tekintetben egyebek mellett nevezetesen az 
ubiquitas képzete volt, amelyért Luther Marburgban is küzdött. Ennek 
gyakorlati jelentősége talán úgy szemléltethető a legjobban, ha a metho- 
dista istentisztelet alapgondolatát állítjuk magunk elé. Ha ott minden 
igehirdetést a: "Jöjj Jézushoz! jellemzi, — úgy viszont a lutheri isten
tiszteletnek az alaphangja az ádventi ige: " Íme a te Királyod jő hozzád!
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Ott izgalom, itt nyugalom, várakozás és a megkegyelmezés tapaszta
lása. Sokaknak ez katolikusnak tetszik. Már Zwingli azt vetette Luther
nek szemére Margburgban, hogy feleleveníti a pápaságot. Luther és hí
vei a katolikus- t  nem tekintették szidalmazásnak. Ők sokkal inkább 
igényt formáltak erre a jelzőre.”

m .

Vegyük számba az úrvacsorával kapcsolatos feladatainkat. Dr. Káldy 
Zoltán püspöki székfoglaló .beszédében mondotta: „Sajnálatosnak tar
tom, hogy »az ige egyháza vagyunk* megállapítás túlhangsúlyozásával 
másodrendűvé lettek a szentségek, és elveszítették valódi jelentőségüket 
talán teológiánkban is, de gyülekezeteinkben feltétlenül. Pedig az evan
gélikus egyház nemcsak az ige egyháza, hanem a szentségeké is. Döntő 
jelentőségű annak a megtapasztalása az úrvacsora ajándékában, hogy 
egy test vagyunk sokan. Ezt meg kell tanulnunk és a szentségekkel 

helyesen kell élnünk. Bármennyire nem liturgiai kérdésektől függ döntő 
módon egy egyház jó szolgálata, mégis fontosnak tartom, hogy az isten
tiszteleteken az ige és a szentségek egysége biztosítassék.”

Az ige és szentségek egységének hangsúlyozásából következik hogy a 
gyülekezeti úrvaosoravétel arról is tanúskodik, hogy az igehirdetés elér- 
kezett-e valóban az igehallgatókhoz. Az oltártól távolmaradók számát 
figyelve önvizsgálatra kényszerülünk: — Nincs valami baj az igehirde
tésemmel? Erőteljes a Krisztushoz hívogatásom? Megérzik az igehall
gatók, hogy az úrvacsora kínálta ajándékokat hiszem és vallom, magam 
is örömmel részesülök a Krisztussal és embertársaimmal való találkozás 
kegyelméből? Ha minden rendben volna igehirdetésünkben bizonnyal 
többen gyülekeznének az Úr asztala köré! Igehirdetésünkben hangsúlyo
sabbá kell tenni az úrvacsorát. Nemcsak az úrvacsorai alkalom meghir
detésével, hanem minden igehirdetéssel az úrvacsorához hívogatunk, a 
Krisztussal való találkozást kínáljuk fel. Nem feledkezhetünk meg arról, 
hogy a ma embere a megragadható valóságot fogadja él igazságnak. A 
hirdetett ige az szó, beszéd, ezt pecsételi meg, erősíti, igazolja az úrvacso
ra. Nem feledkezhetünk meg arról, hogy Luther az úrvacsorában a 
Krisztussal történő testi találkozás fontosságát hirdette.

Az úrvacsoraosztással kapcsolatos feladataink felmérésében, a meg
felelő megoldási módok megtalálásában nagy segítséget jelentene egy 
egyházszociológiai felmérés, a tényekkel való szembenézés. Évenként 
minden gyülekezetben elkészül a „Népmozgalmi és gyülekezeti munka 
kimutatása” . Az „úrvacsoraosztás” címszó alatt ilyen részletezés olvas
ható: „Gyülekezeti/templomi” „családi” „betegeknek” . Az adatok alapján 
évtizedekre vissza lehetne tekinteni. Képet alkothatnánk az úrvacsorá- 
zók számának emelkedéséről vagy visszaeséséről. Vizsgálni lehetne, hogy 
milyen eszközökkel érték el egyes gyülekezetekben az emelkedést. Ezek 
összegezése közegyházi segítséget jelenthetne.

Kevés az úrvacsorázók számának növelése. Ugyanolyan fontos a 
„minőségi” úrvacsorázás. Az úrvacsora jelentőségének elhalványulásával 
együtt járt, hogy elszíntelenedett az úrvacsorai tanítás, az úrvacsorára tör
ténő felkészülés is. Ennek egyik oka lehet az, hogy kevés hangsúlyt ka
pott lKor 11,26—29-ben olvasható apostoli figyelmeztetés. A  Szentvacso
ra, amint lehet áldás és üdvösség annak, aki bűnbánó és hivő szívvel já
rul hozzá, éppen úgy lehet átok és kárhozat is annak, aki nem becsüli
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meg az Úrnak testét. Úgy hat az úrvacsorázás a lélekre, mint a nap a 
testre: az élő szervezetben növeli az egészséget, míg a halottban sietteti 
a feloszlást. Olyan az úrvacsora, mint a nagyon hatékony, erős gyógy
szer: aki az orvos utasításait betartva veszi azt, annak gyógyulást hoz. 
Aki nem megfelelő módon él vele annak a számára halált jelenthet.

Pál előbb említett igéje szerint az önvizsgálat önelítélést jelent, ön
magunk kárhoztatását. Luther a méltatlanul úrvacsorázók intésére Júdás 
példáját mutatja fel. Júdás árulását elhatározta, szándéka mellett tuda
tosan meg is maradt és úgy vette az utolsó vacsorát. Pusztulására vette 
azt, amit Jézus az ember megmentésére szerzett.

Az úrvacsorával élők joggal vethetik fel a kérdést: Milyen lehető
séget adunk az úrvacsoravételre való felkészülésre? A református egy
házban, általában évente 6 úrvacsorai alkalom van. Köztük is mind erő
sebb a törekvés a gyakoribb úrvacsorázás szorgalmazására. Van gyüle
kezet, ahol havonta van úrvacsoravétel. Minden úrvacsoraosztást 3 vagy 
több napos, nem egyszer egyhetes előkészítő istentisztelet vezet be. Ez 
nálunk ismeretlen. Az egyéni felkészülés alkalmára készítette dr. Prőhle 
Károly Énekeskönyvünkben található: „Bűnvallás a Tízparancsolat sze
rint” c. fejezetet. Sok úrvacsorázó használja nagy haszonnal. De gondo
lom többen vannak, akik nem is tudnak erről.

Egyházunk konfirmációi kátéinak évtizedekre visszatekintő áttekin
tése azt mutatja, hogy a könyvek írói megelégedtek legtöbb esetben az 
úrvacsorai tanítás megfogalmazásával. Az úrvacsorával való élésre nem 
adtak útmutatást, tanácsot. Ez oka lehet annak, hogy a gyülekezet tag
jai készületlenül térdelnek igen sok esetben az Úr asztalához.

Luther — az igéből kapott figyelmeztetést komolyan véve — nagy 
hangsúlyt tett arra, hogy fel kell készülni az úrvacsoravételre. A  Káté
ban külön részben foglalkozik a gyónással. E tényben felelősség érzete 
mutatkozik meg. Reformátori irataiban is sokszor szólt a gyónásról. Kez
detben a szentségek közé sorolta, olyan sokra értékelte. Mivel hiány
zik a gyónásban a látható külső jel, ezért nem vallotta szentségnek. El
engedhetetlennek tartotta a bűntudat felébresztését. Mert ez készít fel 
a feloldozás megbecsülésére, nagyságának felismerésére. Ez nem puszta 
teológiai kérdés volt nála, hanem mögötte állt az élete, mint teológiája 
minden területén ez felismerhető. Luthernek gyóntató atyja volt. Élete 
végéig gyakorolta a magángyónást. Világos a szava is: „Amikor én gyó
násra intelek, akkor nem teszek egyebet, minthogy erre intelek: légy 
keresztyén!”

Egyházunkban a gyónás istentiszteleti közgyónássá formálódott. Ez 
azt a veszélyt rejti magába, hogy a személyes önvizsgálat elveszíti je
lentőségét. Ennek elkerülésére több kísérlet történt. Külön gyónási isten- 
tisztelet tartható. Erre utal Agendánk. Hangsúlyozni lehet és kell az ott
honi előkészület fontosságát. Az úrvacsorai alkalom előre történő meg
hirdetéséhez csatlakozhat az előkészület fontosságára való felhívás. Foly
tatnunk kell az eddigi kezdeményezéseket. A  konfirmációi oktatásban 
helyet kell biztosítani az Űrvacsorával élésre történő felkészítésnek. A 
konfirmációi istentisztelet előtt közösen kell a konfirmandusokat elő
készíteni az első úrvacsoravételre. Példát kell adni arra, hogy miképpen 
kell az Űr oltárához járulni. A  mind nagyobb jelentőségű nyári ifjúsági 
konferenciákon és kántorképző tanfolyamokon időt és lehetőséget kell 
biztosítani az egyéni felkészülésre, természetesen megmutatva ennek a 
módját.

A  gyülekezetben is hangot kell adni annak a ténynek, hogy ítéletére
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veszi magához a szentséget az, aki készületlen, aki nem hittel fogadja, 
bűneit valóban belátva a feloldozás igéit. Tanítanunk kell, hogy miből 
áll az önvizsgálat. Figyelmeztetnünk kell mindenkit, hogy nem eléged
hetünk meg bűnösségünk általános beismerésével. Szembe kell nézni 
vétkeinkkel. Nevükön kell nevezni bűneinket. Ezek után lesz értékké a 
közgyónás, és biztosítja azt, hogy felkészülten élhetünk az Űrvacsorával.

Mivel a köztudatból teljesen eltűnt a magángyónás lehetősége az 
életkérdésekkel vívódó emberek nem is gondolnak arra, hogy lelkipász
toruk segítségét, tanácsát igénybe vegyék. Ezért tudatosítani kell azt, 
hogy a lelkipásztori tiszthez hozzátartozik a testvéri tanácsadás. Nem 
riadhatunk vissza annak meghirdetésétől hogy felkínáljuk szolgálatun
kat. A  testvéri beszélgetés feloldozással záródó gyónáshoz vezethet. M i
vel a lélekmentésnek ez az útja sokak előtt ismeretlen, ezért kell felkí
nálni. Ne feledjük az Ágostai Hitvallás 11. cikkében ezt olvassuk „A  ma
gángyónást a gyülekezetben fenn kell tartani, bár a gyónásban nem 
szükséges az összes vétkek felsorolása.”

Befejezésül gondoljuk végig azt, hogy Luther hogyan foglalta össze 
az úrvacsora nagy titkát: „Lásd meg mi szép, nagy, csodálatos dolog 
ez, hogy függ minden össze és alkot egy szentségi dolgot. Első az ige, 
mert nélküle a kehely semmi. Azután jön a kenyér és a kehely, mert 
nélkülük Krisztus teste és vére nincs jelen. Újszövetség nélkül nem volna 
bűnök bocsánata. Bűnök bocsánata nélkül nem volna élet és üdvösség. 
Ilyenformán először is az igék szentségbe foglalják a kenyeret és a kely- 
het. A kenyér és a kehely tartalmazza Krisztus testét és vérét. Krisztus 
teste és vére tartalmazza az Űrvacsora szentségét. Az Újszövetség tar
talmazza a bűnök bocsánatát. A  bűnök bocsánata tartalmazza az örök 
életet és üdvösséget. Íme ezt nyújtják és adják nékünk az úrvacsora 
igéi és mi megragadjuk ezt hittel!”

Ferenczy Zoltán

Hogyan formálódnak híveink 
közösségi emberekké

A közösségi ember kialakításának kérdése össztársadalmi problé
maként jelentkezik a mai korban. Társadalmi fejlődésünk (és gazdasági 
előrelépésünknek most már elsősorban nem külső, hanem belső, emberi 
feltételei vannak. Érdemes figyelemmel kísérni különösen a (szociológu
sok idevonatkozó munkásságát és megállapításaikat. „Kritikus hangjuk” 
nem egyoldalú szemléletükből ered, s ha nem állandóan a megtett jó 
utat hangsúlyozzák, akkor ez inem akar hálátlanság lenni az elért ered
ményekkel kapcsolatban. Ezért hangsúlyozza Hankiss Elemér a Diagnó
zisok című könyve (Budapest 1982) előszavában: „A  jó  (megléte kézen
fekvő és (természetes, mindenki, akii józan örül neki és istápolja, de 
nincs szükség arra, hogy idegesen és önigazolásképpen állandóan fölmu
togassuk. Teendő elsősorban nem a jóval, hanem a rosszal kapcsolatban 
van” (12. lp.).

Híveink közösségi tudatát nem vizsgálom külön ebben a tanul
mányban. Meggyőződésem, hogy ugyanazt a (képet mutatnák a vizsgá
lataink, mint a többi hasonló irányú szekuláris felmérések és tanulmá-
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nyak Híveink népünk egészével szorosan összeforrva élte át a II. világ
háborút és az utána következő évtizedeket. Ugyanazok a hatások  értek 
és ugyanazok formálták. Tehát elfogadva a szociológusok felméréseset, 
azok megállapításait kell megkísérelnünk, hogy hogyan tudnánk mi, az 
evangélikus egyház, híveink közösségi tudatát egyházi eszközökkel is 
növelni.

Érdemes megfigyelnünk, hogy a teremtéstörténet megállapítása sze
rint Isten közösségi embert teremtett, a férfi és nő közösségét O hozta 
létre. Ezt úgy is érthetjük, hogy az ember emberségét csak az emberi 
közösségben érheti e l és érheti meg. Minél kevésbé érzi az ember annak 
szükségét, hogy a másik emberrel együtt legyen, annál inkább abnor
mális, különc, esetleg gonosztevő. De mindenképpen embertelen. Tehát 
az ember abban is Isten képe, hogy a másik emberért is van. Élete nem 
öncélú, mert az öncélú élet elválik Istentől, igaz embersége megszűnik, 
az Isten-kép benne összetörik.

Ebből az következik, hogy egyrészt látnunk kell a másik emberben 
az Isten képét és hasonlatosságát. Még akkor is, ha az benne összetört 
és eltorzult (iszákos vagy különc). Azt a tételt, hogy legfőbb érték az 
ember, senki és semmi nem hangsúlyozza olyan erősen, mint éppen a 
Biblia, vagyis Isten! Ezt azért kell újra és újra végiggondolnunk, mert 
még nincs messze tőlünk az az idő, amikor a háborúban lés utána is az 
embert anyagként, személytelen tömegként kezelték, frontra és koncent
rációs táborba küldték vagy lakosságcsere címen idegen vidékekre tele
pítették.

A  másik következtetés, hogy magunkban igyekezzünk megvalósítani 
Isten képét és hasonlatosságát: legyünk emberek, közösségi emberek. 
Az állatvilágtól többek közt abban is különbözünk, hogy számunkra az 
emberség olyan adottság, ajándék, aminek a megvalósítása állandó kö
vetelmény és cél ds. A  kutyát soha nem kell arra biztatni, hogy kutya 
legyen, mert nem tud nem kutya lenni. De az ember nagyon tud nem 
ember, vagyis embertelen lenni. Mi minden pillanatban az elé a döntés 
elé kerülhetünk, hogy meg akarjuk-e élni, meg akarjuk-e valósítani ren
deltetésünket a földön, akarunk-e közösségi emberek lenni.

II.

Az embernek és a társadalomnak egyaránt szüksége van a közös
ségre. Az embernek, mert a közösség életet és biztonságot nyújt neki — 
a csecsemőt gondozza, majd tartalmat, célt ad életének, nagyobb haté
konyságot szándékainak, gazdagabb kibontakozás lehetőségét személyi
ségének. A társadalomnak, mint egésznek, mert közösségek gazdag há
lózata nélkül atomizálódik, egyedeire esik szét, tehetetlen tömeggé for
málódik. Képtelen az egyéni érdekek sokféleségét társadalmilag haté
kony csoportérdekké felerősíteni, egymással szembesíteni, s ezzel ön
maga belső önmozgását, fejlődését biztosítani. Közösségnek az emberek 
olyan együttélését nevezem, amelyet a következő négy tényező iköt ösz- 
sze: közös érdek, közös cél, közös értékrend és a fenti három tényező 
megélésének tudata vagy más szóval, a „mi” tudat. Nem egyszerűen az 
együttélés, hanem ,az együvé tartozás tudata a közösségteremtő erő.

Ha az emberek magukra maradnak feszültségeikkel, nem találnak 
biztonságot és megerősítést egy-egy küzösségben, ha érdekeik beléjük 
fojtódnak, s csak sunyin érvényesíthetők, s ha körülöttünk mindenki 
ugyanilyen bizonytalanságban, s kiszolgáltatottságban érzi magát, akkor
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lábra .kap a társadalmi együttélés egyik legpusztítóbb betegsége, amely
nek tünete: kisebb-nagyobb mértékben mindenki kielégületlen, minden
ki bizalmatlan, türelmetlen s ingerlékeny mindenkivel szemben.

III.
összetartozás tudata nélkül nincs gyülekezet. Az istentisztelet az 

egész gyülekezetei reprezentálja. Mégis gyenge az a gyülekezet, ahol az 
istentiszteleti életben kimerül a gyülekezeti élet. Zur Nieden hasonlítja 
az egyik könyvében a gyülekezetei a szövőszékhez, ahol a hosszanti 
szálak az listentiszteleten vannak kifeszítve: Istentől az emberig, a szó
széktől a padokig. A keresztszálak adják meg ezeknek a hosszanti szá
lak tartósságát, az igazi gyülekezeti közösség, az ember-ember közti 
kapcsolat, ami bibliaórák, beteglátogatások, közös munkák, közös ter- 
vezgetések során alakul ki. Ha az istentisztelet- után úgy szaladunk 
szét, mintha sohasem láttujk volna egymást, még nem is köszönünk egy
másnak, akkor nem alakulhat ki tartós gyülekezeti és egyházi közösség.

Hal ismerjük meg egymást? Hol cseréljük Iki gondolatainkat és ta
pasztala tainkat? Hol tudatosul az összetartozás-tudatunk? Hol lesz a 
sokaságból közösség? Ezzel’ eddig nem sokat törődtünk. Zimzendorf mon
datát: „Nincs fceresztyénség közösség nélkül” sokan pietista túlzásnak 
tartották. Sokan nem tudják elképzelni, hogy evangélikus keresztyének 
csak azért jöjjenek össze, mert ők keresztyének és evangélikusok.

A szabadegyházi kis közösségek abból élnek, hogy megkísérlik az 
őskeresztyén életformát, a kis közösséget megvalósítani. Ez a vonzóere
jük és nem a tanításuk.

Győzzük le félelmünket a kis közösségekkel kapcsolatban. Töreked
jünk az istentiszteleteken túl a sokszínű gyülekezeti életre. Ne tartsuk 
helyesnek és jónak, Ihogy ha egyesek csak az istentiszteletre járnak el, 
mert akkor hamar hiábavalóvá válik a missziói munkánk. De azt se 
tartsuk jónak, ha valaki csak a ikis közösségbe jár el, a gyerek-biblia- 
órára, az ifjúsági órára, az imaórára, a presbiteri ülésekre, de az isten
tiszteletet. nem látogatja. Elveszti az összgyülekezet látását, a nagy kö
zösség tudatát és megszűkülhet, elszektásodhat.

Rendtorff eszméltetően kérdezi: Befogadja az újonnan jötteket a 
gyülekezet? Lelki otthonukká válik? Nyugtalanító kérdés ez mindany- 
nyiunk részére. Hol maradnak azok, akiket az ige megragad, akik az 
új élet küszöbéig eljutnak? Ki mondja nekik: Testvér, szeretettel fo
gadunk a mi közösségünkbe! Járj és küzdj v elünk. Mi is az Urat akar
juk követni, segítünk téged, te segíts bennünket, Ki tad tanácsot a hit
ben elindultnak? Ki, áll melléje imádságával, ha az, úton előkerülnek az 
elháríthatatlan nehézségek? Ki adja számára a szeretet, a hit, az imád
ság atmoszféráját? De ez nemcsak az új emberekre vonatkozik, hanem 
mindazokra is, akik igazán keresztyének. A  személytelen egymás mellet- 
tiség, amit a mai átlagkeresztyénségben találunk, nem jó talaj az igaz 
keresztyénség számára.

IV . v

Szeretnék mindenkit emlékeztetni azokra az elgondolkoztató Lelki
pásztor-cikkekre, amik az utóbbi években ilyen irányban megjelentek. 
Közösségi emberekké leginkább a közösségi életforma gyakorlásán ke
resztül, mint példán keresztül lehet az embereket elvezetni. Erre utal 
dr. Káldy Zoltán 1977-es püspöki jelentése (Lp. 1978. 65—76. Ip.)
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Az egyház négydimenziós missziói szolgálatának negyedik eszköze a 
közösségi élet. Mivel a közösségről már a diakóma és az (istentisztelet 
kapcsán szóltam, most nem annyira a közösségre, mint inkább az élet- 
re szeretném tenni a hangsúlyt. Arra, (hogy a misszió eszközévé lehet a 
gyülekezet azáltal, hogy éli Jézus Krisztus evangéliumát Megéri 
újra elolvasni az egész (püspöki jelentest és az alabbi cikkeket is. Az új 
lakótelepek lelkigondozásának kérdése (Lp. 1980. 265—-.69.), Népi, nem- 
zeti közösségünk (Lp. 1982. 84-89.), Az ifjúság beepitése a gyülekezeti 
közösségbe (Lp 1982. 89—95.), Tervszerű közös munka l(Lp. 1972. 49-  
493 ), A gyülekezet tanítása (Lp. 1971. 600-606.), Magányos a közösség
ben (Lp. 1982. 95—100.).

A fenti cikkek nem foglalkoznak a keresztyén családok kérdésével, 
a csecsemők és kisgyerekek nevelésével, noha az általános neveléstudo
mány egyre döntőbbnek .látja ennek a kornak a jelentőségét. Ezért fog
lalkozom ezzel most részletesebben.

V.

A család a társadalom alapsejtje, ahol mindnyájan tanuljuk a szo
cializáció alapfogalmait és a magatartási normákat, illetve alapszinten 
gyakoroljuk is azokat. Itt tanuljuk meg a konfliktusaink feldolgozását, 
illetve itt tanulunk meg konfliktusokkal-feszültségekkel élni. (Meg kell 
osztanom a süteményemet a testvéremmel, részt kell vennem a családi 
munkában =  tudatos önzetlenségre, munkamegosztásra való nevelés.) 
A  családban az egyenlőség és partnerség gyakorlása a társadalmi egyen
lőség, a szociális-szocialista embertípus kialakulásának föltétele. Ez azt 
jelenti pl., hogy a családi hierarchia leépítése elősegítheti az egész tár
sadalmi légkör javulását, a patriarháiis gondolkodás megszűnését.

Sokkal élesebben fogalmaz dr. Hermann Alice „Emberré nevelés" 
(Budapest, 1982. I. kiadás 1945) című könyvében. Kolozsvári Grandpierre 
Emilre hivatkozva a társadalmi betegség négy tünetét említi: a lelki 
köd, a félelem, az őszinteséghiány és a szociális érzék hiánya. Mindezt 
a hibás gyereknevelésnek !is köszönhetjük. „A  diagnózis talán túlzottnak 
hangzik. De ha végignézünk közelebbi és távolabbi ismerőseink során, 
vajon nem látunk-e szédtében-hosszában mélységes tompaságot? Az em
berek látóköre meglepően szűk, érdeklődésüket kitöltik a mindennapi 
gondok, a szomszédok pletykát, és azonfelül legfeljebb az az aktuális 
témakör, amit az újság, és a propaganda a közvéleménybe dob. Egy-egy 
felvillanás, művelődési szándék az ifjúkorban, aztán ismét mindent ellep 
a köd. Ne áltassuk magunkat azzal, hogy csak az élet nehézsége lan- 
kasztja el |a szellemi frisseséget; az (odafigyelő szem jól látja, hogy a 
csodálkozásra való készség, a kérdésekhez szükséges kíváncsiság, a vé
leményalkotás bátorsága az, ami belőlük kihalt.”

„A  véleményalkotás bátorságának hiánya már a felsorolt tünetek 
másodikét érinti. Mert mondanunk sem kell, félelmen nem testi félel
met értünk. Hogy az emberek nagy átlagánál milyen kicsiny az úgy
nevezett erkölcsi bátorság, a kiállás mersze, azt a közelmúlt időkben 
szomorúan tapasztalhattuk. Igen kevesen voltak azok, akik szembe 
mertek szállni a közvéleménnyel. Rendszerint ennél jóval kisebb tel
jesítmény előtt megtorpannak: egy följebbvalótól kikövetelni a magunk 

tiltakozni egy szokássá vált jogtalanság ellen, — de akárcsak 
különvéleményt hangoztatni egy összehangolt társaságban, már mind 
mérhetetlennek látszó feladatok” (15. lap).

43



A gyerek, aki legfontosabb problémáira nem kap választ, leszokik 
a kérdezésről, leszokik lassan a gondolkodásról is  A  felnőttek elzár
kózásukkal, hatalmi viselkedésükkel elérik azt, hogy a gyerek a felnőtt 
világát nagyjából megváltoztathatatlannak érezze. Ha a szeme láttára 
változó és változtatható dolgok ellen tiltakozik is, e „világrend” ellen 
nem mer fellázadni. Nem mer lázadni később a társadalom „világrend
je” ellen sem, bármilyen méltatlan, helyzetben van is.

A  hatalmi távolság felnőtt és gyerek között meggátolja a szociális 
élet csíráinak kisarjadását. A  nevelésnek a jövőre kell irányulnia. 
Ha nem a jövőre (irányul, hanem csak a közvetlen jelenre, a pillanatnyi 
szükségletet elégíti ki (az „engedelmes gyerek”, akkor tökéletes az ido- 
mítás, ami Mérei gyerekpszichológus szerint a „diktatórikus jellegével, 
fasiszta—kapitalista társadalom berendezéséhez tartozik” . Talán még 
régebben is követhető eredete. „Nemcsak a rabszolgatartó társadalmi 
formákra gondolunk, hanem a majomtársadalmakra, amelyben, a vezér, 
dominálja a hordát és a családfő a családot. Jelenlétében még enni is 
csak akkor szabad, ha megengedi. Az egész magatartás mélyén pedig 
ott lappang az a kapitalista alapérzés: a gyermek az anyja tulajdona” 
(48. lap).

Ezekre a pedagógiai és szociológiai megfigyelésekre figyelve újra 
át kell gondolnunk a gyerekekkel folytatott esti beszélgetéseket, közös 
bibliaolvasást és imádságot. Ezeket eddig a személyes istenhit kialakí
tása érdekében -szorgalmaztuk. Most -azonban -arra jis rámutathatunk, 
hogy ezek elhanyagolása mind időhiány, mind az esti tévénézésünk 
miatt, gyermekünk személyiségét károsíthatja.

Ne féltsük a (tekintélyünket, amikor emberi hibáinkról, kudarcaink
ról beszélünk a gyerekeinknek is. Számukra „emberközel” kerülünk ez
által, felbátorodnak és kérdezni fognak bennünket nyíltan és őszintén. 
Ha (a gyereket á valóságba akarjuk belenevelni, akkor helyezzük is őket 
bele a valóságba. Vegyük emberszámba, -és fogadjuk be a családba 
és -a gyülekezetbe teljes jogú tagnak. A  „gyerekes kérdéseit” vegyük 
komqlyan. Hitünket-életünket ne rejtsük el előle. Tulajdonképpen az 
emberi méltóság tiszteletbentartását a -gyerekekre is érvényesnek kell 
tartanunk! Jézus figyelmeztető szavát: Engedjétek hozzám jönni a gye
rekeket, így is kell értenünk.

Születéstől a koporsóig minden, bajnál és veszélynél ránk tör a bi
zonytalanság érzése. Felébred a vágy, hogy -valamiben megkapaszkod
hassunk, úgy megkapaszkodhassunk, mint hajdan anyánkba akartunk 
megkapaszkodni. „A  megkapaszkodás ösztöne az embernél nemcsak szó 
szerint, kézzel való kapaszkodásban tör elő. Nem, jó az embernek egye
dül (lenni — mondja az Írás, és ezzel, kimondta az emberi lét ősi tör
vényét” (101. lap). Azért ősi ez a törvény, mert az ember őshelyzete 
sem a magány, hanem a szoros ös-szeforrottság a környezetével-társa- 
dalmával és Teremtőjével.

Nálunk a gyerekbibliaórára már 3 éves kortól hozzák a gyerekeket. 
Kérjük a szülőket, hogy ha kell több alkalommal is maradjanak a gyer
mekük mellett. Az anyjuk kezét fogva induljanak e l a gyermekbiblia- 
kör felfedezésére. A  cél az, hogy az első találkozás a gyülekezettel ne 
hagyja benne a kidobatásnak, a becsapásnak, a szörnyű bizonytalanság
nak keserves emlékét, hanem örömmel épüljön be la gyülekezet 'közös
ségébe. Egyéniségét figyelembevéve éljük vele át a közösség-összetar
tozás számtalan örömét, hogy ő maga majd közösséget akaró és formáló 
felnőtté váljon.
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VI.
A felnőtté válás folyamatában fontos és életformáló az iskolai és 

ifjúsági közösség. Ennek a korszaknak széles az irodalma mind világi, 
mind egyházi vonalon. Az, egyházi megnyilatkozásokban háttérbe szorul 
az a fontos felismerés, hogy valamilyen ésszerű feladatot kapjon a fia
tal. A  fiatal akarati életét elhanyagolni és azt nem motiválni, nevelői 
tévedés. A  jól végzett munka tudata ébreszti fel a közösségi tudatot. 
Ha a munkát rosszul végezte el, látva a kudarcot és hogy más nem 
végzi el azt a munkát helyette, támad fel a felelősség érzése a közös
ségért. Tehát helytelen helyette elvégezni a munkáját, illetve lebecsülni 
azzal, hogy úgyis elvégzi azt más is.

VII.
Egyszer foglalkoznunk kellene az utolsó nagy nevelési periódussal, 

a fiatal házasok és fiatal szülők nevelődésével. A  közös életút kölcsönös 
nevelést eredményez. A  fiatalok figyelnek egymásra, hisz a szerelem 
nyitva tartja szemüket egymás meglátására és megbecsülésére. Óriási 
és talán utolsó lehetőség a pozitív megváltoztatásra.

A közösségi nevelés a gyerekek születése után még fokozott egy 
ideig. Közvetlenül láthatják felelős tetteik hatását. A  növekvő család 
kis közösséget álkot és formálja a felnőtteket, közösségi tudatot és fele
lősséget ad.

Sajnos a családi közösség megszürkülhet és ellaposodhat, ha nincs 
ott a megújulás lehetősége. Mi azért is ajánljuk a családoknak a közös 
imádkozást, a gyülekezeti élet számtalan alkalmát, de főleg az isten- 
tiszteletre való közös járást, hogy egymásra is figyelő szeretetük Krisztus 
szeretetén megújuljon. így elkerülhetik a családon belüli elmagányoso
dást. a közösségi tudat csökkenését, az „elembertelenedést” . Mert em
bertelen ember iaz, aki nem tudja vállalni a közösséget la többiekkel.

Missura Tibor
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Megemlékezés

URBÁN ERNŐ
1908—1943

Urbán Ernő evangélikus telkiész ez év — 1982., mikor e sorokat írom, 
— szeptember 30-án lett volna 74 éves. Még közöttünk lehetne. Még szol
gálhatna tudásával, példaadásával, lelkes beszélgető készségével. Földi 
élete mindössze 34 év volt, — s ebből alig tíz év a lelkészi szolgálat. M i
lyen rövid idő — s mégis mily gazdag termés! Derékbatört pálya? Isten 
országában ilyenek nincsenek, mert „Mind jó amit Isten tészen.” és „Az 
Úr csodásan működik, bár útja rejtve van”.

Életrajzi adatai röviden: 1908. szeptember 30-án született Stájerlak- 
Aninán, Krassó-Szörény megyében. Szülei Urbán Arnold kohómérnök és 
Stiegler Emma tanítónő. 1926-ban érettségizett a pécsi reáliskolában. 
Teológiai tanulmányait a soproni evangélikus teológiai fakultáson vé
gezte. 1931. október 26-án avatta lelkésszé Raffay Sándor püspök. Teoló
giai tanulmányait a bécsi Collegium Hungaricumban (1931. 11. 15.—1932.
3. 15.) és Bázelben (1932. 3. 15.—7. 15.) folytatta. Anselmus-könyvének 
előszava szerint „a soproni alma mater tanárai” mellett döntő teológiai 
hatásokat kapott Eduard Thurneysen bázeli, Georg Merz betheli és Erich 
Seeberg berlini professzoroktól.

1932. októberétől 1934. novemberéig segédlelkészi szolgálatot telje
sített a mezőberényi, pestszentlőrinci és budavári gyülekezetekben. 1934. 
október 1-én pályázatot nyújtott be tábori lelkészi állás elnyerésére. Pró
baszolgálat után 1935 Októberében tett ténylegesítési  vizsgát.

Itt meg kell államunk egy pillanatra. Miért lett Urbán Ernő, ez a ki
váló képességű, sokoldalúan művelt teológus — tábori lelkész, amikor — 
amint ez egész nyomon követhető életművéből is kitűnik — egy világ 
választotta el a Horthy-hadsereg „szellemiségétől” s attól, amit akkori
ban általában a tábori lelkészektől elvártak. Hiszen éppen egyik legna
gyobb hatású teológiai mestere, Thurneysen nevezte, egyik írásában a — 
svájci! — tábori lelkészetet „eine unmögliehe Exisztenz”, képtelen lét
nek! Ő maga egyik beszélgetésünkben azzal indokolta lépését, hogy ez a 
viszonylag kevés időt igénylő hivatalnoki elfoglaltság biztosította szá
mára a legtöbb időt tudományos munkája folytatásának. Semmiképpen 
nem tekintette azonban véglegesnek; a teológiai fakultásra készült. Nem 
rajta múlt, hogy e reménysége nem vált valóra.

Budapesti szolgálat után 1941-ben Sopronba került, ahol a Rákóczi 
Ferenc hadapródiskolában és a Zrínyi Ilona tiszti leánynevelőben vég
zett hitoktatást, s ellátta a helyőrség lelkipásztori teendőit.

1941 februárjában tett teológiai doktorátust a rendszeres teológiai 
szákon summa cum laude minősítéssel.

1936. április 28-án kötött házasságot BalikÓ Eszterrel.
1943. január 10-én frontszolgálatra vezényelték — súlyos cukorbetegsége 
ellenére.

1943. január 3-án látták utoljára a Don-kanyarban, Kasztornoje 
mellett.
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1. A teológus
Urbán Ernő ízig-vérig teológus volt. A kérdéseket — s mint látni fog

juk, érdeklődése igen széles körű volt, átfogta a kultúra, társadalom, po
litika köreit — mindig teológiai látása felől közelítette meg. Teológusnak, 
az egyház tanítójának készült és az is volt egész életében a neki adott 
talentumok mértéke szerint.

Ennek jele és maradandó értékű bizonyítéka teológiai doktori disz- 
szertációja, megítélésünk szerint az utobbi félszázad egyik legjelentő
sebb alkotása hazai evangélikus területen. „Krisztus keresztje” — Ansel- 
mus tanítása a váltságszerző halálról, Budapest—Sopron, a Keresztyén 
Igazság kiadása, 1941. A  művészi címlapot Révész István lelkész ter
vezte — ő is az értelmetlen háború áldozata lett. A  322 oldalas könyv 
részletes ismertetésétől természetesen el kell tekintenünk. Előszavában 
így vall Urbán Ernő kitűzött feladatáról: „Könyvem tárgya szigorlati 
dolgozatom tétele: Canterbury Anselmus tanítása Krisztus helyettes elég
tételéről. Az azóta eltelt tíz esztendő alatt állandóan foglalkoztatott ez a 
kérdés, az evangéliumi központi üzenetének kérdése, külföldi tanulmány- 
utaimon és itthoni szolgálataim közben” . Vagyis az a kérdés: hogyan 
nyerhet üdvösséget az ember? („Wie kriege ioh einen gnadigen Gott” , 
Luther!) Úgy, hogy Isten emberré lett érette. Az incarnatio — Isten em
bersége (Barth), úgy tűnik ma is egyre időszerűbb, központi kérdés, té
ma. Mivel Isten emberré lett, köze lehet mindemhez, ami az ember, az 
emberiség ügye — ma így fogalmaznók az anselmuszi témát.

Mi sem áll távolabb Urbán Ernőtől, mint a teológia öncélú műve
lése. Ezzel a súlyos vértezetű, látszólag elvont kérdéseket görgető munká
val is — a gyülekezetét akarta szolgálni. „Nemcsak az egyház tanítóinak, 
lelkipásztorainak, hanem az egyház élő és öntudatos tagjainak is szük
ségük van arra, hogy letelepedjenek az egyetemes keresztyén anyaszent- 
egyház nagy bizonyságtevőinek és keresztyén gondolkodóinak lábához.” 
(297.) És: „Nyíltan el kell árulnom, hogy egy titkos vágy és remény élt 
szívemben. Olyan magyar nyelven és olyan egyszerűséggel szerettem vol
na írni, hogy minden gondolkodó és elmélyedő ember, teológus és gyü
lekezeti tag egyaránt, haszonnal forgathassa könyvemet” . Íme, itt feltet
szik Urbán Ernő egyik nagy szándéka: magyar teológiát szeretné mí
velni s erre másakat is ösztökélni!

Végül, de nem utolsósorban témaválasztása és annak kidolgozása is 
ökumenikus lelkű teológust mutat — 1941-ben! — „Jelentős Anselmus 
tanítása az ökumenikus kérdés és a különböző hitvallású egyházak igazi 
párbeszéde és vitája szempontjából is. A canterbury-i érsek bizonyság- 
tételén alapszik az egyetemes keresztyénség irányadó, alapvető tanítá
sa ... szemünkbe tűnik az a messzeható tény, hogy Anselmus jellegzetes 
hitbeli látása mind a reformált, mind pedig a reformációt elutasító egy
házakban fontos helyet kap.” (14.) „Az igazi, központi kérdésekről foly
tatott vitatkozás az útja az ökumenikus munkának, amely háta mögé 
veti a múlt félreértéseit, a szenvedélyes hitviták elkeseredését és ezek 
helyett az ellenféllel együtt az ige ítélőszéke elé áll.” (15.) „Nemcsak el
vi és elméleti tétel az, hogy a reformáció nem teremtett új egyházat, ha
nem csak megtisztította és megjavította az egy egyetemes apostoli anya- 
szentegyház látható, történeti megjelenési formáját, újra teret adott az 
elő ige gyülekezetformáló hatalmának — hanem ezt a belátásunkat gya
korlatilag is érvényesítenünk kell. A  Krisztus Urunk által alapított és 
szerzett egyháznak másfélezer éves múltjával kapcsolatunkat ápolnunk 
es erősítenünk kell.” (281.)
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Urbán Ernő persze jól látja az anzelmizmus veszélyeit is: a kiengesz
telés jogi irányba torzulását és a kereszt üdvténye mellett a feltámadás 
jelentőségének elhalványulását. „A  kiengesztelődés csodája majdnem el
takarja a megváltás reménységét...  a jogi rend érvényesülése félreért- 
hetővé teszi Krisztus emberségének döntő szerepét.” (204.)

Témaválasztását így indokolja: „ A canterbury érsek tanításának 
megismerése kínálja a legjobb alkalmat, hogy leszámoljunk a XIX. sz. 
uralkodó vallásával az idealizmussal és a szabadszelie-mű kegyességgel. 
Ez a harc egyike az égető, esedékes feladatoknak, amelyek reánk, ma
gyar teológusokra várnak” . (278.) És: „Legyen ez a könyv dadogó, gyarló 
bizonyságtevésével útmutató és segítség sokak számára, hogy megnőjön 
szemükben és szívükben a kegyelem csodája, a kereszt titka ... a vje 
crux, spes unica!” (298.)

2. Az igehirdető
Teológiai, tudományos felismeréseit lelkipásztori gyakorlatában vál

totta „aprópénzre” . Szenvedélyes és odaadó, a másikat mindig komolyan 
vevő, figyelmesen hallgatni tudó, beszélgető partner volt. E mellett lel
kes és fáradhatatlan szervező, a közösségi munkát és egyéni érvényesü
lésnek mindig előbbre helyező, alázatos és önzetlen. Valamiféle „teológus 
kaláka” lebegett szeme előtt, — mondotta nem egyszer. Egyszer felhívta 
figyelmemet arra: el kellene készíteni a magyarhoni protestáns teoló
giai-egyházi irodalom elérhető teljességű bibliográfiáját. Szándékait, 
mint annyi egyebet, keresztülhúzta a háború.

Istentiszteleti prédikációs munkásságát most, csak nyomtatásban is 
megjelent, prédikációi alapján mérhetjük fel. Kéziratos hagyatéka — en
nek tekintetbe vétele szétvetette volna e megemlékezés kereteit — még 
feldolgozásra vár.

1937-ben jelent meg Scholz Lászlóval közös prédikációs kötete: 
„Krisztus hatalmában”. A cím magában is programadó, a közös vállal
kozás — tudtommal nálunk szokatlan — nyilván jeles példákat (Barth— 
Thurneysen, Thurneysen—Lüthi) követ. S a két, elöljáróban mottóul vá
lasztott ige: Jer 20,7 és Fii 3,7—114 mutatja az elhivatás tudatát és a 
Krisztus-prédikólás szándékát. Az Utószóban így vallanak erről a szer
zők: „A  reformáció üzenete: az evangélium teljes híradása. Ez csorbult 
meg, sőt kallódott el az idők folyamán. Újra felfedezni és újra megszó
laltatni ezt az üzenetet: ez volt szándékunk” (163).

Urbán Ernőnek tíz prédikációja található a kötetben, nincs jelez
ve, hol hangzottak el. A fenti szándékot jól mutatja textus-témaválasz
tása. Szinte alaphangütést ad mindjárt az első: „Az ébresztő ige” (lSám 
3,1—11). A  többiek: „Kegyelmes az Isten” (Mt 20,1—15), „Térjetek meg” 
(Mt 28,16—20), „Szükség néktek újonnan születnetek” (Jn 3,1—8), „Krisz
tus győz!” (Csel 10,39—41) „Vettetek-e Szentlelket?” (Csel 19,1—7) „Meg
megújuló élet” (Róm 12,1—2), „Bővölködjetek reménységben” (Róm 
15,4—13), „Szabadulás a paráznaságból” (T. Thess 4,1—8), „Meghalt a ha
lál” (IThess 4,13— 14).

E címek, témák s a textusok, mind a reformátori teológia alapté
máit, hitünk és életünk fő kérdéseit veszik célba, szólaltatják meg, min
dig pozitív előjellel, vagyis az evangéliumot, Isten szeretetét, üdvözítő 
cselekvését kiemelve. Másrészt érződik bennük a 30-as, 40-es évek hazai 
ébredésének árama is. Jellemzi ezeket az igehirdetéseket az írásszerűség, 
textusszerűség, néha szinte homilia szerűen. Hosszas bevezetés helyett 
többnyire is medias res belevágnak a mondanivalóba, az explikáció és
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applikáció együtt halad — a hallgató—olvasó percre sem kételkedhetek, 
hogy róla van szó, tua res agitur! Krisztus-hirdetés mindegyik — „Krisz
tus az ige és az ige Krisztus” —, a szó legjobb értelmében evangelizáció 
a jellegük, sürgetően döntésre hívó, de nem agresszív, hanem missziói. 
Éles bírálata a kegyes, vallásos, önmagával elégedett embert veszi célba, 
leplezi le s hívja — hitre! Együtt hirdeti az evangéliumot és a törvényt. 
E mellett az akkori prédikációkban eléggé ritka felelősségvállalást is 
megtaláljuk a világért. Az alvó egyház ... élete mozgalmas, de nem tá
mad belőle igazi segítség a világ számára. Megelégszik vallásosságával 
és nem törődik az „istentelen” világgal. Pedig „Isten nagy dolgot akar a 
világgal és ezért szólítja az egyházat” (11—12). „Nem vesszük észre, hogy 
Isten a világba küld minket és a világgal együtt üdvözít miniket, vagy 
a világgal együtt hagy minket kárhozatban” (40).

Prédikálásának stílusa ízes, szemléletes magyar nyelv, rövid monda
tokkal, idegen kifejezések gondos kerülésével.

3. Felelős kortárs
Ezt a világért, konkréte : környezetéért, népért, nemzetért, társada

lomért való szenvedélyes felelősségvállalást tükrözik Urbán Ernő egyéb 
írásai is. Tanulmányai, cikkei zöme a „ Keresztyén Igazság” c. folyóirat
ban jelent meg 1934—42. években. „Az evangélikus értelmiség folyóira
ta”, olvassuk a havonta megjelenő lap alcímében. Karner Károly soproni 
teológiai tanár szerkesztette. Urbán Ernőnek összesen 34 cikke jelent 
meg a lapban.

Témái bár, mint mondottuk ízig-vérig teológus volt — vagy éppen 
őzért — nagy többségükben közéleti, társadalmi, egyháztársadalmi jel
legűek. Némely témára többször is visszatér. „Az ifjú értelmiség kérdé
se”, 1934/101—104. és „A nemzedék-kérdés egyházunkban”, 1938/244—250. 
— „A reformáció üzenete mag”, 1936/223—226. és „Reformáció — ma”, 
1942/237 kk. — „Evangélikus öntudat”, 1935/136—141. és „Vallásosság, ke
resztyén világnézet, evangélikus öntudat és hit”, 1936/176— 182. — „Az új 
magyarság Magyarországa”, 1938/309—312. és „A nemzetért”, 1939/290 kk, 
valamint „Az új magyar életforma”, 1939'38 kk, végül „Magyar politikai 
gondolatok”, 1941/195—201.

_E cikkekben s természetesen a tovább felsorolandókban is, nyilván
valóak Urbán Ernő korlátai is. Korából, amelyben élt, ő sem tudott egé
szen kilépni. Ezért nagy hiba volna minden mondatát mai szemmel mér
ve mérlegre tenni. A kibontakozást általában abban az irányban keres- 
te, ahol a népi írók, falukutatók: a parasztság kultúrájához, az ősi népi 
gyökerekhez való visszatérésben. Ez azonban akkor a leghaladóbb vo
nulatot jelentette.

Ide tartozik, hogy érzékenyen reagált a kor felvetette kérdésekre, 
így pl. „Harc az Ószövetség ellen”, 1935/78—80. c. cikkében élesen állást 
foglalt a náci ideológiától sugállt Ószövetség elleni harccal szemben. „ls
en parancsuralma”, 1938/3 kk c. cikkében a kor „levegőben levő” szó

használatával élve tesz határozottan bizonyságot Isten első parancsola
tának — ne legyenek más Isteneid — érvényéről. „Egyházunk háborús 
szolgálata", 1942/194 kk c. cikkében a háború dúlásának közepette méri 
,fel az egyház helyzetét: „Az elemi dolgokra, a lényegre kell most szorít
kozni!” Gyakorlati útmutatást is ad, pl. a laikusok szolgálatba állításáról 

sok lelkészt behívtak már ekkor! — s az igazi feladatot e szóban tö
möríti: hinni!

Látóhatára kitágul a szűkebb hazán túlra is s így keresi a jövő út-
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ját „Új Európa felé”, 1941 171 kk c. cikkében az európai szellem kialaku- 4 
lásának történeti elemzésével s bírálja az akkori kibontakozási kísérle-  
teket. Utolsó a lapban megjelent cikke is „Forgószínpad”, 1942/172 kk,  
a magyarság helyét keresi a világtörténelmi vajúdásban. „Itt az ideje, 
hogy véget érjen gyarmat-szerepünk, rá 'kell ébrednünk saját kultú-  
ránkra, nemzeti küldetésünkre” — s Bartók, Kodály, Győrífy István, 
Kós Károly, Medgyesi, Móricz, Illyés nevét említve jelzi a követendő 
irányt.

Sajátosan evangélikus egyházi kérdésekkel foglalkozó cikkei:  
„Evangélikus könyvpolitika”, 1936/163— 168, „Középosztályunk válasz
úton”, 1937/259 kk, és „Nevelés és evangélium”, 1937/206—209. Az első-  
ben nagyszabású egyházi sajtótervet vázol fel, „A  legsürgősebb teendő az 
élő, személyes hitet adó és erősítő könyvek kiadása” . Sürgeti a magyar 
nyelvű evangélikus könyvék teljes bibliográfiájának összeállítását.

Ökumenikus felelősségét jelzi „Barth Károly Magyarországon” 
1936 262—263. c. cikke és a „Barth”, 1937/5 kk című. Ez utóbbi a legala-  
posabb Barth-értékelés evangélikus talajon abban az időben. „Akinek 
szívügye egyházunk megújulása, az nem kerülheti el Barth megismeré
sét” , írja. — Már Anselmus-könyve is jelezte, hogy nyitott az ökumeniz- 
mus ügye' felé. Ezt mutatta „Egyetemes keresztyénség, vagy keresztyén 
unió?” c. 1938/20 kk, cikke, amely válasz Bangha Béla S. J. uniót sür
gető cikkére. A „Történelmi számvetés”, 1939 148 kk, c. tanulmánya tkp 
Márkus Jenő „A  liberális szellem a református egyházban” c. könyvé
nek ismertetése, ezen túl azonban teológiatörténeti elemzés is.

S végül, de nem utolsósorban néhány sajátosan teológiai témát is 
feldolgoz a lapban. így a „Szolga akarat — szabad akarat”, 1938/182 kk, 
írásában Luther és a Hitvallási Iratok alapján az akaratszabadság kér
dését tárgyalja. „Steril keresztyénség”, 1939/226 c. cikkében a gyümöl
csöző élet titkát a Lélek vezetésében látja. A  „Bevezetés az Újszövetség
be” c. sorozatban — más szerzők mellett — négy cikket írt: „A Biblia 
világa”, „A megígért Szabadító”, „A hit igazsága”, Misszió és gyüleke
zet”. Mind az 1941. évf.-ban jelentek meg. írt ezenkívül öt bibliai elmél
kedést is: „Jászol és kereszt”, 1935/281, „Élet, élet örök élet”, 1936/77, „Az 
üdvösség útja”, 1939/253, „A lélek tüzében”, 1940/117, „Önbírálat”, 
1940/274. Ezekre mindazok a jellemvonások illenek, amiket igehirdeté
sével kapcsolatban általában elmondottunk: biblikus, lutheri veretű 
evangéliumhirdetés.

Nagy szívügyét, a nyelvében, gondolkodásmódjában, szerkezetében 
magyar teológia megteremtésének elősegítését külön tanulmányban fejti 
ki „Magyar egyházi nyelvet”, 1940/267 kk, sok konkrét javaslattal. Ez a 
téma, mint mindjárt látni fogjuk visszatér egy másik, a „Lelkipásztor” 
folyóirat számára írt tanulmányában.

E folyóirat 1935— 1942. évfolyamaiban Urbán Ernőnek öt tanulmá
nya jelent meg, egy könyvismertetése és 6 prédikációvázlata, illetőleg 
teljesen kidolgozott igehirdetése.

A tanulmányok mind a keresztyén hit és élet, az egyházi tanítás és 
gyakorlat központi kérdéseiről szólanak. Ezekben is a felelősséget vállaló 
kortárs, testvér szól. „Az Istennel való közösség”, 1935—36,70 kk „nem 
magánügy, közügy!” Egymásnak és minden teremtménynek tartozunk 
azzal, hogy segítsük egymást — írja. Itt is, mint eddig gyakran cikkei
ben, prédikációiban, harcba száll a vallásossággal a keresztyénség tiszta
sága érdekében.

A rendszeres teológia művelőjét mutatja „Jézus Krisztus a békesség 
szerző”, 1937—38,155 kk, c. tanulmánya. „Hátunk mögött a kiengesztelés,
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a megszerzett békesség, előttünk a megváltás, a győzelem. E kettő között 
harc és tűrés a keresztyén ember jelene” . „Magyar teológiát , 1940 41,
167 kk, cikkében fejti ki élétreszólóan szorongató szívügyét részletesen. 
Meg kell szüntetni a német teológiától való egyoldalú függést minden te
kintetben és figyelembe venni a svájci, Skandináv, finn, francia, angol 
teológiai irányzatokat és műveket is, sürgeti. Kapcsolódni kell a 16—17. 
századi magyar reformátorok örökségéhez és érvényesíteni a magyar ész
járás jellegzetességeit teológiánkban: a mellérendelést, a tárgyilagossá
got és a szemléletességet. E gondolatdkban Karácsony Sándor hatása is 
érvényesül. Másfelől abban az időpontban e követelésnek politikai 
német-náciellenes — éle is volt.

Jelentős tanulmánya nézetünk szerint „Az evangelizáció kérdéséről ” , 
1940—41 478 kk és 526 kk, tehát két folytatásban megjelent írás. Az ebben 
az időben már nagy lendülettel országosan elterjedt evangelizáció elvi 
tisztázását sürgeti, történeti áttekintéssel és tudományos felméréssel, is
mertetve a hazai vitát, Gáncs Aladár munkásságát stb. Az evangelizá- 
oió ügyét sem akkor sem azóta, ismeretünk szerint, ilyen tudományos 
alapossággal evangélikus talajon nem közelítették meg.

A  „Meditáció a vallástanítási tantervről”, 1942/340-ikk cikkében az 
akkori Vallástanítási Tanterv és Utasítás beható elemzését és bírálatát 
adja teológiai szempontból. Végül „A nyugati vallás”, 1942 364-kk Fer- 
dinánd István „Vallás és életforma” c. doktori értekezését ismerteti 
alapos, értékelő elemzéssel.

Igehirdetései az 1942. évf. 11. számában jelentek meg, a Szenthá
romság utáni 19—22. vasárnapokra, illetőleg Reformáció ünnepére. Az 
1936— 37. évf. 121-kk oldalain egy prédikációfordítást találunk Eduard 
Thurneysentől. Itt kell megemlíteni, hogy Urtbán Ernő szerkesztette 
Eduard Thurneysennek ebben a formában csak magyar nyelven meg
jelent „Az ige szolgálata” c. könyvét (1942).

Ez az igen rövid, töredékes, szinte táviratstílusú ismertetés termé
szetesen nem léphet fel azzal az igénnyel, hogy bemutatja Urbán Ernő 
életművét. Legfeljebb a figyelmet hívhatja fel arra s ösztökélhet a vele 
való behatóbb foglalkozásra, kivált az ifjabb nemzedéket, amely hír
ből is alig hallott róla. Pedig .nem vagyunk olyan gazdagok, hogy ha
zai egyházi, teológiai értékeinkről elfeledkezhessünk. S bizonnyal a — 
még élő — egykori kortársak adóssága is a megemlékezés, halála 
negyvenedik évfordulóján. Hiszen reá is vonatkozik Nemeskürty István 
megállapítása: „Ezeket az embereket, ezt a százezernyi férfit egyszer el 
kell siratni. Mert zömében áldozatok voltak.” (Requiem egy hadsere
gért. 1972., 9.) Mégis, mi nem elsiratni akarunk most, sokkal inkább 
hálát adni azért, amit Isten egyházunknak. Urbán Ernőben adott. S 
megszívlelni a fent idézett mű mottójául választott vers egyik sorát: 
„Áldozatunk nem a* gaz jogcíme. Jóra parancs” (Keresztury Dezső: 
„Sírvers”)

Jóra parancs. S elkötelezés arra is, amire az Írás így int: „Ne fe
ledkezzetek rneg vezetőitekről, akik az Isten igéjét hirdették nektek, 
figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket” . (Zsid 13.)

f?s kövessétek hitüket.
Dr. Groó Gyula
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Örömhír a gyermekeknek
l

Mózes elhivatása 

2Móz 3,1—12

Cél: Tudatosítani a gyermekekben, hogy úgy jöjjenek istentiszte
letre, gyermekbibliakörre, úgy olvassák a Bibliát, hogy eközben a szent 
Isten előtt állnak. Bíztassuk őket, hogy ha szívből fordulnak felé, az 
Úr megszólítja őket is. Mássá lehetsz Isten előtt.

Bevezetés
Kivel történt már valami különösen is érdekes dolog? Hallottatok-e 

valamilyen óriási szenzációról? Miért figyel föl erre a világ? Mert 
érdekes, ritkán adódik, híressé tesz valakit, boldoggá vagy gazdaggá... 
— Má is egy ilyen különös dologról fogunk hallani. Egy nagy látvány
ról. A legnagyobbról.

A  , tanítás
1. A nagy látvány. Az égő csipkebokor.
Mózes már negyven éve legeltette apósa juhait a pusztában. A  le

geltetés magányos életet jelent, mert olyan helyre kell menni, ahol 
más nem járt, még lehetőleg dús a fű. Volt ideje gondolkodni azon, 
amit elrontott Egyiptomban. — Mit rontott el? Véletlenül került-e a 
pusztába? Vajon elhagyta őt az Űr? — Ezen a napon megértette Mó
zes, hogy nem. Amikor a Sínai hegyhez ért a nyájjal, meglepődve vett 
észre egy lángoló csipkebokrot. Ahogy érdeklődve közelebb ment, cso
dálkozva látta, hogy a bokor ugyan ég, de nem emészti meg a tűz. 
Hogy lehet ez? — tűnődött Mózes. De nem neki kellett kitalálnia, 
mert egy hangot hallott a bokor felől, amely így szólt: Mózes, Mózes! 
Tudta, hogy az Űr Isten hívja őt.

2. Isten előtt. Másképp. A  levett saru.
Azonnal válaszolt: Itt vagyok Uram! Isten azt mondta neki: Ne 

jöjj közelebb, hanem vedd le a sarudat, mert szent helyen állsz! — 
Mi a saru? — Mózes ezt azonnal megtette, sőt még az arcát is elfedte, 
mert félt rátekinteni a hatalmas szent Istenre. Isten jelenlétének a vi
lágosságában látta, hogy ő csak egy bűnös ember. Ha távol marad et
től a világosságtól, akkor ugyanolyan marad, mint volt. De közel ment 
a hatalmas Istenhez s ezért látta meg nagynak és kezdte el tisztelni. 
Mint ahogy a Napot is kicsinek látjuk innen a Földről, távolról. Pedig 
sokszorta nagyobb Földünknél. S minél közelebb mennénk hozzá, an
nál nagyabbnak, fényesebbnek és forróbbnak tapasztalnánk. Mózes 
tisztelettel odament az Űr elé. Tudta, hogy nagyobb előtt áll, mint 
bárki a világon. Ahogy levette a saruját és elfedte az arcát, úgy ne
künk is másképp kell Istenhez közelednünk. — Hogyan tesszük ezt a 
templomba jövetelkor vagy igeolvasáskor? Ünneplő ruhában jövünk. 
Amint belépünk a templomba, imádkozunk és kérjük az Urat, hogy
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szólítson és áldjon meg. A  Bibliát sem nyitjuk ki imádság nélkül. — 
Ha így várjuk Őt, akkor bizonyosan megszólít bennünket is, mint 
Mózest.

3. Kegyelem. A  szábadítás ígérete.
Figyeljétek csak, mit mondott neki! Bizony láttam népem nyomo

rúságát Egyiptomban és meghallottam a segélykiáltásukat. Tudom, 
hogy sokat szenvednek. Le is szállók, hogy megszabadítsam őket az 
egyiptomiak kezéből. S Mózes most megdöbbent a kért, de nem várt 
segítség hallatán. Valóban, Isten kegyelemből, szeretetből cselekszik 
vele és népével. Nem kiérdemelték a szabadulást, hanem rászorulnak 
és várják. S ez az Úrnak elég. így hallgatja meg ma is kérésünket, 
ha a bűnök, a kísértő vagy nagy gond vesz körül bennünket. Neki 
elég annyi, hogy Őhozzá fordulj mindennel, teljes szívedből.

4. Veled leszek! Mózes elhívása.
Mózesnak azt mondta Isten, hogy őt küldi el, hogy legyen eszköze 

a szabadításban, vezesse ki Izráel népét egyiptomból. Mózes látta, hogy 
erre magában alkalmatlan s így szólt: Nem vagyok én senki, hogy a 
fáraó színe elé és majd a nép élére állhatnék. De az Úr azt mondta: 
Én veled leszek. Valóban, ha az Űr áll mellettünk, akkor sok dolgot 
meg tudunk tenni, amire a saját erőnkből és értelmünkből nem telne. 
Mert hogy velünk van, ez azt jelenti, hogy Ö segít.

Alkalmazás

De akkor van igazán velünk, ha a szívünkben lehet. Szentlelke 
által. Ha először bennünket győzhet le és tisztíthat meg. Ha engedel
mes követői lettünk. Figyeljetek csak gyerekek: ti is tudjátok szol
gálni az Urat. De csak akkor, ha szeretitek és szívetekbe fogadjátok 
Öt. S minél közelebb jöttök Őhozzá (hogyan?), annál nagyobbnak lát
játok Öt, s annál kisebbnek magatokat. Annál világosabban láthatjuk 
bűneinket. S annál inkább érezzük, hogy Őrá van szükségünk. Ővele 
találkozni, Őt befogadni, Őt szolgálni: ez a legnagyobb esemény ezen a 
világon — s veled is megtörténhet!

Aranymondás

Jn  8 ,12  "Én vagyok  a  világ világossága. Aki engem követ, nem
Jár sötétségben.” Ki mondta ezt? Miért ez az aranymondásunk? Ami
kor már az egész világ elveszett volna, s nem azért, mert megérdemel
tük, hanem mert rászorultunk, mert csak ez segíthetett rajtunk: sza
badítót küldött nekünk is Isten, az Úr Jézus Krisztust. A betlehemi 
éjszakában a tűz körül ültek a pásztorok és nagy világosság ragyogott 
föl nekik. Az angyalok hirdették: megszületett a világ Megváltója. 
A napkeleti bölcsek az eget kémlelték és egy csodálatos csillag ragyo
gott föl nekik. Elindultak a világosság nyomán, s a világ Világosságá
val találkoztak. Az Űr Jézus közelében mindnyájan mássá lettek, bé
kességet és örömöt találtak. És ezt a Világosságot visszatükrözték so
kak számára. Mert Jézus magához hív, utána az ő  szolgálatában to
vább is küld bennünket. — Rajz: egy kb. 8X8-as lapra, fényt sugárzó 
gyertya. Aláírva az aranymondás. — Természetesen az órákon sokat 
eneklünk. Ehhez a történethez a „Jézus kopogtat” c. „mutogatós” éne
ket. Minden sora mozdulatokkal kifejezhető.
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Az elhívó Isten népéért munkálkodó Űr 

2Móz 3,13—20

Cél: A  gyermekek értsék meg, hogy nem egy elvont fogalom Isten 
neve. Öt mindenben segítségül hívhatjuk. Szüntelenül cselekvéséből 
ismerjük meg. Ma és mindenkor munkálkodik értünk. A  világról való 
gondviselésben, az. ember megváltásában és övéinek a vezetése által.

Ismétlés
A  történet eljátszása. Aki az Űr szavait mondja, az csak egy hely

ben áll, Mózes szerepel.
Milyen nagyobb világosságra utal az égő csipkebokor? Hogyan, 

miből és mitől szabadítja meg az Úr a mai embert, téged? Miért tesz 
a magáévá? Hogy légy az Ö nevében cselekvő követ, légy világosság, 
melyben az Urat veszik észre.

A tanítás
1. K i vagy? Vagyok aki vagyok. Az örökkévaló.
Ha valaki megbíz egy üzenettel, az üzeneten kívül mit kell tud

nunk? A  megbízó nevét. Hogy ki küld. — Mózes is ezt kérdezte az 
Űrtől: Ha elmegyek Izráel fiaihoz és azt mondom nekik, hogy atyái
tok Istene küldött engem, akkor ők meg fogják kérdezni, hogy ki az, 
mi a neve. Mit mondjak nekik? Isten ezt felelte Mózesnak: Vagyok, 
aki vagyak. Ezt mondd a népnek is: a Vagyok küldött hozzátok. — 
Milyen különös válasz! Milyen furcsa név! Héberül így hangzik: Jahve. 
Vajon mit akart ezzel mondani az Űr? Azt, hogy nem a neve a fontos. 
Az a fontos, hogy Ö van. Hogy van Isten. Egyedül Ö az az Isten, aki 
létezik. Számontartja népét. Aki van, tehát most és mindig cselekszik, 
állandóan munkálkodik érte. Most is valamit készít!

2. Ábrahám, Izsák és Jákob Istene.
Még valahogy megmagyarázta Isten, hogy ki is ő. Így szólt Mózes

hoz: Mondd nekik, hogy a ti elődeitek és őseitek Istene: Ábrahám, 
Izsák és Jákob Istene küldött engem hozzátok. — S ebben a névben 
megintcsak az volt benne, amit cselekszik. Miért nevezte így magát? 
Mert Ura volt Á brahámnak és a többieknek is. És velük mit csele
kedett? Mit tett Á brabámmal? Mit tett Izsákkal? Hát Józseffel? — 
Látjátok, ahogy ti emlékeztek arra, hogy mit tett ővelük, Izráel népe 
sokkal inkább emlékezett arra, mert ővelük történt. Szóról szóra adták 
tovább e csodálatos történeteket, s várták, hogy velük is nagy dolgo
kat fog cselekedni Isten.

Később, amikor Mózes elmondta a népnek, hogy Ábrahám, Izsák 
és Jákob Istene üzen nekik (4,28—31), arra gondolhattak: szóval most 
folytatódik az, amit az Úr elődeink életében, népünkkel elkezdett, cse
lekedni. Talán most beteljesednek az ígéretek! Ez a hatalmas Isten 
ma is megteheti, hiszen van, él, megjelent!

3. Most értetek cselekszem! A  szabadulás ígérete.
Miután így fölébresztette a reményt, a bizalmat az Űr a népben 

maga és szolgája iránt, elmondta, hogy miért is küldi Mózest, Mózes 
pedig közölte a néppel: Számon tartalak benneteket, ne féjetek! Vége 
lesz rabságotoknak és szenvedéseiteknek. Kiviszlek benneteket az egyip
tomi nyomorúságból egy tejjel és mézzel folyó földre, Kánaánba. Mó
zes vezet benneteket. — Mit jelent, hogy tejjel és mézzel folyó föld?
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A legegyszerűbb dolgok is csodálatosak, nagyszerűek. Olyan, mint az 
elképzelt Eldorádó. — Ezután az Úr részletesen elmondta, mit tervez, 
hogyan fogja kiszabadítani és vezetni népét. Úgy mondta el, hogy azt 
érezték, mintha már meg is történt volna. Mintha máris szabadok len
nének. A  lelkük már az volt. Ez volt velük Isten első cselekedete, 
minden továbbinak az alapja.

Alkalmazás
Tudjátok, amikor hosszú évszázadok múlva mégis annyira bűnbe 

merült ez a nép, mert eltávolodott Urától, hogy a kárhozatba süllyedt 
volna, elküldte az ő egyszülött Piát szabadítóul. Hogy jobban lássák, 
ki is Isten. Megmutatta cselekedeteivel és tanításával, annak ellenére 
való szeretetével, hogy mi elfordultunk tőle és engedetlenek lettünk. 
Mint ahogy egy szülő is szereti még a rossz, vagy éppen csintalan- 
ságot elkövető gyermekét is. Folytatta Isten a cselekvését, leginkább 
a kereszten. Meghalt a ti bűneitekért is. Kifizette, amit érdemelnétek, 
hogy így szabadok lehessetek a sátántól és a rossztól, a jóra. Az G 
elhívása nyomán a tiszta földi és a boldog örök élet útjának a járá
sára. És folytatta az Úr Jézus a mennyei Atyának ezt a mondatát is: 
Én vagyok. — Ki tudja megmondani, hogyan? Mennyi folytatás! Hát 
mindenre van válasz és segítség Jézusnál!?! Mindez benne van a „Vá
gyókéban. Ma is, érted és értem is munkálkodik. Szentlelke által ve
lünk van, Őrá van szükségünk.

Aranymondás
A  múltkor és ma is ezért tanulunk egy ilyen aranymondást az Ür 

Jézus szavaiból. „Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem 
mehet az Atyához másképp, csak énáltalam.” Jn 14,6. (Kisebbeknél 
csak a mondat első fele.) Miért ez az aranymondásunk? Hogy kap
csolódik a ma tanultakhoz? Milyen egyszerű rajzot, ábrát készítenénk 
a mai igéhez? Egy út, közepén kereszt és kétoldalt kettészakított lánc. 
Vagy egyszerűen csak az utóbbi. Ezt is írjuk és rajzoljuk le egy 8X8- 
as lapra, s majd a következő két óra ábráit is!

Az elhívó tanúskodásra tanít 
2Móz 4,10— 16

Cél: Merjen a gyermek bátran, de őszintén és a megértés igényé
vel kérdezni bennünket és az Urat is. Az igazi hit bizalomra épül és 
Isten dolgainak megértésével teljesedik ki. Ha értjük Urunk terveit 
és akaratát, akkor leszünk jó követei. Ha tanúskodásra hív, föl is ké
szít, alkalmassá is tesz arra.

Ismétlés

A szétosztott papírra 3 percen belül írjatok le minél több „Én 
vagyok” -igét! 2 percen belül soroljatok föl olyan történeteket a Bibliá
ból, melyekben Isten szabadításáról van szó! — Kérdések az előző tör
ténetből: Mi Isten neve? Mit jelent? Kinek az Istene! Mit tesz népé
vel? Miből ismerik meg Öt? Mi hogyan ismerhetjük meg legjobban 
Istent? Jézus Krisztus által.
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Bevezetés
Miért jó gyermeknek lenni? ...A zért is, mert nincs annyi gon

dunk. Nem kell félni, hogy mi lesz holnap. Lesz-e étel az asztalun
kon? Honnan lesz ruhánk? Mivel fűtünk? stb. A szüleink elrendeznek 
mindent, nekünk csak az aznapi, általuk megmondott feladatunkat kell 
elvégezni. Milyen furcsa és körülményes lenne, ha a buszvezetőnek 
kellene gondoskodnia az üzemanyagról, hogy szállítsák a kúthoz; neki 
kellene a menetrendet összeállítania, kifüggesztenie; ő állítaná föl a 
megállókat, szerezné az utasokat, javítaná a buszt... Minderről az 
gondoskodik, aki alkalmazta őt. Hiszen leszerződött. — Isten gyerme
keiről is napról napra gondoskodik az Úr, nekünk csak hallgatni kell 
rá. De mi néha mégis fölöslegesen aggódunk és hitetlenkedünk: Mi 
lesz, ha ...

A tanítás

1. Kérdéseink és kételyeink.
Mózes is így kezdte, míg sok próbán át meg nem tapasztalta, meg 

nem tanulta, hogy Aki elhívta a szolgálatra, az föl is készíti, alkal
massá teszi, vele lesz.

Amikor Isten már mindent jól előkészített Mózes számára és in
dulhatott volna a fáraó elé, ő elbizonytalanodott és így szólt: Kérlek 
Uram, te tudod, hogy nem tudom olyan jól előadni a dolgokat és ki
fejezni magam. Eddig sem tudtam, sőt még a nyelvem is elakad. — 
Milyen kicsinyhitű Mózes! Azért, mert eddig egyedül nem ment, el 
sem tudja képzelni, hogy ugyanaz menni fog, sőt több, minden lehet
séges Istennek és Istennel! Nem mindent vele akar csináltatni az Űr! 
Csak „alkalmazni” akarja.

2. Isten türelmes válasza.
De az Űr most is türelmesen válaszol kérdéseire, félelmeire, ellen

vetésére: Hát ki adott szájat az embernek? Ki tesz némává vagy sü
ketté, látóvá vagy vakká? Talán nem én, az Úr?! Űgyhogy menj csak 
a fáraó színe elé! Én a te száddal leszek és megtanítalak arra, hogy 
mit mondj. Alkalmaztalak, követemmé fogadtalak. Csak rám figyelj, 
tőlem tanulj, mindent elrendezek, hogy jó legyen!

3. A  kiharcolt rossz. Ellenkezés.
Mózes még mindig ellenkezett. Nem értette az Urat. De egy jó 

volt: kérdéseivel és kételyeivel is az Úrnál maradt. Beszélő viszony
ban, kapcsolatban akart maradni vele, ha a küldetést nem is akarta 
vállalni: Kérlek Uram, küldj mást, aki elvállalja! — De ez már súlyos 
makacsság volt. Mint amikor édesanyátok mondja, hogy hideg van, 
sapkát kell venni ha kimész, de te csak nyafogsz. S erre azt mondja, 
jól van, eredj! És megfázol. Engedi, hogy menj a saját fejed után, 
okulj a saját bajodból, mert más kárán vagy tapasztalatából nem ta
nulsz. Mózest is engedi. De nem engedi ki a kezéből. Azt mondja az 
Úr, hogy Áront, a testvérét, aki ékesszóló ember, mellé fogja adni segít
ségül. — S hányszor keserítette meg ez az Áron Mózes szájaízét, nagy 
bizonyságtételeit, egész életét! Sok helytelent cselekedett, majd tanu
lunk róla. — Ilyenkor mire gondolhatott Mózes? De jó lett volna, ha 
nem ellenkeztem volna, ha jobban bíztam volna az Úrban! Igaza van 
az Úrnak, az ő akaratát nagyon komolyan kell vennem. Saját példá
jából tanult Mózes, mert az Űr bűnei ellenére is szerette, tanította.
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Kezében tartotta, s ha nehezebben is, de végül hatalmas eszközévé, 
hű tanújává lett az Úrnak. A tüske pedig mindig figyelmeztette.

Alkalmazás
Sok mindent nem értünk mi sem Isten dolgaiból, az élet esemé

nyeiből, az Igéből. Csak egy a lényeges: ha vannak is kételyeink, Ná
la maradjunk. Tegyük akaratát, s majd előbb vagy utóbb megértjük, 
hogy így volt a legjobb. Hogy hány bajból menekültünk meg általa. 
S akkor majd a hittapasztalatainkról is beszámolhatunk: hogyan ve
zeti övéit Isten. Ha valamit kérsz, abban segit, hogy megoldásra jut
hass.

Aranymondás
„Én vagyok az igaz szőlőtő... aki énbennem marad, én pedig 

őbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem csele
kedhettek.” Jn 15,1—5. Miért ez választottuk? Jézus mondja, hogy 
Ilyen legyen a kapcsolatunk ővele. Az ág levágva, magában elfony- 
nyad. Kérdéseinkre, gondjainkra Ő felelhet és ezért mindig nála kell 
maradnunk, hozzá kell ragaszkodnunk. Rajz: szőlőfürt, ággal.

Meglátjátok, hogy én Űr vagyok 

2Móz 6,6—13

Cél: Megértetni, hogy nekünk van szükségünk arra, hogy ismerjük 
az Urat, s nem fordítva. Jó a kicsinyeknek a legnagyöbfohoz tartozni.

Ismétlés
3—3 önként vállalkozót fölállítunk egymással szemben. Az Úr 

hangját, ill. Mózest képviselik. Az előző 3 óra anyaga alapján, az el
hívástól kezdve elkezdik a párbeszédet. Aki a megfelelő csoportból 
előbb folytatja, az kap pontot. A  pontozást a párbeszéd megszakítá
sa nélkül a vezető magában végzi. A  legtöbb pontot elért gyermek a 
győztes. Minden résztvevőt megdicsérünk vagy jutalmazunk. (Kevesebb 
gyerek ne legyen, mert vontatott lehet, több se, mert úgy egymás sza
vába vágnak.)

Bevezetés
Vajon beülhet mindenki egyszerűen az autóba, ha vezetni akar? 

Mi a föltétele? Hogy jogosítványt szerezzünk. Miért van erre szükség? 
Hogy meg ne büntessenek. Hogy ismerjem a közlekedési szabályokat. 
És ez miért szükséges? Hogy ne okozzak balesetet. Ne veszélyeztes
sem mások és a magam életét. A  mostani történetünkben két vezetőről 
lesz szó. Az egyik ismerte azt, ami szükséges a vezetéshez, a másik 
azonban nem. Csak hát itt nem közlekedésről és nem autóvezetésről, 
hanem egy nép vezetőiről és Útjukról van szó.

1. Veszélyes tudatlanság. Mózes a fáraó előtt: 5,1—5.
Tudjátok kiről? Igen, az egyik Mózes. Kinek a vezetője? Izráel 

népéé. A  másik vezető kicsoda? A  fáraó. Mit jelent ezt a szó? Egy nép 
uralkodója, olyan mint nálunk a király. Melyik népé? Az egyipto
miaké.
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De ezek a fáraók nem elégedtek meg a saját népük fölötti hata
lommal. A  környező kisebb népeket is leigázták, ha tudták. — Izráel 
népe hogyan került Egyiptomiba? Jákob családja menekült oda az 
éhínség elől, s az idők során nagy néppé lett. Jákob Jstentől kapott 
neve volt ez, hogy Izráel. Erről kapták nevüket a héberek: Izrael népe. 
Őket is nyomorgatták, mert a fáraó csak hasznot akart húzni ezekből 
az eleven munkaeszközökből. (Hogy épültek a piramisok?)

Az Úrhoz kiáltottak, s íme, az Űr most cselekszik: szabaditól kül
dött. Mózes és Áron a nép képviselőjeként és az Űr követeként a ha
talmas fáraó elé állt: Ezt mondja az Űr, Izráel Istene: bocsásd el né
pemet! A  fáraó gúnyosan így válaszolt: Kicsoda az az Űr, hogy enge
delmeskedjem szavának és elbocsássalak benneteket? Nem ismerem az 
Urat és nem bocsátom el Izraelt. Mózesek így feleltek: M i tudjuk, hogy 
Ő létezik és Ú r, mert megjelent nekünk. Engedj el bennünket az ő 
nevében!

2. Látszólagos kudarc. 5,6—23.
De Egyiptom királya haragra gerjedt. Hogy mer néhány jelenték

telen alattvaló követelőzni! Nála nagyabb úr nincs a világon. Így szólt: 
Mózes, miért akarjátok elvonni a népet a munkától? Már így is sok 
a mihaszna nép az országban. Menjetek vissza és folytassátok a mun
kát! A  munkafelügyelőknek pedig még aznap parancsot adott: Lusta 
ez a nép, azért kiáltoznak, hogy el akarnak menni áldozatot bemutatni 
Istenüknek. Ráérnek álmodozni. Több munkát követeljetek tőlük min
den napra. Ha majd nehezebb lesz a munkájuk és el lesznek foglalva, 
akkor nem törődnek hazug beszédekkel.

A  nép és a munkavezetők pedig Mózesékat okolták mindenért. Ha 
rabok is voltunk, de nem gyűlölt bennünket eddig a fáraó. (Tényleg 
így volt? Ld. 2Móz 1,8—16!) Úgy látszott, hogy minden veszve. Pedig 
az Űr megmondta előre, hogy lesznek ugyan nehézségek, de meg
szabadulnak.

3. Meglátjátok, hogy Űr vagyok. 6,6—13.
Mózes tehetetlenségében és eredménytelenségével az Úrhoz fordult. 

Milyen jól tette! Megtanulta így, hogy nem ő a nagy szabadító, hanem 
Isten. Így imádkozott: Uram, miért engeded, hogy rosszul bánjanak 
népeddel? Hát ha így van, akkor miért küld tél engem a fáraóhoz? 
Mióta beszéltem vele, csak rosszabbul bánnak e néppel, te pedig nem 
szabadítottad meg.

Isten azt mondta: Mózes, ne a jelen pillanatból íté lj! Azt nézd, 
hogy mi történik! Elkezdődött a szabadítás műve, s meg is valósul. 
Most nehéz a helyzetetek, de majd meglátjátok, hogy én Úr vagyok. 
Hogy a világon leghatalmasabb fáraó kezéből is kiszabadítalak ben
neteket. De ehhez látnotok kell az ő hatalmát. Nehogy azt higgyétek, 
hogy ti mentettétek meg magatokat! Én Űr vagyok és a ti Uratok is 
akarok lenni! Énrám hallgassatok! Nagy hatalommal megszabadítalak 
benneteket és népemmé fogadlak benneteket. Beviszlek titeket a meg
ígért földre, saját hazát kaptok.

4. A tíz csapás.
De a fáraónak is meg kellett tanulnia, hogy az Űr az Isten, ha

talmasabb a leghatalmasabb királynál is. Csak hát ő ellenkezett Is
tennel. Ezért Istennek meg kellett törnie őt: Tíz súlyos csapással súj
totta őt és országát: Előre megmondta s be is következett, mert a fá
raó nem engedett. Végül neki is meg kellett hajolnia a legnagyobb Űr

58



előtt, Isten előtt, s elbocsátotta Izráelt Egyiptomból, hogy szűnjék a 
csapások sora.

Alkalmazás
Miből tanulta meg Mózes és miből a fáraó, hogy Izráel Istene az 

Űr? Fölöttük is. Miért kellett így vezetnie őket? — Miért nem szabad 
elcsüggednünk? Mert ha pillanatnyilag nehéz is valami, de Isten vég- 
hezviszi jóakaratát azon, aki benne bízik. Másképp látunk egy ese
ményt, amikor benne vagyunk, mint amikor az Űr segítségével túl
jutottunk rajta és áldást kaptunk. Miért kell ismernünk az Urat? Mit 
kell tudni róla? Hogy Ő a leghatalmasabb. Mit jelent ez neked? Hogy 
minden helyzetben hívhatom Öt és bízhatom abban, hogy máris meg
hallgatott és seígtségét meg fogja valósítani, ha Benne bízom.

Aranymondás
„Én vagyok az Alfa ás az Ómega, a kezdet és a vég, így szól az 

Űristen, aki van és aki volt, és aki eljövendő: a Mindenható.” Jel 1,8. 
Miért ezt választottuk? A  mai rajzunkon a görög ábécé első és utolsó 
betűje lesz: az alfa és az ómega. (Mert görögül lett leírva ez a mondat.) 
— Ha most a négy db 8X8-as képünk megvan az igékkel, vegyünk 
elő egy 20 filléres rajzlapot. Függőlegesen tartva, középre rajzoljunk 
egy nagy keresztet, írjuk bele függőlegesen, hogy „ÉN VAGYOK” . A 
képeket pedig négyoldalt ragasszuk köré. Otthon a gyermekek kiszí
nezve a szobájuk falóra tűzhetik az egészet.

A  négy órát játékosan foglaljuk össze. Három zacskót veszünk elő. 
Az elsőbe a gyermekek nevét tesszük bele kis cédulákon, a másodikba 
előre elkészített kérdéseket, a harmadikba pedig kis jutalmakat. Név, 
kérdés, jutalom — ez áll kívül nagy betűkkel. A  kisebbek húznak ne
vet. Akinek a nevét kihúzzák, az kérdést húz. Ha jól felelt, húzhat 
valamit a harmadik zacskóból is. (Kép, igéslap, bibliai igésjelző, rágó, 
frutti stb.) — Mai „mutogatás” énekünk: „De szeretnék szálló madár 
lenni!”

Széli Bulcsú

A páskabárány az élet jele 

2Móz 12,1—28

Mi iez a furcsa „recept” ?
Elolvasva a 12. fejezet első 10 versét, a páskabárány elkészítési 

módjának részletes leírását, indíthatjuk a beszélgetést a fenti kérdéssel. 
Hogy kerül ez a „szakácskönyvbe” illő recept a 10 csapás hátborzon
gató leírásának a tetőpontja elé?

Nem .félreértés, vagy valamiféle ősi „sajtóhiba” , hogy éppen a te
tőpont, a 10. csapás elé kerül ez a leírás. Isten választott népe törté
nelmének együk legnagyobb eseménye, fordulata előtt áll. Isten meg
hallgatta könyörgésüket, és a rabszolgaság hosszú évtizedei után már 
órákban lehet mérni a szabadulás boldog pillanatának közelségét. 
Óriási fordulat, várva várt esemény, ünnepi pillanatok előtt áll Izrael 
népe. S az ünnepléshez ősidőktől fogva hozzátartozik a közös étkezés 
öröme. Nem véletlen, hogy manapság is egy születésnaphoz hozzátar
tozik az ünnepi ebéd vagy vacsora, gyermekeknél talán éppen egy 
születésnapi zsúr, a keresztelést a legtöbb esetben komoly keresztelési
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ebéd követi, és persze csonka lenne egy esküvő az azt követő lagzi 
nélküli. A  legtöbb gyülekezet életében ünnepi esemény egy-egy szere- 
tetvendégség stb.

Emlékeztető recept
A  páskabárány szakszerű elkészítésének pontos leírása nem csupán 

a szabadulás méltó megünneplését szolgálja. Ebben a receptben nem 
véletlenül szerepelnek bizonyos kellékek. Ennek a receptnek „üzenete” 
van, emlékeztető figyelmeztetés volt Isten népe számára. A  bárány, 
mint áldozati állat arra figyelmeztet, hogy ez a szabadulás csak ko
moly áldozatok árán lehetséges. Áldozatot kell hoznia Istennek épp
úgy, mint választott népének, és ez a szabadulás „sokba kerül” a ko
nok egyiptomiaknak is. A  keserű füvek emlékeztetnek a fogság keserű 
napjaira, s bizony a feledékeny népnek igen csak szüksége lesz később 
is majd erre az emlékeztetésre. Hányszor fogadjuk meg ml is nehéz 
helyzetben, betegágyon: csak ezt ússzam meg, csak egyszer újra egész
séges legyek, minden másképp lesz. De aztán, ahogy visszakapunk 
mindent, fellélegzünk, s már többnyire el is felejtjük, honnan szaba
dultunk ki.

S végül az se véletlen, hogy ehhez a keserű füvekkel elkészített 
bárányhoz kovásztalan kenyeret ír elő a recept. Ez is figyelmeztetés: 
nincs idő a hosszas ünneplésére, a kovásszal való kenyérkészítés hosz- 
szabb szertartására. Indulni kell, sőt sietni kell, mert Isten népe min
dig úton van, vándorló nép.

„Aki vért ad, eletet ad!”
A  receptet követi még egy furcsa előírás: a házak ajtaját meg 

kell jelölni a bárány vérével. S ez nem Valami üres formaság, vagy 
fura „dekoráció” , hanem a 10. csapás túlélésének egyetlen lehetősége. 
Ez a vér az életben madadás biztosítéka, ez a vér életet jelent. Biztos 
mindenki ismeri a véradásba buzdító plakátok jelszavát: „Aki vért ad, 
életet ad!” Sokan irtóznák a vértől, de azért mindenki tudja, hogy 
vannak helyzetek, például egy baleset, Vagy egy komolyabb műtét, 
amikor csak a megfelelő vér mentheti meg valakinek az életét. Itt se 
akármilyen vérről ,van szó, csak az áldozati bárány vére ment meg a 
haláltól, a tizedik csapós iszonyú ítéletétől. De vajon mi közünk lehet 
nekünk ehhez az izgalmas, de ugyanakkor olyan távolinak tűnő tör
ténethez?

Aki nekünk életet ad . . .
Erről az áldozati bárányról, az életet mentő vérről nekünk is 

eszünkbe kell, hogy jusson Valami, pontosabban Valaki. Valaki, aki
nek áldozata, halála, vére nem az egyiptomi fogságból, nem emberek 
rabságából szabadít még, hanem a bűnnek, a gonosznak, a halálnak 
börtönéből. Róla énéklünk így: „Krisztus ártatlan bárány, ki miértünk 
megholtá l . . . ”

Mire jó a páskabárány elkészítéséről rendelkező recept? — kér
deztük az elején. Nekünk már ,nem kell elkészítenünk a páskabárányt, 
de eszünkbe juttatja Isten legnagyobb ajándékát, a „Bárány”-Jézust, 
akit befogadhatunk a konfirmációt követően az úrvacsorában is. A  
„recept” tehát nem elavult, de most már nem nekünk kell elkészíte
nünk a szabadulás örömvacsoráját, hanem Isten készen kínálja föl 
nekünk Jézus Krisztusban!
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Istentől vezetett nép
2Móz 13,17—22 

14,19—15 
16,02—32

Isten utat mutat
Gondolom, a legtöbb osztályban ma is megvan az a régi diákha- 

gydmány, hogy a vakáció megkezdése előtt egy héttel kezdjük felírni 
hátulról kezdve a vakáció szó betűit. S ahagy szaladnak a napok, úgy 
bővül agy-egy betűvel ez a jóízű szó, míg végül az utolsó tanítási na
pon ott pompázik a teljes terjedelmében a diákfülek számára talán 
legszebben hangzó szó: Vakáció! M it jelent e z? Holnap már nem kell 
korán kelni, tanulni, izgulni az órákon stb. Egyszóval: szabadok va
gyunk! Emellett a nagyszerű élmény mellett azért előbb-utóbb jelent
kezik egy másik érzés, valahogy úgy mint a fény mellett az árnyék, 
feltűnik egy kínzó kérdés: de most mit csináljak ezzel a szabadság
gal? Van, aki már a Vakáció első napjaiban céltalanul lődörög, nem 
tud mit kezdeni az annyira várt szabadsággal. S a vakáció vége felé 
már sok diák, ha nem is „vallja ,be” mindig, de már kicsit várja az 
iskolát, ahol újra lesznek célok, feladatok.

Hogy mindennek mi köze az Egyiptomból kiszabaduló izraeli nép 
történetéhez? Én úgy képzlelm el, hogy Egyiptomból kiérve Valahogy 
ők is olyan tanácstalanul nézhettek körül, mint sok gyerek a vakáció 
első napjaiban. Végre itt a hőn áhított szabadság, de most aztán hova, 
merre tovább?! Isten nagyon jól ismerte népét, és azt is tudta, hogy 
maguktól nem találják meg azt az utat, ami a rabság országából az 
ígéret földje felé vezet. Kevés szabadságot adni, kell, hogy annak le
gyen célja, értelme is. Isten nem olyan, mint sok kényelmes ’és fele
lőtlen szülő, aki a vakáció elején ad pár száz forint zsebpénzt cseme
téjének azzal, hogy menjen ahova akar, csiak ne Legyen láb alatt ott
hon. Isten tudjia, hogy népe még „kiskorú”, éretlen ahhoz, hogy maga 
találja meg a szabadság kockázata között a jó utat. Ezért olvasunk ar
ról, hogy az Egyiptomból kivonuló népnek nem kell tanácstalanul bo
lyongnia, hogy Vajon most merre is kellene tovább meinmí, mert Isten 
nappal felhőoszlop, éjjel pedig tűzoszlop segítségével vezeti, irányítja 
őket. Mindez persze nem kényszer, Isten ma se kényszerít senkit erő
szakkal az Ő útjára, de ad világos jeleket, útjelzőket, hogy merre jár
va követhetjük Őt.

Az már megint más kérdés, hogy mennyire figyelünk ezekre a 
jelekre?! A  közlekedési táblák, útjelzők is többnyire jól láthatók, 

mégis sok tragédia, baleset következik be azért, mert valaki „nem 
tatja , pontosabban ntem figyel, nem is akarja meglátni, csak megy 
a maga feje után. Ilyen karambolok bizony lesznék ,még a vándorló 
nép kalandos útjain is. De a lényeg: I sten mutatja az utat, ad világos 
jeleket mindazoknak, akik keresik ezt a jelet és elfogadják az Ö út
mutatását.

Isten kiutat ad
Az az út, melyen Isten Vezeti népét nem mindig elsőosztályú autó

pálya. Gyakran vannak rajta veszélyes szakaszok, éles kanyarok, nem- 
szembe-forgalom”, néha úgy tűnik egy-egy defekt után, hogy 

nincs is tovább. Ezt érezhette Isten népe akkor, amikor elérkezett a 
Vörös-tengerhez. Hogylan tovább? Vízi járművekkel nem rendelkez

ői



tek, s bár valószínűleg csak egy kisebb tengeröblön kellett volna át
kelni, de csomagokkal, gyermekeikkel együtt ..mindez lehetetlen vállal
kozásnak tűnt. Egy megoldás van: visszafordulni, s valami más utlat 
keresni. Igen ám, csakhogy mögöttük ,már ott közeledett az egyipto-  
mirak üldöző serege a fáraó vezetésével, aki minden csapást elfelejtve, 
megbánta, hogy elengedte az olcsó munkaerőt, s vissza akarta hurcolni 
az izraeli népet a rabszolga sorba. Erre szokták mondani, hogy két  
tűz közé kerültek, illetve jelen esetben tűz és víz közé került Isten 
népe: egyik oldjalon a vízbefulladás „lehetősége”, a másik oldalon egy 
kilátástalan harc az egyiptomi túlerővel, s újra a rabszolgaság. Ügy 
tűnt, hogy itt nincs harmadik lehetőség, két rossz, kétféle halál közül 
lehet csak választom. Itt nincs kiút, nincs menekülés, az út nem vezet 
tovább. Csakhogy az az út, melyen Isten vezet, az sohasem zsákutca. 
Talán már mindenki került olyan helyzetbe, amikor azt hitte, no most 
már nincs tovább, „itt a világ vége”, ebből már nem lehet kijutni. S 
aztán végül mégiscsak volt ,kiút, volt tovább. Nem azért, mert mi 
ügyesek, okosak, találékonyak voltunk, hanem mert Valaki adott 
kiutat, nemvárit lehetőséget, folytatást.

Ez történt a kétségbeesett izraeli néppel is, akiket Isten csodálatos 
módon átsegített a tengeren úgy, hogy üldözőik számára viszont már 
nem volt út a hul lámokon keresztül. Hogy ezt nem lehet megértem, 
megmagyarázni?! Igen, valóban, ezt nem lehet, erre mondjuk, hogy ez 
pedig „csoda” . Ahogy Isten segít, kiutat,mutat, amikor mi már nem 
látjuk a folytatást, az Valóban csodálatos, ott megáll az emberi ész.
S ezt ném elhinni, elképzelni kell, s nem is ez az, ami elsősorban ne
héz, hanem észrevenni, megtalálni az isteni kiutalt, a folytatás lehe
tőségét — ez, amit már gyermekifejjel ’ils keresni kell, és meg lehet ta
lálni!

Isten táplál
De a népnek nemcsak szabadságra, védelemre volt szüksége, ha

nem a pusztai vándorlás során bizony komoly problémát jelentett az 
enni-, innivaló beszerzése. De Isten nem azért szabadította ki népét 
a fogságból, és mentette meg őket az üldöző egyiptomi katonák kar
máiból, hogy aztán utána hagyja őket éhen halmi a sivatagban. Am i
kor kellett, megkapták a szükséges vizet, még akkor is, ha az külön
ben ihattatlanul keserű volt. Mózes segítségével, Isten kezéből véve a 
-víz is megédesedett és ihatóvá vált. A  pusztai vándorlás tikkasztó 
melegében valóban az életet jelentette ez a víz, de a további úthoz 
ennivalóra is szükség volt. S ezt Isten jól tudta. Egy különleges „ke
nyérféleséggel” , mannával, és fürjekkel táplálta népét. Táplálta, de 
közben nevelte is őket! Mert ezekből, az Isten által biztosított táplá
lékokból, nem lehetett begyűjteni több napra valót. Nem azért, mert 
Isten fukar volt, és csak annyit adott, ami egy napra elég volt, hlanem 
azért, mert a felhalmozott ennivaló másnapra rájukromlott. Isten így 
akarta megtanítani népét, hogy minden nlap Tőle várja az életet je-  
lentő táplálékot, és ne a saját ügyességében, „takarékosságában” vagy 
éppen kapzsiságában bízzon.

Ugyanerre tanít minket Jézus is, amikor így 'oktat az imádkozás 
ABC-jében: „A  mi mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma!” 
Nem a holnapit és holnaputánit, nem a másét, csak a mait, és csak 
azt, amire valóban nekünk szükségünk van. Mennyivel kevesebb gyer
meknek kellene korgó gyomorral lefeküdnie esténként szerte a vilá-
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bon ha végre komolyan vennénk, hogy ha több a kenyér az aszta
lunkon, mint almdre tényleg szükségünk van, akikor az a kenyér már 
valójában nem is a miénk, s a másét dobjuk a szemétbe, mert Isten 
ügy teremtette meg ezt a földet, hogy mindenkinek juthatna a min
dennapi kenyérből!

Ingadozó hitű nép 

2Móz 14,5— 14

Feledékeny ség?
Eddig főleg csak arról esett szó, hogy mit tett Isten választott 

népének kiszabadításáért, vezetéséért, ;megvéde-lmezéséént, táplálásáért. 
De vajon mindezt hogyan fogadták az izraeliek? Ésszerűen arra gon
dolnánk, hogy biztosán nagyon boldogok és hálásak voltak a megka
pott szabadságért, Isten vezetéséért, nehézségek között is megtapasz
talható gondviselő szeretetéért. Csakhogy mi emberek nem mindig v i
selkedünk „ésszerűen” . Néha úgy tűnik, nagyon is ostobák és feledé
kenyek vagyunk.

Talán még emlékszünk arra, hogy miért „kellett” a keserű fű a 
páskabárány elkészítési receptjlébe: éppen azért, hogy ne legyenek az 
izraeliek feledékenyek. Mindig jusson eszükbe, milye'n keserű sorsból, 
milyen mélyről emelte ki őket Isten. De úgy látszik, nagyon hamar 
elfelejtették a pusztai vándorlás során a keserű fű ízét, és nagyon 
hamar begyógyultak a rabszolgahájcsárok korbácsai által szakított 
feebek.

S amikor az üldöző egyiptomi csapátok Seltűntek a láthatáron, 
amikor kicsit korgott már a gyomruk, talán úgy érezték: „Lahsú á 
kiszolgálás” , ünalmjas a manna — elkezdtek zúgolódni, és Mózes nem 
kis megdöbbenésére, visszakívánkoztak Egyiptomba.

„Csak a szépre emlékezem”
Egy régi sláger jólismert sora juthat eszünkbe. A  zúgolódó nép 

Mózesre támad, és felidézi a rabszolga idők „szép emlékeit”. Amikor 
húsos fazekak mellett jóllakhattak. Arra már nem emlékeztek, hogy 
máért ‘kaptak enni, hogy nagyon sokba került az a hús. Az emberi 
méltóságukat kellett odaadni érte, hiszen a „rabszolga =  beszélő szer
szám” vallották a rabszolgatartók. Persze, hogy kell adni neki „takar
mányt”, hogy a legállatibb munkát is el tudja végezni. Sajnos, mi 
emberek mindig arra emlékezünk, amire akarunk. Ugye, hogy „el tud
juk felejteni a feladott leckét, a szülői figyelmeztetést, vagy éppen a 
saját ígéreteinket.

Vajon tényleg csak az emlékezőképességünkkel van baj? Csak az 
agyunk hagy ki néha? Sajnos sokkal 'nlagyobb baj van, a „betegség” 
gyökerei mélyebben vannak.

„Hitünk, mint a változó hold”
Egy szép énekünk szállóigévé vált sora a lényegre tapint. Nem az 

emlékezőtehetségünk hézagos, hanem a hitünk ingatag. Istennek és hű 
szolgájának, Mózesnek nem az fájt, hogy a rabszolgasors borzalmait 
olyan gyorsan elfelejtették az emberek. Hiszen ez a mi természetes 
emberi „védekezésünk” : ami rossz, azt szeretnénk minél hamarabb el
felejteni. Ami joggal fájt az Úrnak, hogy népe tulajdonképpen Öt fe
lejtette el, mindáz „kiesett” az emlékezetéből, amit Isten tett vele és
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érte. Elfelejtették, hogy mennyit könyörögtek Hozzá, és milyen bol-  
dogok voltak, amikor végre Urnájuk meghallgatásra talált. Elfelejtették,  
hogy vezetőjüknek, Mózesinek világosan megígérte az Űr, hogy vtele 
lesz. S akivel Isten van, annak sohasem kell kétségbeesnie.

Mi nagyon hamar pánikba esünk. Miért? Részben talán azért, 
mert magunkból indulunk ki. Mi sokszor megbízhatatlanok, feledéke-  
nyek Vagyunk, s akkor talán Isten is olyan. Mi gyakran csak ígérünk, 
de szavunkat nem tartjuk be, hátha Isten is ilyen?! Saját képünkre 
formáljuk Őt, saját megbízhatatlanságunkat vetítjük ki Öbele. De Ő 
„szerencsénkre” egészen MÁS! Az Ő szavára, ígéretére lehet számítani, 
sőt egy egész életet felépíteni. Ő nem feledékeny, legföljebb nem min
dig akikor cselekszik, almikor ml azt jónak látnánk. Nem mindig úgy, 
és akkor lép közbe, amikor mi  szeretnénk. Meghallgatja minden imán
kat, de nem telj'esíti minden kívánságunkat. Viszont ígéreteit betartja. 
Nem nekünk kellene Öt a magunk képére formálnunk, hanem éppen 
fordítva: nekünk kellene egyre jobban Őrá hasonlítani megbízható-- 
ságban, szavahihetőségben és nem utolsósorban türelemben.

Mi gyakran „lassúnak” (érezzük Isten „tempóját” , pláne fiatalon 
az ember türelmetlen, nem szeret, nem akar várni semmibe. Ha vala
mi nem sikerül egyből, hamar feladjuk, kétségbe esünk az első kudarc 
után. Talán nem árt nekünk se megszívlelnünk Mózes szavait, melyek
kel megpróbálta lecsöndesíteni zúgolódó, feledékeny, türelmetlen és 
hitetlen népét: „Ne féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok, hogyan 
szabadít meg az Űr benneteket! Az Űr harcol értetek, ti pedig marad
jatok veszteg!”

Törvényt adó Isten 

2Móz 20,1—18
Életmentő „KRESZ-táblák”
Ugye milyen bosszantó, ha sietve valahova, amikor minden má

sodperc számít, pirosat mutat a  közlekedési lámpa? De md történne 
akikor, ha egyik napról a másikra m inden közlekedési lámpa elromol
na, minden KRESZ-táblát eltüntetnének, és mindenki mehetne, hajt
hatna a saját fejle után? Biztos, hogy tömegkatasztrófa lenne belőle, 
bálesetek, karambolok, halálesetek sokasága. Ha nem is esik mindig 
jól megállni a stoptábláinál, azért tudjuk, nem a mi bosszantásunkra 
rakták ki, hanem éppen azért, hogy magunk lés mások életét meg
védjék.

Isten ugyanezen okból adott népének 10 olyan közlekedési szabályt, 
melyek betartásával elkerülhetjük a nagyobb, baleseteket az élét or
szágú tján.

Már a KRESZ-parkban is . . .
Sokfelé Vannak manapság olyan kis tanulópályák, ahol már gyer

mekfővel, egy szál biciklivel ki lehet prólbálni, vajon tudnék-e már 
kint, a -nagyok között, az igazi forgalom sűrűjében, balesetmentesen 
közlekedni. S már az ilyen KRESZ-parkokban se árt nagyon komolyain 
venni a kihelyezett táblákat. Igaz, itt még nem büntet meg a rendőr, 
ha beleszaladok a zebrába, még nem jön szirénázva a mentő, ha ki- 
döntök egy kis játéktáblát, de ha itt nem tanulok meg figyelni a bal
esetmentes közlekedésre, akkor később életveszélyes lehetek magamra 
és másokra nézve  is.

Ezért kell már gyermekfővel komolyan végig -gondolni a 10 mon-
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Egyháztörténeti évfordulók

Bárány János püspök
Nagyvázsonyban született 1716. február 27-én. Apja a híres tolnai 

gyülekezetszervező pap és esperes Bárány György volt. Második gyer
mekiként született a csak pár napot élt György nevű bátyja után. Papi 
ház volt hajléka valóban. Nagyapja is pap volt; István nevű öccséből 
is pap lett Izményben, Kistormáson és Varsádon; Rozina nevű húga 
pedig Ratkóczy Temlin Miklós nagyszokolyi prédikátorhoz ment fele
ségül. Pap lett János nevű fia  is, aki 10 nappal apja halála előtt szü
letett. És pap lett Pál nevű fiából is, aki később Nagy István püspök 
veje lett.

A  kor szokása szerint meglehetősen sok helyen végezte tanulmá
nyait: Modor, Pozsony, Győr, Sopron, Pozsony ismét, végül Jena vol
tak az állomáshelyek. Hazatérése után 1740. június 17-én ordinálta 
Modorban Mohl I llés püspök. A  következő héten már Felpécen volt, 
amit haláláig nem hagyott el. Élete még az akkori idők mértéke sze
rint is rövidre szabhatott: alig 42 éves, amikor sok szenvedés után 1758. 
január 15-én utolsót dobbant a szíve.

Felpéci szolgálata az ellenreformációs törekvések erős sodrásában 
telt el. Különösen sok megpróbáltatás érte Mária Terézia uralkodásá
nak idején. A  túlbuzgó Dömény Antal gyömörei plébános kellemetlen
kedett egyre; Győrszemerén a reformátusok oratóriumát átmenetileg el 
is vették, az evangélikus vallásgyakorlati szabadságát egy ideig meg
őrizte még Bárány János ügyessége és bölcsessége. Helyi feljegyzés 
tudósít arról, hogy 1750-ben királyi engedélyt nyertek a felpéciek 
templomtelekhez, templom és parókia építéséhez. Ez az adat arra mu- 
tat hogy időközben elvétetett a régi templom és papiak. Irodalmi mű
ködése a nehéz időben nem lehetett jelentős. Azt azonban tudjuk, 
hogy apja es Sartorius Szabó János társaságában lefordította az Ószö
vetséget; csak kéziratban maradt e munka éppúgy, mint a Disserta- 
tiones theölogicae is.
1 7 4 1  á p r ilis  6 -á n  v e t te  feleségül Felpécen Falaky Erzsébetet. Há
zasságukból 10 gyermek született.
A  g y ő r i  egyházmegyének volt seniora ,1754—1756 között, a Dunán- 
túli egyházkerületnek pedig püspöke 1756-1758 között. Lehet mondani, 
hogy derékba tört élete és szolgálata. De (lehet jelképet is látni abban,
hogy 1758 januárjában nemcsak oporsó került a felpéci parókiába,hanem bölcső is.

Magassy Sándor
Magassy Sándor



datot, mellyel Isten megajándékozta vándorló népét a Sínai-hegy tö
vében. Igen, nem félreértés, ajándék ez a 10 parancsolat, mely nélkül 
tönkre tehetem a magam és mások életlét is. Nem tilalomfák erdeje ez, 
mint ahogy sokan vélik, még akkor se, ha a legtöbb parancsolat a „ne” 
tiltószócskával kezdődik. Mert amikor Istien valamire nemet mond, 
akkor ezt egyrészt féltő szeretete mondatja ki Vele, másrészt, amikor 
egy útra azt mondja: ezen ne járj, mutat helyette egy másikat, me
lyén igazán boldog lehet az életünk. Hiszen ez a Tízparancsolat végső 
célja: Isten szeretné népét boldognak látni. Ezeket a parancsolatokat 
az az Űr adja, aki kiszabadította népét! E nélkül a bevezetés nélkül 
„levegőben lóg” az egész Tízparancsolat. Isten először ad: szabadságot, 
új életlehetőséget, s csak utána „követel” a mi érdekünkben. Hogy a 
kapott szabadság értelmes, tartalmas szabadság legyen.

így nézzük végig röviden ezt a 10 KRESZ-táblát mindig keresve, 
hogy a nem ajánlott, tiltott út, zsákutca helyébe milyen utat ajánl az 
Űr. „Megkülönböztetett járművek.”

Ezzel a furcsa KRESZ-fogalommal foglalhatjuk össze az első há
rom parancsolat lényegét.

„Elsőbbségadás kötelező”
Biztosan mindenki ismeri ezt a táblát, mellyel magasabb rendű 

utakhoz érkezve szoktunk találkozni. Most segíthet ez a tábla a ne
gyedik parancsolat jobb megértéséhez. Tudom, nem mindig könnyű 
felnézni szülőkre, felnőttekre, elöljárókra. Mégis az isteni KRESZ azt 
tanácsolja, ha „hosszú életű akarsz lenni a földön” , akkor tiszteld őket. 
Hogy ne legyen karambol, add meg az elsőbbséget. Nem lehet mindenki 
„egyszerre főútvonal” , hallgasd meg tőket, hátha mégis igazuk van, 
hátha tényleg a javadat akarják . ..

„Veszélyzónák — lassan hajts!”
Az ötödik parancsolattal figyelmeztető táblák sora indul. Olyan 

területeken segít a balesetmentes közlekedésre, ahol ha nem „veze
tünk” óvatosan, súlyos károkat ökozhatunk magunknak és másoknak.

Mit jelentenek ezek a súlyos, nehéz mondatok a gyermekek nyel
vére lefordítva?

Ne ölj! — Vigyázz az életre, a magad és mások egészségére! Sze
resd, óvd a természetet, a nyíló virágot, mindent, ami az élet illatát le
heli a világba!

Ne paráználkodj! — Vigyázz a jövendő boldogságodra! Tisztán ké
szülj az igazi szerelemre, a boldog családi életre!

Ne lopj! — Vigyázz a máséra és arra is, ami közösen a mienk! 
A  padokra a téren, a hintára a játszótéren stb.!

Ne .tégy felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot! — Vigyázz a 
saját és a mások becsületére! Vigyázz a nyelvedre, sebezni is lehet 
vele, de gyógyítani is!

Ne kívánd, ami a másé! — Vigyázz, nehogy a keserű irigység fog
ságába kerülj! Tanulj meg elégedettnek lenni, és együtt örülni a má
sikkal !

Hogy nagyon nehéznek tűnik ennyi veszélyzóna között baleset
mentesen közlekedni? Inkább neki Se indulunk ennek a versenypályá
nak? Ostoba gyávaság lenne! Csak az alapszabályra kell odafigyelni, 
s akkor nem érhet nagyobb baleset, szinte „magától”  rendeződnek a 
dolgok: az elsőbbség az övé ! Előre engedem, Ö  vezet a „főúton” , mely 
célhoz Vezet. „Csak” követnem kell! Gáncs Péter


