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Csendben Isten előtt

A reménység kenyere, 
kenyér minden népnek

Máté 15,29—39

Földünk jövője =  kenyérkérdés

Bevezetőnek szánt néhány mondatom elé, merésznek tűnik a fenti 
cím. Mégis, almikor a XX. század vége felé az emberiség jövőjét kutat
juk aggódó, féltő szemmel, — lehetetlen észre nem vennünk, hogy a 
feszültségék, konfliktusok gyökerei mindenütt a „kenyérkérdéshez”, 
vagyis a megoldatlan gazdasági problémákhoz, a „holnap éhségének” 
egzisztenciális félelméhez vezetnek. S mivel ezen a téren a „napi fel
adatainkat” sem tudjuk megoldani, — százmilliók éheznék, vagy „alul
tápláltak” ma is, — érthető az idegesség és szembenállás a népek kö
zött, a versenyfutás a „holnap nagyobb kenyeréért”.

Ehhez azonban még hozzá kell tennünk azt, amit Fritz Baade so
kunk által ismert könyve — (Legyen mindenki jóllakott) — befejező 
részében így fogalmazott meg: „Korunkban nemcsak a fizikai éhség öl
tött ijesztő méreteket, hanem az emberiség éhezi az igazságot is. Mert 
az igazságtalanság határtalan. Óriási, igazságtalan különbség van az em
berek jövedelmében és életszínvonalában. . . ” — Ezért az eddigieket 
így foglalhatnánk össze: Földünk jövője =  az igazságos gazdasági és 
társadalmi struktúrák által megoldott „ kenyérkérdés

Ennék a jövőnek a formálásához nékünk keresztyénéknek oda kell 
kínálnunk minden ember felé — a lutheri reformáció szellemében, — 
az Anyaszentegyház „egyetlen kincsét” , a Krisztus evangéliumának „igaz
ságát” . Nem „varázsigeként” , hanem azzal a bizalommal, hogy az evan
gélium életformáló erő, amely képes befolyásolni döntéseinket és állás
foglalásunkat, képes felelős tettekké formálni bennünk Krisztus szere- 
tetét ma!

„Felment a hegyre ..."
A „hegy Jézus számára Máté evangéliumában az Isten közelségé

nek, az imádkozásnak a helye, de a kinyilatkoztatásé is. (V. ö .: 5,1; 8,1; 
14,23; 17,1—9; 28,16.) Amit itt Jézus mond, vagy tesz, azt Esten „közel
ségéből” meríti, azzal Isten országának titkaiba „avat be”, irgalmas 
szereteténék „terveit” közli velünk. Ezek a tervek grandiózusak, „iste
ni léptékűek” . Alapigénkből ugyanis világossá lesz, hogy Isten megváltó 
szeretete nemcsak „komplex felmérése” embervilágunk mai ínségeinek, 
hanem a kibontakozás, a megoldás felé is járható utat kínál elénk. Ba
jaink diagnózisát nem egysíkú — mondhatnánk — „szimpla” utakon 
keresi, hanem a valóságos élet bonyolult összetettségében — testi-lelki 
betegségeinktől a „korgó gyomorig” , — veszi számba problémáinkat. S a
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gondok megoldása sem egyszerűen a „csoda”, hanem áldott szeretett
ben a tanítvány lesz a „kéz” , amelyik odaadja a kenyeret. — Az úr
vacsorára való belső, tartalmi utalás pedig azokat az eschatologikus 
összefüggéseket tárja ki előttünk, melyek, a végső megoldás, a „teljesség” 
reménységében, teszik értelmessé a mai erőfeszítéseinket.

Jézus igéjénék mai hallgatása által mi is a „kinyilatkoztatás ma
gasságába”, egy olyan „hegyre” kerülünk, ahol meg lehet tanulnunk 
Urunk szemével látni! az Ő szívével érzékelni, és az ö  szeretetével csele
kedni, vállalni embervilágunk mai gondjait.

Ez végül is kettős ajándékot kínál nekünk: akik vele voltunk a „he
gyen”, tudunk „messzebb látni” . Láthatjuk a bűn teljes, életromboló 
hatalmát, de a reménység útját is megtalálhatjuk, hiszen azon Ő előt
tünk járt. Nekünk adja azonban azt a „bátorságot” is, hogy az Ő evan
géliumát tudjuk „messzebb kiáltani” . Nem néhány hivő, „kegyes ember
nek” szóló örömhír ugyanis az, hanem világraszóló üzenet.

„Szánakozom a sokaságon. . . ”

Jézus száján ez a kijelentés arról beszél, hogy Ő komolyan veszi a 
„kenyérkérdést”. — Aki maga is megismerte: az éhezést, — utal erre a 
megkísértés elbeszélése —, fel tudja mérni e gondunk egzisztenciális 
jelentőségét. Az éhség olyan „szükséghelyzetet” teremt, amely közvetlen, 
gyors, „hatályos” beavatkozást igényel. Minden halogatás bűn az ember 
ellen, s jövőnk ellen! Nemcsak azért, mert e kérdésék elodázása elke
seredést, viszályt szül, hanem azért is, mert az éhes embertömegek ke
zéből „kiesik” az alkotó, teremtő munka szerszáma, agyukból „kipusz
tulnak” a szép, előrevivő gondolatok és tervek. — Jézus szava kétség
telenül erre utal: „ . . .  nem alkarom őket útnak engedni, nehogy [kidől
jenek útközben” . — Egyszer le kell, hogy hulljon a „lepel” a szemünk
ről, és látnunk kell a valóságot Urunk szemével: milyen út áll az em
beriség előtt?, s mi lesz ennek az útnak vége? ha meg nem oldjuk 
ezeket a kérdéseinket! — Itt elengedhetetlen, hogy figyelembe ne ve
gyük Luther gondolatait, kátémagyarázatát, a Miatyánk 4. kérésével 
kapcsolatban: „kenyér” mindaz, ami a test és élet fenntartásához és táp
lálásához szükséges. — Annyi évszázad után hisszük, napjaink luthera- 
nizimusa „hitben megérett” erre a Krisztusi — reformátor! „szánakozás
ra” , az emberiség valóságos ínségeivel kapcsolatban.

Jézus szavában azonban szerepel még egy félmondat: „már három 
napja vannak velem”. Egyes egzegéták szerint, az „ínség teljességét 
húzza alá”, mások a „kényszerű böjt” megszüntetését látják benne. 
Jézus nem akar böjtölő gyülekezetei, benne Isten országa örömre, bé
kességre érkezett el erre a f öldre. — Míg az első esetben éreznünk kell, 
hogy a kérdéseink „megértek” a megoldásra, a másik vélemény jelzi, 
hogy a Krisztussal világunkba „betört” új aion, milyen jövőt szán a 
Föld népei számára.

„Honnan volna a pusztában annyi kenyerünk”

Nincs szó itt arról, hogy a „kenyér-kérdés” általában megoldhatat
lan. Mert hisz az emberiség mai tudományos-technikai fejlettsége, s 
ezen alapulva minden szakember erre vonatkozó véleménye egyöntetűen 
bizonyítja, hogy valóságos létszükségleteink a messzi jövőben is kielé
gíthetők!
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Itt a tanítványok a saját tehetetlenségüket vallják be. Egyrészt azt, 
hogy „nincs fantáziájuk”, de úgy is mondhatnám, „nincs hitük” látni’ 
a pusztában is terem kenyér; másrészt vallomást tesznek arról is, hogy 
nincs „akkora szeretetük” , mely n tehetetlenségből kimozdítaná őket. 
Legfőképpen pedig azt árulják el, hogy csak az ínséget, csak a „zsák
utcát” látják, és nem veszik észre, — pedig előttük áll, — JÉZUST!

Ezzel egy új szempont kerül kapcsolatba a „kenyér-kérdéssel” : a 
bűnbánatunké. — Radikális bűnbánat nélkül nincs megtérés, nincs új 
kezdet! Valahogy félünk 'kimondani az igazságot. Talán mert túl komor, 
túl ijesztő lenne? Olyan tömegpszichózist szülne, ami nem kívánatos? 
— Tegyük először is hozzá: a bűnbánat Jézus mellett sohasem a pesz- 
szimizmus manífesztációja, hanem a reménységé! Annyi képmutatás, 
annyi vádaskodás, — egymásra való „ujjmutogatás” — hangzott el eb
ben a kérdésben, mely a szembenállást, a problémák megoldásának el
odázását csak erősíti. — Mi keresztyének „új hangot” üthetünk meg 
ebben a kérdésiben: bűnbánatunknak azt a „tiszta hangját”, mely nem 
a „másikat” de magát kárhoztatja. Nem „bűnbakot” keres, de „odaaláz
za magát” a megoldás 'keresésére.

„Hálát adott és megtörte”

A „megoldás” ugyanis ott volt a tanítványok kezében: a hét ke
nyér s a „kevés” hal.Jézus ezt a kenyeret áldotta meg! Jézus így Ígéri 
a „csodát” ma is! — A fogyasztói társadalom „mítosza” , és az állandó 
prosperitásra való törekvés álma napjainkban, mint köd, szertefoszlik. 
Nemcsak a nyersanyagokkal és az energiahordozókkal kapcsolatban, de a 
gazdasági élet egész területén kezdünk megismerkedni ezekkel a fogal
maikkal: takarékosság, ésszerűség, okos felhasználás. Ma mág a népek 
„önmagukért” teszik ezt, a „jövőt” az jelenti, amikor ezt az utat „egy
másért tudjuk vállalni” ! A mi korunk „leckéje” ugyanis ez: az „áldással 
felosztott” „kevés” — elég, sőt több ennél, — bőségesen elég. Erre utal 
a „hét kosár” maradéka is.

Az eucharistésas eklasen azonban Jézus áldását egy más oldalról is 
felvillantja előttünk azáltal, hogy a páli hagyomány úrvacsora-szövegét 
veszi át szó szerint a Korinthusi levélből. (lKor 11,24.) Nevezetesen azt, 
hogy a „kenyér kérdés” „Isten kérdés” , tehát nekünk: „hit kérdés” ! 
A Krisztussal való közösségünknek legszentebb misztériumát hozza 
ugyanis összefüggésbe, a „mindennapi kenyér” gondjaival. Ezt az ős
keresztyén gyülekezetek nemcsak „értették”, hanem gyakorolták is. Hi
szen az agapé és az úrvacsorai közösség náluk egyet jelentett! — Ha 
ezt elfelejtettük, hát akkor ez a mi bűnünk! — „Szociális evangéliumot”, 
üres prakticizmust, teológiai eltévelyedést szimatolunk ott, ahol pedig 
igazi evangélium van!

Hiszen ez az egyetlen, az „igazi csoda” : Jézus Krisztus a golgotai 
kereszten s az oltárról kínált szentségben „kenyérré” lett értünk. Olyan 
kenyérré, mely örökéletre táplál, s ebbe, — éppen a 4000 ember meg- 
vendégelése jelzi —, beletartozik a földi élethez kínált ajándéka is.

Jézus imádsága folytán lesz a „kenyér” reménység kenyerévé, mert 
..egy asztalhoz” ülteti le a népeket, hogy Belőle, Általa MINDEN NÉP 
„megelégedést” nyerhessen.

Ez az az evangélium, amit ránk bízott Urunk, ezzel „tartozunk” mi 
az egész világnak.
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„ A tanítványoknak adta, a tanítványok pedig a sokaságnak.”
Világraszóló Krisztus-tartozásunkat azonban nem szavaikkal, hanem 

irgalmas cselekedetekkel tudjuk csak „leróni”. Jézus szava ugyanis két
ségtelenné teszi előttünk, hogy a „csodánál” igényli a tanítványok köz
reműködését. Úgy is mondhatnánk: Jézus nem akar a tanítványok nél
kül cselekedni ma sem. Könyörületességének „csodája” mindig a „tevé
keny szeretet”  által valósul napjainkban is!

Nincs helye az Anyaszentegyházban az „ölbetett kezeknek” , a tótlen 
„csodavárásnak” : a Krisztus-követés mindig etikai kérdés, engedelmes
ség kérdése. Alki ezt most nem hiszi, nem éli, attól majd a megdicsőült 
Krisztus fogja megkérdezni: éheztem és miért nem adtatok ennem!

itt azonban nem szabad figyelmen kívül hagynunk a következőket. 
— A „kenyér-kérdés” világkérdés, nem „egyházi kérdés” csupán. Nyil
ván a megoldásuk sem „egyházi feladat”, hanem az egész világ jövőt 
építő erőfeszítése dolgozik érte: színesbőrűek és fehérék, hívők és ateis
ták együtt. — A tanítvány, az Anyaszentegyház feladata és. felelőssége, 
hogy agyát, szívét, kezét és anyagi erejét szeretetből adja oda az em
beriség jövője érdekében: szolgálatra!

Sokan, akik az Anyaszentegyház „glóriáját” féltik, manapság is le
kicsinylően kérdik: csak ennyi lenne az egyház „szerepe” világméretű 
gondjaink megoldásában? A mi szolgálatunk „dicsősége” az, hogy mi a 
„mandátumot” , a megbízatást, de a „kenyeret” , a lehetőségeket is ami
vel szolgálunk, nem emberek, de az élő Krisztus kezéből vesszük.

.".. és dicsőítették Izrael Istenét”
Az evangéliumnak ez a közlése, — az egzegéták szerint — azt jelzi, 

hogy Jézus „csodája” pogányok földjén történt, nem Izrael területén. — 
Nekünk mégis „szent földdé” lett ez a hely, hiszen Urunk könyörülő 
szeretete s a tanítványok engedelmes szolgálata szentelte azt meg. — 
Ez az evangélium bátorítson fel mindnyájunkat arra a hitre, hogy Is
ten üdvözítő szeretete egybeesik a népek ínségének kilátásával, — az ősi 
Zsoltár szavai szerint: „Mindezek arra várnáik, hogy idejében adj nekik 
eledelt” . (Zs 104,27.)

Amikor pedig a „reménység kenyere” „minden n ép  kenyerévé” vá
lik, akkor az Istent magasztaló glória nem templomi kórusok „liturgikus 
éneke” lesz csupán, hanem a Mindenség harsogja a magasztalást: „ . . .é s  
dicsőítették Izrael Istenét” .

Csizmazia Sándor
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Egyház a nagyvilágban

Hans J. Hoffmann:
A Gusztáv Adolf Egyesület, mint társ 

(Partner)
Várakozások, csalódások és a nehézségek

leküzdése
(Elhangzott Kasselban, a Gusztáv Adolf Egyesület 150 éves jubileumi 

ünnepségén 1982. szeptemberében)

Alkalmasint felteszik a kérdést valóban társ-e a Gusztáv Adolf Werk 
(továbbiakban GAW) az evangélikus kisebbségi egyházak számára a 
szórványban, holott ő nem is egyház. A kérdést, kedves Vendégek meg
jelenésükkel már meg is válaszolták és mi megállapítják, hogy 150 
esztendő alatt valóság lett a felismerés ha nem is illik éppen bele 
a gondolati sémánkban.

Kiindulhatunk abból, hogy ma igazi társviszony van 33 evangi. 
szórvány egyház, európai, latin-amerikai és a GAW közt, ami 150 év 
alatt kifejlődött és alapját képezd egy megbízható közös munkának1.

Nem indulhatunk ki abból, hogy ez a társas-viszony oly ideális 
lenne, hogy hozzátenni már nem lehet semmit. Azt sem állíthatjuk, 
hogy a társak közt nincsenek nyílt kérdések. Vannak mindkét oldalon 
több-kevesebb elvárások, melyék a másik partner részéről nem telje
síthetők és ezért ebiből csalódások fakadnak.

Ha a GAW minden tagtársa összegyülekezett — és én úgy sejtem, 
hogy ilyen találkozás első ízben van a GAW életében —, akkor nem 
múlhat el ez az alkalom anélkül, hogy ezeket a nyílt kérdéseket 
legalább fel ne vetnék. örülök, hogy ma erre alkalom nyílik. Mielőtt 
ezt tenném, megszeretném emíteni , hogyan képzeljük mi a társvi- 
szony.t, mely Önökkel, egyházukkal és gyülekezetükkel összekapcsol.

I. Pál apostol lKor 12,12—26-ban az egyházat, mint Krisztus testét 
írja le. Minden keresztyén ember Isten Szentlelke és a keresztség által 
épül bele a testbe. Ennek a testnek sok tagja van — írja Pál apostol —, 
melyek különféle funkciókkal rendelkeznek. Ha minden tag teljesíti 
feladatát, létezhet az egész test. Ha egy tag beteg és feladatát nem 
tudja teljesíteni, szenved a test és ha egy tag különös megbecsülésben 
részesül ez az, egész testnek szól. Ezért végzetes lenne — írja Pál — ha 
a test különböző tagjai egymásközt civódnának. Inkább gondoskodniok 
kell egymásról, egymást erejükhöz képest támogatni úgy, hogy egyetlen 
tag abba a veszélybe ne jusson, hogy feladatát nem képes elvégezni.

Ebben látom teológiai alapvetését a GAW az ev. szórványegyházak 
társasviszonyának és úgy látom egy vagyok az alapítók elgondolásával, 
akik Gal 6,10-et választották munkájuk vezérgondolatául. Ugyanakkor
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a „test és tagok” képe bizonyos mértékben ennék a társas-viszonynak 
lényegét fis leírja.

A társas viszony abból a felelősségből fis adódik, mely a Krisztus 
Testének erősebb és gyengébb Tagjai közt fennáll. Valamiben mindenki 
erős s ezért ez az elkötelezés mindenkire vonatkozik.

Krisztus testének anyagilag erősebb tagjai kötelesek az anyagilag 
gyengébbek pénzbeli támogatására. A  hitben erősebb tagok kötelesek 
a hitben gyengébbek  támogatására. Aki jó  ökumenikus kapcsolatokkal 
rendelkezik, vagy bölcs teol. professzorokkal, vagy erős hagyománnyal, 
vagy tapasztalt diakoniai munkásgárdával, az köteles Krisztus testének 
azon tagjait segíteni, akik ezekkel az adottságokkal nem rendelkeznek.

Pál apostol ezt a kötelességünket világosan kifejtette, de nem 
szól arról, hogy az egyes Tagoknak csere kereskedési viszonyba kell 
állni vagy segítségüket bizonyos feltételek mellett adják más Tagoknak, 
ellenkezőleg ha egy Tag a másiknak a kérdéses segítséget megadta, 
gondoljon Krisztus szavára Lk, 17,10-re. . .  „ha teljesítettétek mindazt, 
arait parancsoltak nékték, mondjátok ezt: Haszontalan szolgák vagyunk, 
csak azt tettük, ami kötelességünk volt.”

A GAW keresi a társ-kapcsolatot az, ev. szórványegyházakhoz, mert 
kötelességének tartja anyagilag támogatni az anyagilag gyengébb tago
kat. Ezzel a társ-kapcsolat bizonyos mérvű meghatározást nyer. Hogy 
mindmáig nem jutott a gyengébb tag anyagi függésbe az erősebb
től — és én nyugodt lelkiismerettel állítom, hogy ez nem; következett 
be —, áklkor ez azért is van, mert újra meg újra nyílt és őszinte 
.beszélgetés volt a társak közt és mindig fel lehetett tenni nyílt kérdé
seket, mint azt most én is megkísérlem.

II. Amint tudják a GAW támogatásait mint „hiányzó segélyeket” 
adja, nem mint kölcsönt, amit idővel vissza kell fizetni. Abban sem 
gyakorolunk befolyást, hogy milyen célokra fordítják a GAW adomá
nyait. Ezt a társ-egyházak vezetőségére bízzuk, ők végezzék a gyüleke
zetek tényleges; szükséglete szerint a rangsorolást. Mi csak azt várjuk 
el, hogy minden kérést az illetékes egyházi vezetőség támogasson.

Ezt a gyakorlatot eddig komoly kritika nem érte és ezt mi annak 
vesszük, hogy társaink velünk egyetértenék. Mégis szükséges, hogy mi 
bizonyos kontrollt gyakoroljunk, mert az adakozókkal szemben felelősek 
vagyunk, akik lehetővé tették, hogy segíthessünk. Mindig akadtak csaló
dások. Éppen ezért szeretném lehetőségeink határait ismertetni. Talán 
ezeket kissé még tovább tolhatjuk, hogy a jövőben kevesebb elvárás 
maradjon teljesítetlen.

Az egyik határ a mi anyagi kapacitásunk. Nem tudunk több támo
gatást adni, mint amennyi adományt kapunk. Ezért minden év elején 
tájékoztatjuk a társegyházakat, milyen keretek közt kérhetnék segít
séget.

Bizonyára sok társegyházunknak nagyobb összegre van szükségük. 
Félek, hogy itt mindig csalódást okozunk. Mások azt gondolják, hogy 
az adományok szétosztása nem történik egészen igazságosan, vagy egy 
kicsit önkényesen történik. Erről is tárgyaljunk.

Nem akarunk adományokat az „öntözőkanna” elve szerint folyósí
tani, de sematikusan sem. Ha minden Egyháznak egyforma összeget 
adnánk, igazságtalanok lennénk. Ha lélekszám szerint osztanánk el, 
akkor a kis egyházak, kiket elsősorban kell támogatni ,  elviselhetetlen 
módon hátrányban részesülnének. Ezért elhatároztuk, hogy a kis egy
házak minden esetben annyit kapjanak, hogy évente egy értelmes mun
kát elvégezzenek. Ez kb. 60 000 DM márka. A nagyobb egyházak,
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1
akik anyagilag is erősebbek, ennék megfelelően kisebb adományt kap
nak.

Egy másik batári a GAW szabályzata állít fel; 1. § azt mondja, 
hogy a GAW a protestáns szórványt egyházi szükséghelyzetükbén tá
mogatja. Ez tulajdonképpen kettős határvonal. Mi tulajdonképpen csak 
egyházi feladatokat támogathatunk és csak valóságos szükséghelyzetben 
támogathatunk. Egyházi feladatok alatt értünk olyan építkezéseket, 
karbantartásokat, melyekre a gyülekezeteknek szükségük van az egy
házi életvitelben, az épületek berendezésével és minden anyagi szük
séglettel ellátásit. Kivételit képeznek az orgonák, harangok. Ide kap
csoljuk végeredményben a lelkészek, egyh. munkások kiképzését. Ha 
a társdiakoniai egyházak vagy gyülekezetek munkásairól van szó, min
dig akad út. De ha szociális munkáról, misszióról, gyógyszersegélyről 
vagy paplakok más berendezési tárgyairól van szó, az ilyen kérelmeket 
más segély-szervekhez irányítjuk, melyek ezen speciális feladatokkal 
foglalkoznak.

Ezen a ponton bizonyára már több várakozás csalódást okozott, de 
legnagyobb csalódás mindig ott van, ahol arról van szó valóban szük
séghelyzetben kell-e ott a segítség. Nem akarok ezen a ponton konkrét 
lenni, sem régi sebeket feltépni. Nem is segítene ha példákat említenék, 
mert ilyen kérdések általánosságban nem dönthetők el, ezeket esetről 
esetre magánbeszélgetésben kell tisztázni. Mindenesetre hálás lennék 
önöknek ha ezen a ponton éberek lennének és a kritikai beszélgeté
seket nem kerülnénk el.

A következő határ, melyet fontolóra kell venni — hála hogy ez 
kevesebb álmot hiúsít meg —, a különböző országok törvényei által 
szabott határ. Ugye megértik, hogy a GAW semmi olyan akcióra nem 
vállalkozhat, mely a törvényesség határát súrolja vagy áthágja. Ez kü
lönösen azokra az utakra vonatkozik, melyen az adományokat az elfo
gadóknak átutaljuk. Itt miniden inkorrektség az adományozók bizalmával 
élne vissza és sok országban a segítőszolgálat fennálló lehetőségét koc
káztatná.

Az utolsó előtti határ, amit gyakran kicsit félreértünk és szűkkeb- 
lűségnek nevezünk, de figyelembe kell vennünk, mert az adakozókkal 
szemben felelősek vagyunk.

Ha egy beruházás terv szerint nem valósulhat meg, nem áll mó
dunkban a részére kiutalt vagy tervezett összeget egy másik beruházás
ra fordítani. A  GAW mindig szigorúan beruházásra célzottan dolgozott. 
Az adományok melyeket kapunk határozott célt szolgálnak. Ha más 
célra kívánják felhasználni, előbb az adakozókat kell megkérdezni, 
vajon egyetértenek-e? Lehet, hogy ez a GAW sajátossága, de ez a ga
ranciája országunkban, hogy sok ker. ember bízza ránk adományát 
újra meg újra. Ezért kérem ezt a határt respektálni.

Végezetül van még egy határ, melyről önökkel beszélnem, kell, ami 
sok szórvány-gyülekezet állandó elkeseredésének megújuló forrása. Ez 
a mi Körünknek külső határa. Régóta állandó a GAW társköre. De 
Európában, Latin-Amerikában sók kisebbségi egyház és gyülekezet van, 
kik szívesen kerülnének be körünkbe. Vállalhatjuk-e a felelősséget, hogy 
körünket ilyen zártnak tartjuk? Nem kellene talán együttes erőfeszítés
sel új utakat keresnünk, hogy Jézus Krisztus testének tagjaiként köte
lességünknek eleget tegyünk? Személy szerint igen fájdalmasnak érzem 
ezeket a határokat. Ázsiában és Afrikában s ezen kívül is rengeteg 
szórványegyház van, melyek többnyire azt sem tudják, mi a GAW.
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III. Beszéltünk társ-voltunk jellegéről, úgy amint az a GAW-ből 
látszik. Az elvárásokról, melyéket mindkét részen táplálnak, a csaló
dásokról melyék bekövetkeznék, ha az elvárások egyszer nem teljesül
nek. A téma, melyeit nekem adtaik egy további vezérszót tartalmaz, 
melyről még nem; beszéltünk vagy igen? Ez a nehézségek legyőzése.

Valójában nem is tettünk mást. Megkíséreltük a nehézségeket le
győzni azáltal, hogy beszéltünk róluk. Beszélgetésben kifejezhetjük, 
milyen nehézségeink vannak társainknak, de azt is megtudhatjuk, hogy 
társainknak milyen nehézségei vannak velünk. Ugyanakkor megkísé
relhetjük ezekből a nehézségekből a kiutat megtalálni és legyőzni.

A GAW mindig azon fáradozik, hogy társakkal szoros kontaktust 
tartson és párbeszédre törekedjék. Ez történik a tag-gyűléseken, 
melyekre rendszeresen meghívunk szórványvendégeket; ez történik a 
Vezetőség tagjainak és a Központ munkatársainak utazása, számtalan 
nem hivatalos találkozásán, gyülekezetről gyülekezetre, szabadságon, 
és ez történik remélhetőleg a köv. napokon is.

Hogy ilyen tárgyalások hozzájárulnak a nehézségek áthidalásához, 
az nagy részt attól függ milyen lélek  vezet minket. Ez az a pont 
amelyről befejezésül szólni kívánok. Ha a találkozásokra és beszélgeté
sekre visszagondolok, melyeket az elmúlt esztendőben végeztem prot- 
szórvány keresztyénekkel, minden fenntartás nélkül mondhatom mind
nyájunkat az igaz felebaráti szeretet lelke vezetett. Ahol ez a Lélek 
uralkodik ott nem lehetnek valódi nehézségek.

Ford.: Danhauser László
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Tanulmány

Hogyan érvényesül igehirdetésünkben 
a jézusi emberszeretet motívuma?
„Az „emberszeretet f n Embertársaink iránt különbségtétel nélkül ér

zett és tanúsított szeretet” — mondja A magyar nyelv értelmező szótára 
(II. kötet, 368. lp.). Ha a szó eredeti görög, hétköznapi szóhasználatunk
ban is előforduló formáját ( =  filantrópia) tekintjük, lényegében pozitív 
tartalma ellenére sem tűnik már ilyen rokonszenves fogalomnak. Az 
Idegen szavaik kéziszótára (230. lp.) azt írja: „filantrópia- (philanthropia) 
gör emberbarátiság emberszeretet, amely a jótékonyságban véli meg
találná a nyomor, a társadalmi ellentétek orvoslását” .

Főnévi alakjában a szó az ÚSz-ben két helyen fordul elő (v. ö.: 
Schmoller: Handkonkordanz): Csel 28,2-ben, Pálék máltai hajótörésé
vel kapcsolatban: „A barbárok nem mindennapi emberséget tanúsítottak 
irántuk . . . ” Itt a szónak nyilván semmiféle speciális teológiai tartalma 
nincs. Sakkal fontosabb ennél a másik hely ami az ÜSz-i locus clas- 
sicusinak sziámit: Tit 3,4: „...m egjelent a mai üdvözítő Istenünk jósága 
és embenszeretete” ti. Jézus Krisztusban (hé chréstotés kai hé filan- 
thropia epefané toy sótéros hémón theoy).

Gondolatmenetünk kiindulópontjául ez utóbbi igehely kínálkozik. 
A Tit 3,4—7 alapján írt karácsonyi posztillában mondja Luther: „Mond
hatom, az egész. írásban nem olvastam kedvesebb (bájosabb, lieb- 
licher) szót latéin kegyelméről, mint ezt a kettőt: ,Chréstotés és Philan- 
thirópia’, melyben a kegyelem úgy van lefestve, hogy az nem csupán 
a bűnt bocsátja meg, hanem nálunk is lakozik, barátságosan velünk 
foglalkozik (érintkezik, umgehen), készséges segíteni, és kész megtenni 
mindent, amit csak óhajtanánk. . .  Képzelj hát el magadnak egy jó 
barátot, s akikor képet alkothatsz arról, hogy Isten hogyan kínálja ma
gát neked Krisztusban, bár egy ilyen kép még kevés is ahhoz, hogy 
ezt a gazdag kegyelmet kifejezze.” M. Doeme (Die alten Episteln, 29. lp.) 
arra a kérdésre, hogy (hol lelhető fel ez az emberszerető-kedves Isten, 
hangsúlyozza, hogy nem a világ és a történelem folyásából láthatjuk 
Istent ilyennek. Az említett karácsony másnapi, textus magyarázatában 
rámutat arra, hogy Luther a Titus levélhez írt bevezetésében (WA 
25,61. k.) Isten filantrópiáját „nem annak lényegéből, az emberrélétel- 
ből, hanem Jézusnak (abból) a barátságosságából” (Umgänglichkeit) 
akarja megérteni, melyet földi élete során tanúsított. S bár ez egzegeti- 
kailag aligha helyes — mondja Doeme —, mégis jobban összhangban 
van a bibliai istenismerettel, mintha a puszta megállapításra vagy bi- 
zonygatásna szorítkoznék. Mert „honnan máshonnan nyerhetné az alapot 
az Isten filantrópiájára vonatkozó tapasztalat, mint az ember Jézus- 
szemléletéből?” (U. o.)

A témánk középpontjában álló „jézusi emberszeretet” tehát első- 
reriden Isten Jézusban, éspedig az ember Jézusban realizálódott filan
trópiája. Ez pedig — az említett lutheri pasztilla részlet szerint — a 
Jézusban megjelent kegyelem egy sajátos vonásaként értelmezhető.
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Amikor Luther arról szól, hogy „nem csupán a bűnt bocsátja meg”, 
ez természetesen nem jeleníti azt, hogy a bűnbocsánat nem tartozik 
-bele a jézusa f ilantrópiába; sőt nyilván nagyon is fontos, döntő alkotó
eleme annak. Mégis, amikor Pál itt nem egyszerűen Isten Jézusban 
megjelent kegyelméről (charis), hanem sajátos szóhasználattal jóságáról 
és emberszeretetéről (chréstotés. kai filanthrópia) beszél, akikor — Lu
ther szerint, s ennek helyessége aligha vonható'kétségbe! — Isten sze- 
retetének, (kegyelmének azokat a vonásait próbálja kiemelni, amelye
ket a reformátor a szóhoz fűzött további magyarázatával kísérel meg 
érzékeltetni.

Melyek a jelei ennek a jézusi filantrópiának? Első helyen itt azt 
kell említenünk, amiről Fil 2 Krisztus-himnusza és a karácsonyi törté
net, de a Jézus egész földi életútját leíró evangéliumi elbeszélés is 
egybehangzóan tanúskodik, (hogy ti. „szolgai formát vett fel” (Fil 2,7: 
morfén doy.loy labón), ami nyilvánvalóan földi sorsának egyszerűségét 
és alacsonyságát is jelenti: hogy nem földi uralkodóként, nem ünnepelt 
hadvezérként, nem gazdag pénzemberként, nem híres művészként, ha
nem egyszerű ácslegényként, majd vándorprófétaként élt, s még csak 
nem is a Birodalom valamelyik politikai vagy szellemi központjában, 
hanem egy leigázott nép fiaként egy félreeső provinciában. Ahogy meg
jelent világunkban, „szolgaként” és „testvérünkként” , ez Isten jézusi 
filantrópiájának csodálatos titka és jele egyszerre. S aztán nyilvános 
működése során is állandóan ott ragyog rajta Isten emberszeretete. 
Abban, hogy hatalommal cselekszik, de nem erőszakkal, követésre hív, 
de sosem kényszerít, — még akkor sem, ha a vonzásába került em
berek ellenállhatatlannak érezték is őt. Abban, ahogy tanítványait sze
reti, s együtt van velük, pedig sokszor milyen nehéz volt elviselnie ezt 
a hitetlen-értetlen társaságot. Valami egészen különleges fénnyel ra
gyog fel benne Isten filantrópiája akkor, amikor a közgondolkodás 
által nem sókra értékelt gyermekek felé fordul vagy a társadalmilag 
ugyancsak „leértékelt” nőket, asszonyokat fogadja magához. S ugyan
ebbe a vonalba esik az is, ahogy a társadalom perifériájára szorult 
emberekkel (vámszedők, utcainők) kapcsolatot tart. A betegekkel és 
gyászolókkal szembeni magatartása is erről a különleges szeretetről 
tanúskodik. Passiója pedig valami egészen rendkívüli intenzitással ér
zékelteti: Benne valóban 'Isten „jósága és emberszeretete” jelent meg a 
gonosszá és embertelenné vált embervilágban.

Ha ezek után arra a kérdésre próbálunk feleletet keresni, hogy 
mi Jézus emberszeretetének legmarkánsabb vonása, akkor a választ 
t'kp. egy nagyon egyszerű és (rövid mondatban adhatjuk meg. Ez pedig 
az, hogy Jézus az egész ember megváltója. Ennek hátterében két teo
lógiai tény húzódik meg. Az egyik, hogy az egész ember testestül-lel- 
kestül Isten teremtménye. A  másik pedig, hogy az egész ember bűnös 
(homo totus caro), az Isten teremtette ember testestül-lelkestül a bűn 
rontása alá került, egész lényén ott hordja a bűn bélyegét. Ennek a 
kettős-egy igazságnak időnként; el-elhalványult vagy akár egészen is 
elsikkadt egyik vagy másik oldala, de éppen Jézus filantrópiájának 
ÚSz-i értelmére figyelve kell meglátnunk, hogy a lényeg sérelme nél
kül nem hanyagolható el egyik oldal sem. — Itt azonban fontos tuda- 
tositanunlk magunkban azt is, hogy Jézus filantrópiája nem azonos 
valamiféle humanitárius magatartással, s (különösképpen nem értel
mezhető egyfajta romantikus-érzelmes emberbaráti mentalitásként. Jé
zus emberszeretétét tanúsító tettei mindig kettős arculatot hordoznak- 
Miközben tényleges nyomorúságokon segít, csodái egyrészt mindig ön-
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magukon túlmutató jelek, másrészt természetesen csatornáik is, melyeken 
keresztül Isten új világának gyógyító erői áradnak már most világunk
ba. Ezt a megfigyelést jól érzékelteti pl. az 5000 megvendégeléséről szóló 
jánosi elbeszélés, s különösen is annak záróverse (Jn 6,15).

Amikor az eddigiektől, tehát Jézus emberszeretetétől önmagunk 
felé próbáljuk meg a szálakat meghúzni, az első és talán legfontosabb 
annak felismerése, hogy a jézusi emberszeretet motívuma elsősorban 
életünket, magatartásunkat meghatározó tényezővé és erővé kell, hogy 
váljék. Jól megtanultuk, hogy számunkra Jézus több és más, mint 
egyszerűen példa. S ez így igaz. Súlyos hiba lenne azonban elfelejteni, 
s ezt éppen Jézus filantrópiájáról szólva kell észrevennünk, hogy ő 
példa is (!), egy mai kifejezéssel élve: prototípus. Természetesen ezt 
nem a formális imitáció, hanem a. Személyes közösségben valósuló és 
abból fakadó benső azonosulás értelmében véve. A tanítványságnak, 
a keresztyének egyéni és közösségi életének Jézust szeretet-motiváció- 
járól van itt szó. S ha itt most Jn 13-ból (34. k.) az új parancsolat 
igéire különösképpen is gondolunk, jó figyelnünk arra, hogy ez: a jézusi 
szó — minden látszólagos exkluzivitása ellenére — nem valamiféle 
„belterjes”, zártkörű érzelem-megnyilvánulásra bíztat. Éppen a jézusi 
emberszeretet tanít arra, hogy tőle kapott és tanult szerelte tét és az 
ezzel átjárt „testvériséget is bele kell tehát vinnünk a »világba«” 
(Elert : Das chr. Efhos, 546. lp.), „mert csak így tud az, miként lénye
géhez tartozik, növekedni” . Ezen a ponton — úgy gondolom — érdemes 
és szükséges feltenni önmagunk felé a kérdést, hogy tanítvány! éle
tünknek nem éppen ebben van-e az egyik legnagyobb nyomorúsága, 
hogy míg sokat és szépen tudunk beszélni Isten filantrópiájáról, egész 
világunkat, s benne az embert átölelő szeretetéről, magatartásunkon, 
életvitelünkön (gyülekezeten belül és kifelé) vajmi kevés tükröződik 
ebből a jézusi testvér- és emberszeretetből. Pedig enélkül „zengő érc 
vagy pengő cimbalom” (1Kor 13,1) hangja minden szavunk, amit a szó
székről elmondunk, még ha dogmatikailag és homiletikailag kifogás
talannak tűnik is: a prédikációink. A  dolgozat címében feltett kérdésre 
tehát az első válasz az lehet: úgy érvényesül és csak úgy érvényesülhet 
igehirdetésünkben a jézusi emberszeretet motívuma, ha érvényesül éle
tünkben is. Ha prédikálásunk mögött ott van életünk aranyfedezete.” 
(Ittzés Gábor)

Ezért mindig ott a kérdés: „Érvényesül-e személyes megtapasztalás
ként, ránk irányuló, bennünket megragadó és szolgálatra késztető erő
ként, felejthetetlen eseményként? Igazi igehirdető csak (személyes meg- 
ragadottság, elhivatás alapján születik. Az evangélium továbhadói nem 
lehetünk Jézus szeretetének, kegyelmének személyes megtapasztalása 
nélkül.” (Csepregi Béla)

„A Jézusi emberszereitetet fordít el önző önmagunktól és megláttat- 
ja a felebarátot, az embertársat, akivel együtt kell haladni az úton. 
Akinek segítenem és szolgálnom kell, Szerétete elveszi aggodaknasko- 
dásunk sokszor nagyon bénító hatását, s megmutatja mi az, amit ve
lünk akar elvégeztetni: a világ, a társadalom, a közösség javára. A vi
lág nyomorultjaiban maga Jézus jön hozzánk. A történelem folyamán 
sokszor éppen az egyház állt a jézusi emberszeretet érvényesülésének 
útjában. Szolgálat helyett uralomra tört. Prédikációiban a földi élet 
nyomorúságába beletörődésre tanított. Az is igaz, hogy amikor a keresz
tyének engedték a jézusi emberszeretetet érvényesülni, akkor az egyház
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számára lehetőség nyílott a nyomorúság és szenvedés enyhítésére, a 
szeretet megélésére. (Assisi, Wichern, Franke, Bodelschwing, Müller, 
Schweitzer Albert, Mártin Luther King stb.)” (Sehultz Jenő) „Amikor 
az egyháztörténet folyamán a szegényekhez, elesettekhez lehajló jézusi 
emberszereteit motiválni kezdte az egyház igehirdetését, ott mindig ajtó 
nyílt a gyülekezetek sikeres embereit körülbástyázó falon a kívülre- 
kedtek, a lesza'kadozottak felé. Így támadtak a középkor szegény szer
zetesrendjei és evangéliumi közösségei. A szeretet evangéliuma a gyü
lekezeték ezreit formálta a bristoli bányászokból, a nagyvárosok utca
gyerekeiből derék polgárok növekedtek. Az ipari proletariátus inas- 
százezreiből jeles mesterek és kereskedők váltak. A gyógyíthatatlan 
betegék és fogyatékosok emberi életkörülmények közé kerültek. A jé
zusi emberszeretet faji különbségtételt nem ismerő ereje elért- az afrikai 
őserdőkbe, az amerikai indiánok folyóvölgyeibe, az ázsiai félszigetekre 
és szigetvilágba.” (Csapregi Béla)

Jézus az ige és a tett Messiása. „Jézus názáreti fellépése tükrözi 
(Lk 4,16) szeretetének azt a határozott irányát, méllyel a szegények, 
lesújtottak, foglyok és vakok« felé fordul. Sajátos jézusi szeretet ez, 
mert nem az igazak és feddhetetlenék, hanem a vallási és társadalmi 
élet perifériájára szorult rétegeket keresi.

A hegyi-beszéd boldog-mondásai is olyan embereknek szólnak, 
akik nem az élet napos oldalán járnak, akik emberségük megélésében 
nem a könnyebb utat választják, hanem az igazságért, a békességért 
és -az irgalmasságért magukat is készek feláldozni. Az igazabb életért 
komoly terhek hordozására is vállalkoznak.

A hegyi-beszéd „törvény-magyarázata az egyik csúcsa Jézus ember- 
szeretetének. Az általa hozott új igazságnak olyan etikai mélységeit 
húzza meg, a „jézusi-emberség” erővonalait, mint a : „Ti legyetek tö
kéletesek, mint ahogy a mennyei Atyátok tökéletes” — szinte elérhe
tetlen mércéje. Grundmann, szerint, Jézus ezekkel a szavaival „tanít
ványokat hív e l. a világ számára”. S ez egy nagyon lényeges szempont, 
mert a Jézus szerinti tökéletesség mindig a felébarát, a világ számára 
hoz konkrét segítséget.” (Csizmazia Sándor)

„Jézus nem tűri az anyagi javak embertelen élvezetét, a szociális 
igazságtalanságot. Nem a túlvilág örömeivel akarja megelégíteni a sze
gényeket, hanem a földi javak igazságos elosztása mellett száll síkra. 
A „Gazdag és 'Lázár” példázatában a személyes, egyéni segítségnyújtás 
mellett ott lüktet ebben a példázatban olyan társadalmi és gazdasági 
rend gondolata is, amely emberhez (méltóbb élétet biztosít az embe
reknek. Kérdés: Miért hagyta figyelmen kívül a keresztyénség a sze
génység-gazdagság problémáját, a gazdasági elnyomást, a szegényekkel 
való szolidaritást? Világosan és meggyőzően kell hirdetnünk, hogy ép
pen az, inkarnáció lényéből következik, hogy törődnünk kell az emberi 
élet minden gondjával, nyomorúságával, az élet minden kérdésére fe
leletet kell keresnünk, Nem hirdethetünk „csonka” evangéliumot, amely 
Csák az emberi élet lelki oldalát célozza meg, de figyelmen kívül hagy
ja azokat a kérdéseket, amelyekkel a 20. század embere szemben találja 
magát. Szeretetünk éppen azzal lesz jéziusivá, ha az élet egésze felé 
fordul. Az élet egészét figyelmen kívül (hagyó igehirdetések szemben áll
nak a jézusi emberszeretet teljességével.” (Povázsay Mihály)

„Jézus emberszeretatének, a „jézusi humanizmusnak” két locus 
classicus-át kell -megemlíteni. Az egyik (Mk 10,35 kk, Jézusnak a Ze- 
bedeus-fiak rangvitájára adott válasza: Az embernek Fia nem azért
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jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és adja az ő éle
tét váltságul sokakért. — A másikat: Lk 9,51 kk-ben, Jézust elutasítják 
egy samáriai faluban s tanítványok sértett haragjára ez a válasza: „Az 
ember Fia nem azért jött, hogy az emberek életét elveszítse, hanem 
hogy fmegmentse” .

A jézusi emberszeretet sajátos megnyilvánulása a lelki sérültek, 
s az erkölcsileg „bukott” emberek keresése: Máté elhívása tanítvány
nak, betérés Zákeus házába, a házasságtörő asszony feloldozása, s talán 
e sor gondolati lezárását is jelentheti a „jobb oldali latornak” adott 
ígérete: „ma velem leszel a paradicsomban”.

A jézusi szeretet korlátokat nem ismerő, mindenki felé táguló köré
ről beszél a Péternek adott kinyilatkoztatásban a Cselekedetek könyve 
10,1 kk.

Pál apostolnak Filemonhoz írt levele a jézusi emberszeretet olyan 
megvalósulása, ami áttöri a korabeli „áttönhetetlen” osztálykorlátokat, 
s a messze jövő társadalmának kontúrjait rajzolja elénk.

Pálnak azokat a megnyilatkozásait is meg kell említenünk, amely 
a jézusi szeretet által tesz nyitottá, — egészen a felsőbbségért való 
imádkozásig, — a környező társadalom felé. Rm 13; 1Tim 2,1 kk.” 
(Csizmazia Sándor)

„Igehirdetésünkben érvényesülni kell Jézusnak bűnösökhöz lehajtó 
emberszeretetének. Az egyházban sok szó esik a bűnről és a bűnös
ségről. Ha van szó, ami megüresedett és hitelét vesztette, akkor az 
elsők között van, a bűn és a bűnösség. A mi gyakorlatunkban már nem 
kapcsolódik hozzá szégyen, nem üldözendő, nem büntetendő. Álbűn és 
álbűnösség. Talán ez a magyarázata igehirdetésünk gyakori gyümölcs- 
telenségének is, Álbűnökből ál megtérésre hívunk. Jézushoz igazi bű
nösök tódultak. Szeretetének nagysága abban mutatkozott meg, hogy 
minden megbocsátott bűnt, sőt az egész világ bűnterhét magára vette 
és elhordozta. Igazi halált halt igazi bűnökért, — csak szeretetből, a 
valóságos bűnösök iránti szeretetből. Rm 5,8. Embervilágunk ma sok 
kérdést megold: társadalmi, gazdasági, civilizációs kérdéseket. A világ
mindenséget egyre jobban megismeri és otthonossá teszi, a népek ott
honává. Ugyanakkor cinikus kegyetlenkedéseknek, bűnöknek is tanúja. 
A bűn a bűnösök Megváltójának szeretete, életújító hatalma után kiált.

Motiválja-e igehirdetésünk Jézusnak lélekmentő, üdvözítő szeretete, 
a minden megnyerhetőnél értékesebb elvesztésén érzett fájdalma? Tu
dunk-e szeretni gyülekezetei, igehallgatókat, felebarátot, családtagot 
annyira, hogy minden módon az üdvösségük elnyeréséhez kívánjuk 
segíteni őket? Pál apostol igehirdetését Jézus üdvözítő szeretete moti
válta, Fii 3,17—20. A legfőbb jót akarta biztosítani hallgatói és olvasói 
számára. A felelősség alól nem oldotta fel, hogy egyesek másutt vélték 
megtalálni boldogságukat. Jézustól tudta, hogy az egész világ meg
nyerése sem éri meg az üdvösség elvesztését.” (Csepregi Béla)

„Jézus helyére tette, leszerelte a heveskedő tanítványokat, akik 
vallási, nemzeti és politikai gyűlölet szellemében akartak akcióba lépni. 
Jézus az ő követőit egyértelműen az emberek és a népék közötti meg
értés és megbékélés útjára vezette. Nem azért jött, hogy elpusztítsa, 
hanem, hogy megmentse az embereket. Védje az életet. Kérdés, miért 
nem érvényesült a keresztyénség igehirdetésében erőteljesebben, hogy 

 nemcsak a lélek békéje a fontos, hanem a „testi” béke is.” (Povázsay 
Mihály)
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A ma, méginkább a holnap követelménye.

„A jézusi szeretettől szóló evangélikus, prédikáció nem lehet „tör- 
vényhirdetés” , hanem a törvény és evangélium meghirdetése, vígaszta
lás, gyógyítás, reménység prédikálása a szeretetben szűkölködő embe
rek, embervilág számára.

Három dologra kell még figyelnünk a jézusi emberszeretet meg
szólaltatásakor: a szeretetről mindig

üdvösségtörténeti beágyazottságban — hogy az valóban „jézusi” le
gyen,

lelkipásztori-lelkigondozói indítékkal — hogy az valóban szeretet 
legyen,

prófétai kicsengéssel, hogy az előremutató, jövőt formáló, a mai 
egyházi és társadalmi életünk felé progresszív irányvételű legyein.

Az eddigiek figyelembevételével bizonyul igaznak az a meggyőző
désünk, hogy az igehirdetés is diakónia.

Témánk kifejtésénél katechetikai feladatainkat is át kell tekinteni.
A szeretetre nevelést nem lehet elég korán kezdeni. Gyakran a 

szülői, környezeti hatások „ellenszelével” is számolnunk kell.
A jéziusi szeretetre nevelés fő  erővonalai: Nem személyválogató — 

nyitott mindenki felé. Irgalmas — nem önző, vam szeme-szíve a másik 
számára. Békét munkáló — építő, konstruktív jelenlét ma.

Ifjúsági munkánknál az a mai feladatunk: rányitni a fiatalok szívét 
Krisztus szeretőiével a „világra” , hogy ez legyen a „programjuk” a pá
lyaválasztás, a párválasztás és emberségük kiformálásának útkeresése 
közben.

A szülők nevelése ma elodázhatatlan feladatunk. A ker. szülőnek 
Ugyanis együtt kell a diakónia útját tanulnia a gyermekével! Hiszen 
az mindnyájunknak „új út” !

Pásztori szolgálatunk „személyre szóló igehirdetése” talán sokkal 
több figyelmet érdemelne az eddigieknél: az örömhír, a gyógyító jel
leg itt- a legkézenf ekvőbb !

Kazuális igehirdetéseinkről is csak pár szót:
a) Keresztelés: elsősorban Isten „megelőző szeretetéről” kell szól

nunk, de a szülők és keresztszülők „helyes” szeretetre nevelése is el
engedhetetlen.

b) Esketés: „ahogyan Krisztus Szerette az egyházat, úgy szeressétek 
ti is egymást” .

c) Temetés: a temetésen az egyház vallja meg a hitét és reménysé
gét és azzal vígasztal. A „jézusi szeretet” azonban részvét, együttérzés 
a gyászban, és tisztelet az elhunyt iránt!

d) Úrvacsora: kissé önkényesen ezt is idevettem, hiszen sajátos 
üzenete van a koinónia jelleg, aiz egy asztal, a „befogadó szeretet” meg
hirdetésével.

Gyülekezeti igehirdetéseinket hagytam a végére. Ezeknél legnagyobb 
ugyanis a felelősségünk a „jézusi emberszeretet” hűséges hirdetésével 
kapcsolatban, hiszen a gyülekezet legszélesebb rétegeit ezeken keresztül 
érjük el. Ezt a felelősségünket foglalnánk össze az alábbi rend szerint:

a) Igehirdetésünkben mindig a teljes embert keressük, mert Isten 
szeretete azt jelenti: maga is ember lett!

b) A „szegényekhez”, „betegekhez” szóljon: ez a „missziónk” ma!
c) Ezért mindig a „gyógyítás”, a „segítés” őszinte jóakaratát tük

rözze igehirdetésünk, — és ne ítélkezést, fenyegetést hirdessen. — De:
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d) Tudatosan fordítson oda a „felebarát” : lakóhelyünk, hazánk és 
az emberiség mai kérdései felé, — (minden a „mi asztalunk” is!)

e) Mindig konkrét segítség legyen a hallgatók felé: Jézus nem „ál
talában" szerette az embereket!

f) A vertikális üzenet mindig a jelen diakóniájálhoz adjon biztatást 
és erőt, — szeretetlenségeink „üdvösségbevágó” összefüggéseit megvilá
gítva: „Nem ismerlek titeket!”

g) A horizontális mondanivalónk a jézusi emberszeretetről mindig 
„coram Deo”, az Űr előtt járva indítson el szolgálatra a felebarát felé: 
„éheztem és ennem adtatok, beteg voltam, meglátogattatok.” (Csizma- 
zia Sándor)

„Ami ezen túl igehirdetésünket konkrétan illeti, a jézusi embersze
retet motívuma prédikálásunkat formai és tartalmi szempontból is be
folyásoló tényező kell hogy legyen..

Először a formai vonatkozásokról néhány szót! Egészen egyszerű, 
hétköznapi dolgokra kell itt gondolnunk: prédikációnk hangvétele, stí
lusa, felépítése, érthetősége, időtartama stb. korántsem egyszerűen csak 
retorikai vagy stiláris probléma. Csak Isten a megmondhatója, s rész
ben a híveink, hogy mennyi szeretetlenség, sőt ingalmatlanság tud akar- 
va-akaratlan kifejezésre jutni igehirdetéseink pongyolaságában, érthe- 
tetlenségében, áttekinthetetlenségében, abban, hogy képtelenek vagyunk 
összefogottan elmondani a ránk bízott üzenetet, abban, hogy fogalma
kat meghirdetve, „képtelen” ( =  könnyen felfogható és megérthető ké
pek nélküli) beszéddel tömjük híveink fejét és lelkét. Mindezt nem a 
nagyképű kioktatás hangján szeretném elmondani, hanem mint aki ma
gam is állandóan küszködöm ezzel a gonddal. A jézusi filantrópiának 
igehirdetésünk formai kérdéseiben is érvényesülnie kell!

Tartalmi tekintetben három gondolatot szeretnék kiemelni.
a) A jézusi emberszeretet motívuma igehirdetésünket nyitottá teszi. 

Ennek jegyében eltűnik tehát az ún. profán és vallásos témák közti 
szokásos megkülönböztetés. Nem egyszerűen a „homo sum, humani nihil 
a me alienum puto” klasszikus humanista tágkeblűség alapján, hanem 
azon egyszerű Oknál fogva, hogy az élet Urának az élet minden terü
letére és kérdésére nézve van mondanivalója. S az igehirdetésnek, ha 
verbum Dei akar lenni, ezt a mondanivalót meg is kell szólaltatnia.

Természetesen, ha érvényes szóként akarjuk megszólaltatni Isten 
üzenetét a mában, Jézus tanításának-igehirdetésének, ill. magatartásá
nak egy fontos vonásáról nem szabad elfeledkezsnünk. Arról ti., hogy 
Jézus, aki kora számtalan politikai-, társadalmi-, gazdasági kérdésében 
hallatta valami módon a szavát, sem politikai, sem társadalmi-gazda
sági programot nem adott. Az evangéliumok tanúsága szerint nem fej
tett ki összefüggő gondolatrendszert vagy elméletet pl. a rabszolga-tár
sadalom értékeléseként (kritikájaként) vagy — mondjuk — a monar
chikus és köztársasági államforma problémáiról (noha a római biroda
lomban mindkettőnek a gondolata ismertnek tételezhető fel). Az evan
géliumokból azt látjuk, hogy Jézusnál a politikum, ill. a társadalmi- 
gazdasági kérdések sosem egyszerű „direkt” módon jelentkeznek, ha- 
nem mindig áttételesen: tehát konkrét emberhez, konkrét szituációhoz 
kötötten. Volt mondanivalója az anyagiakról (gazdasági kérdésekről)? 
Nyilvánvalóan. De ezt a mondanivalóját pl. egy konkrét esetben, a gaz- 
dag ifjúval folytatott beszélgetéséhez kapcsolódva mondja el. S itt is 
mindjárt úgy, hogy az anyagiak kérdése rögtön Istennel kerül összefüg
gésbe, az Istenhez való viszony felől kap értelmezést. Ehhez hasonlóan
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jár el akkor is, amikor a társ adalmi-politikai előítéletekkel szakítva 
egy asztalhoz ül a vámszedőkkel, vagy éppen vámszedőt (Lévi-Máté) 
hív el tanítványai közé. Vagy akkor, amikor kora nacionalizmusával és 
vallási bigottságával nyilván szembehelyezkedve az irgalmas samaritá- 
mus példázatát mondja el. Volt szava a politikai hatalom kérdéséről is 
(adógaras), de ezt is konkrét összefüggésben, s hallgatóit Isten színe 
elé állítva szólaltatja meg.

'Igehirdetésünk számára — úgy látom — ebben példaadó Jézus ma
gatartása, hogy az élet viszonylatai és kérdései iránti teljes nyitottság
gal, de mindig a konkrét embert és annak problémáit veszi célba úgy, 
hogy a megszólított Isten előtt állva ltudja magát.

b) Az előbbiektől alig elválasztható a másik gondolat, amit kiemel
ni szeretnék. Jézus szemberszeretetének jelét láthatjuk abban is, hogy 
mindig a valóságos embert szólította meg. Nem „a” vámszedőt és nem 
„az” írástudót, nem „a” gazdagot és nem „a” vakot, hanem Zákeust és 
Nikodémust, a (számunkra névtelen) gazdag ifjút és Bantimeust, mindig 
a valóságos embert, a konkrét személyt.

Prédikálásunk mindig nélkülözi a jézusi filantrópiát, ha erről el
feledkezve azt képzeljük, hogy szószékeink alatt csak úgy általában 
„emberék” ülnek.

Meglátni ezt a valóságos embert, s felvenni problémáit, — ebben 
kifejezésre jut a jézusi emberszeretet motívuma, de ezen túl, valósággá 
tenni számára Jézus — rá is vonatkozó, rá is érvényes — embersze- 
retetét, ez már a Szentlélek csodája az igehirdetésben. Ennek áldásában 
reménykednünk azonban csak úgy lehet, ha mi magunk vállaljuk a 
jézusi emberszeretetnek a valóságos ember felé forduló kockázatát.

c) Harmadikként azt szeretném kiemelni, hogy igehirdetésünkben 
a jézusi filantrópia mindig mozgósítani akarja a hallgatót az aktív Jé
zus-követésre. Elert-re utalok itt: „Ez a (ti. Krisztustól kapott) megbízás 
kívánja tőlünk a mathéteyein-t (a tanítvánnyá tételt), a tanítványság 
kiterjesztését a világban, azonban tanítványság nincsen testvériség nél
kül” , tehát a jézusi emberszeretetben való részesedés nélkül. Ha ez 
munkál igehirdetésünkben, akkor prédikációnk kimondva vagy ki nem 
mondva is Jézus követésére hív és indít. Mert a szeretet is „fertőz”, 
„ragad” — mint Reményik versében a békesség. És a szeretet szere
tettel motivált hívása indít és lendít az emberszerető Jézus követésére 
a hétköznapokban, ahol családban és munkahelyen, az élet számtalan 
területén várnak szeretet után sóvárgó emberek és megoldatlan prob
lémák „Isten fiainak megjelenésére” (Rm 8,19), a Jézus szeretetéből és 
szeretetével élő tanítványok szolgálatára.” (Ittzés Gábor)

Lelkészi Munkaközösségi dolgozatok alapján összeállította:
Dr. Nagy István
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Fórum

Szolgálatunk örömei, gondjai, 
reménységei

Lassan könyvtárnyira rúg annak a kérdésnek az irodalma, hogy a 
Biblia igazságait szem előtt tartva, a nők szolgálatának milyen formái 
lehetségesek a különböző keresztyén egyházakban. A kérdésre adott 
válasz szűkebb és tágabb lehet aszerint, hogy melyik az a forma, amed
dig az illető egyházelméleti és gyakorlati oldalon el tud menni. Egyet
len egyházban nem vitatják azt, hogy mind az Ó, mind az Újszövet
ségben ott található az a nyilvánvaló igazság, hogy az ember az Alko
tója előtt egyfelől, mint EMBER jelenik meg, másfelől viszont, mint 
férfi vagy nő. „Isten embert teremt, nem nőt és férfit, az embert hím 
és nőnemű .lénnyé’ teremti, így az ember férfi és nő, de a kettő együtt 
ember.”1 Az sem képzi vita tárgyát, hogy Galata 3,28 értelmében, 
Krisztusban népek, társadalmi osztályok, nemek, „különleges, egyete
mes egyenjogúsága” van adva, olyan formában, ahogyan az odáig el
képzelhetetlen volt. Attól különleges ez az egyetemes egyenjogúság, 
hogy egyfelől tiszteletben tartja népek, társadalmi osztályok és nemek 
„sajátos” mással össze nem téveszthető identitását, másfelől pontosan 
ennek a sajátos identitásnak a figyelembevételével biztosítja számukra 
az egyetemes egyenjogúságot. Az egyetemes egyenjogúság alapja a Jé
zus Krisztushoz való tartozás, következménye viszont az, hogy népek, 
társadalmi osztályok, nemek egyszerre élik át és mutatják be az egység 
különbözőségét és a különbözőség egységét. A  páli textus tökéletes 
félreértését jelentené azonban az, ha a földi világ Krisztusban felkínált 
különleges egyetemes egyenjogúsága helyére a csak az eszhatonban 
megvalósuló egyetemes egyenjogúságot tennénk. Az eljövendő világra 
az egyetlen nép, Isten népe, az egyféle osztály, a megváltottak és meg- 
kegyelmezettek osztálya, és az egyféle lényeggel, Istenfiúság, megaján
dékozott emberség és emberiség lesz a jellemző. Mi azonban itt és most 
a földi világban élünk, és ennek a világnak a normái még mások. A  
mi világunkra többek között az is jellemző, hogy még nem tehetjük 
meg azt, hogy népek, társadalmi osztályok, nemek sajátosságait el
mossuk, és közéjük egyenlőségjelet tegyünk, mondván, hogy mindenki 
mindenkivel egyenlő, ezért népek, társadalmak, nemek jogai, köteles
ségei azonosak. Egyetlen néptől nem várható el az, hogy feladva saját 
történelmét, kultúráját, szokásait, hasonuljon, sőt beolvadjon egy másik 
nép tagjai sorába. A társadalmi feszültségeket sem enyhítik, sőt fokoz
zák azok a tendenciák, amelyekben „egy hamis egyenlőség” jelszavá
val lépnek fel, figyelmenkívül hagyva a különböző társadalmi rétegek 
között ma is jócskán meglevő különbségeket. A  nemi egyenjogúság 
meghirdetése sem azt jelenti, hogy a férfi nővé, a nő férfivá válik, ha
nem azt, hogy egyik is, másik is, a saját nemén belül egyenjogú, a férfi 
mint férfi, a nő, mint nő kapja meg azokat a jogokat, és hordozza azo
kat a kötelességeket, amelyekre, mint férfi és nő jogosult. „A poláris
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ellentét” a férfi és nő között, akik ketten együtt alkotják Isten képmá
sát — vö. Genezis 1,27 — nem szűnik meg, hanem Jézus, mint egymást 
kiegészítő és egymást Isten felé vonzó feladatot jelöli meg Isten gyer
mekeinek együttlétét új teremtésében. A férfit és a nőt ezentúl a meg- 
váltottság, a kegyelem, a keresztségben elnyert és az életben kibonta
kozó istengyermeki élet testvéri kapcsolata is összefűzi. Egyenlő érté
kük kölcsönös tudatában és egymás megbecsülésében kell megtalálniok 
sajátos hivatásukat — a házasságban vagy azon kívül —, de mindenek- 
felett Krisztusnak nyújtott és az egyháznak, a konkrét embernek tett 
szolgálatban.”2

A nők szolgálatának a különböző keresztyén egyházakban a száza
dok folyamán számtalan formái valósultak meg. A vita egy percig sem 
a szolgálathoz való jog körül folyt és folyik, hanem sokkal inkább azon, 
hogy mi „az a sajátos hivatás”, amelyet Jézushoz, egyházhoz, gyüleke
zeti közösséghez tartozó nő nyugodtan végezhet anélkül, hogy „terem
tésbeli adottságai” csorbát szenvednének. Helytelen dolog az, amikor 
sokan, figyelmen kívül hagyva a kétezeréves egyház története során 
természetes módon megvalósult számtalan női szolgálati formát — me
lyek között ún. párhuzamos szolgálati formák is léteztek és léteznek, 
melyeket mindkét nem tagjai képesek elvégezni — a kérdést „csupán” 
a nők ordinációjának a problémakörére szűkítik le, és attól tartanak 
„modernnek vagy konzervatívnak” egy-egy egyházat, hogy ebben az 
„egyetlen” kérdésben mi a véleménye. A római katolikus egyházban 
pl. a nők szolgálatának olyan változatos formái voltak mindig és van
nak ma is jelen, hogy a náluk is világméretekben jelentkező paphiány 
ellenére úgy tűnik, hogy „még mindig” nyugodtan fogalmazhatnak így: 
„ . . .  az igazi egyenlőséget nem szükségszerűen a feladatok és funkciók 
azonosságával érjük el” .3 Nem ismerjük minden protestáns egyház tör
ténelmi útját, körülményeit, hitbeli indokait, amelyek a női szolgálat 
különböző formáival szemben kialakított véleményüket meghatározták, 
de azt gyanítjuk, hogy ez elég változatos képet mutathat. Az is biz
tosnak látszik, hogy azoknak a protestáns egyházaknak a többségében, 
ahol a kérdés úgy vetődött fel, hogy a női szolgálat eddig már meg
valósult formái mellé fel lehetne-e venni a nők ordinációjának a kér
dését, akkor, a kérdés fölvetésének a pillanatában nem volt lelkész
konjunktúra. A Magyarországi Evangélikus Egyház történetének ez az 
oldala elméletileg még feltáratlan. Tisztázott elmélet esetén sem ga
rantált az, hogy mindaz, amit „papíron” már elfogadtak, a gyakorlat
ban tökéletesen megvalósul, sőt beválik. Bonyolultabb a helyzet ak
kor, amikor a meglevő elméleteket a gyakorlat már „régen lekörözte” 
olyan formában, hogy többé már nem arról van szó, hogy mit lehet, 
és mit nem, hanem arról, hogy a „körülmények által is” motivált új 
helyzeteket hogyan lehetne a gyakorlatban az összes érdekelt fél javára 
jól forgatni. A világ evangélikus egyházaiban is legalább annyira en
gedelmeskedtek „a körülmények hatalmának” , mint amilyen mérték
ben tisztázódott a saját teológiai véleményük a nők egyházi szolgála
tával kapcsolatosan, beleértve az ordináció kérdését is. Minden evan
gélikus egyházban, így a mi egyházunkban is, más egyházakhoz ha
sonlóan léteztek és léteznek a női munka bizonyos formái és területei. 
Szeretetotthonainkban ott voltak és vannak a volt diakonisszák, akikre 
ugyanaz elmondható, amit a római katolikus egyházban hasonló sor
sot vállaló nőkről így mondtak el: „Nem hanyagolható el az a szűk 
női réteg sem, amely kezdettől fogva tudatosan mondott le a házasság
ról anélkül, hogy a szerzetesi hivatást választotta volna, és amely éle-
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tét Isten és az egyházban élő testvérek szolgálatára kívánja szentelni. 
Szerepük és helyzetük az első századok diakonisszáihoz, vagy a közel
múlt hitoktató nőihez, vagy a ma is közvetlenül egyházi szolgálatot tel
jesítőkéhez hasonlítható.”4 A volt diakonisszák mellett szeretetottho
nainkban ott vannak egyfelől az egyházi diakóniai tanfolyamot elvég
zett, másfelől a megfelelő állami tanfolyamokon tanult nődolgozók. A 
gyülekezetekben női kántorok, harangozok, gyülekezeti vezetők „is” 
dolgoznak, az egyházi hivatalokban könyvtárakban, levéltárakban is 
természetessé vált a nők jelenléte és munkája. A  nők egyházi szolgá
latával kapcsolatosan azonban a kérdés elsősorban nem a fent említett 
munkakörök kapcsán válik érdekessé, hanem a nők ordinációja körül 
kialakult helyzettel függ össze. A Magyarországi Evangélikus Egyház 
az 1977-ben Dar es Salaamban tartott VI. LVSZ Nagygyűlésre készített 
hozzászólásában a 206. pontban ezekről a kérdésekről hivatalosnak te
kinthető formában így nyilatkozott: „A  nők helyzetének megváltozása 
egyházunkban világosan mutatja, hogy az egyház élete szükségképpen 
összefonódik a társadalom életével. Amíg a nők műveltségben és tár
sadalmi pozícióban hátrányt szenvedtek, az egyházban is nehézségekbe 
ütközött az elvileg érvényes egyenjogúság realizálása. Ma gyülekeze
teinkben a nők nemcsak egyenjogú, hanem egyenlő szintű szerepet is 
játszanak, és fennáll az ordináció lehetősége. Nem mondhatjuk, hogy 
minden tekintetben helyreállt a rend, de a fejlődés abba az irányba 
mutat.” (5) Olvasgatva ezt a hozzászólást, az az érzésünk 'támadt, hogy 
akkor, amikor az ilyen gondolatok megfogalmazódtak, és leíródtak, ak
kor még nagyon perifériálisán „kezelték” a témával foglalkozók a nők 
egyházi szolgálatának a kérdéseit, nem jelentőségének, fajsúlyának meg
felelően bántak vele. A most következő budapesti világgyűlésen már e 
fejlődésről számolhatunk be.

Figyelve az 1977 óta eltelt időszakot mindenképpen előrelépés ta
pasztalható ezen a téren, tehát nyugodtan lehet korrigálni az eddigi vé
leményt, hiszen a gyakorlat ismét megelőzte az elméletet. Jelenleg egy
házunkban a teológiát végzett nők számára a következő lehetőségek 
adódnak; intézményes szeretet-szolgálat, egyházi hivatalok, és gyüle
kezeti szolgálatba való kiküldés. Nagyra értékeljük az előző két munka
mezőt, mégis örülünk annak, hogy az utóbbi években előretörés tör
tént az aktív gyülekezeti munkára való kiküldés tekintetében. Ennek 
oka egyrészt megintcsak a szükség kényszerítő ereje, másrészt viszont 
— és ez rendkívül örvendetes dolog — a lelkésznők jó  szolgálatának 
eredményeként megváltozott gyülekezeti és egyházi hozzáállás. A lel
késznőknek az a csoportja, amely úttörő-nemzedéknek tekinthető sokat 
tudna erről a megváltozott légkörről és hozzáállásról beszélni, hiszen 
ők azok, akik saját bőrükön tapasztalták meg, hogy milyen hosszú és 
göröngyös utat kellett nekik maguknak, az egyháznak, és a gyülekeze
teknek együtt megjárni, amíg eljutottak ehhez a mai helyzethez. A má
sodik nemzedék tagjainak már rövidebb és kevésbé göröngyös út jutott. 
Ez utóbbi nemzedék nyugodtan osztható két részre, hiszen az előbb 
végzetteknek lényegesen nehezebb sors jutott osztályrészül, ők „miniben” 
élték át mindazt, amiről az első nemzedék tagjai tudnának igazán hi
telesen szólni. Nem lírai betétként, hanem illusztrációként iktatjuk ide 
a saját eddigi pályafutásunkat, annak megvilágítására, hogy a második 
nemzedék első felében milyen kérdésekkel kellett szembenézni a szol
gálat első éveiben. Amikor 1975-ben elvégeztem a teológiát, akkor 
"egyetlen állásból” lehetett választani, mert az egész egyházban nem 

akadt még egy gyülekezet, amelyik egy önállóan dolgozni akaró lel-
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késznőt elfogadott volna. Az elfogadást is úgy kell értelmezni, hogy 
miután előttem számtalan férfinak nem kellett a gyülekezet, utolsó le
hetőségként jöhettem számításba. Híveim utólag mondták el, hogy ők 
bizony gyászbaborultak a döntés miatt, a felügyelő (hetek óta nem 
aludt, mert azon törte a fejét, hogy hogyan fognak engem szólítani. 
A szerencse az volt, hogy valahogyan mindebből nem sokat fogtam fel, 
dolgoztam, mert egyik munkát követte a másik. Templomrenoválások 
kezdődtek, ezek összehozták a lelkészt és a gyülekezeteket. Az ordináció 
a lelkészvizsga letételétől számított újabb két évig még váratott ma
gára, de ez már nem sokat jelentett. Négy évi segédlelkészkedés — 
helyetteslelkészi munkakörrel — után szenteltek fel, és azóta ugyanazt 
a munkát végzem, most már Luther-kabátbam. Az összesen nyolc év alatt 
kialakult a gyülekezeti munkának az egész gyülekezetet átfogó rend
szere, gyermek-ifjúsági-felnőtt-idősek-öregek körében végzett lelki és 
az egész életet átkaroló síkokon. A renoválások összértéke közel félmillió 
forint volt, mindez önerőből. Közben szellemi előbbre jutásomról is igye
keztem, elsősorban autodidakt módon gondoskodni, résztvettem az egy
háztörténeti szakcsoport munkájában, egy tanulmányt írtam a Teológia 
című rk. lap felkérésére, egy könyvismertetést a Vigíliának, ugyancsak 
felkérésre. A saját egyházamhoz fűződő kapcsolatom bizonyára önhi
bámból is a színskála minden színét megmutatta, a jelenlegi békésnek 
látszó helyzet reménységgel tölt el. (Második éve veszek részt a fóti 
kántorképző munkájában, részben tanítványként, részben tanulóként, 
szívesen megyek máskor is Fótra. Reménységem az, hogy egyházamban 
a keresztyén demokratizmus szelleme értelmében mindenki megkapja 
azokat a lehetőségeket, amelyeket meg kell kapnia ahhoz, hogy köteles
ségeit a lehető legjobban végezhesse el, képességeit pedig a számára 
legmegfelelőbb helyen fejleszthesse és forgathassa. Visszagondolva a 
saját nyolcéves küzdelmeimre naponta tapasztalom meg, hogy meny
nyire igazak a filozófus-költő mondatai: „Ma |már azt is tudom, hogy 
bármi volt, és bárhogy is volt, s akármit vettek el, minden hiánnyal én 
lettem gazdagabb. Ma már azt is (tudom, hogy boldog voltam. Boldog 
vagyok.” (6)

Fenti sorokkal egy sajátos lelkésznői életút kezdetét akartuk meg
mutatni. Minden önállóan dolgozó lelkésznőnek megvannak a maga 
különleges, mással össze nem téveszthető tapasztalatai, ezekről lehet 
komoly, humoros, tragikus, tragikomikus formában beszélni, kellene is 
róluk beszélni, sine ira et studio kellene beszélni, azért, hogy együtt 
tanuljanak belőle az összes érdekeltek, elsősorban a lelkésznők maguk, 
aztán az egyházi vezetők, és a gyülekezetek. Saját esetünk arra is jó 
példa, hogy pozitívabb módon kellene törődni az önállóan dolgozó lel
késznőkkel. Engedni kellene, hogy fejlődjenek, fel kellene ügyelni arra, 
hogy minden évben biztosítva legyen a szabadságuk, a gyülekezetek 
felelősségét is ébresztgetni kellene a tekintetben, hogy több kézzelfogható 
segítséget kapjanak, elsősorban a nehéz fizikai munkák vonalán. El kel
lene magyarázni a gyülekezeti vezetőknek, hogy nem elég a passzív 
szeretet, és a passzív gondoskodás, hanem aktív módon kell segíteni, 
elsősorban annak a gyülekezetnek, amelyiknek a területén a lelkésznő 
dolgozik, de a többieknek is van mit tenni! Van ahol viszont az lehet 
jó  megoldás, ha egy másik gyülekezetbe kerül át a lelkésznő. Életfogy
tiglan szórvány-munkát végeztetni sem férfi, sem női lelkészekkel nem 
szabadna, egy egészséges cserélődés mind a lelkészeknek, mind a gyü
lekezeteknek, mind az egyháznak előnyére szolgál. Az egyedülélő lel
kész v. lelkésznő számára a helyváltoztatás esetleg életforma-változást
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is jelenthet, olyan formában, hogy „hozzáillő társra” is találhat. Az egye
dülélő lelkészek nősülési esélyei a legeldugottabb falvakban is jobbak, 
mint az egyedülélő. lelkésznők hasonló esélyei. Az egyik supplikáns teo
lógusnő, aki járt már családos és önállóan dolgozó lelkésznőknél is 
mondta nekem, megnéztem mind a két oldalt, és nem tudom, hogy 
férjhez menjek, vagy sem. Rákérdeztem, ez most elméleti, vagy gya
korlati kérdés. Visszakérdezett mit értek ez alatt? Válaszom az volt, 
elméleti a kérdés, ha csak a kérdés van, de nincs jelentkező, gyakor
lati, ha adva van egy konkrét személy, és helyzet ési ahhoz fűződik a 
kérdés. Megkérdezte, mit mondanék az egyik, és mit a másik esetben? 
A válasz az volt, ha elméleti a kérdés, akkor kérdezze az Urat — mert 
még a lelkésznőkre is érvényes az a modersohn-i megállapítás, hogy 
„nem az oltár előtt kell az Urat ímegkérdezni, hogy jól választot
tunk-e” —, aztán nyissa ki a szemét, hogy meglássa, van-e felelet. Ha 
viszont gyakorlati a kérdés, akkor is ugyanez a teendő, majd még- 
jobban figyeljen, mert élet és szolgálatkérdésről együtt Van szó a dön
tésben, a kettő elválaszthatatlan. A kérdés, amit a leendő lelkésznő 
feltett rámutat egy fontos problémakörre, amely létezik és a gyakor
latban már „működik” . A legkevesebb, amit ebben az ügyben a fő 
érdekeltek mellett a (kívülállók tehetnek, az az, hogy számolnak a kér
déssel. Természetesen így is lesznek, maradnak egyedülélő és dolgozó 
lelkésznők, de ez már nem a körülmények „kényszer-coelibátusa” lenne, 
hanem szabadon felelősen eldöntött és elfogadott helyzet. A problémák 
attól még sehol nem oldódtak meg, ha úgy tettünk, mintha nem len
nének.

A lelkésznők másik csoportját azok alkotják, akik lelkész férjük
kel együtt v. nem lelkész férj oldalán dolgoznak. Ordinációs szempont
ból nézve a helyzetüket ma már nincsenek hátrányosabb helyzetben, 
mint az ÜR-ral „egyedül” dolgozó társnőik. Természetesen, ha aktívan 
akarnak szolgálni, akkor többféle terheléssel kell számolniok. Nem egy
szerű dolog a lelkészi, a feleségi és anyai szerepköröket egymás mellett, 
folyamatos módon jól végezni. Az egyik ilyen helyzetben levő lelkésznő 
egyházi hetilapunk hasábján egyszer arról is írt, hogy élete hű kísérője 
„a permanens lelkiismeretfurdalás”, mert valamelyik munkamező min
dig elhanyagolódik, és soha nem tud „minden oldalon egyformán helyt
állni” . A lelkésznőknek ezt a csoportját fenyegeti a leginkább az elfá
radás és a szakmai lemaradás veszélye. Egy egészséges egyensúly meg
teremtése ezen a ponton emberi, családi, szolgálati oldalon jelentős 
könnyebbséget hozhatna. Ennek az egyensúlynak a megteremtése sze
mélyi, családi, gyülekezeti, egyházi, társadalmi érdek, tehát közérdek is, 
és mint ilyen, több figyelmet érdemelne. Nem kellene megvárni, amíg 
az illető végképp kimerül, esetleg lemondani kényszerül a lelkészi állá
sáról, hanem praeventív intézkedésekkel ki kellene védeni az ilyen hely
zetek bekövetkezését. Ezen a ponton a ilelkésznők személyes felelőssé
gére is utalni kell, hiszen ők tudják, hogy mennyit bírnak el, és a sa
ját terhelési küszöbüket nem szabad átlépni. A lelkész és nem lelkész 
férjek segítő, hordozó szeretete, mint alapvető meghatározó tényező, 
továbbá a gyülekezetek aktívabb segítsége is a praeventív erők haté
konyságát növelheti, és hatásos védekezést jelenthet a fizikai-szellemi 
kimerültség ellen vívott csatákban.

Minden női szolgálatot igénybe vevő szervnek, így az egyházaknak 
is, magukkal a lelkésznőkkel együtt az ő javukra tudatosítaniok kel
lene azt az igazságot, amit egy szép közmondás így fogalmaz: „A  fér
fiak az erdőt látják, a nők a fákat, a fák törzseit, leveleit.” Az egyházi
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munkára vonatkoztatva ezt az igazságot, azt jelenti, hogy kinek-kinek 
saját „teremtésbeli adottságait” kell pozitív módon forgatni, és akkor 
az az ügy, amiért együtt és nem egymás ellen, egymást túllicitálva dol
gozunk, előbbre fog jutni. A lelkésznőknek pontosan azért, mert inten
zívebb módon élik át mindazt, ami bennük, velük, általuk szolgálatuk 
során, és azon kívül történik fokozottabb mértékben van szükségük a 
„lélektől-lélekig” történő gondoskodásra. Az „adminisztratív törődés” a 
mai körülmények között számukra nem elegendő, ennél többet kellene 
kapniok. Talán megoldás lehetne egy teológiát végzett, idősebb, nagy 
élettapasztalattal rendelkező, a sajátos női és lelkésznői gondokat jól 
ismerő lelkigondozó(nő), aki évente, vagy kétévente végigjárná az ak
tívan, egyedül vagy család mellett szolgáló lelkésznőket, és elbeszélgetne 
velük szolgálatuk örömeiről és gondjairól. Ezen a módon lehetőség nyílna 
arra is, hogy összegező jellegű tapasztalatok szülessenek a közös gon
dokról, eredményekről, mindez a segítést és a fejlődést szolgálná! ”Mi 
történt az irgalmas samaritánus esetében? Egy ember segítségre várva 
hevert az árok szélén. Jött arra valaki, aztán egy másik, de figyelmük 
nem volt iskolázott. Aztán harmadiknak jött a samaritánus, akinek 
iskolázott volt a figyelme.” (7)

„Iskolázott figyelemmel”  minden egyházi szolgálatban dolgozó sze
mély, férfi és nő megkaphatná azt a „személyére méretezett” segítsé
get, amely elegendő alapot nyújtana számára ahhoz, hogy szolgálatát 
megfelelő módon végezze, és egyházi közérzete inkább javuljon, mint 
rosszabbodjon. Ezt az „iskolázott figyelmet” csak azok (tudják megadni 
az ezt nélkülözőknek, akik Jézustól tanulnak szeretni, és szolgálni.
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Könyvszemle
 

Sors, rendeltetés, életerő
Regényben is sok lenne tragikumból mindaz, ami Martin Gray-ve 1 

megtörtént. Amikor a nácik „berendezkedtek” Varsóban, 14 éves volt, 
s „főfoglalkozásban” élelmiszert csempészett a gettóba — amíg el nem 
kapták. A treblinkai haláltáborból azonban sikerült(!) megszöknie, s 
beállt partizánnak. Ott Volt a berlini bevonuláson — a  Vörös Hadsereg 
többszörösen kitüntetett húszéves tisztjeként. Addig azonban szülei és 
testvérei mind áldozatul estek az antiszemita őrületnek.

Nagyanyja révén Amerikába került, ahol eredményes üzletember 
lett, meg is nősült. Aztán áttelepült Dél-Franciaországba, ahol 1970-ben 
másodszor söpört el mindenkit mellőle a sors: felesége és négy gyer
mekük erdőtűz áldozatául esett. Ennek az újólagos szörnyű megpróbál
tatásnak eredménye — a Dina Gray természetvédő alapítványon kívül — 
a könyvei lettek, melyekben nagy erővel tesz tanúságot vallásos hitéről, 
az újrakezdés lehetőségéről, az eltiporhatatlan reménységről.

A Kreuz Verlag (Stuttgart) három könyvet is megjelentetett tőle. 
Des Lebens Ruf an uns voird niemals enden (Az életnek mindig van 
szava hozzánk) — idézi az első Hermann Hesse egyik verssorát. Gray 
pátosz nélkül, mély érzéssel szól küzdelmeiről, kétségbeeséséről, s arról: 
hogyan állhatott mégis talpra. Wie ein Baurn gepflanzt an Wasser- 
bachen — utal a második arra, hogy életfánk meg kell találja a for
rást, amelytől kiteljesedik. Gray soraiból kiderül: meditáció és életkö
zelség egyáltalán nem zárják ki egymást. Wörterbuch des Lebens — 
életszótár — akar lenni a harmadik: az év minden napjára tartalmaz 
mély és egyben gyakorlati gondolatokat egy-egy kulcsfogalomról. Az „Is
ten” címszó utolsó szavai ezek: „Másokkal együtt tanúja voltam, ho
gyan csúfolták és kínozták Isten embereit fegyveres katonák a győzte
sek gúnyos mosolyával. Az igazak védtelenek voltak és meghaltak. 
S végül mégis a katonák voltak a legyőzöttek.”  — |E könyvek 1979—82 
között jelentek meg németül. A francia eredeti címek: He Livre de la 
Vie; Les Forces de la Vie; Le Nouveau Livre. (Editions Róbert Laffont, 
Paris, 1973—80.) Egyébként van valami hitvallásszerű is abban, hogy 
Martin Gray már közelebb volt az 50-hez, mint a 40-hez, amikor a má
sodik nagy tragédia után ismét megnősült. Jelenleg feleségével, Virgi
niával és három gyerekükkel él Dél-Franciaországban.

Kihívásnak tekintette az öregkort Lily Pincus (The Challenge of a 
Long Life). 83 éves korában halt meg Londonban 1981-ben, könyve né
met fordításának átnézése közben. (Das hohe Alter, Kreuz Verlag, Stutt
gart, 1982.) Meggyőzően mutat rá arra: mily nagy mértékben neveli ön
magának az öregkort az ember, természetesen mindenkori kölcsönha
tásban a körülményekkel, de mégsem rabszolgaként függve azoktól. 
Amit s főként ahogyan átélünk és amiként azt feldolgozzuk (ha ez si
kerül), abból adódik öregségünk alapszíne, minősége — a sok próbát 
megélt Lily Pincus egyszerű szavakkal, s nagyon meggyőzően és gyakor
latlan beszél erről.

A stuttgarti Kröner Verlag főként zsebbevaló, nagyon ízléses ki-
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állítású, gondosan szerkesztett, szellemtudományi témák szerint csopor
tosított lexikonjaival tünteti ki magát. Alfred Bertholet és Kurt Gol- 
dammer igényes és széles spektrumú műve: Wörterbuch dér Religionen 
1976-ban már 3. kiadásban jelent (meg a hagyományos szép vászonkö
tésben. Ugyanekkorra már 8. bővített és javított kiadásához érkezett el 
Hans Lamer és Paul Kroh Wörterbuch der Antike c. rendkívül gon
dos, szinte mindenre kiterjedő, 832 oldalas munkája. (Papírja is remek, 
zakózsebben elfér még ez a könyv is; a szótárok betűtípusa igen jól 
olvasható.) Az antik világ életvalósága elevenedik meg vallásokban, mí
toszokban, filozófiákban, köznapi jelenségekben, nevezetes személyek
ben, mondásokban, gazdasági, földrajzi, politikai jellegzetességekben. 
Eközben a görög—római és közel-keleti világ játssza a főszerepet, még
pedig főként abból la szempontból, hogy miként hatott és ihat európai 
kultúránk formálására mind a mai napig.

Günter Hartfiel: Wörterbuch des Soziologie, 19762, 715 oldal. Lel
készek számára is igen tanulságos tudomány a szociológia, csak győz
nénk „időnyomorunkban” bővebben foglalkozni vele! Hanem: egy-egy 
bökszónál igazán felüthetjük a szótárt, bármivel kapcsolatban is, ami 
épp elénk adódik, s az emberek egymás mellé rendeltségére nézve iz
galmas téma. Még jobban meg is tudunk jegyezni egy pár hasábos in
formációt. Ha aztán erre rákapunk (adná a 'jó Isten), akkor az efféle 
nyúlfarknyi okosodásokból ha nem is áll össze valami csodálatos tel
jesség, de azért mégis tágul a látószögünk, s nem úgy fogunk beszél
ni, mint aki a templomkapu kulcslyukán les (csak ki a világra. Végül 
pedig — ki tudja? — Itán még annak is nekiveselkedünk, hogy egé
szében elolvassunk egy érdekesnek ígérkező s nem túl nehéz szocioló
giai könyvet. Ha viszont ennél jóval igényesebbek vagyunk, akkor nem
igen lesz döntő akadálya annak, hogy tisztánlátáSi és tudásvágyunkat- 
szomj unkát elszánt odaadással igyekezzünk kielégíteni.

Hasonlóképpen áll ez a személyiségkutatásra. P. R. Hofstätter pro
fesszor könyve (Persönlichkeitsforschung, 19772, 434 oldal) igényes tu
dományos munka, a pszichológiai matematika eszközeivel is bőségesen 
él. Számos fejtegetését azonban nem terhelik le (számunkra nehezítő 
tényezők.

Meghökkentő benyomást kelthet, de inkább üdítő és mély gondol
kozásra indít a tündérmese-szótár — Walter Scherf: Lexikon dér Zau- 
bermarchen. (1982, 538 o.) A szerző pszichológus is, így a mesemotívu
mokat főként abból a szempontból vizsgálja: hogyan tükröződnek ben
nük az emberi lélek nemegyszer rejtélyes vonásai. A rejtvényeivel ké
rőit halálra juttató, igen Okos, szép, de hideg királylány például általában 
jó pár karóra tűzött férfifejjel dekorálja palotáját, mire emberére akad, 
aki egyben mintegy megváltja őt ebből a férfikaszaboló görcsből. Ér
dekes párhuzamosa ennek az ószövetségi apoikrifus Tóbiás esete, aki
hez Rafael (=„Isten meggyógyít”) arkangyal szegődik inkognitóban, 
mint nélkülözhetetlen útikalauz. Ő mondja neki a szép, okos és talpra
esett Sárára nézve: „Te fogod őt megváltani” — ugyanis Sárának ed
dig már hét vőlegényét fojtotta meg egy démon a nászéjszakán. (A dé
mon nyilván féltékeny birtokosként viselkedik ez esetben. Ugyan kinek 
a szelleme? Csak nem a tekintélyes és tehetős atyáé, aki már előre igen 
sajnálja szegény Tóbiást, sőt a sírját is megásatja éj homályán? — ami 
utóbbi a tudattalan szándék jelképe.) Sárának éppúgy fogalma sincsa 
„démon” lényegéről, mint ahogy az apjukhoz kötődött-láncolódott nők 
és az anyjukról leválni nem képes férfiak sem tudnak megbilincseltsé- 
gükről, mely katasztrofálisan akadályozza normális, kellő intenzitású
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kötődésüket egy esetleges házastárshoz. Az operairodalomból Puccini 
Turandot-ja közismert — báb még .szaporíthatnánk a példáikat. Feltűnő, 
hogy a nő atyja mindig hangsúlyos, akár kínai császár, akár „csak” ki
rály, mint Oinomiaosz esetében a görög mitológiában. Az anya sehol, 
vágj- csak jelentéktelen háttérszerepet játszik ebben a mesetípusban. 
Az enyhébb zavaroktól az egészen komolyakig, melyek egy életre kötő
désképtelenné tehetnek a partnerkapcsolatra valakit, számos fokozaja 
lehet ennek az okára-lényegére nézve merőben rejtélyes jelenségnek. 
Az érthetetlenség hátteréről árulkodhat viszont a karóra vagy lándzsa
hegyre tűzött férfifejek koszorúja, mint szimbólum. A túlzottan apján 
tájékozódó nő számára az atya a „király” — valamiképp az ő uralmá
nak bűvkörében él, bárhogy racionalizálja is ezt, ha ugyan 'észreveszi 
bármilyen szinten — csak ő a „fej” , hozzá képest minden más férfi 
gyenge utánzat: „lefejezendő” , törölni kell a számbajöhető férfiak lis
tájáról. '(A férfi pedig: „Nekem ez a nő rejtély.”) Mélypszichológus- 
berkekben az sem kétséges, hogy a karó, főként pedig a lándzsa falli- 
kus szimbólum, s az adott összefüggésben az apa többé-kevésbé rejtett 
erotikájának agresszív-behatoló jellegét képviseli. (Hippodameia kérőit 
a kocsiversenyben hátulról, lándzsával döfi le az üldöző atya. Oinomaosz 
király.) .Mindez egyébként csupán valamelyes ízelítő abból, hogy mi
lyen komoly dolog a tündérmese és hogy ia száraz racionalitás oldaláról 
sokszor milyen kevéssé közelíthető meg az emberi lélek.

„Láthatatlan árnyékunk”  (Diakonia, 1982. 1.) lélektani problemati
kájához is beillik háttértanulmánynak Gero von Wilpert könyve: Dér 
verlorene Schatten, „az elveszett árnyék” motívumáról az irodalomban. 
(Stuttgart, 1978.) — Ezzel zárjuk a Kröner Verlag könyveinek ismerte
tését, illetve utalásszerű bemutatását.

A Junfermann-Verlag (Paderborn, NSZK) jelentős szolgálatot vé
gez az újabb pszichoterápiás jellegű koncepciók ismertetésével, így fő
ként a Moreno nevéhez fűződő pszichodráma bemutatásával. Ez első
sorban csoportterápiában alkalmazható haszonnal. Speciálisan kiképzett 
vezető segítségével a páciensek, ill. részvevők eljátsszák konfliktusaikat. 
Amit is főként (ahogyan így színre hoznak, az nemcsak fényt vet legke
servesebb belső problémáikra, de a többiek segítségével megoldási lehe
tőségekre is utal. A konfliktushelyzet újraéled, de nem azért, hogy 
belevájkáljanak, hanem hogy érzelmileg és értelmileg egyaránt feldol
gozható legyen s módosítani lehessen azt a hibás beáílítottsági-maga- 
tartási modellt, amely alapjául szolgált, s az a jövőben jobban funkcio
nálhasson. Ezt a katartikus élményt Moreno így fogalmazza meg: „Amit 
valóban újra átélünk, abból oldódunk” — persze ilyen megvilágosodás
szerű szituációban. Angewandtes Psychodrama címmel írt e több mint 
félévszázados és egyre terjedő, elsősorban szocioterápiás módszer alkal
mazásáról könyvet Hilarion Petzold (1978), aki a teológiának is doktora, 
válogatott munkatársakkal. A koncepció atyamesterének, Jákob L. Mo- 
reno-nak szociometriái (társaskapcsolat-felmérő) tanulmányait gyűjti 
egy kötetbe a Soziometrie als experimentelle Methode jc. kötet (1981). 
Az aránylag könnyen megérthető és nagy, átformáló hatást gyakorolni 
képes pszichodráma-légkör (nemcsak a módszer, inkább a mentalitás, az 
eleven, hiteles, tisztító feszültség, amit személyesen tapasztalhattam 
meg) a legkülönbözőbb frontokon tehet jó szolgálatot. Az öregekre al
kalmazza például H. Petzold ezt az eljárást Psychodrama-Therapie c. 
munkájában (1979), melynek külön többlete, hogy igen bőséges elmé
leti és gyakorlati bevezetéssel szolgál s olyan szakirodalom-felsorolással, 
mely utóbbi az 553 oldalas könyvből kerek 90 oldalt tesz kii.
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azt gondolja, (hogy az Isten olyan, (hogy benne kedvét leli. Nem .is iga
zul m eg. . .

A példázat ismertsége öröm és veszélyforrás is lehet igehirdető és 
igehallgatók számára. Jó találkozni újra és újra a jólismert példáza
tokkal, így ezzel is; Isten Lelkének gazdag munkája nyomán lehet friss 
most is az üzenet. De veszély is lehet, hogyha görcsös erőlködéssel vagy 
lankadó figyelemmel készülünk a szolgálatra, esetleg a rutinunkra ha
gyatkozva, s baj, ha a gyülekezet is csak azt kérdezi, „.mit lehet erről 
újat mondani?”

A textus jól ismertsége következtében nem kell az exegetikai isme
reteinket itt újra számba venni. Pröhle Károly kommentárjában és más, 
könnyen elérhető munkánkban is bőséges segítséget találunk. Így a fari
zeus imádságának témáiról: böjtölés, tized, előreállás stb. vagy vámszedő 
mellveréséről, félreállásáról, a „megigazultan” és „nem megigazultan” 
kérdéséről, értelméről nem kell külön szólnunk.

Mégis van két olyan segítő „adalék”, amelyre érdemes felfigyelni. 
Az egyik a farizeus imádságával kapcsolatos. Többen felvetik azt a gon
dolatot, hogy ez a karikatúra-szerű bemutatása az önigazaknak a való
ságtól elrugaszkodott. Bízhatnánk is abban egyszerűen, hogy Jézus nem 
ilyen módon tanít; de ellenvetéseinket lecsendesíteni segíthet az alábbi, 
a Taknudból (1. század) való párhuzam is: „Köszönöm neked, Uram, Is
tenem, hogy részemet azok között adtad ki, akik a tanulóházakban ülnek 
s nem azoknál, akik az utcasarkokon üldögélnek; mert én korán fel
serkenek, és ők is korán kelnek: én korán kelek a törvény igéihez, ők 
korán kelnek haszontalan dolgokra. Fáradozom, ők is fáradoznak: fára
dozom, .és megkapom bérét, ők is fáradoznak, s nem kapnak bért. Én 
futok, és ők is futnak: én futok az eljövendő világ életére, ők futnak 
a sír gödréért.” A másik figyelemre méltó összefüggés a vámszedő 
imádságával kapcsolatos. Több írásmagyarázó (pl. Fendt, Jeremiás) 
felhívja a figyelmet, hogy a vámszedő imádsága lényegében az 51. 
Zsoltár kezdő mondata. S mint máskor is, itt is az egész zsoltárt kell 
továbbgondolnunk, hogy az összefüggéseket, a vámszedő bűnbánatának 
komolyságát, s jó teológiáját meglássuk. A Zsolt 51,19: „Isten előtt a 
töredelmes lélek a kedves áldozat. A töredelmes és megtört szívet nem 
veted meg, Istenem!”, igazolja Luthert, aki 1522-ben egy prédikációjá
ban azt mondta, hogy „ez a vámszedő imádsága előtt hallotta már az 
evangéliumot” , találkozott a bűnösök barátjával.

Nem feledkezhetünk meg arról, hogy itt az evangélium a lényeg. 
Csak ez óvhat meg bennünket attól a veszélytől, hogy moralizálásba 
kezdjünk vagy törvényeskedésbe tévedjünk. Az egész hozzáállásunk 
hibás lenne, ha azt mondanánk: úgy kell imádkoznunk, ahogyan a 
vámszedő imádkozott; ő a helyes imádkozás mércéje. Ellenkezőjére for
dulna így a helyzet s „példás vámszedőnk” hamarosan így szólna: „Há
lát adok neked, Istenem, hogy nem vagyok olyan beképzelt és gőgös, 
nunt ez a farizeus, hogy nem vagyok olyan tolakodó, mint ő. Köszönöm 
neked, hogy nem dicsekszem előtted; hálát adok neked, hogy ilyen 
megnyerőén alázatos tudok lenni, nem úgy mint a farizeusok, az ön- 
Jgazak. Hálát adok, hogy tetszik neked bűnvallásom. . . ” A példázatban 
n.®m a jól imádkozó vámszedő fejére kerül glória, hanem Jézus bűnö
sökön könyörülő, velük közösséget is vállaló mentő szeretete kezd ra
gyogni és hívogatni.

A mentő isteni szeretet világosságában nemcsak attól menekülhetünk 
meg, hogy jó példára hivatkozva, vagy magunkat mások jó  példájának
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Viszonylag új lélektani munkamódszer az Eric Beme alapította 
tranzakció-analízis. Ennek jegyében írt könyvet Claude Steiner: Wie 
man Lebenspláne verdndert (Scripts People live), mely 1982-ben jelent 
meg Junfermannéknál. Az alapkoncepció: mindenkiben mintegy meg
íródik életének a forgatókönyve, a script, csak éppen kisebb-nagyobb 
hibákkal, melyeknek általában nincs különösebben tudatában, így aztán 
nem is igen érti, miért horpad meg az élete innen, .miért kap torpedót 
amonnan. Hogyan lehet ezen változtatni? — erről ír a szerző, aki 
mérnök-fizikusból lett a lélektan doktora. A ,/tranzakciós” látásmódról 
és munkamódszerről egyébként rendkívül kedvező személyes benyomást 
nyerhettem 1979-ben Dortmundban egy hathetes „Climical Pastoral Trai- 
ning” keretében. Két mankóval jött be előadónk, egy harmincas pszi
chológus hölgy, s ahogy beszélni kezdett, rekordidő alatt elfelejtette 
handicap-helyzetét. A második órát azzal töltöttük, hogy csupán pár 
instrukciója (nyomán eljátszottunk egy konfliktus-helyzetet. A kiértéke
lésnél az „ahá”-somolygás és az igen komoly elgondolkozás nagyon jól 
egészítette ki egymást.

Hans Dieckmann, a rangos pszichoterapeuta C. G. Jung felfogása 
jegyében írt arról, hogy érthetjük az álmot a lélek nyelvéként (Tráume 
als Sprache dér Seele. Bonz Verlag, Fellbach, NSZK, 1978.) Közepesnél 
nem sokkal keményebb eledelt ad, de akit igazán érdekel a pszichikus 
deficittel küzdő korunk számára izgalmas téma, az haszonnal fogja át
rágni magát a 242 oldalon. Szintén a Bonz Verlag jelentette meg az 
extraklasszist képviselő Marie-Louise von Franz és szerzőtársa James 
Hillman könyvét: Zűr Typologie C. G. Jungs (1980). A jól értett típus
tan éppenhogy nem jelentheti emberek beskatulyázását egy-egy csaknem 
ítéletnek megfelelő kategóriába, már csak azért sem, mert tiszta típus 
nincs, s különben is minden típusvariációban van annyi pozitív lehe
tőség, mint amennyi veszély. Ajánlatos tehát főként saját jellegzetes 
veszélyzónáinkat és esélysávjainkat megismerni, hogy hasonló problé
mákban másoknak is segíthessünk.

Rég lefutott témának tűnhet a misztika — mondja Gundolf Gieraths, 
a Deutsche Mystiker című, 124 oldalas, zsebformátumú szövegválogatás 
összeállítója (Benziger Verlag, Zürich, 1977) — ám éppen korunk fő 
ártalmaira adhat orvosságot, hiszen szinte kollektív betegséggé lett a 
dologi értékek imádata, a túlzott extraverzió s íaz önzőén egyéni szem
léletmód. Minden időik egyik legkomolyabb keresztyén misztikusa, „Klaus 
testvér” , aki pont száz évvel a reformáció kezdete előtt született, ragyogó 
példa arra, miként lehet egy a szétesés szélén álló ország számára élet
mentő áldássá az, aki a legmélyebb mélységből merít. (Bruder Klaus 
von Flüe. Rat aus der Tiefe. Benziger, 1981.) Miután ugyanis a sváj
ciak kialakulóban levő szövetsége leverte magáról a Habsburg igát, ne
hezen tudtak kiszállni a hadakozásból, s annyira egymásnak estek urak 
és vezérek, .hogy az kollektív végveszéllyel volt egyértelmű. 1481-ben 
„véletlenül” éppen Klaus fráter, a „világtól elvonult remete” volt em
berileg a megbékélést munkáló centrum. Egy-egy ilyen életmű egyetemes 
keresztyén, sőt emberi érték — Assisi Ferenc közelébe kívánkozik.

Im Leiden Gott begegnen címmel válogatás adja elénk, hogyan élték 
meg nagy misztikusok a szenvedésben az Istennel való találkozást. (Ben
ziger, 1978.) Mint az előző két kiadvány, ez is a Klassiker der Medita- 
tion sorozatban (jelent meg; 100—200 oldal közötti terjedelműek, szív- 
melengető pasztell színű műanyag fűzésben kínálják magukat ezek az 
„időszerűtlen” könyvek. Meríthetünk belőlük, köznapi életerőt is.

Dr. Bodrog Miklós
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Halottaink
i

Szakáts László 
1915— 1982

Dr. Szakáts Péter berhidai körorvos házában 10 gyermek nevelke
dett. Az orvoslakás egy kicsit szórványközpont is volt, ahol, ha nem is 
gyakran — de rendszeres pontossággal és hűséggel — tartottak isten
tiszteleteket.

A család melege — ilyen nagy családban másként, mint a lelkek 
melegségével, el sem gondolható az élet —, a (hazulról hozott egyház
szeretet, meg a bonyhádi reálgimnázium indító lutheranizmusa irányí
totta Szakáts Lászlót az Evangélikus Hittudományi Karra, Sopronba.

1934-ben kezdi és 1938-ban fejezi be tanulmányait az egyetemen. 
Ezután jó esztendei csepeli, majd rövidebb váci segédlelkészi szolgálat 
után közel négy év következik Komáromban, s a rövid lévai beosztást 
az 1944-ben kezdődő tábori lelkészi szolgálat és hosszú (hadifogság kö
vette. Életének második felében Szakáts László sorsát meghatározó erő
vel pecsételi ,meg a háború sok nehéz, maradandó emléke. 1947 nyarán 
érkezik haza. Megrendült egészsége némileg helyreállása után 1947. 
szeptember 1-től 1948. áprilisig segédlelkész, 1962. november 24-ig lel
kész volt Szendén.

1953-ban kötött házasságot Adorján Karolinnal. Két gyermekkel ál
dotta meg házasságukat az Úr. Öröm és igaz reménység letéteményesei 
voltak a gyermekek. — Tragikus elvesztésük után soha nem gyógyult 
meg egészen, csak csendesedett szülői szíve kínos sebe.

Szakáts László szolgálati magatartását komoly rendszeretet, nagy 
pontosság és mindenben a hűség jellemezte. Mint az életben súlyosan 
megpróbált ember, inkább komoly volt — de nem komor —, mint de
rűs. Néha szinte már zárkózottságnak is minősülhetett volna az elgon
dolkozó befeléfordulás, de mikor a súlyosbodó betegség már majdnem 
elhordozhatatlan keresztjévé lett — a sok titkolhatatlan bajt megért
ve —, szeretettel vették körül hívei Lajoskomáromban. Itt szolgált kö
zel 18 évig 1962. (november végétől 1980-ig.

Szolgálatát megbecsülés kísérte. Az agyonzsarolt beteg szív elvesz
tett erejét nem pótolhatta az odaadó szolgálni akarás, meg a hűség. 
Így is nagy odaadással végezte munkáját és a gyülekezet értékelte is a 
pásztori jóakarat sokféle jelét.

Felnevelték gyermekeiket. Orvos lett a nagyapa nevét viselő fiú, 
óvónő, kis fiú-unoka édesanyaja a leányka-Sarolta. Már joggal remény
kedtek abban, hogy békésebb esztendők öröme lesz a szülők gondos
kodó hűségének a jutalma, amikor Szakáts László életére iszonyatos 
megpróbáltatás zuhant. Gépkocsiszerencsétlenség következtében elvesz
tette mindkét gyermekét, kisunökáját, felesége pedig hónapokon keresz
tül élet-halál között volt. Hosszú időbe tellett, míg Isten visszaadta

411



erejét, egészségét. Így a sokat vesztett szolgatársunk legalább társat tud
hatott maga mellett.

Így szolgált hősiességnek is beillő hűséggel a megtört szívű, de hi
tében! töretlen lelkipásztor. Legyen áldott érte a pásztoroknak is Jó Pász
tora és az erőtadó kegyelem.

Veszprémben teltek a nyugalom napjai. A sírok mindig Székesfehér
várra vonták a nem felejtő szíveket. Kis otthont szerettek volna ott 
teremteni, de a beteg szívű lelkész otthona sokszor a kórház volt, meg 
a szanatórium.

1982. május 19-én hazahívta korán megfáradt, de mindvégig hűséges 
szolgáját az Úr. Hamvai az elvesztett drága szeretteivel egy sírban nyu- 
gosznak a székesfehérvári temetőben. — Ez volt a kívánsága. — Teme
tésén Nagy Tibor lelkész hirdette a feltámadás és az élet igéjét Jn 5,24—25 
alapján. Elkísérték a lajoskomáromi, szendi, a székesfehérvári és a 
veszprémi gyülekezet tagjai. Tizennégy lelkésztárs imádsága kért bé
kességet és életet számára.

Jézus mondja: Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, ahol én 
vagyok, ott lesz az én szolgám is.

Neve és az évszámok után ez következhetnék: Kemenesalja szülötte, 
templom mellett, hűséges evangélikus tanító-család neveltje, Sárrét, Sár- 
bogárd és Sárszentmiklós szerelmese. Jellemzői: derű, szorgalom, hűség, 
szolgálatkészség, tevékenység, mozgás, (kitartás. Fáradt soha nem volt. 
Súlyos beteg is csak egyszer. Még azután is tervezte a szolgálatba visz- 
szatérést. Ura másként döntött. — Várta volna a megszolgált nyugalom, 
de odáig nem jutott el. Nyugdíjba vonulása előtt egy héttel az egyház
megye lelkészei sok másvallású lelkésszel együtt imádkozva állták kö
rül a sárszentmiklósi templomban Pálffy Mihály koporsóját. Zsúfolásig 
tele templom. Sokan voltak helybeliek, bőven sereglettek messzebbről is. 
Megérdemelt volt a megnyilvánuló szeretet.

Pálffy Mihály fiatalon eresztett gyökeret ezen a tájon és ez a gyö
kér eltéphetetlenné lett.

1939-től — kis beledi megszakítással — 1946-ig segédlelkész, illetve 
helyettes, majd rendes lelkésze Sárszentmiklósnak.

Kemenesalja indította az iskolába, nyolc éven át nevelte az ősi sop
roni Líceum. Négy évig a soproni teológia hallgatója volt. Erlangenben 
gazdagodott tudásban és a szolgáló készség sokoldalú képességeiben. Az
után beállt Ura szőllejébe és hordta 44 éven át az odaadó szolgálat és 
hűség minden örömét és terhét. Mindig derűsen, hálás reménységgel.

Bármerre ment nagy szórványában mindig otthon volt. Nehéz volna 
pontosan felmérni, mekkora is volt szórványterülete. Kis falvak, szám
talan település, ahol a kettő vagy három összejött az Űr nevében. Hogy 
mennyi volt a kerékpáron, gyalog, meg a hűséges kis motoron megtett 
kilométerek száma — hova ért volna el egyfolytában —, azt igen nehéz 
lenne pontosan felmérni. Mindig panasz nélkül végezte a szolgálatot.

Jakab Miklós

Pálffy Mihály 
1913— 1982
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Derűs beállítottsága sokaik terhét, bánatát enyhítette. Szolgálni való 
akadt bőven. Amellett; — ha a szükség úgy hozta — mindig készen volt 
arra, hogy a messzi szomszéd, vagy a református testvérek gondjából is 
részt vállaljon. Ha Jkéső este kopogtattak másnapi szolgálatért, akkor 
megrövidülhetett a megérdemelt éjszakai pihenő, de sohasem a szol
gálat készsége.

Fészekrakásra csak kissé későbben gondolhatott. 1946 októberében 
kötött házasságot Kocsis Gizellával. Megértő szeretetben és egymást se
gítő melegségben töltötték el; a házasság évtizedeit, kiegészítve egymást 
— az erősebb mindig felkarolta az időnként betegséggel küzdő gyen
gébbet. A kis házikóba, meg a szorgalom és pihenés gyümölcsös kert
jébe már csak az özvegy járhat. A szolgát Ura hazahívta.

Sokat épített is Pálffy Mihály. Gond és fáradság közepette. Reno- 
váltatta a sárszentmiklósi templomot. Kimondhatatlan öröme volt a sár
bogárdi imaterem létesítése. Csak a mindent számontartó és tudó örök 
Gazda jegyezhette fel a hangyaszorgalmú szolga áldozatvállalását.

Koporsója mellett Varga György espereshelyettes hirdette a bűnbo
csánat és örökélet igéjét. Lelkésztársai a sírja mellett igével búcsúztak 
Tőle.

Kérésünk és reménységünk is, hogy a kevesen hű szolgának ajtót 
nyit Jézus Krisztusért az Élet Istene! Talán majd így — jó lenne —, 
Jól van jó  és hű szolgám . . .

Jakab Miklós

Liska Endre 
1909— 1982

A torontálmegyei Módoson született 1909. július 19-én. Családja apai 
vonalon cseh huszita Ősökre vezethető vissza, akik a felvidéki Dobsinán 
telepedtek le és ott mesteremberek voltak. Édesapja került a délvidékre 
és tanító volt. Anyai ágon székelyek voltak ősei, anyja Háromszéky 
Blanka. Ez az ág is mesterembereket mutat.

Életének idejében egy darab magyar történelem tükröződik. Gyer
mekkora még a Monarchia idejére esik. Iskoláit az 1918-as változás 
után Módoson, Romániában folytatja és egy 'ideig Nagyszebenben a„ 
Bruckentbal-féle intézetben végezte. Közben falujukat egy külön egyez
mény Jugoszláviához csatolta és ekkor a Nagybecskereki gimnáziumban 
tanult tovább, itt is érettségizett 1927-ben. Ekkor a jugoszláviai német 
evangélikus egyház ösztöndíjasaként a bécsi teológiai fakultásra irat
kozott be. Annak elvégzése után dr. Popp püspök szentelte lelkésszé 
valószínűen Zágrábban, ahol székhelye volt.

Első szolgálati helye Légrád. Itt házasodott meg 1938-ban. Felesége 
Czölder Erzsébet, aki felvidéki cipcer családból származott. Ugyancsak 
itt született meg 1939-ben egyetlen fiúk: Endre, akit féltő szeretettel 
neveltek. Itt élték át, amikor 1941-ben ez a terület ismét Magyarország
hoz került. Ekkor a fellobbanó soviniszta nacionalista túlkapások kö
zött becsületesen kiállt a falu más nemzetiségei mellett és védte az 
emberek békés, nyugodt életét.



1945 áprilisában érte el a háború frontja Légrádot. Mint hű pász
tor a helyén maradt. Amikor viszont újra elszabadult a soviniszta na
cionalista bosszú, ott állt a halálra szántak sorában, ahol minden har
madik 'kapott csak kegyelmet, Ö is ezek között volt. Ott élte át egy 
életre szóló élménnyel ezt az igét: Ne Kelj mert megváltottalak, ne
veden hívtalak, enyém vagy. (Ézs 43:1.) Később egy bíróság 12 évre 
ítélte, de kéthónapi fogság után szabadon engedték, mert megvédte az 
üldözötteket a magyar nacionalizmus idején. Ekkor Magyarországra te
lepültek át és Somogydöröcske lelkésze lett. Itt bár nagyon megszeret
ték a dimbes-dombos somogyi tájat, a fiúk továbbtanulása érdekében 
négy év múlva Varsádra mentek.

Néhány év múlva ez a kitelepített gyülekezet teljesen életképtelenné 
vált ekkor Bikács lelkésze lett. Aki jólképzett teológus volt, akinek ké
pessége, különösen gondosan kidolgozott prédikációi, pontos és rende
zett ügyintézése arra tette volna hivatottá, hogy egy nagyobb gyülekezet 
vezetője legyen (erlangeni stipendiáns is volt) három olyan gyülekezet 
töredék lelkésze lett, ahol Ő volt az utolsó lelkész, mert a lélekszámában 
nagyon megfogyott gyülekezetet társítani kellett. Munkáját a kicsinyen 
is nagyon hűségesen végezte el. Hűséges munkatársa volt mindig fele
sége, aki zenei konzervatóriumot végzett és így kántori szolgálatot vál
lalt. Ezt a szép harmonikus családi életet törte meg szeretett hitvesének 
1969. január 20-án bekövetkezett hirtelen halála. Ez nagyon megtörte. 
Magányában újra az ige volt erőforrása: Ne félj mert megváltottalak. 
Fia volt igaz öröme. Édesapai szívének drága vigasztalás, hogy több 
eredménye, sikere lett fiának, mint az ekkor már nagyon megfáradt 
apának.

Ebben az időben különösen felmelegedett a lelkésztársak felé, és ha 
tehette, felkereste szomszédait és felmelegedett a testvéri szívek köze
lében. 1977-ben ment nyugdíjba és ekkor a budapesti otthon lakója lett. 
Jól érezte itt magát és közel lehetett fiához és unokáihoz is, akiket vég
telenül szeretett, de a szíve sokszor vitte vissza, amíg ereje bírta, hogy 
felkeresse a bikácsi sírt, ahol felesége pihent és ezt mindig összekap
csolta azzal, hogy újra szolgált a kedves gyülekezetnek. Mindig nagyon 
melegen, átéléssel prédikált Isten megváltó szeretetéről, hiszen egész 
élete állt mögötte.

Gyorsan erőt vett rajta túlfeszített életútjának emésztő ereje és ez 
vitte idő előtt sírjába.

Koporsója mellett Sólyom Károly esperes hirdette az életének olyan 
drága igét: Ne félj mert megváltottalak. . .  Elkísérte a takácsi temetőbe 
pihenő helyére valamennyi volt gyülekezetének küldöttsége, szívünkben 
ott remegett, amikor eltűnt előlünk koporsója: hűséges pásztor volt.

Sólyom Károly

Csőváry Dezső 
1900-1983

Nógrádi lelkészi karunk egyik régi veretű, jellegzetesen nógrádi 
Hagyományokat képviselő tagja szállt sírba Csőváry Dezső személyé
ben. Nógrádhoz kötötte nemcsak származása, hanem papi szolgálata

414



végzésének módja is. Itt született, nagy részt itt szolgált s ez az anya
föld fogadta magába a betöltött 82 év után megfáradt testét. A nógrádi 
kegyességi és istentiszteleti élet örökségét átvette, megtartotta, ápolta.

Nógrád északi felében levő, Losonc melletti Etrefalván született 
1900. szeptember 23-án. Lelkészi családból származott. A szülői házban, 
parókián szívta magába gyülekezete népével való szoros közösségben 
annak szeretetét. A parókián gyermekkorától fogva látja, hogyan szol
gál édesapja, aki kétbodonyi lelkész lett. Megismeri a lelkészi élet örö
meit és keresztjeit. A lelkészlakon édesapjától kapja az indíttatást, hogy 
a balassagyarmati és aszódi gimnáziumi évek után az apai utat járva 
teológiai tanulmányokat folytasson, melyeket Budapesten kezdett el és 
Sopronban végzett be.

Lelkészi szolgálatának állomásai ezek voltak: Fancsal, ahol segéd- 
lelkész, Gyúrón adminisztrátor, Csákváron pedig 1927-ben lelkésszé vá
lasztják. Ez utóbbi helyen részt vesz 1929-ben Kodály Zoltán Háry 
Jánosa előadásának megszervezésében, melyet helyi szereplők hoztak 
színre és a rádió is közvetített.

Űtja azonban hazaviszi őt Nógrádba. 1931-ben átveszi édesapjától 
a kétbodonyi lelkészi hivatalt. Az apa kis híján 50 évet töltött el az ige
hirdetés szolgálatában, a fiú pedig majd több mint 40 évet.

Követte édesapját a tradicionálisan nógrádi jellegű egyházi funk
ciók megőrzésében és végzésében, melyekhez a gyülekezetek népe is 
mint drága örökséghez ragaszkodott. Külön színfoltként mutatkozott ez 
a kegyességi élet. Ősrégi énekes liturgia szerint végezte az istentiszte
leteket, úrvacsoraosztást, temetéseket. Ősöktől átvett énekdallamok hang
zottak a templomban és a hívek otthonaiban. Emlékezetünkben legin
kább úgy marad meg mint az oltári liturgiát végző lelkész alakja.

Szerette kis gyülekezetét, melynek gondját, baját magára vette. A 
lelkészi munkaközösség aktív, szolidáris tagja volt. Szerette magyar faj
táját és nem utolsó sorban családját.

Csőváry Dezső lelkészi tevékenységi középpontjául a templomi is
tentiszteletet tette, mely az oltár és szószék közül egyszerre hozott ösz- 
sze nagy gyülekezetet.

Váratlan halállal távozott mellőle fiatal felesége két kis gyermeket 
hagyva maga után, de el kellett hordoznia második felesége elvesztése 
feletti bánatot is, aki szintén két gyermek édesanyja volt.

1974-ben nyugdíjba vonulásakor elbúcsúzott nyájától a pásztor, aki 
szeretettel építgette Isten országát a rábízottákban. Épített parókiát is 
és elkezdte, de befejezni már nem tudta a templom renoválását.

Élete utolsó éveit körülvéve övéi szeretetétől Budapesten tölti. Újabb 
kereszt nehezedett azonban rá, mikor lábát amputálták. Hosszú szen
vedés után 1983. február 5-én magához hívta megfáradt szolgáját az 
Egyház Ura.

Élettelen teste visszakerült Nógrádba, a kétbodonyi temetőbe, el
veszített szerettei és az általa eltemetettek sírjai közé. Temetésén Re- 
zessy Miklós ipolyvecei és Shultz Jenő vanyanci lelkész szolgáltak. Az 
egykori igehallgatók, a megkereszteltek, megkonfirmáltak és esketettek 
nagy serege kísérte a templomból sírjához a lelkipásztort, akit szeretet, 
megértés, csendes gyengédség fűzött gyülekezetéhez, családjához.

Az apa és fiú sírja, akik közel egy évszázadig hirdették az örök 
evaingéiumot, beszédes bizonysága az Úr soha el nem fogyó hűségének 
és irgalmának.

Révész László
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A z igehirdető műhelye

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 8. VASÁRNAP
Róm 8,12—17

Elmélkedés az igéről

Textusunk csupán egy része annak az összefüggő szakasznak, mely
ben az apostol a Szentlélek munkájáról ír. Az ,1—17. vers fölött ezt a 
jó összefoglalást olvashatjuk: „Akik Krisztusban vannak, Lélek szerint 
járnak.” Ez a hivő keresztyén élet jellemzője. Vele lehetséges a „krisz
tusi” élet, de az ellentétével lis számolni kell: „Nálam nélkül semmit 
sem cselekedhettek” — mondta Jézus tanítványainak.

Az előző versek hangsúlyos „HA” szava ad intést és erősítést is. 
„HA pedig a Krisztus van bennetek. . .  HA annak Lelke lakozik ben
netek, aki feltámasztotta Jézust a halálból. . .  Ti azonban nem test sze
rint éltek, hanem Lélek szerint, HA Isten Lelke lakik bennetek .

Igénk két kulcsszava: Test — Lélek. Nem elvont fogalomként em
líti, hanem ezzel egy életfolytatást tanúsít: Test szerint járni — Lélék 
szerint élni. A következményt pedig így tárja e l é n k  HA test szerint 
éltek, meg kell halnotok, de HA a Lélek által a  test cselekedeteit meg
ölitek, élni fogtok. Kárhozat — üdvösség.

Szemléltetésül Gal 5,19—21. „A test cselekedetei azonban nyilván
valók, mégpedig ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujál- 
kodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, félté
kenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irigység, gyilkosság, ré
szegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Ezekről már előre megmon
dom néktek, mint korábban mondtam: akik ilyeneket cselekszenek, nem 
fogják örökölni Isten országát. A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, 
békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. 
Az ilyenek ellen nincs törvény.”

„Nem vagyunk adósai a tetetnek, hogy test szerint éljünk.” A test 
szerinti és a Lélek szerinti természetünk harcban áll egymással. „Ha a 
test cselekedeteit a Lélek által megöldöklitek, éltek. . . ” Ahol 'Isten 
Lelke munkálkodik, ott harc van. A bűnnel szembeni harc. Ahol nincs 
a bűn elleni harc, ott élet sincs. A halott szervezetben már nem folyik 
küzdelem a betegségokozók ellen.

Pontosan ilyen az életünk is. Állandó harc van abban. A gazt ki 
lehet gyomlálni, de új nő helyébe. A bűn its újra jelentkezik. — Kedves 
énekem: A keresztfához megyek . . .  De minidig csak a szám és nem 
a szívem énekelte ezt a mondatot: óemberem már megholt. Bár így 
lenne! De nem így van! Az óember, a bűnös emberi természet kudarcot 
vallhat számtalanszor, de nem hal meg. Most örülök, hogy az új éne- 
keskönyvből ez a mondat hiányzik és most már az egész énéket tudom 
szívem szerint is énekelni.

A Karold fordítást kifejezőbbnek tartom, mint az új fordítást. Ká- 
roli: Ha a test cselekedeteit a Lélek által megöldöklitek éltek.” — 0) 
fordítós: Ha a Lélek által megölitek a test cselekedeteik élni fogtok.” —
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Ehhez kapcsolódik Kol 3,5 is. „öldököljétek  meg azért a ti földi tagjai
tokat: paráznaságot, tiszitátalanságot, bujaságot, gonosz kívánságot...” 
A bűnöket nem lehet egyszerismindenkorra megölni, azok ellen naponta 
kell küzdeni.

„Nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a 
fiúság lelkét kaptátok, aki álltai kiáltjuk: Abba — Atyánk” . Az Ótes- 
támentom népe viszont szeretetből, hálából igyekszik cselekedni Isten 
akaratát. Nem a Sinai hegy „rettenetes” Istene, ahol mindenki félt 
és remegett, hanem a Golgotha hegy Istene, akiben az Atya szeretetét, 
könyörületét ismerjük fel és szólunk: Abba — Atyáim,

Állandó Pünkösdben élünk!
Ajánlott énekek: 241 és 351.
Igaz, „piros pünköd napja” már messze mögöttünk van, az a pün- 

köbd, amelyre emlékeztünk még távolabb. A Szentlélek munkája viszont, 
amit elkezdett akkor, az nemzedékről nemzedékre tart. Jelképe lehet 
ennek az is, ahogyan az evangéliumok után az apostolok cselekedetei 
következnek, az igehirdetések nyomán alakult gyülekezetek életéről 
olvashatunk, így tanúsítja mindez hogy a Szentlélek munkája állandóan 
folyik. Naptár szerinti pünkösdök mögöttünk lehetnek, de amit azok 
hirdetnek, a Szentlélek pünkösdi munkája állandóan tart.

Mi történik? „A Szentlélek bizonyságot tesz a mi lelkűnkkel 
együtt. . . ” Isten üzenetét személyes meggyőződésünkké teszi. A Szent
lélek meggyőz bennünket arról, hogy:

1. Isten gyermekei vagyunk.
2. Nem vagyunk adósai a testnek.
3. Isten országának elhívottai, örökösei vagyunk.
1. „Maga a Lélek tesz bizonyságot lelkünkkel együtt arról, hogy 

valóban Isten gyermekei vagyunk” . Atya és gyermek viszonya. Így 
vallotta az énekszerző: „Szentlelked az én biztatóm, hogy gyermeked 
vagyok, minit jó Atyámban bízhatom, nem leszek elhagyott.”  Ujjon
gó örömmel írta János apostol is: „Lássátok, milyen nagy szeretetet 
tanúsított irántunk az Atya: Isten gyermekeinek neveznek minket és 
azok is vagyunk” . lJn 3,1.

Isten a mi szerető Atyánk. Pál apostol leveleiben kétszer fordul 
elő ez Abba — Atyám. Mai textusunkban és Gal 4,6-ban. Ő, aki görö
gül írta levelét, most abban mégis meghagyta ezt az eredeti szót is, 
amit az ő anyanyelvén annyiszor kimondott és amelyhez a gyermeki 
szív bensőséges szeretető kapcsolódott. Édesapám! — Abba!

Ezt vallotta Luther is; a Miatyánk megszólításánál: „Isten ezzel 
arra biztat minket, hogy higyjük, hogy Ő igazán atyánk, mi pedig iga-

gyermekei vagyunk és ezért bátran és teljes bizalommal kérjük Öt, 
mint a gyermekek édesatyjükat”.

Dobschiner: Életre választott c. könyve a maga egészében is erről 
a meggyőződésről tanúskodik. Csupán néhány sor illusztrációként: Isten, 
atyám volt, annyiszor megtapasztaltam már ezt, de mintha most még 
i kabb biztosított volna erről: Nem hagylak titeket árvákul, eljövök 
tihozzátok” . Az árvák Atyja! Földi apám már nem volt velem, most 

jött, hogy mindég Atyám legyen. És az is maradt mind a mai 
napig.” (244. o.).

A 351. énekünk minden versszaka is így kezdődik: „Jó Atyám az 
isten!” — vallhatjuk mi is a Lélek által.

Félelem helyett bizalom a szívünkben. Korunkra ismét a félelem
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vet árnyat. Háborús hírek miatti félelem, gazdasági válság nyomasztó 
hatása. — Atyánk a félelem helyett a bizalmat adja szívünkbe, mert 
tudjuk és vallják, hogy Ő nemcsak nekünk, hanem az egész világnak 
teremtője és szerető Atyja és ezzel a féltő szeretettel munkálkodik 
embereken keresztül, hogy félelem helyett békesség, rettegés helyett 
nyugalom legyen az emberekben.

2. A Szentlélek győz meg bennünket arról, hogy: „adósok vagyunk, 
de nem a testnek” . Adósai Istennek és nem a (bűnnek. Jézus Krisztus 
által megváltott bennünket a bűn hatalmából. Bűneink adósságát ki
fizette áldozatával. — Egy távoli ismerőstől kaptam levelet, melyben 
arról ír, hogy a nagy kölcsön utolsó részletét is kifizették, amit az 
építkezéskor felvettek és most jelképesen elégetik az „Adóslevelet” egy 
szeretetvendégségen. Milyen öröm: Nincs adósság!

A Szentlélek meggyőz bennünket arról, hogy a bűnnek, a test 
szerinti indulatoknak nem vagyunk adósai. Azt a hitet adja szívünkbe, 
amely a bűnnel szembeni harcra vezet. „Öldököljétek meg a test cse
lekedeteit a Lélek által. . (Most azt merni részletezem, hogy mit értek 
alatta, arról az elmélkedésben írtam. Itt azokat a gondolatokat lehet 
részletezni).

3. A Szentlélek győz meg az örökélet reménységéről is. „Ha gyerme
kek vagyunlk, akikor örökösök is, örökösei az Istennek és örököstársai 
Krisztusnak. . . ” Összefonódik a földi élet és az örökélet gondolata, 
mint ahogy ez természetes is. Földi életre: Ha gyermekek . . .  A gyermek 
élete a család közösségében formálódik, alakul, a . szülőkhöz igazodik. 
Nem szolga, aki parancsra dolgozik, nem idegen, aiki nem érez közössé
get, hanem gyermek, aki együttérez a szülőkkel.

Őrökösök vagyunk. Egyik énekünk így él bennünk: „Mint (királyi 
gyermek élek föld porán, szép örökség vár rám, égi koronám”. Drága 
örökség. Nem a földi élet sokszor keserű ízű örökség reménységével, 
hanem azzal, a boldog hittel, hogy annak mindnyájan részesei lehe
tünk. Abban az Isten országában, melyben nem lesz többé bűn, ezért 
nem lesz betegség, szenvedés, gyász, fájdalom, halál. Ahogy a konfir
mációi kérdésben is vallattuk: „Az ember és minden teremtett lény 
tökéletes békességben él Istennel és egymással” .

Állandó pünkösdben élünk! Adja Isten, hogy mindnyájunk élete 
ennék a tanúja legyen a Szentlélek munkája által.

Varga György

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 9. VASÁRNAP
lKor 10,1— 13

Intő prédikáció
„Mai szentleckénk nem egyéb, mint egy ószövetségi textusra fel

épített intő prédikáció” (Scholz László). A belső ellentétektől felzak
latott korintusi gyülekezetét az elbizakodottságtól óvja Pál apostol. 
Vigyázzanak, a keresztyén ember szabadságát ne tévesszék össze a 
szabadossággal. „Aki azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne es
sék.” (12. v.) De inti azokat is, akik a helyzetet dramatizálva remény
telennek látják a korintusi gyülekezetet. „Isten hűséges, nem hagy ti
teket erőtökön felül kísérteni.” (13. v.)
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Ószövetségi történet példáján mutatja meg, milyen veszedelembe 
sodorja Isten népét az elbizakodottság, miként betegedik meg a gyü
lekezet közösségi élete az istentiszteleten és a hétköznapi életben (11,30). 
A gyülekezet identitásáért küzd. Az elbizakodott ember hite megerő- 
telenül, sőt elhal; visszazuhan a pogány misztériumvallások rabságába.

Vesztébe vitte az elbizakodottság Izrael népét is. Milyen nagy 
ajándékokban részesültek pedig! A rabszolgaságból megszabadította Is
ten, vezette, táplálta, oltalmazta őket. Velük volt. Mégis visszakíván
koztak az egyiptomi húsosfazekakhoz. Bálványimádók, paráznák lettek. 
Felelőssé tették Istent. Kísértették. Lázadtak a vándorút viszontagságai 
miatt. Nem lelte kedvét bennük az Úr. Elpusztultak, mielőtt célt értek 
volna.

Az elbizakodottság, másrészt a pánik, egy számunkra ma nehezen 
érthető kérdés kapcsán jelentkezett Korintusban. Szabad-e bálvány
áldozati húst enni? Pál sokoldalúan foglalkozik ezzel a kérdéssel a 
8—11. fejezetekben. Érdemes összefüggésükben tanulmányozni textu
sunkat. A 8. fejezetben a keresztyén ember szabadsága szempontjából 
közeledik a problémához és szinte bagatelizálja. A  9. fejezetben figyel
meztet, hogy szabadságunk szabadossággá torzul szeretet és önfegye
lem gyakorlása nélkül. A 10—11. fejezetben az istentisztelet, köze
lebbről az úrvacsorai közösség kérdése kerül homloktérbe. A liturgia és 
az etika kölcsönhatását hangoztatja. Az úrvacsorát háttérbe szorítja a 
gyülekezet sok más közösségi alkalma. Ezek az alkalmak ugyan inten
zív közösségi élményt biztosítanak, de szűk körűek, kirekesztők, ön
magukkal törődök (11, 20—22). A komolytalanná vált úrvacsorázás 
megöli a hitet és a szabados életvitel melegágyává lesz. Ezért önvizs
gálatra szólít fel (11,28). Az önvizsgálat mértéke ez: az úrvacsora az 
élő Jézus Krisztus testével és vérével való közösség. Ez a közösség el
határol a bálványok körül gyülekező élménydús, de önismeret helyett 
önző kívánságainkat felszító közösségektől (10,20—21); és igazi testvé
riséget létesít az úrvacsorával élőkkel. Sajnos mindkét vonatkozásban 
betegségek mutatkoznak Korinthusban. Így lejáratják magukat ön
maguk előtt is és az őket körülvevő társadalomban is (10,32).

Az ószövetségi példa
A bálványáldozati hús problémája korához kötött. Az istentisztelet 

és a hétköznapi élet összefüggése, az úrvacsorával kapcsolatos kérdé
sek, a könnyelműség és a reménytelen sötétenlátás ma sem ismeret
lenek.

Textusunk homiletikai feldolgozását nehezíti, hogy híveink kevéssé 
ismerik az ószövetségi történeteket. Sokan az utolsó két versre szorít
koznak, az első tizenegyet fel se olvassák. Scholz László „Izrael példá- 
j a  c. igehirdetésében nem tér ki a nehézségek elől, bár az első öt 
verset ö is mellőzi („Szentlélek tábora” — Bp. 1939. 81. lap). Igehirde
tésében arról tesz bizonyságot, hogy az Ószövetség szent könyvünk, 
visszautasítja az Ószövetséget elvető antiszemita nézeteket. Az ún. 
zsidókérdést” csak éppen felületén érinti. Versről versre haladva ak- 

tualizálja a bálványimádással, paráznasággal, zúgolódással kapcsolatos 
intéseket. Használható módon, jó fogalmazásban fejti ki az ószövetségi 
történetek „példa” jellegét: „A  magyar példa szó nem tökéletes for- 
dítása az eredetinek, amely tulajdonképpen típust mond. Izrael törté
netének egyes eseményei tipikus események. Előre megábrázolják a
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Krisztussal beköszöntött újszövetségi időt és kort. . .  Az ótestamentomi 
gyülekezet előképe, mintája, példája az újszövetségi gyülekezetnek.”

Mai egzegéták szerint is, Pál apostol nem allegorizálva értelmezi 
az Ószövetséget. Tipologizál. Kissé így is furcsa. Kétségtelen azonban, 
hogy nekünk is komolyan kell venni: Jézus Krisztus Atyja, a mi 
Atyánk Izrael Ura.. „A mi Istenünk Ábrahám, Izsák és Jákób Is
tene — nem a filozófusok istene” — mondta Pascal. Jézus Krisz
tust Úr-nak csak az Ószövetségből kiindulva mondhatjuk, a csá
szárkultusz tagadása nem elég ehhez a legősibb hitvalláshoz. Hogy mi 
a gyülekezet, mi az egyház, azt is csak az Ószövetség figyelembevéte
lével lehet elmondani. Önismerethez, identitása megőrzéséhez segíti a 
gyülekezetei az Ószövetségi történetek (és nem csupán egy-egy kiemelt 
prófétai ige) ismerete. Prédikációnkban biztassuk a gyülekezetei az 
ószövetségi történetek jobb megismerésére. ,

A gazdag ajándék
Textusunk inkább megszentelődésre intő, mint evangelizáló textus. 

A háttér, a forrás mégis az evangélium. A mi Istenünk szabadító Is
ten. Már az ószövetségi atyák idején is az volt. Isten, aki Jézus Krisztus 
halála és feltámadása által a legnagyobb rabszolgatartónak, a bűnnek 
bilincseit törte szét — erre mutat az ószövetségi történet —, gyűlöli 
a rabszolgaságot, az elnyomást, a kizsákmányolást. Megalázza az ön
hitt, kevély embert (bennünk is!), de felerrjeli, oltalmába veszi a meg- 
alázottakat, a szegényeket, a kicsiket. Országának, hatalmának, dicső
ségének hirdetésére hívja, gyűjti s tartja meg népét. ,,Ó Izrael hű pász
tora, a nyáj az ő tulajdona.” (Luther) — Az 1—5. vers indítson hála
adásra. Hálaadásra az egyházért. Nem a mi érdemünk. Az ö  ajándéka. 
A „Szentlélek tábora” Isten zarándok népe. A keresztségben, a bűnből 
való naponkénti feltámadásban születik; szüntelen reformációban él, 
mert a benne hirdetett ige öl és elevenít; hogy szolgálatát betöltse, hogy 
vándorútján ne tévedjen el, ne torpanjon meg, útravalója Jézus értünk 
megtört teste és kiontott vére. Hitét abból meríti, ami már megtörtént, 
ami „elvégeztetett” . Reménysége a jövőbe kapaszkodik, amikor Isten 
ígéreteihez tartja magát: „Bizony hamar eljövök!” Csak így képes, de 
így képes a jelenben szeretettel szolgálni.

Vegyük komolyan, amit Isten komolyan vesz!
Isten elvárja, hogy komolyan vegyük ajándékait. Ha egy pillanatra 

is elfelejtjük, hogy „bizony koldusok vagyunk” (Luther), hogy „csak 
kegyelemből élünk” , elbizakodottakká válunk, könnyelműekké, szem
telenekké. Izrael példáján láthatjuk, hogy Isten ilyenkor nem ismer 
tréfát. Pál apostol nagyon nyíltan beszél arról, hogy a szentek közös
ségében milyen durva bűnök harapóznak el olykor. Négy ilyen bűnt 
említ. Mint a gaz és a tövis, megfojtják a hitet; lehetetlenné teszik gyü
mölcstermő, szolgáló keresztyén élet kialakulását. Egyszóval: „gonosz 
dolgok” megkívánásáról beszél. Részletezve a bálványimádásról, a pa- 
ráznaságról, az istenkísértésről, zúgolódásról szól. — Bálványaink (pénz, 
alkohol, siker stb.) ábrándjaink megtestesítői, önmagunkba falaznak, 
csalfa vak reményekkel kecsegtetnék, szó nélkül hagyják bűneinket, 
vakká és szemtelenné tesznek. Nem lehet két úrnak szolgálni! — A 
keresztyén ember szabadsága szabadossággá válik szemérem és önfe
gyelem nélkül. A 6. parancsolat semmibevétele a legrövidebb út az
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evangélium megvetéséhez. — Istenkísértés: Mussolini egyszer fiatal 
korában politikai gyűlésen szónokolt. Kitette óráját s ezt mondta: ha 
van Isten, bizonyítsa be azzal, hogy őt öt percen belül megsemmisíti. 
(Isten sokszor azzal büntet, hogy nem azonnal büntet.) — Zúgolódás: 
neheztelés Istenre. Miért hagyja, miért engedi meg. Aki zúgolódik: 
rezignáltan néz a világra, az egyházra, saját életére.

Isten hűséges
Egyáltalán nem természetes, ha keresztyének között, családban, 

egyházban ilyen durva bűnök elharapóznak. De az se természetes, ha 
csak sóhajtozunk, szörnyűlködünk, tipródunk a kialakult helyzet miatt 
s tehetetlenül átadjuk magunkat valami tragikus életérzésnek. Befe
jezésül ezért Pál apostol nemcsak az elbizakodottakat inti (12. v.), ha
nem a csüggedőket is. Nemcsak inti, vigasztalja, bátorítja őket. A rossz 
közállapotokat az veszi igazán komolyan, aki nem elégszik meg azok 
szüntelen elemzésével, hanem bízik Isten hűségében és keresi a szaba
dulás útját. Erről szól a 13. vers. — Az elbizakodottak sokszor pilla
natok alatt válnak csüggedt kétségbeesettekké.

Benczúr László

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 10. VASÁRNAP
Lk 19,41— 48

Exegetikai megjegyzések
Készülődésünkhöz elő kell vennünk az eddigi feldolgozásokat ezek 

megállapításait nem ismétlem. (Lelkipásztor, 1951. 295. lp. tatabányai 
munkaközösség — Lp. 1956. 469. lp. Hafenscher — Lp. 1965. 379. lp. Veö- 
reös. V. ö. még tőle az Örömhírben megjelent igehirdetést is. — Lp. 1974. 
428. Bodrog és 430. Győr.)

Jézus sír Jeruzsálem felett. Könnyei valóságosan hullanak mint Pé
ter könnyei. Hangosan sír, ahogyan Ráchel siratja fiait (Mt 2,18), meg- 
vigasztalhatatlanul, mert valami visszavonhatatlan történt: Jeruzsálem 
elrontotta jövőjét, amikor visszautasította Jézust. Jézus könnyei elsősor
ban mégsem a visszautasítás miatt hullnak, nem is tehetetlensége miatt 
sír (mennyi mindent tesz még ezután az övéiért!), egyszerűen fáj a szíve 
városáért. Aki szomorúan nézett a gazdag ifjú után, szánja azokat, akik 
neki hátat fordítottak. Ugyanez az indulat ismerhető fel Pál apostolnál 
is: „ ...sok a n  járnák másképpen: ezekről sokszor mondtam nektek, 
most pedig sírva is mondom, hogy ők a Krisztus keresztjének ellenségei” 
(Fil 3y18).

Jeruzsálem bűne: nem ismerte fel a meglátogatás idejét. A  „kairosz” 
szó jelentése: kellő idő, rendelt idő, alkalmas idő — tehát „alkalom” is. 
Jelenti a „végtelen” idő egyetlen Istentől valamilyen célra rendelt, meg
határozott szakaszát, melynek eleje és vége is van, lejár tehát. Itt ter
mészetesen Jézus földi életére, igehirdetésének három esztendejére vo
natkozik, amikor mindaz, ami addig az ember elől rejtve volt, nyilván
valóvá lett. Megismerhetővé lett az Isten szándéka, üdvössége. (Most — 
amikor Jézus kimondja ezeket a szavakat — már megy a Golgotha felé, 
a „kairosz” elmúlóban van, s ami azalatt nyilvánvaló volt, „most már el 
van rejtve a szemeid elől” (42). Jeruzsálem bűne tehát elsősorban a le
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hetőség elmulasztása. Isten népe azóta is mindig ebben vétkezik a leg
többet: nem ragadja meg Jézust, Jézus szolgálatát, neim fogadja el, hogy 
szolgáljon neki Jézus; ugyanakkor elszalasztja a szolgálat lehetőségét, 
sokszor soha vissza nem térő alkalmakat, amikor ő szolgálhatna mások
nak.

A templomtisztítás története az evangéliumokban
Perikópánk második része, a templomtisztítás története mind a négy 

evangéliumban szerepel, természetesen az egyes evangéliumok szerkesz
tési szempontjainak megfelelően más és más módon.

Márk evangéliumában „Jeruzsálem a nagy visszautasítás színhelye” 
(BThSz 672), ahova csak azért megy föl, hogy ott beteljesítse áldozatát 
(10,32). Történetünket Márk beleágyazza a terméketlen fügefa történe
tébe, a fügefa sorsa mintegy magyarázza és illusztrálja Jeruzsálem sor
sát.

Máté még inkább kiemeli azt, hogy Jeruzsálem kezdettől fogva el
utasítja Jézust: senki nem megy ki Betlehembe az újszülött látására, 
Heródes viszont kiküldi katonáit. Később is innen jönnek leggonoszabb 
ellenfelei (15,1), akik méltó utódai a próféták gyilkosainak (23,37). Lu
kácshoz képest a templomtisztítás története is látványosabb, mintha Jézus 
is jobban haragudna* felforgatja az asztalokat és a székeket, s az áruso
kon kívül a vásárlókat is kiűzi (21,12).

Jézus működésének elejére teszi János evangélista ezt a történetet. 
Jézus kezében a kötél, s talán ezért is az eset nagy vitával folytatódik, 
a vitában Jézus testének templomáról beszél, annak lerombolásáról és 
felépítéséről, haláláról és feltámadásáról. Ezzel halála és feltámadása — 
hiszen ezzel fejeződik be János evangéliuma is — mintegy keretbe fog
lalja egész földi működését. Ugyanakkor teste — mint az új templom 
Isten jelenlétének helye — azt is jelzi, hogy Isten gondoskodik népéről 
a jeruzsálemi templom pusztulása után is, nem vonja ki magát e világ
ból, sőt kiterjeszti jelenlétét. . .  Viszont addig is, amíg áll a templom, 
tisztán kell tartani, ki kell űzni onnan mindazt, ami nem oda való.

Lukács bemutatja Jézus és Jeruzsálem kapcsolatának egy másik ol
dalát is. A templomban mutatják be a gyermek Jézust, ott ismerik fel 
Simeon és Anna, oda megy fel 12 éves korában, ott mondja ki első — 
megőrzött — szavát. Életének is ott kell célhoz érnie: „ . . .  lehetetlen, 
hogy a próféta Jeruzsálemen kívül vesszen el!” (13,33). Még érthetőb
bek tehát Jézus könnyei, s talán haragja sem akkora, mint a többi evan
gélium szerint. A  templomtisztítás is inkább csak jelképes, Jézus „vérző 
szívvel” büntet (mint a családapa manapság, amikor szökőévenként egy
szer fényit, de akkor is jobban fáj neki a pofon, mint a megfenyítettnek), 
hiszen nem ellenükre, de „értük” haragszik.

Sebten elmúlik rövidke időm . . .
Túl vagyunk már az esztendő felén, a nyár derekán. Elmúlt a szün

idő nagyobbik része. Múlnak az évek, múlik az élet. S minél öregebb 
valaki, annál inkább igazat ad az ének szavának: „sebten elmúlik rö
vidke időm . . . ” Bizony, gyorsan múlik az idő s vele együtt

1. elmúlnak fontos alkalmak is. A végtelennek tűnő időnek vannak 
meghatározott szakaszai, Istentől rendelt ideje — születésnek és halál
nak, építésnek és gyógyításnak, beszédnek és hallgatásnak (Préd. 3).

Annak gyakorlatát jó lenne Jézustól megtanulnunk, aki mindig
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tudta, mikor minek van itt az ideje, mikor kell Jeruzsálembe mennie, 
önmagát „megmutatnia” '(Jn 7,6), tudta, mikor jön el az ő órája (kánai 
mennyegző).

Bennünket elmulasztott alkalmak sora vádol. Van, aki nem hallja 
meg Isten ébresztő szavát („Itt van az óra, amikor fel kell ébrednetek 
az álomból” — Rám 13,11), van, aki nem használta ki a „fellendülés ide
jét” (csel 3,20), amikor az Űr kegyelmének harmata öntözött, s most nem 
érti, honnét az ólmos fáradtsága, a már elviselhetetlen tehetetlensége. S 
van ideje az aratásnak is (Gal 6,8), jaj nekünk, ha a sok késlekedés miatt 
óriási szemveszteséggel dolgozunk.

Igénkben Jézus Jeruzsálemet siratja elszalasztott alkalmak .miatt. 
Nem a tehetetlenség könnyei ezek, nem is csak a visszautasítás fájdalma. 
Értük fáj a szíve. Így nézett a gazdag ifjú után is, így fáj szívének bár
melyikünk rossz döntése, elmulasztott alkalmaink sora. Szíve hozzánk 
kötődött. Nem mondja: én már eleget tettem értük, értetek, nem rajtam 
múlott, most már ki-ki magára vessen. Szeretete „mások romlása felett 
könnyező szeretet” (Victor).

Ismerjük fel életünk nagy alkalmait. Azt is, amikor Jézus jön hoz
zánk, szolgálni akar szeretetével, áldozatával, meg akarja osztani mind
azt, amije van; s azt is, amikor mi tehetünk valamit másokért (1 Pt 2,12). 
Az oly nagyon áhított „bölcs élet” éppen ebben áll: kihasználni (rendel
tetésszerűen használni) az alkalmas időt (a múló idő talán soha vissza 
nem térő alkalmait! — Ef 5,16).

Ismerjük fel — többek között — azt is, amiről éppen itt beszél Jé
zus: „a békességre vezető utat” . Ma még járható ez az út, de holnapra 
meghalhat haragosom, elmélyülhet a másoktól elválasztható szakadék, 
tovább halmozódnak és tökéletesednek a fegyverek. Késő akkor keresni 
a békesség útját, amikor „kő kövön már nem maradt” ! Hiszen

2. eljön az ítélet! Ennek jele a templomtisztítás. Látványos és félre
érthetetlen. Jézus maga akarta azt, hogy tettét szárnyára kapja a hír, s 
értsék .azok is, akik a jó szóból nem értenek. Íme, ilyen lesz az Isten íté
lete, kíméletlen s itt kezdődik az Isten házán. Rettenetes lesz az Isten 
haragja, ha már a szelíd Jézus is így haragszik.

Jézus haragszik: azokra, akik nem istenkeresők, de az Istenen ke
resnek, akik mindenből üzletét csinálnak, s kihasználják másdik Istenre- 
szorultságát.

Jézus haragszik azokra, akik be akarják csapni az Istent. Elvakí
tani ajándékaikkal, hogy ne vegye észre bűneiket (Jer 7,11), lekenyerez- 
ni . .. Balga naivság azt hinni, hogy az Úr „csúszópénzért” jogtalan 
előnyhöz juttat bárkit is!

Jézus haragszik, mert így önmagunkat is becsapjuk, hamis bizton
ságba ringatva magunkat.

Jézus haragszik, ha „értékén alul” használunk valamit, profanizáljuk 
a szentet. Megszentelni valamit — többek között — azt .is jelenti: felér
tékelni. Szent lehet a család élete a megbékélt falak között, hiszen az 
egymást szeretők között ott lakik az Isten. Megszentelt lehet a másokért 
végzett verejtékes munka, az egyhangú ápolás, a sok erőt lekötő áldozat, 
a piszkos pénz, hétköznapi dolgok sora, ha abban a másik, az Isten vagy 
a felebarát a fontosabb, akinek az egészet átnyújtom, ezzel felértékelem, 
megszentelem . . .  Itt a templomban ennek a Jézus által munkált folyamat
nak a fordítottja történik, a templom leértékelése, sárba tiprása. A fele
barát öröme és az Isten dicsősége helyett a magam hasznának szolgálata. 
Imádság szava és ének hangja helyett por és bűz, barmok bősége és 
rút emberi szitkozódás.
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Merem-e mondani, hogy éppen rám nincs miért haragudnia Jézus
nak? Az ítélet eljön!

3. Ma még tart a kegyelem ideje. Az ítélet „csak” „előzetes” volt, 
távprognózis (de biztosan bekövetkező), műsor ismertetés melynek vál
toztatása azonban nincs jogunkban!) Jézus még ott van a templomban, 
mindennap tanít. Beszél. Megmutatja az üdvösség útját. S ahol Jézus 
ott van, ott az emberek előtt nyilvánvaló Isten jelenléte, aki őket ke
gyelmében és életében részesíti.

A  templom az imádság háza, ha még nem tudunk imádkozni, tanul
junk meg, úgy „legalább”, ahogyan a vámszedő imádkozott.

A templom a békesség háza, aki elnyeri a békesség ajándékát, men
jen el, béküljön meg atyja fiával (testvérével) és az atyafiakkal (a ke
resztyénekkel) és az Atya minden fiával (az egész emberiség bármely 
tagjával).

A templom az Isten ajándékai felismerésének háza, elsősorban Jézus 
megismerésének hajléka. Ahol Jézus van, „a templomnál is nagyobb” — 
van ott (Mt 12,6). Jézus a mi templomunk, hiszen „utolsó sóhajának pil
lanatában, a Szentek szentje függönyének kettéhasadása is mutatja, 
hogy a régi szentély elveszti szent jellegét: a zsidó templom, amely az 
isteni jelenlét jele volt, befejezte hivatását” (BThSz 1305).

Még tart a kegyelem ideje. Jézus beszél. Emberi alkotások és emberi 
bűnök eltakarhatják előlünk az Istent. Jézus lerombolt és újra felépített 
teste, az új templom, amelyeket nem emberi kéz alkotott, amelyben Is
ten igéje vett lakást az emberek között, bárhol és bármikor jelen van 
ebben a világban, s megtalálja azokat,, akik őt keresik.

Sebten elmúlik rövidke időm. . .  Uram, adj látó szemet és halló fü
let, hogy felismerjelek Jézusban, áron is megvegyem a szolgálat alkal
mait s megtaláljam időben a békesség útját!

Zászkaliczky Pál

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 11. VASÁRNAP

Lk 18,9— 14 

Ilyen az Isten

A  Lukács evangéliumának külanyagához tartozó textusunk ún. pél
datörténet. A  példázatok között e csoportba azok tartoznak, amelyek — 
éppen műfaji sajátságaiknál fogva — a lényeget, amelyért elmondottak, 
közvetlenül és átvitel nélkül közlik. Tehát a példatörténeteknél, így itt 
is ezt a közvetlenül felismerhető és megtalálható, ,ránktaláló üzenetet kell 
megfogalmaznunk. Azokkal értek egyet, akik ennek a példázatnak az 
üzenetét így fogalmazták meg: Ilyen az Isten. Meggyőződésem, hogy ez 
a lényeg. Nem arról szól, hogyan kell imádkozni, hogyan kell alázatos- 
kodni, hanem az a Krisztusban kézzelfoghatóvá és megragadóvá, sőt 
megragadhatóvá vált isteni szeretet szólal meg itt, amely együtt volt és 
van a bűnösökkel, s megigazította az istentelent.

A 14. a) vers az imádságra figyelő és válaszoló Istenről szól. Jézus 
nem az imádságokat osztályozza, hanem Isten irgalmát hirdeti. Mint 
ahogy a szereplők, a farizeus és vámszedő imádsága is indirekt vallás
tétel arról, amilyennek hiszik Istent. A farizeus „önmagáról való imád
kozása” sem önmagáról nyilatkozik végsősoron, hanem arról, hogy 
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állítva, törvényeskedni kezdjünk, hanem attól is, hogy megfeledkezzünk 
a farizeusi magatartás mindennapos veszélyeiről és kísértéseiről. A fa
rizeus magatartása a megigazult vámszedő kísértése, a vámszedő bűn
bánata a megtérő farizeus lehetősége! S e példázatban felismerjük Is
tenünk, Jézus Krisztus Atyja lehetőségeit és korlátáit is! Mert Isten 
sem tud mindent: nem tud 'könyörülni az önigazon, nem tud orvos 
lenni az egészséges számára, nem tud könyörülni a tökéletesen. „Ő csak 
az alázatost tudja felemelni, a megtört szíveit tudja meggyógyítani, a 
rabságban levőt tudja megszabadítani, a szegényt meggazdagítani (vö. 
4,18). A vámszedő ilyen kétségbeesett, fogságban levő és reménytelen 
volt.” (E. Stöffler) „Csak akkor felelünk meg teológiailag a textusnak, 
ha egyrészről Isten kegyelmének szabadságát, másrészről a farizeizmus- 
nak a hívőkkel konfrontálódó örök veszedelmét is felmutatjuk, kidol
gozzuk.” (G. May)

Példázatunk Urunk erős bizonyságtétele arról az Istenről, aki meg
döbbentő és kortársait is gúnyolódásra ingerlő módon kegyelmes a 
nyomorultakhoz. ,,... azokat választotta ki az Isten, akik a világ sze
mében bolondok . . .  erőtlenek, . . .  lenézettek, . . .  semmik, . . .  hogy egyet
len ember se dicsekedjék az Isten színe előtt.” (lKor 1,27—29) Erőnket 
meghaladó feladat vállalni ennek a megbotránkoztató módon irgalmas 
Istennek a szolgálatát. S mi magunk lehetünk a tanúi, hogy igazán 
kegyelemből hívattunk el. Istenképet festeni emberi ízlés szerint az 
idealisták is tudnak, földi vágyakat „kanosaiul festett egekbe” vetíteni 
minden álmodozó és lelkében békétlen, elégedetlen ember képes, de 
az élő Isten könyörülő irgalmáról tanúskodni csak azok tudnak, akik 
napról napra abból élnek, s példakép-reformátorunk módján, vele 
együtt szívből vallják: „koldusok vagyunk” . Hányszor rohan meg, s 
hányszor kellene, hogy megrohanjon papi szolgálatunk képtelensége, 
erőnket meghaladó elkötelezése, s e teher csak akkor oldódhat szép 
bizonyságtételek örömében, ha nemcsak idézni tudjuk, de szívből val
lani az apostol szavait, hogy elöl vagyunk a bűnösök között. . .  Szám
talan esetben tapasztaltam magam is, hogy erre van szükségünk, s a 
reánkbízottaknak is. Ott épül fraternitás kollegák között, ott szerve
ződnek hadrendbe a békesség és szolgáló szeretet erői a sátán közös
séget romboló hatalma ellen, ahol nem egymáshoz mérik magukat a 
felkentek, hanem egymást erősítve lépnek az Elöljáró nyomában az 
irgalmasság szolgálatában, az irgalom igéit elfogadva a maguk számára, 
és szólva a körüllevőkhöz. Mert akárhogy értsük is a példázatot, az 
bizonyos, hogy üzenete az éppen hirdetőkön s hallgatókon kezdi gyó
gyító munkáját, akár Urunk metszőkése tisztogat, akár samaritánus- 
keze sebet kötöz. Bárcsak így lehetnénk szívünket és szánkat készsé
gesen Urunk szolgálatába állító (vö. Luther sekrestye imádsága!) pré
dikátorok, mai evangélisták!

Hisszük, minden istentiszteletünkön is Isten elé állunk, egyenként 
is s mint gyülekezet, egyház is. S az Ige Gazdája, hirdetője és hallga
tója „háromszögében” mindig újra lehetőséget és alkalmat kapunk az 
„életet rendező irgalmasság” -ban való megújulásra, s hogy „megiga- 
zultan” térhessünk haza: otthonunkba, szeretteink közé, munkatársaink 
közösségébe, napi feladataink végzésére. Lelkészeknek írta, de általá
nos érvénnyel idézhetjük egy lelkésztestvérünk szép tanítását (LP, 
1983. 131 ok.): „Boldogok..., akik nemcsak hirdetik az irgalmat, hanem 
élnek belőle és gyakorolják. . .  A mi irgalmunk sohasem kiváltó oka 
vagy létrehozója, hanem jele és következménye Isten irgalmának. Ha 
megsejtettünk és megéltünk valamit Isten irgalmából, úgy tovább is
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kell azt adnunk.” Azt gondolom, hogy végső konzekvenciáiban ebben 
különböznek a farizeusok és vámszedők, a példázat szerint, akkor s 
ma is.

Lehet-e nagyobb reménységünk és ígéretünk, mint hogy mai isten
tiszteletünkről is térnek haza megigazultak, 1983. augusztus 14-én?!

Ittzés János

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 12. VASÁRNAP

Mk 7,31— 37

Megjegyzés az alapigéhez

Dóka Zoltán Márk evangéliuma című művét haszonnal forgathat
juk készülés közben. Részletesen tárja fel a szituációt, körülményeket, 
s a csoda mondanivalóját.

Márk evangélista Jézusnak egy újabb csodáját, gyógyítását írja le, 
melyet ismét a választott nép körében cselekedett. Ezt megelőzően Jé
zus a pogányok között végzett hasonló szolgálatot, mely kitágította 
küldetésének körét. Most ismét övéi közt van.

Máté evangéliuma ezen a helyen csak summáz — Jézus mindent 
jól cselekedett és sok beteget gyógyított. Márk egy konkrét gyógyítás
hoz kapcsolja a summázást. Nem általánosságban, megfoghatatlanul be
szél Jézus hatalmáról, szeretetéről, hanem konkrét formában.

„Visznek hozzá” — hangsúlyosnak érzem ezt a megállapítást is. 
Azt hángsúlyozza, hogy Jézus csodáiban, gyógyításaiban, szolgálatában 
embereket is felhasznál, mintegy segítőkként. Feladatként ott van min
den hivő élet előtt: másokat is vinni Jézushoz, s megfordítva: mások
hoz is eljuttatni Jézust, hogy gyógyuljon az életük. Mert a gyógyulást 
egyedül Jézus adja.

A  gyógyítás formáját, részletes leírását nem tartom hitünk 
számára fontosnak. A formája „tükrözi a hellenista csodaelbeszélések 
stílusát.”

A lényeg abban van: Jézus gyógyít. Megnyitja a dadogó süket fü
lét, és nyelvét megoldja. Hatalma van a betegségeken, emberi életeken.

úgy gyógyít, hogy képessé tesz a közösségbe való beilleszkedésre, 
a közösségben való szolgáló életre. Felszabadít a közösségi életre.

.A teljesíthetetlen hallgatási parancs és annak megszegése tipikus 
márki vonás, amely egy pillanatra megakasztja az elbeszélés menetét 
és túlutal a konkrét eseten. A  tiltás azt jelzi, hogy a csoda nem ele- 
gendő Jézus személye titkának kifejezésére, mert az csak Jézus halála 
é s  feltámadása által lesz nyilvánvaló. A tiltás megszegése viszont arra 

utal, hogy Jézus hatalma és szeretete, amely megnyitja a süket füleket 
és meggoldja a dadogó nyelvet, ellenállhatatlanul utat tör magának és 
a sokaságot is  hírnökeivé teszi. Sőt, ami itt rendkívüli esetként törté- 
nik az húsvét után mindenütt történni fog az egyház kérügmája által. 
a kéryssein ige itteni használata talán biztató utalást is jelent az apos- 
tolok nélkül maradt második nemzedék problémájára: nemcsak az 
apostolok, hanem mindenki hordozója lehet a kérügmának.
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A vasárnap jellege
Ágendánk így jelöli meg a vasárnap üzenetét: „Akiket Isten el

hívott, azokat meg is igazította — Isten igazít meg.” Jézus gyógyít, 
igéje által. Ezt a gyógyulást, „megigazultást” kell meghirdetnünk ezen 
a vasárnapon, s ennek következményeit levonni a keresztyén életre 
nézve. Mit jelent gyógyulni és gyógyultan élni. Azt sem felejthetjük 
el készülésünk közben, hogy előző napon ünnepelte népünk alapító 
királyunkat és az Alkotmány napját.

Effata:— Nyílj meg!
Bevezetés: A süketség, dadogás-némaság egyfajta súlyos bezártsá

got szül. Talán még rosszabb a vakságnál. Kirekesztettnek érzi az 
ilyen ember magát a közösségből, társadalomból. A  biológiai süketsé
gen és némaságon túl van másfajta süketség és némaság is. Nem hal
lom meg, nem akarom meghallgatni a másik ember szavát, nem akarok, 
nem tudok mondani egy jó szót. S ez talán még károsabb a „süketnek”, 
de környezetének is. Olyanfajta bezártságot, elkülönülést eredményez, 
ami már életveszélyes lehelt. Nyitottnak lenni a másik felé: meghalla
ni őt és szólni hozzá — nagy ajándék és áldás! Hogyan, mire lehetek 
nyitott, ezt mondja el Jézusnak ez a gyógyítása.

I. Nyílj meg Jézus felé!
1. Az első lépés ez. Nyitottnak lenni Jézus felé.
2. Jézus gyógyít szavával, igéjével. Figyelj Rá, akarj gyógyulni. 

Legtöbbször azért nincs gyógyulás, mert úgy érezzük, valljuk, nekünk 
nincs szükségünk rá. (Jó keresztyének vagyunk, még segítünk is, még 
áldozatot is hozunk — jók vagyunk!) Nem akarjuk meglátni, mennyire 
süketek vagyunk.

3. Először ebből kell gyógyulnunk: önzésünkből, magabiztosságunk
ból, saját magunk körül forgásunkból. Azért állt Jézus keresztje, hogy 
gyógyulhassunk.

4. Jézus teheti meg. hogy „megigazít” bennünket. Ő teheti meg azt 
a csodát, hogy befogadjuk őt, nyitottak legyünk felé. Ehhez nem elég 
Jézus történetét ismerni: a Szentlélek által rá kell hagyatkoznunk min
denestül.

5. Ezért keres most is, ezért szól, ezért hirdetteti bűnbocsánatát, 
életet újító evangéliumát. Nyitott szívvel befogadva Öt, nyílik meg 
fülünk és ajkunk.

II. Nyílj meg embertársaid felé!
1. Jézus soha nem gyógyít cél nélkül. Részben mindig szánja a 

konkrét embert, s mindig konkrétan segít. Részben tekintettel van 
mindig az egész közösségre, egész küldetésére (a világért jött!).

2. Gyógyításával visszaadja a közösség számára az eddig kirekesz
tett embert (akár maga rekesztette ki magát, akár mások). Gyógyulá
sunk visszavezet a közösségbe. Halljuk, meghalljuk, hogy mit monda
nak és tudunk válaszolni!

3. A Jézusnál gyógyult élet — mely felé nyitott nyitottá válik 
az emberek felé is. Meghallja a segélykérő szót. De sok ilyen hangzik 
naponta családjainkban, munkahelyeinken, társadalmunkban, világunk
ban. S tud a „segélykérésre” válaszolni: jó szívvel cselekedni, megélni 
a gyógyulását mások felé, hogy gyógyulhassanak mások is. Nem is
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akárhogyan, hanem konkrétan tud segíteni. (Mint a beteget Jézushoz 
vivők, tudták, mit kell tenni a gyógyulásához!) Konkrét segítségnyúj
tást vár tőlünk is világunk: népünk fejlődésében, világunk békéjének 
megőrzésében, könnyek törlésében, több kenyér adásában, szenvedélyek 
alól való felszabadításban. A gyógyult élet — gyógyító élet lesz.

III. Nyílj meg bizonyságtételre!
1. Jézus ott és akkor tiltotta a hiradást gyógyító hatalmáról, sze- 

retetéről. Ez a tiltás húsvétig volt érvényben.
2. A megnyílt élet húsvét után hirdeti Jézus gyógyító hatalmát, s 

dicséri az Istent.
3. Vagyis bizonyságot tesz a Jézusban kapott gyógyulásról, mert 

a gyógyult, megnyílt élet nem is tud mást tenni. Hirdeti — szóval is, 
élettel is — Jézusban, Jézusnál van gyógyulás, van új életkezdési le
hetőség.

4. Szüksége is van világunknak erre a bizonyságtevő, nyitott élet
re, hogy Jézusnál sokan gyógyulhassanak, s a gyógyult életek gyógyít
hassanak.

Befejezés: Bezártságból nyitott élet! Jézus végezheti el bennünk, 
hogy gyógyuljunk és gyógyítsunk másokat. Ilyen gyógyuláshoz és gyó
gyító élethez kérjük a Szentlélek ajándékát.

ifj. Kendeh György

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 13. VASÁRNAP
Lk 10,25—37

A példázat egzegetikailag világos. Részletes magyarázatát meg
találhatjuk Prőhle: Lukács evangéliuma 178—185. lapjain. Most inkább 
azokat a vonalakat húzom meg, melyekre az igehirdetésben feltétle
nül figyelemmel kell lennünk.

Az írástudó kísértő kérdése mögött a hit és cselekedetek viszonya 
rejtőzik. Jézus meghirdette Isten országát, „meghirdette a kegyelem esz
tendejét, kijelentette, hogy a szegényeké az Isten országa és ennek 
dokumentálására együtt volt a bűnösökkel. . .  Hol marad itt a törvény 
ismerete és cselekvése?” (Prőhle) A hit és cselekedetek kérdése ma 
sem tartozik az „elvont teológiai” kérdések közé. Gondoljunk csak a 
két kísértésre: az egyik a hitet hangsúlyozva vissza akar vonulni a 
világ minden kérdésétől, mint ami idegen a hittől és beszennyezi a 
megszentelt életet — a másik hangsúlyozza a cselekedetet, de elhagyja 
a hitet és így fullad moralizáló, humanizáló törekvésbe. Jézus megmu- 
tartja, hogy a kettő összetartozik. A hit cselekedetek nélkül halott! — ez 
a mai vasárnap scopusa is. Így illik ide a samaritánusról szóló példázat.

Diakóniai teológiánk alapja is ebben a példázatban csillan fel. Jé
zus az a samaritánus, aki mindnyájunk felebarátjaként elvégezte az 
irgalmasság cselekedetét rajtunk, tehát: irgalmat nyertünk — irgal-
masságra!

A hitből jövő szeretetnek nincs határa. Ezért ezt a képzelt határt 
nem is tologathatjuk hol közelebbre, hol távolabbra. A példázat szín- 

helye az országút, — tehát egészen kint a világban!
A papot és a levitát nem kell mentegetni. Nem a kultikus tiszta



ságukat féltették. Személyük inkább arra mutat, hogy lehet jól ismerni 
a törvényt (Isten igéjét), lehet pontos rend szerint végezni szertartá
sokat, előírásokat, mégis meg, lehet bukni: nem cselekedtétek eggyel 
az én kicsinyeim közül.

A példázat menetéből nyilvánvaló Jézus szándéka: a félhóltra vert 
zsidó embert nem honfitársa veszi észre, hanem egy megvetett sama- 
ritánus. A felebaráti szeretet áttöri a faji, népi, nemzeti,, vallási és vi
lágnézeti határokat. Mindenütt és mindenkiben csak az irgalmasságra 
szoruló embert látja. Ezek a határok vagy éppen ellentétek nem mo
sódnak el, nem lesznek lényegtelenné, de fennállásuk ellenére is erő
sebb a segítés, irgalmasság gyakorlásának szüksége. „Istent szolgálni 
csak úgy lehet, ha magától értetődően végezzük a samaritánus szolgá
latát az országúton vagyis a világban, a mindennapi életben.” (Prőhle)

Irgalmasság — határtalanul

1. Jézus az egész világ samaritánusa. A példázat elején az örök 
életre való rákérdezés megkísértésnek indul, de az egész példázat ver
tikális üzenetét tartalmazza. Az a kettős parancsolat, mely az isten- 
szeretetet és az emberszeretetet egy lélegzetre mondja ki, egyben utat 
mutat arra, hogy az cselekszi Isten akaratát, aki hisz abban, akit ő 
küldött, elfogadja Jézust Urának és él az Ő irgalmasságából. „Te mint 
samaritánus szolgáltál, Jézusom” — énekeljük 455. énekünk 4. versében 
(ezt az éneket ajánlom főéneknek!). Ezt az evangéliumot halljuk meg 
az igehirdetésből mindenkor, akárkik vagyunk és akárhonnan jöttünk, 
mert egyetemesen szól az egész világnak, az egész emberiségnek. 
Ugyanakkor meghalljuk ennek az evangéliumnak, ill. befogadásának 
kötelezését is. Bocsánatot, irgalmat nyertünk — irgalmasságra.

2. Egész életünk istentisztelet legyen. Nem elég meghallani, szív
bezárni az evangéliumot, nem elég a legrendszeresebb templomjárás és 
a legtökéletesebb templomi magatartás sem, ha az nem folytatódik kinn 
„az országúton” . A  nehéz feladat a pap és a lévita számára nem a 
templomi szolgálat volt, hanem a helytállás az élet istentiszteletében. 
Éppen így vagyunk mi is. Hogyan visszük bele mindennapi életünkbe 
azt, amit elkezdtünk a templomi istentisztelet „szolgálatában” . Hogyan 
válik a sok kérés, köszönet, magasztalás emberek segítésévé, meghall
gatássá vagy jó szóvá, egy tál étellé vagy egy pohár vízzé, békéért 
való munkává, gyengék mellett való kiállássá. Vajon folytatódik-e is
tentiszteletünk, Isten igéjének ismerete, szertartásos, pontos „liturgi
ánk” a hétköznapi életünk ember-szolgálatában? „Ha prófétáim is tu
dok, ha minden titkot ismerek is és minden bölcsességnek birtokában 
vagyok és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, 
szeretet pedig nincs bennem: semmi vagyok.” (1Kor 13,2)

A samaritánus — bár nem templomból jött — különb istentiszte
letet végzett, amikor meglátta, megszánta és megkönyörült a félholt 
emberen. Nekünk Jézustól kapott mandátumunk van arra, hogy ta
nítványként azt tegyük, amit Ő tenne hasonló helyzetben. Az igaz hit
ből igazi szeretet fakad. Ha nem, — úgy a hit halott! „Hitből jön a 
cselekedet, Hogy életünk betöltse; Élő, igaz hit nem lehet, Melynek 
nincs jó gyümölcse.”  (320. ének 5. v.)

3. Legyetek irgalmasok! — határtalanul. Az úton nincs idő latol
gatásra. Sürget az idő úgy is, hogy múlik a nap és úgy is, hogy „el- 
vérzik a segítségre szoruló” . A samaritánus csak a kiáltó szükséget lát
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ta és nem nézett a félholt ember személyére, faji, vallási hovatarto
zására. Nem gondolta végig, hogy ez neki ellensége és ha nem ilyen 
körülmények között találkoznának, talán szóba sem állna vele. Csak a 
szükséget látta és megkönyörült. A szeretetnek nem kell tanácsot adni, 
nem „elméletileg kell végig gondolni”, hogy vajon mi az igazi fele
baráti szeretet. A tények irányítják a segítő szeretetet. Véreztek a se
bei — ki kellett mosnia borral. Be kellett kötözni valamilyen gyolccsal. 
Ott nem lehetett hagyni, tehát fel kellett tenni a szamarára és beszál
lítani a legközelebbi vendégfogadóba. Nem volt, aki gondoskodjék róla, 
— meg kellett bízni a fogadóst. Nem volt pénze, — meg kellett fizetni 
a szállást és gondoskodást. Magától jött minden. Csak figyelni kell nyi
tott szemmel és a tények irányítanak. Ma is így van ez! Bűnei miatt 
megkeseredett valaki, — hirdetni kell neki a bűnbocsánatot Jézusért. 
Elvesztette a reménységét valaki — oda kell vezetni az élő Jézushoz, 
aki élő reménységgel ajándékoz meg minket feltámadása által. Éhez
nek valahol a világban — nemcsak enni kell adni, de azt kell munkál
ni, hogy ne csak egyszer segítsünk, hanem tartósan, strukturálisan. Há
borús fenyegetettségben él a világ, lefegyverzés helyett a fegyverkezési 
spirált felfelé akarják strófolni, — még határozottabban kell kiállni a 
béke követelése, a fegyverek megsemmisítése, a józan ész felülkereke- 
dése érdekében. Segíteni embereken, családokon, közösségeken, embe
riségen, az egész világon, kinek, mikor melyik területen van alkalma, 
szava és lehetősége. Érdemes figyelni Váczi Mihály szavaira:

„Nem elég a jóra vágyni: 
a jót akarni kell!

És nem elég akarni:
de tenni, tenni kell!”

Nemcsak határtalanul, de önzetlenül is! A samaritánusnak semmi 
haszna nem származott ebből a segítésből. Még arra sem számíthatott, 
hogy a fogadósnak adott pénzét valamikor hálából visszakapja. A fele
barát segítése, a testvéri szolgálat akkor istentisztelet, ha a Jézustól 
kapott irgalmasság iránti hálából fakad, önzetlenül, számítás nélkül. 
Az egyház a világért végzett szolgálatát, imádságát, békéért való küz
delmét, anyagi áldozatokat nem „nagyobb elismerésért” , nem is hité- 
nek „bizonyításaként” végzi, mert nem bizonyítani akar, csupán egy
szerűen „gyümölcsöt teremni” , az élet istentiszteletét folytatni.

4. A szolgáló szeretet magatartása 180 fokos fordulatot csinál az 
emberrel. Jézus ezt úgy adja a kérdező írástudó tudtára, hogy meg
kutatja neki, nem az a kérdés, hogy „ki az én felebarátom?” — ha- 
nem  az, hogy „kinek vagyok én a felebarátja” ! Az önző kérdez az
előbbi módon. Jézus szerint a tanítvány mindig azt nézi, hogy kin le
het segíteni. Mindig a másik a fontos, az ő ínsége, szüksége indít segí- 
tésre, szeretetre. Nem is az a fontos, amit én csináltam, hanem az, 
hogy eredményes volt-e a segítés. Szélesre nyitja a skálát Jézus e  pél- 

dázattal, itt nincs helye személyválogatásnak, nincs faji, vallási, fele-
kezeti, világnézeti megszorítás. Válogatás nélkül mindenki, aki elém 

kerül és éppen segítségre szorul, — már a felebarátom, beleesik szol- 
gálatom körébe.

5 .  A szolgáló szeretet minden megnyilvánulása embertársaink fe~
lé - egyben Isten szolgálata is. A különbségek ugyan megmaradnak

- z s i d ó   zsidó marad és a samáriai is samáriai marad —, de kette-
jük között mégis közösség alakul ki: a segítségre szorulót és a segítőt
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egy közösségbe fogja a szeretet, a diakóma. Luther mondja: „Elégszer 
hallottátok, hogy nem Istennek van szüksége jócselekedeteinkre, ha
nem felebarátainknak. Istent sem erősebbé, sem gazdagabbá nem te
hetjük cselekedeteinkkel. Az embereket azonban igen. Nekik kell hát 
azokkal szolgálnunk s nem Istennek. Mindezt számtalanszor hallottá
tok; Isten azt akarja, hogy egyszer már meg is jegyezzétek.” Az egy
ház ma a samaritánus szolgálatával kell, hogy éljen a világban. Ez 
nem ideológiai azonosulást jelent, hanem a világ mai kérdéseinek, ki
hívásainak felfogását és a megoldás felé vivő úton önzetlen segítséget. 
Segítő-közösség, szeretet-közösség ez és aki ezt cselekszi, az szereti 
igazán az Istent!

Tóth-Szöllős Mihály

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 14. VASÁRNAP 

Lk 17,11— 19 

A Lélek elevenít meg

1. Húsvét után minden vasárnap Jézus győzelméről kapunk hír
adást. Figyelemmel kísérhetjük, hogyan menekül mindenünnen, ahová 
a győztes Jézus belép, bűn és halál, betegség és embertelenség, gonosz 
és félelem. A nyári hónapokban több gyógyítási történettel találkozunk 
az egyházi esztendő menetében. A Jézushoz kiáltó tíz leprás helyzetét 
nem egyszerűen a gyógyíthatatlan betegséggel jelöljük. Sorsuknak egy 
olyan vonására figyelünk, amely okok sokaságából indulva megtámad
hat bármikor bárkit. Ebben a történetben tíz jövőtlen ember találko
zik Jézussal. Életükben elindult és hatni kezdett egy rontó erő. Ez 'a 
hatalom úgy végezte a maga bomlasztó munkáját, hogy lassan birtokba 
vett mindent. A helyzet véglegesnek, a folyamat meg nem fordítható- 
nak minősül. Az ember vele szemben fegyvertelen. Hiábavaló a jószán
dék és a segítőkészség, mit sem ér az akarat és az odaszánás. Ember 
— érintett és kívülálló — nem ura többé a helyzetnek. Itt már értelmü
ket vesztik a szép és oly sok vigasztalást jelentő szavak: reménység, jó 
fordulat, jövendő. Itt olyan méreteket öltött a pusztítás, hogy bezárultak 
a kapuk. Út a jövő felé nem vezet.

Nem kell túl nagy lelkipásztori gyakorlat ahhoz, hogy a szituációt 
azonosítsuk. Fogcsikorgató tehetetlenség, kétségbeesett letargia, keserű 
könnyek vagy akár cinikus legyintés formájában találkozunk vele nap 
mint nap. Feszült nemzetközi helyzetre, háborús és gazdasági veszé
lyekre pillantanak emberek, s úgy érzik, csepp a tengerben a jószán
dékú, békeszerető emberek szava. Elvész, elhal, nincsen illetékes, aki 
meghallaná. Megkötözött emberekre tekint a környezet, szenvedélyek 
rabjaira. Már segítséget sem kér. A változásba vetett hitnek szikrája 
is kihunyt benne. Ízekre hullott család választ már nem várva teszi 
föl a kérdést: az évtizedek rögzítette gyűlöletet, önzést, teljes elszige
telődést ugyan miféle hatalom oldaná? Emberi tulajdonságokat, maga
tartási formákat, gondolkodásmódot adottságok indítottak, gyermekkor 
alakított, hosszú évek érleltek, öregkor csontosított meg. Hol a hatalom, 
amely személyiségcserére képes volna?

Reménytelenség, fegyvertelen, tehetetlen pozíció, keserű beletörődés
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abba, "hogy igazi jövő nincs. Ez a tíz leprás, ez gyülekezetünk sok-sok 
tagjának, nem ritkán saját magunknak is az állapota.

2. A vasárnap pedig a győztes Jézusé. Róla szól az evangélium, 
aki Űr ezen a démoni állapoton. Győzelme egészen .speciális, de meg
szívlelendő módon bontakozik ki előttünk. A Lukács evangéliumát is
merő olvasó számára a hátteret s a szimpatikusabb megoldást 5,12 kk 
szolgáltatja. Ott töretlenül, a maga megragadó szépségében tárul fel 
előttünk Jézus páratlan szolgálata és emberszeretete. Első mozdulatával 
azt adja a betegnek, amitől életfogytiglan megfosztotta sorsa: mielőtt 
szólna, megérinti az elé boruló leprást. A mozdulat nem csupán a gyó
gyulást, hanem annak megrázó élményt jelentő módját adja. A szere
tet legmeghatóbb, legemlékezetesebb, letagadhatatlan jelét. Az elveszí- 
tettnek hitt jövő szikrázó fénnyel hull a beteg ember elé.

Itt azonban út vezet a jövő felé. Nem rövid és nem könnyű. Tíz 
ember gyógyulásért rimánkodik — és munkát kap a gyógyító Jézustól. 
Mint mindenki, aki úgy érzi, nem ura, hanem kiszolgáltatott szenve
dője az eseményeknek. A feladat, amit Jézus ad, természetesen éssze
rűtlennek és időszerűtlennek látszik. A baj éppen az, hogy nincs okuk 
a gyógyulást- kimondó paphoz menni. A jövőtlenség érzetét épp az 
okozza, hogy oda holnap sem mehetnek. Nincs már esélyük rá. Társuk, 
akire gondoltunk az imént, boldogan fut az illetékes helyre. Oka bőven 
van rá és éppen itt az ideje. Ez a tíz is indul, mert miért tenne mást. 
De utuk engedelmességre szólítja számtalan sorstársukat. A jövőtlen
ség érzését csak a jövőbe vetett hit gyógyíthatja. A keserű kétségbe
esést csak a makacs reménység. Természetesen nem az alaptalan hit 
és az oktalan reménykedés. Hanem az engedelmesség Jézus teremtő 
szava iránt. Abban az esetben is, ha ez a szó nem ígér közvetlenül és 
megfogalmazott módon gyógyulást. Abban az esetben is, ha parancsa 
— épp a helyzet miatt — kivihetetlennek és megvalósíthatatlannak 
tűnik. Aki nem hisz a jóakaratú emberek szavának erejében, az e pa
rancs értelmében köteles szót emelni. Aki már szánalommal sem tud 
nézni elesett emberekre, kézen kell fognia őket. Aki már a gyűlöletig 
jutott egy emberrel szemben, ne várja, míg a gyűlölet elmúlik. Azt 
megelőzve tegye a szeretet cselekedeteit. Aki már nem hisz embe
rek nevelhetőségében, a változás lehetőségében, merészebb célt tűzzön 
maga elé! Higgyen az újjászületésben, a tökéletes személyiségújulásban!

Ezen a fordított és logikátlan úton kapja tíz ember a jövőt. Ezt a 
fordított és hihetetlen utat kell meghirdetnünk gyülekezetek százainak 
a mai vasárnapon. Tíz reménytelen ember számára az életet hozta ez 
a jézusi út. Ugyanez a parancs ugyanezen a módon a jövőt kínálja ma. 
Legyen bátorságunk meghirdetni!

3. Minden azt sugallja, a célnál vagyunk, a legváratlanabb happy 
end-nél. De történetünk nem fejeződik be. Pontosabban kilenc ember 
számára befejeződik, a tizedik azonban félúton van. Nem képes meg 
nem járni a másik felét, amely a kiindulóponthoz vezet vissza. Jé
zushoz, aki gyógyulni küldte. Ezen a ponton, az igazi célnál rengeteg 
kiaknázható lehetőség csábítja az igehirdetőt. Felködlenek emlékeze
tében arcok, akik a bajban futottak Jézushoz, üzenete megszólaltató
jához, népéhez, házához. Oldódott a gond, elcsitult a vihar, e’nnek ará
nyában tűntek el nyomtalanul. Imádkozó emberekre gondolhatunk, szá
nalmas a képlet: kérünk, könyörgünk, kiáltunk; hol marad a hála- 
adás?! A szenvedések sűrűjében testünk-lelkünk orvosához futunk: 
gyógyíts meg, Uram! Visszanyert egészségünk birtokában boldog só
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hajjal csukjuk be magunk mögött az ajtót: meggyógyultam. És so
hasem tudatosodik bennünk, hogy meggyógyítottak. Valaki meggyó
gyított.

A kínálkozó lehetőségek tengerében egyetlen motívumra figyelünk. 
Aki az ,út második felét is megteszi, az nemcsak hálát ad, nemcsak he
lyesen mér fel és tudatosít bizonyos tényeket. Az az ember kötődik. 
Jézushoz kötődik. Márpedig ez a cél. Maradjunk meg Őbenne — szólít 
félJános a levelében. Az Ő szeretete tart, de mi ragaszkodjunk hozzá. 
Hogy Jézusra találjunk, őt szeressük, hozzá ragaszkodjunk, szereteté- 
ben megmaradjunk, ezt munkálja minden az életünkben. Szép napok 
és nehéz órák, megvívott küzdelmek, elért eredmények, a reményte
lenség nyomorúságából való gyógyulás. Minden, ami az életünk, hozzá, 
a szeretetéhez, a vele való közösséghez, a hozzá ragaszkodáshoz sodor. 
Legalábbis szeretne sodorni. Nem ok nélkül és nem céltalanul. Ember
ségünk a vele való közösségben teljesedik ki. Út az Atyához általa épül. 
Hidat halálból az életbe feltámadása ível. Szolgálatára alkalmas eszközt 
"közelsége formál belőlünk. Elfogyó erő szeretete forrásából újul. Szün
telen támadó gonosszal szemben ő az egyedüli oltalom. Állandó jelen
léte nélkül újra összekúszálódnak a szálak, s mi ismét tehetetlenné 
válunk. Ajándékait sohasem szakíthatjuk el személyétől. Nem egyszeri 
adománya, hanem jelenléte a reménység. Nem távozhatunk gyógyul
tan, mert közelsége a gyógyulás.

Tíz beteg ember indul Jézus szavára. Kilenc egészséges érkezik 
boldogan a családjához. A tizedik gyógyulófélben Jézus lábánál hever. 
A tizedik állapota a legegészségesebb. Akik ragaszkodnak Jézushoz, 
azok a gyógyulás útján járnak. Sohasem mondják magukról, hogy már 
teljesen egészségesek. Gyógyulnak. Mert amíg ragaszkodnak Jézushoz, 
addig mindig kapnak valami újat. „Hited megtartott” — hallja az egy. 
De ez a mondat már nem éri el a kilencet. . .  Krízisből kikerülve járni 
a gyógyulás útját. Nem sikerülhet Jézus nélkül. Mert útközben sok 
mindenre szükségünk van. Ha csüggedünk, bátorít. Ha botlunk, föl
emel, ha lendületünket veszítjük, új erőt ad. Távlatot nyit. Szolgálati 
területeket fedeztet föl. Megtart és munkát ad. Sohasem lehet elég, 
amit kaptunk. Minden nap szükségünk van valami újra. Ott maradunk 
tehát mellétté. Szeretjük őt, gyógyulunk a közelében. S átéljük azt, 
ami hallatlanul több a krízisből való kivezetésnél: Lelke irányítását. 
Érzékelhető jelenlétét. Valóságot, amelyet nem lehet evilági mértékkel 
mérni.

így hát nem csoda, hogy a tíz leprás meggyógyításának története 
templomainkban azon a vasárnapon csendül fel, amelynek központi 
üzenete ez a mondat: a Lélek elevenít meg.

Szabóné Mátrai Marianna

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 15. VASÁRNAP
Máté 6,24— 34

A mammon kifejezés vagyont, gazdagságot jelent. A korabeli rabi- 
nisztikus szóhasználat szerint a hamis úton szerzett javakat. Itt tehát 
e kifejezéshez feltétlenül hozzátartozik egy bizonyos ethikai rossz értel- 
műség. A gazdagság, vagyon önmagában ugyanis e szerint a teológia 
szerint Isten áldása, sőt kegyeseinek jutalma, melyen majdhogynem le
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mérhető kinek-kinek a kegyessége, de mindenesetre egyenes arányban 
áll vele. Máté szerint Jézusnál nincs feltétlenül ilyen rossz ethikai je
lentése a mammon szónak. Lukácsnál is inkább a „hamis” jelző hozzá
tétele ad negatív jellemzést neki, de ez sem megszerzésének módjára 
vonatkozik, hamem arra, hogy becsap, mert cserben hagy bennünket. 
A rabbik és kortársak látásával szemben Jézus igéjében éppen az az 
új, hogy a gazdagságot és vagyont nem tekinti a kegyesség jutalmának 
és ilyen értelmű isteni áldásnak. Bár szavaiban nem Istent és a mam- 
mont állítja szembe egymással, hanem a hozzájuk való ragaszkodást 
és szeretetet, azok mégis a vagy-vagy kizárólagosságával hatnaik. Ha 
azt „szeretjük mindennél jobban”, a mammon lép Isten helyébe. Az 
válik istenünkké, melynek szolgálunk. Urunk szavaiban tehát a javak
hoz való viszonyunk hit-kérdéssé lesz.

Máté igénkben ebbe az összefüggésbe állítja bele a táplálék és ru
házkodás felől való aggódást. Ez a „kishitűség” következménye és 
megnyilatkozása. Az égi madarak és mezei liliomok példájában két 
mozzanatra különösen is figyelnünk kell. Abból a tényből, hogy azok 
a mi emberi fogalmaink szerint nem dolgoznak, Jézus nem azt a kö
vetkeztetést vonja le, hogy megélhetésünkért mi se fáradozzunk, dolgoz
zunk. Sőt hasonlatát éppen úgy formálja, hogy az emberi munkára 
hivatkozik benne. Ez az állat- és növényvilággal szembeni teremtésbeli 
többlet adja egyrészt az alapot a bizalomra, hogy Isten az embert 
méginkább eltartja. Másrészt azonban — s ez a második mozzanat, 
amelyre figyelnünk kell — a bizalom alapja a közöttük és az ember 
között levő értékkülönbség. Tévedés lenne ezt csupán akár eszmei ér
tékkülönbségnek is tekinteni. Az ember Isten előtti értékéről van szó. 
A mennyei Atya gyermekei iránti szeretetének határt nem ismerő nagy 
voltáról. „Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért oda
adta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent?” (Róma 8,32) 
Az aggódás tehát nemcsak felesleges, mert képtelen életünket meg
hosszabbítani (hélikia lehet életkor és termet, magasság is), hanem 
valójában a bizalom hiánya abban az Atyában, aki nemcsak tudja, 
hogy táplálékra és ruházatra szükségünk van, hanem mindezt adja is.

Ebben az összefüggésben értjük meg helyesen a 33. verset. Azért 
kívánja Jézus Isten országának keresését, mert az ő uralma alatt való 
élet a bizodalmas hitet jelenti. Nem sorrendmegállapítást tartalmaznak 
szavai, nem is „csak felfelé való tekintésre” akar buzdítani, hanem az 
ő uralma alatt való életet, bizodalmas hitet kíván. Utolsó mondata 
sem valamiféle életbölcsességre való eljuttatás akar lenni — mint az 
az összefüggésből kiragadottan esetleg látszhatnék — hanem arra az 
Istenre hagyatkozó magatartásra, mellyel a Miatyánk negyedik kéré
sében imádkozunk: „a mi naponkénti kenyerünket add meg nekünk 
ma” (11. vers)

A textus tehát a maga egészében a tanítványnak az anyagi javak
hoz való viszonyát állítja elénk és hit-kérdéssé téve azt a mennyei 
Atyában való bizodalmas hitre akar eljuttatni.

Az igehirdetés felé
Nem túlhaladott-e ez a közel kétezer esztendővel ezelőtt elhangzott 

és kétségkívül annak a kornak a viszonyait tükröző és ott természet
szerűleg helyén való ige?

Mostanában sokat használt kifejezés a „gazdasági világválság” .
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Használjuk indokolt esetekben, okkal, de sokszor talán ok nélkül is, 
mindent erre a krízisre fogva. Ugyancsak közismert és sokszor emle
getett tény a világ energia- és élelmiszerkészletének apadása, illetve 
a demográfiai robbanás következtében annak fenyegető elégtelensége. 
Mindenesetre tény, hogy a mai emberiség aggasztó gondokkal néz 
szembe. Ennek a világtávlatú problémának a hatása alól senki nem 
vonhatja ki magát. Népünknek is viselnie kell ezeknek következmé
nyeit. A  gazdasági krízis következményei bizonyos mértékben idáig is 
elhatnak, s az energiahordozók nálunk is egyre nagyobb értékké válnak. 
Ennek következményeként könnyen kerít hatalmába embereket — in
dokoltan, indokolatlanul-e, más kérdés — az aggodalmaskodás egy 
formája.

Más oldalról az is tény, hogy az anyagi javak lehetőségeit meg
ízlelt ember egyre inkább hajszolja őket. Szinte abba vész, önmagát 
is feláldozva értük. Egy újságcikk címe egy kis falu lakóiról szólva 
milliomosoknak nevezte őket, s a megrajzolt kép valóban hű volt ró
luk. Aggodalmaskodás és mammon hajszolás ma sem ismeretlen vo
nások hát. Ez azonban csupán az egyik vonatkozás.

Sokkal lényegesebb az, amit az ige felől közelítve kell elmondani. 
Hamis értelmezése a textusnak, ha úgy gondoljuk, hogy az egyfelől a 
gazdagokat óvja attól, hogy a vagyon imádatába essenek, másfelől a 
szegényeket bátorítja, hogy bízzanak Isten gondviselő jóságában. Jézus 
követése mindenképpen a bizodalmas hit a mennyei Atya iránt. Hi
szen a viszonylag kevés anyagi jó is éppúgy úrrá lehet felettünk, 
mint a sok, és az aggódás sem egyszerűen a nincstelenség, vagy szük
ség következménye. Sokszor éppen az ellenkezője tapasztalható. Az 
anyagi javakhoz való viszony Jézus igéje szerint hit kérdés. A Krisz
tusban hivők számára mindig ez. Nem lehetséges egy igehirdetés ke
retei közé szorítani az ezzel kapcsolatos teljes ethikai állásfoglalásunk. 
Nem is lehet célunk, ezt azonban mindenképpen látnunk és láttat
nunk kell.

Alapigénk jó híre, evangélioma: az Atya gondviselő szeretetében 
tudhatjuk magunkat.

így nem lesznek úrrá felettünk anyagi javaink. Nem leszünk azok 
szolgáivá, hanem szolgálunk velük. Könnyű belátni, hogy a magát ér
tük feláldozó, agyonhajszoló, életét is kockára tevő ember többé már 
nem velük rendelkezik, hanem azok vele. Mégsem egyszerűen erről van 
szó, hanem arról, hogy szívünk kihez, vagy mihez ragaszkodik jobban. 
A sokszor énekelt „Erős vár. . . ” utolsó versszakának a gondolata lesz 
kérdéssé, mely szerint kincsünk, javaink veszhetnek mind, marad az 
Ő országa. Valóban így van? Így kellene lennie. De nem is kiélezett 
helyzetekről van szó csupán. Egyszerűen arról, hogy az Atya minden
nél nagyobb szeretetét látva, érezve valóban ő lesz az első, az Úr éle
tünkben, akihez szívünk szerető bizalommal ragaszkodik, mint szerető 
gyermek szerető Atyjához.

Így nem lesz úrrá felettünk az aggodalom. Az égi madarak és me
zei liliomok költőien szép példái nem szépségük miatt igazán lenyű- 
gözőek, hanem mondanivalójukkal. Isten gondviselő, atyai szeretete 
már a teremtés rendjében megmutatkozott, mikor minden más teremt
ményétől eltérően a munkát és annak lehetőségét adta nekünk életünk 
fenntartására. Vajon tudatában vagyunk-e mindig annak, milyen privi
légium ez az ember számára? Drága ajándék, amiért soha nem szün-
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hetünk meg hálát adni. Isten szeretetének nagyságát azonban igazán 
abban láthatjuk, hogy Jézus Krisztust adta értünk. Akinek ilyen drága 
az ember, aki ilyen sokra értékeli azt, az bizonyára minden mást is 
megad neki, amire szüksége van. Aki a legtöbbet odaadta, az a keve
sebbet semmiképpen sem sajnálja. Gondviselő szeretetéről való meg
győződésünk igazi alapja azért az értünk adatott Jézus Krisztus.

Bánfi Béla

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 16. VASÁRNAP
Lukács 7,11— 17

Alapállás
Időnként újra kell gondolnunk, hogy tulajdonképp mit is mon

dunk, amikor igét hirdetünk. Mi történik az igehirdetésben? Lutherrel 
azt valljuk, hogy Isten szolgál nekünk. Pásztoro l , vígasztal, erősít, bá
torít.

Az igehirdetésre való felkészülés lakkor itt kezdődik: ma Isten raj
tam keresztül az itt megjelent embereket akarja pásztol n i . Hogyan? 
Úgy, hogy a Jézus Krisztusban történt kijelentésből egy picike cseppet 
mutat fel és azon keresztül szól bele a mi életünkbe, életünk égető 
kérdéseibe teremtő, újjáteremtő módon.

A homiletikai helyzet

A Szentháromság után 16. vasárnap Agendánk szerinti mondani
valója: Akiket Isten elhívott, azokat meg is igazította. Életünk el van 
rejtve Krisztusban. Életünk lényege tehát Nála tárul fel.

Van gyülekezet (pl. Szarvas), ahol az előző (16.) vasárnap az aratási 
hálaadás vasárnapja. Elénekelték rendszerint dr. Payr Sándor énekét: 
"Letarolva a mező” . (Az áldás begyűjtve.) A betakarítás; már utal az 
ősz jövetelére, a 16. vasárnap után már az idén beköszönt a csillagászati 
ősz. Az elmúlás hangulata erősebbé válik. Az Úrra hagyatkozó, Belőle 
táplálkozó keresztyén életet is kikezdi a szenvedés, a földi elmúlás, a 
halál.

Itt hirdeti a naini ifjú feltámasztásáról szóló ősi evangélium, hogy 
olyan Urunk van, aki hatalmas, úr a halálon is és minden szenvedé
sünknek gyógyítója, vigasztalója. Míg körülöttünk lassan minden az 
elmúlást mutatja, húsvét és a parúzia kettős fényében az élet Ura áll 
elénk.

A „testté” lett Ige
Itt csodatörténet. Halott-támasztás. Szemléletes leírás, emberi érzel

mek, legmélyebb rezdülése veszik körül, de Jézus áll a középpontban, 
halál feletti hatalmával,

Lehetetlen! — mondja a mai ember. A természettudományon ne
velkedett értelmünk meglepődik és tiltakozik, pedig nem a feltámasz- 
tás a nagyobb, az igazi csoda, hanem Istennek a Jézus Krisztusban 
megjelent irgalmas szeretete (Tit 2,11). Ez a történet Jézus halál 
fölötti diadalmas segítőkészségéről tesz bizonyságot. De nem azért 
hangzik, hogy az ember mintegy megismételje. Jézus Krisztusról hir- 
deti, hogy halottat támasztott, aki maga is feltámadt húsvétkor. Szam-
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lélteti Jézus szavának erejét, de még inkább annak a jele, hogy 
Ő az élet Ura, előtte a halál átjárható akadály.

Örvendetes hír a halál hatalma alatt élő ember számára. Jézus 
Krisztus nélkül a  halál az élet teljes összetörését jelenti, nincsen re
ménység. Jézus feltámadása, ill. halott-támasztása hirdette először az 
élet teljességét. A kereszten lett a halál, halála. Ennek előjele Nain.

Mintha a fényképezőgép villanója, vagy a villámfény beragyogja 
a teret. Utána 'újra sötétség van, de ez a villanásnyi idő olyan bizonyos
ságot, ad, hogy ki tudjuk várni a sötétség elmúlását. Lehet, hogy nem 
jegyeztük meg a konkrét tárgyakat, de valami benyomásunk van az 
ottani valóságról. A bánatos lélek megvigasztalódik, a magányosan 
álló támaszt kap, a megvigasztalhatatlan új reménységgel telik meg, 
ha Isten szól a történet által.

Isten távolítsa el azt az akadályt, mely a csodát hinni akaró lélek 
és a tudáson nevelt értelem közé szokott állni.

Isten szeretete ilyen határtalan. Ilyen életünk a Krisztusban van, 
mert Krisztus az élet: „Benne élet volt és az volt az emberek világos
sága.” (Jn 1,4) Hitetlenkedünk,, csodálkozunk mii is, kérdezzük, hogy 
ma miért nem történnek ilyen csodák? Az Újszövetség levegőjében 
ilyenek történték, így mutatta meg Isten Jézus hatalmát, amely a mi 
számunkra húsvétikor csúcsosodott ki Krisztus feltámadásában. Pál lKor 
15-ben gondoltatja végig mindennek a következményeit.

Jézus azóta mindenkor minden emberhez közel van. Gyógyító 
ereje betölt mindeneket, hogy mi is eszközei lehessünk. A halál teljes 
legyőzése esichatologiai esemény. Ne csodákat várjunk, de éljünk Húsvét 
csodájából, Krisztus halált, bűnt legyőző erejéből és szánjuk meg mind
azokat, akik bajban, ínségben, szomorúságban vannak. Legyünk mellet
tük, velük Istenben bízó hittel, embert segítő szeretettel, a jövőért fá
radozó reménységgel és magunkat is ezzel vigasztaljuk.

Luther többek között így ír: a segítés mellett Jézus arra tanít, 
hogy a halál nem olyan rettenetes dolog, Isten az élők Istene. S ehhez 
elegendő Jézus, egy szava. Így fog minket is feltámasztani. Istenre 
nézve a halál csendes álom.

A szöveghez:
Akkoriban a nők alárendelt helyzetben voltak, az özvegyek ezt 

kétszeresen érezték. A Szentírás a gyámoltalan, segítségre szoruló 
személyek közé sorozza őket, akik azonban Isten védelme alatt állnak. 
Ezért maradt fenn Lukács evangéliumában ez a történet, mert az volt 
a hallatlan abban az időben, hogy egy özvegyasszonyon így is, segít 
Jézus. Sőt nem várja a kérést sem,, nem követel hitet, életre hívja az 
ifjút.

A nyomorúságot csak, fokozza, hogy az anyáinak egyetlen fia halt 
meg.

„Ne sírj!” — Jézus nem a sírást alkarja csillapítani, az okát szün- 
teti meg. Lukács saját anyaga a nyomorultak irgalmas Urát mutatja 
meg. Jel ez, a, történet, jele Jézus emberségének, a messiási ígéretek 
teljesülésének, a próféciák teljesülésének (Isten meglátogatta népét).

Jézus cselekedetében a jelenlevők nem láttak többet, mint egy 
nagy próféta cselekedetét. Pedig Benne Isten jött közel az emberhez, 
hogy az ember is így Isten közelébe kerülhessen, de mindez csak 
húsvétkor lesz ennyire világossá. Ebben a mi világunkban látszólag 
a halál uralkodik s vele a bűn, a betegség, embertelenség, mint élet-
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pusztító hatalom, de Jézus Krisztusban itt az élet. Jel, hogy Isten nem 
a ihalált szánta az embernek, jel, (hogy a, halál nem korlátozhatja Istent 
és szava hatalmas erő, teremtő erő. Ezért is nem titokban támasztja 
fel, hanem nyilvánosság előtt, hogy bizonyítsa az élet fontosságát. A tes
ti életnek feladata van, ezt pedig Isten segítségével végezhetem. „Nékem 
az élet Krisztus és a meghalás nyereség.” (Fii 1,21) „Akár élünk, akár 
meghalunk, az Űréi vagyunk.” (Hm 14,8.)

A prédikáció felé
Isten szándéka felőlünk: élni és hirdetni Jézus Krisztust.
1. Isten életet adott, életre teremtett. Igaz, hogy mostani létfor

mánkban halandók, vagyunk. Előbb-utóbb a halál jut osztályrészül 
mindenkinek. Isten azonban elrejtette előlünk azt a [napot, hogy mind
végig az élet érdekéiben munkálkodjunk. Ismerjük meg az életet és 
harcoljunk a halál ellen is, az értelmetlen, ia korái1, az embertelen 
halál ellen. Világtávlatokban, szervezetten is az élet elkötelezettjei va
gyunk, Ide tartozik a világ békéjének az ügye is, sem a háború, sem 
az esztelen fegyverkezés nem Isten akarata.

2. Az élet elkötelezettjei vagyunk személyes életünkben is. Tanul
junk Ikonyörületességet, mely együttérez a másikkal, szánja őt. A halál 
világában az élet mindig rész .szeriint való, de a bűn előrehozza, meg- 
sokasítja a ‘halál lehetőségét,. Az élet a fontosabb és mindaz, ami azt 
segíti (megértés, szerétet, irgalmasság, békesség, emberség). Tartóz
kodnunk kell egyúttal mindattól, ami az életet rövidítené (harag, gyű
lölködés, ellenségeskedés, segítségnyújtás elmulasztása tatb.).

3. A feltámasztás elvezet Jézus feltámadásához, ez pedig az eljö
vendő feltámadásáról beszél. Halál, gyász idején az egyetlen igazi 
vigasztaló szó, segítés a feltámadás hirdetése. Nem üres semmi vesz 
körül a halálban és, ai halál utáni, hanem ott is Isten kezében, személyes 
szeretetében vagyunk.

4. Isten segítsége készen van. Nem kell különleges kérési, könyörgés 
hozzá. Isten elküldte Fiát hozzánk, Jézus jön és találkozik velünk 
életünk sokféle dolgában. Ha bajiban vagyunk, ha mi nem tudunk men
ni Feléje, higgyük, hogy Ö tud rólunk és készen van segítsége, hogy 
az nyilvánvalóvá legyen a kellő időben és módon.

Kovács Pál

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 17. VASÁRNAP
Lk 14,1— 11

Az alapige jelentése

Alapigónk két önálló részből áll, melyeket inkább az alkalom azo
nossága (az ünnepi étkezés), mint a tartalmi összefüggés kapcsol egybe. 
Ugyanazon vagy egy másik vendéglátásról van-e szó, ez az alapige értel
me szempontjából mellékes.

Az első részben, egy vízkóros meggyógyítása kapcsán, a szombat 
Megünneplésének kérdése kerül elő. Az istentisztelet után ünnepi étke- 
zésre gyülekeztek össze, melyre szívesen meghívtak előkelő vendégeket 
is. Külön meghívás nélkül is betérhettek az éppen úton levők, nehogy 
Megszegjék a szombati utazási tilalmat. Így kerülhetett Jézus elé egy
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vízkóros ember. A  rabbinista vélemény szerint a vízkórosság oka az er
kölcstelenség bűne. Hangsúlyos, hogy a farizeusok vezetőjének a házában 
éber figyelemmel kísérik Jézust. Hiszen egyik parancsolat megtartására 
sem ügyeltek olyan szigorúan, mint a szombat megszentelésére. Szá
mukra ez az egész kegyesség próbaköve volt. Viszont egyetlen parancso
latot sem tartottak meg olyan külsőségesen, mint ezt. Ezért veti fel 
Jézus a szombatnapi gyógyítás kérdését. Mit ér a szigorú, külsőségek
ben kimerülő kegyesség, ha akadályává válik Isten szeretetének és ir
galmasságának? Csak a teljesen szeretet nélküli ember tarthatja bűn
nek a szombatnapi gyógyítást. Ebből a képmutató kegyes szeretetlenség- 
ből meg kell térni! Erre valóban nem lehet mit felelni.

A beteg meggyógyítása után Jézus figyeli a vendégeket és egy pél
dázattal igyekszik megnyerni őket Isten ügye számára. Régi keleti szo
kás szerint ezeken az ünnepi étkezéseken ún. étkezési párnákra heve- 
redtek le (így telepedtek asztalhoz). Mindegyik párnán három személy 
részére volt hely. A  főhely, a díszhely vagy a megterített asztalka felső 
végén, vagy a középen, a középső párnán volt. Ide Jézus korában rend
szerint a vendéglátó házigazda vezette saját belátása szerint vendégeit 
(később az életkor lett a mérvadó). Csak a bölcs mértéktartás óvott meg 
attól a szégyentől, hogy valakit a házigazda innen szégyenszemre fel
állítson, az utolsó helyre vezessen és mást ültessen a helyére. A legelő
kelőbb vendégek ugyanis gyakran az utolsó pillanatokban szoktak meg
érkezni.

Jézus itt azonban nem egyszerűen a szerénységről és a nagyravágyás 
ellen beszél, hanem Isten országára gondol. A vendégek nagyravágyása 
nem azonos a vallásos önhittséggel és dölyffel, hanem csak képe, hason
lata, példázata annak. A mértéktartó szerénység, amely minden vendég 
előnyére válna, nem azonos az Isten előtti alázattal és önmegtagadással, 
hanem csak példázat arról. Miben áll tulajdonképpen az Isten előtti ön
hittség és alázat, azt a farizeus és vámszedő példázatában mondta el 
Jézus (Lk 18,9—14). „Ülj az utolsó helyre!” — ez nem csupán bölcs ta
nács. hanem felhívás megtérésre, önhittségből Isten előtti alázatra meg
térni. ez a megtérés legnehezebb része.

Az alapige és az igehallgató gyülekezet kapcsolata
Alapigénket nem lehet a mai gyülekezet helyzetére „egy az egyben” 

alkalmazni. Hiszen a sabbat-napi farizeusi kazuisztikus magatartás már 
az első gyülekezetek életében sem volt olyan probléma, mint Jézus korá
ban. Azzal, hogy a szombat helyére a vasárnap, mint a Jézus feltámadá
sára való emlékezés napja lépett, felszabadította őket a törvény-kegyesség 
szigorú, tkülsőséges megtartása alól. Kezdetben nem is volt a vasárnap 
törvényes pihenőnap, csupán az istentisztelet különlegesen hangsúlyozott 
napja. A reformátoroknál az ünnepnap megszentelésénél a hangsúly a 
gyülekezet összegyülekezésére és Isten igéjének a hallgatására került. 
Sőt Luther nem egyszerűen „szentheverdel” napnak tekinti az ünnepet, 
ezért lehetséges istentisztelet után az elkerülhetetlen munka. „A munka
szünetet nem szabad olyan szűkkeblűén értelmezni, mintha tilos volna 
minden elkerülhetetlen munka” (Nagy Káté). Természetesen nála a 
hangsúly az Isten dolgaival való foglalkozásra esik, mégis fontosnak 
tarja, hogy „akik egész héten végzik munkájukat és szolgálatukat, legyen 
egy napjuk pihenésre és felüdülésre is” (NK).

Ma gyülekezeti tagjainknak nem az ünnep szigorú, külsőséges meg
tartása a kísértésük, hanem ellenkezőleg: az ünnepnap megszentelésének
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elhanyagolása. A szigorú törvényeskedés helyére a túlzott szabadosság 
lépett. Mi a mondanivalója ebben a helyzetben alapigénknek? Ezt. kell 
megkeresnünk és megszólaltatnunk.

Az igehirdetésre készülve
A következőkben nem kész prédikációt, még vázlatot sem, csupán 

néhány olyan gondolatot és szempontot hozok, melyek elindíthatnak és 
továbbgondolkodásra késztethetnek az igehirdetésre készülés közben.

1. Harc az ünnepért. Ezt a címet adta a magányban, magánya ellen 
küzdő költő, Szabó Lőrinc egyik versének. A magányban „szívemben vad 
gőg a szeretet is”. „Vak voltam”, de a vezeklés kínján át „láttam, történ
nek néha jó csodák, /amikért élni érdemes, tovább/ botladozni máson s 
magamon át, /egyszerre sírva s egyszerre kacagva,/ emberi sorsom hálá
san fogadva, /mint égi kedvest, aki ha kiválaszt,/ akkor szeret igazán, ha 
kifáraszt./. . .  két kezével egyszerre tart az Isten) s ha azt hiszem, hogy 
rosszabb keze büntet,/ jobbja emel, és fölragyog az ünnep.” Az ünnepért 
való harc emberségünk mélyéből fakad. Hogy ne legyünk magányosak és 
ne keményedjen vad gőggé szívünkben a szeretet. Isten is ezért adta az 
ünnepet, hogy ne legyünk magányosak, hanem állandó közösségünk le
gyen Ővele. S a Vele való közösségünk lágyítsa egymás iránti szeretetté 
önzésben megkeményedett szivünket.

Jézus szombatnapi gyógyítása és vitája érzékletesen mutatja, hogy 
ebben a küzdelemben mivé torzulhat az ember. Az ünnepnapot igyekez
tek minél fényesebben megünnepelni, kínosan ügyelve a külsőségekre. 
Közben önteltek voltak, akik érzéketlenné lettek mások nyomorúságai 
iránt.

2. Jézus viszont abból indul ki, hogy a szombat, a sabbat, az ünnep 
az Isten napja és mint ilyen az Ő jóságának a jegyeit hordozza maggn. 
Meggyógyítja a beteget, mert az Ő hivatása az, hogy Istenről mint a ke
gyelem Istenéről tegyen bizonyságot. Ez az evangélium, a jó hír ebben a 
történetben is.

A kereső és segítő szeretet által adja meg Jézus az ünnepnek a tar
talmát. Mit ér az olyan ünnep és az olyan istentisztelet, amelyik nem 
indítja szeretetre az embert?!? Jézus nem az ünnep ellen beszél és cse
lekszik, de nem elégszik meg a formaságokkal, a külsőségekkel. Az ünne
pet sem eltörölni, hanem betölteni jött. Az igazi istentisztelet: Jézus 
követése a szeretetben.

3. Az ünnepnapon az istentisztelet azért fontos és drága alkalma Is
ten népének, mert itt hallhatja az evangéliumot Isten irgalmasságáról és 
itt töltekezhet Isten szeretetével. Erre időt kell áldozni. Nem maga a rész
vétéi, hanem az igére való figyelés és a neki való engedelmeskedés a 
döntő. Ezért mondja Luther: az is visszaél és megszentségteleníti az ün
nepet, aki „Isten igéjét úgy hallgatja, mint valami idegen mesét, csak 
megszokásból jár prédikációra, ha pedig vége az évnek, idén is csak 
annyit tud, mint tavaly” (NK). Erről az igéről pedig így prédikált: „Az 
ünnepet megszentelni azt jelenti: Isten igéjét hallgatni és a felebaráton 
segíteni, amint lehet.”

4. Gondolnunk kell azokra az emberekre is, akik hivatásuk szerint 
vasárnaponként rendszeresen dolgoznak. Korunkra jellemző, hogy — az 
ötnapos munkahét ellenére vagy olykor éppen ezért — nem mindenki 
számára pihenőnap a vasárnap. Vannak folyamatosan üzemelő gyárak és 
bányák. Hidegben ezen a napon is hőt kell termelniök a kazánoknak. 
A közlekedés dolgozóira (busz- és vonatvezetőkre, kalauzokra, forgalom
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irányítókra stb.) gyakran éppen az ünnepnapokon hárul nagyobb teher. 
Az ügyeletes orvosokra és kórházi dolgozókra ekkor is szükség van. 
A mezőgazdaság nagyfokú gépesítése ellenére még ma is vannak halaszt
hatatlan idénymunkák. A sport és kulturális létesítményekben dolgozók 
éppen a pihenők szórakoztatását szolgálják. S az emberek egyre jelen
tősebb része főleg a nyári hónapokban útra kel, pihenni indul hétvégi 
telkére vagy dolgozni háztáji földjére. Velük szemben nem szabad mo
dern törvényeskedésbe merevednünk. Viszont számukra is lehetőséget 
kell teremteni az igehallgatási és gyülekezeti alkalmakon való rész
vételre.

Fáradoznunk kell a vasárnapi istentisztelet ünnepi rangjának újra 
való felfedezésén és megbecsülésén. Emellett azonban egyre több hét
köznapi istentiszteleti és gyülekezeti alkalmat kell teremtenünk. Krisz
tus „nemcsak a babiloni hétnapos-ritmusnak az Ura, hanem Ura az ipari 
(indusztriális) naptárnak is” (Storck). Bizonyára ezért lesznek gyüleke
zeteinkben egyre inkább megbecsültek és látogatottábbak a hétköznapi 
istentiszteletek.

5. Elég nehéz az alapige két önálló része belső összefüggésének meg
szólaltatása egy igehirdetésen belül. A  következő megoldás kínálkozik 
erre. Érdemes összehasonlítani a farizeusok magatartását Jézuséval. A fa
rizeusok igazi kegyességük tudatában kínos pontossággal igyekeztek meg
tartani a Törvényt és közben szeretetlenek voltak, nem gondoltak ember
társaik nyomorúságára. Ugyanakkor viszont nagyon is gondoltak a ma
guk pozíciójára. Jézus pedig igazán betölti a harmadik parancsolatot és 
ugyanakkor leleplezi a gőgös kegyesek önzését. (Vö. Muntag Andor, Lel
kipásztor, XXXI. 8—9. sz. 526. lp.)

A főhelyeket válogatóikat Jézus Istennel szembesíti. Önző, nagyra- 
törő beállítottságuk lehetetlenné teszi, hogy szeressék, szolgálják és se
gítsék egymást. Ilyen magatartással viszont minden külső vallásossá
guk ellenére sem- állhatnak meg Isten előtt. Mert Isten mindig az el
nyomottak, a kisemmizettek, a kicsinyek és megalázottak mellé áll. Ebből 
az önző lelki beállítottságból csak egy kiút van: megtérni és másokért 
élni!

Hol a helyem az életben? Jézus válasza: Ülj az utolsó helyre! Az 
utolsó helyen, vagyis a mindenkinek szeretetből szolgálók között. Nem 
elismerés kivívásáért és megtiszteltetésért, hanem csupán szeretetből.

Hol a helyem a gyülekezetben? Itt az istentiszteleten, ahol az a Jézus 
szolgál nekem is, akit követve megtalálhatom helyemet az életben.

Sárkány Tibor

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 18. VASÁRNAP
1Kor 1,4— 9

Hálát ad Pál, hogy a korinthusiak  „mindenben meggazdagodtak”. 
Még lélegzetet is alig vesz, a hálaadás után nekilát a pártoskodó gyüle
kezet kárpálásának. Figyelmezteti őket, hogy az Isten előtt ne dicseked
jenek, ne fuvalkodjanak fel az egyik tanítóval dicsekedve a másik ellen. 
Amikor kijelenti, hogy „nem jó a ti dicsedkedéstek”, eszünkbe jut Jézus 
üzenete a laodiceai gyülekezethez „ . . .  ezt mondod: Gazdag vagyok, meg
gazdagodtam, és nincs szükségem semmire; de nem tudod, hogy te vagy 
a nyomorult. . . ”
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Lehet hálát adni egy ilyen gyülekezetért? Lehet is és kell is! Ha csak 
azért a gyülekezetért akarnánk hálát adni, amelyben semmi kivetnivaló 
nincs, akkor sohasem adhatnánk hálát. Amíg az Isten országa hasonlít a 
kerítőhálóhoz, amely jó és értéktelen halat kerít be, amíg a szántóföldhöz 
hasonlít, amelyben együtt nő a búza és a konkoly, és a szétválogatás csak 
az ítélet napján lesz, addig úgy kell hálát adnunk az egyházért, ahogy 
van.

Hálaadásában Pál nem túloz, amikor azt mondja, hogy mindenben 
meggazdagodtatok? A hegyibeszédben Jézus felsorolja az Isten országa 
kincseit: a lelki szegénységet, a sírást, a szelídséget, az igazságszomjat, 
a tiszta szivet, a béke munkálását és az igazságért való tűrést. A pártos- 
kodó, egymást lenéző, magát a másiknál többnek tartó korinthusiakra 
nem ezek jellemzők. Megszívlelhetnék Jézus tanítását az igazi nagyság
ról, ami a „legkisebbségben” és a „mindenek szolgálatában” rejlik.

Mielőtt kijelentenénk, hogy Pál dicsérete csupán pedagógiai ösztön- 
zésű — ahogy a gyereket szoktuk megdicsérni, hátha utána jobban visel
kedik —, vagy merő irónia, fontoljunk meg egyet- s mást.

Gazdag volt a tanítványt gyülekezet? Igaz, hogy András kishitű, 
Tamás hitetlen volt, Jakab nagyravágyó, János indulatos, Péter tagadó, 
Judás áruló, de mégis gazdagok voltak, mert velük volt Jézus.

Lesz-e majd vajon az ítélet napjáig olyan gyülekezet, amelyben nem 
lesz viszálykodás, akikben az óember nem támad fel, és akik mindig iga
zán lelki szegények? Ha az ítélet napjáig megmaradunk egyszerre igaz
nak és egyszerre bűnösnek, és ha mi csak olyan szentek vagyunk, akik
nek a szentsége a Krisztus bűnbocsátó kegyelmében van, akkor be kell 
látnunk, hogy az egyház gazdagsága nem az emberek ereje, vagy erőtlen
sége, hanem az Isten kegyelme. Az egyház igazi gazdagsága az, hogy a 
szegény, erőtelen, tévedő, szeretet és szolgálat útjáról letévedő, gyakran 
megüresedő és önigazzá váló hívekkel vele van a Szentlélek.

Ha az egyház történetét nézzük, bizony benne sok szegénységet talá
lunk. Pártoskodás, hatalmi harc, vérontás, máglya, eretneküldözés, sza
kadás és még a végtelenségig sorolható nyomorúságok és bűnök lánco
lata, és ennek ellenére az egyház története egyúttal mégis valami végte
len gazdagságnak is a története, mert tetszett Isteninek, hogy ezt az egy
házat használja fel minden korban arra, hogy minden tört volta ellenére 
hirdesse az evangéliumot, hogy éhes és szomjas szivek békességet talál
janak, hogy bűnbocsánatot, életet és üdvösséget nyújtson megfáradt és 
megterhelt sziveknek.

Ahhoz, hogy az egyház gazdagságát felmérjük és értékeljük nem elég 
a két szemünk, az egyház gazdagságának felismeréséhez hit kell, hiszen 
azt a szeretetek hogy Isten a maga munkájában felhasználja a szegény 
erőtelen emberéket csak ia hit képes felismerni.

Pál hangsúlyozza, hogy a korinthusiak a Vele való közösségben gaz
dagodtak meg. Az egyháznak külön gazdagsága, ami nem Jézus Krisz
tusban van, olyan nem létezik. A mi tulajdonképpeni igazi gazdagságunk 
maga Jézus Krisztus.

 A beszédben és az ismeretben való meggazdagodást részben értelmezi 
Pál azzal, hogy 'hozzáteszi, hogy a Krisztusról való bizonyságtétel meg
erősödött bennetek. Az -ige a Szentlélek eszköze. Ez által kapcsol ben
nünket Jézushoz. Így az a kegyelem, amelyet az ige közvetít Jézustól szár
mazik. Ezzel megmutatja, hogy a gazdag élet titka az igével függ össze. 
Minden bizonnyal a korintusiak nem fukarkodtak a bizonyságtevéssel. 
Szolgálatukban volt mélység, bölcsesség és erő, mégis Pál a beszédben
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és ismeretben való meggazdagodást többnek tartja, mint az igehirdetés 
és a tanítás terén felmutatott buzgóságot és kiválóságot. Péter példája 
jut itt eszembe. Mi is az ő számára az Isten igéje, Jézus szava? A fel
támadott háromszor kérdezi meg tőle szeretsz-e engem? Elrendeli az ige 
szolgálatára, legeltesd és őrizd.az én juhaimat.

Mi ugyan úgy vagyunk mint Péter. Minket is az ige tart meg a szol
gálatban. Nem csak a háromszor tagadó Péternek fellegzett volna be 
örökre a szolgáló' élete, ha ige nélkül marad, hanem a mi szolgálatunkban 
is jaj lenne, ha magunkra maradnánk, és a saját erőnkkel, hűségünkkel 
kellene helyt állnunk a szolgáló élet területén. Az ige az egyház örök 
kincse, igazi gazdagsága, mert az igén keresztül van jelen Jézus az egy
házában, az ige az, ami nem tér vissza üresen. Gazdagnak lenni a be
szédben és ismeretben csak másodlagosan jelenti azt, hogy „nagy” bizony
ságlevő. vagy tanító vagyok, elsődlegesen azt jelenti, hogy nagy örömmel, 
éhséggel és szomjúsággal fogadom Isten beszédét, hiszen ha valóban az 
Isten beszédét akarom tovább adni, akkor azt előbb Istentől el is kell 
fogadnom.

A reformáció népe oly kincsnek tartja az Isten igéjét, hogy egyedül 
ráhagya-tkozik. Luther hangsúlyozta, hogy az egyház nem lehet és marad
hat fenn önmagában, hanem az Isten igéje által. Az egyházat nem egy 
világméretű organizáció, nem a pápaság, az egyházi hivatal, tanító hiva
tal, hanem a Szentlélek tartja meg. Ezért kell igeközpontúnak lenni az 
egyházi és istentiszteleti életünknek.

A korinthusi gyülekezetnek nincs hiánya semmiféle kegyelmi aján
dékban. Természetesen azok a hangadók, akik pártoskodásukkal, feltűnési 
vágyukkal maguk körül klikket szerveznek Pál, Kéfás, Apolilós és Jézus 
nevével visszaélve, nem a kegyelmi ajándékaikat csillogtatják. Lehet hogy 
személyükben csillogó, vagy vezér egyéniségek, de nem az Isten legna
gyobb kegyelmi ajándékában, a szeretetben jeleskednék. Ez azonban nem 
jelenti azt, hogy a gyülekezet szegény a kegyelmi ajándékokban. A ke
gyelmi ajándékokkal valahogyan úgy van, mint Isten minden kegyelmé
nek és erejének a továbbadásával. Az én erőm, erőtlenség által végeztetik 
el. Szükséges, hogy én alábbszáll jak, hogy a Krisztus rajtam keresztül 
növeked'hessék. Ezért lőhet, hogy népszerű, és hangadó egyéniségek emelt 
fejükkel üres kalászhoz hasonlítanak, míg szerény lehajtott fejű csendes, 
reflektorfényt kerülő, alázatos szivek sok kincset tartogatnak, mint a 
súlya alatt méghaj ló tele kalász.

Az, hogy némelyek klikkeket alkotnak, „mintha Pál halt volna meg 
értük”, még nem jelenti az egyház végét. Kétségtelen, hogy vannak az 
egyházban kulcshelyzetben levő emberek, akiknek nagy a felelősségük, 
de mégsem ők az egyház. A kissomlyói gyülekezetben az egyházüldözés 
időszakában 50 évig nem volt lelkész, a nádasdi gyülekezetnek mintegy 
200 évig nem volt saját lelkipásztora. A Kissomlyói lelkész 10 évig buj- 
dokolt egy Kozári nevű ember pincéjében a nádasdi lelkész Karakóször- 
cSökre bujdokolt, de az egyház életben maradt, mert Isten a kegyelmi 
ajándékait nagy bölcsességével nem egy személynek ajándékozta, ha
nem nagy bőséggel osztotta széjjel, akárcsak a korinthusi gyülekezetben. 
Az egyház sorsa nem személyeken, nem külső körülményeken áll vagy 
bukik, hanem azon, hogy Jézus Krisztus a kegyelem sokféle ajándékát 
mily bőséggel és mily széles áradatban önti ki az ő népére.

A hálaadást Pál biztatással folytatja. A mi Urunk Jézus Krisztus meg 
is erősít benneteket. Ez a biztatás összhangban van a hálaadással, mely- 
ben Pál mindenben meggazdagodottnak mondja a korinthusiakat? Aki mar
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úgyis olyan gazdag, mi szüksége van a megerősítésre? Talán nem szük
ségtelen hangsúlyozni, hogy nem lehet szétválasztaná az ember gyenge
ségét, és az Isten kegyelme erejét. Azt a következtetést levonni Pál sorai
ból, hogy semmit nem kell aggódni a korinthusi gyülekezet emberi erőt
lenségei, viszálykodásai miatt, hiszen az Isten kegyelme gazdagsága a 
fontos a mi számunkra, helytelen lenne. Lelki szkizofrénia lenne szét
választani az egyház látható arculatát, melyen az emberi erőtlenség 
rajzolódik ki, és az egyház egy lelki arculatát, melyen az Isten kegyelme 
tükröződik. Ugyanolyan beteges lenne, mintha külön akarnánk válasz
tani a testi és a „lelki” életet, a hitet és a látást. Ezért nem lehet meg
elégedni azzal, ha a korintusi gyülekezet látható arculatán a szakadások 
jelentkeznek, de azért az ige, mint örök kincsünk és az Isten kegyelme, 
mint végtelen gazdagságúink rendíthetetlenül áll. Pál imádsága és remény
sége, hogy szüntelen erőforrás marad a Jézus Krisztus megjelenéséig az 
ige és a kegyelmi ajándékok. Amikor tollat ragad, hogy leküzdje a gyü
lekezet életében felmerült nehézségeket, és látja az erőtlenséget, akkor 
bízik a mindvégig megerősítő kegyelemben, és abban, hogy hű az Isten, 
aki elhívta a korinthusiakat a Jézus Krisztussal való közösségre.

Ahány gyülekezet, annyi az örvendezni való is benne, de annyi a 
gond is. Nem egyformák a feladatok, problémák, bűnök, amelyekkel meg 
kell küzdenünk. Talán akadnak gyülekezetek, ahol hasonló problémák 
vannak, mint Korinthusban. Szekták ütik fel a fejüket, vannak felkapott- 
gyülekezetek és divatos papok, akik után elmennek a gyülekezetből a 
hívek. Mindegy, milyen gondokkal kell megküzdenünk. Az azonban na
gyon fontos,- hogy a nehézségek kétségbe ne ejtsenek bennünket annyira’, 
hogy ne tudjuk tőle hinni az Isten kegyelme nagyságában. Az is fontos, 
hogy ha látom az Isten kegyelme nagyságát, ettől még ne gondoljam azt, 
hogy a gyülekezet nyomorúságát nem kell komolyan vennem. Amikor 
küzdünk a gyülekezeti élet megújulásáért, mi mindenkor az Ige erejére, 
ne saját magunkra építsünk. Sohasem feledkezzünk meg arról, hogy hű 
az Isten. Az élet legnagyobb realitása, az Isten kegyelmére építeni.

Benkő Béla

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 19. VASÁRNAP
Ef 4,(20—21)22—28

A textus meghatározása

.A zárójelbe tett két vers jelzi, hogy lehetőség van az alapige bőví- 
tésére. Élni kell evvel a lehetőséggel! Nem életbölcsességek közlése a fel- 
adatunk, hanem Krisztus örömhírének meghirdetése.

Szövegmeditáciö
2 2 .  v . : a p o t hémi — letenni, levetni, lemondani, valamivel többé nem 
fo g la lk o z n itávolítani, megtagadni. A latin depono egyik jelentése: fel- 
hagy valamivel. „Régi embert levetni, új embert felöltem” nehezen ért-
hető kép. A ruhát vetjük le, cseréljük át másikra. Az ember az embert 
hogy vetheti le? A kép világos megértéséhez egyfelől a „levetni”, más- 

felől az „ember” szó helyes, erőteljesebb értelmezése szükséges. A „le
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vetni” szónál itt talán helyesebb a megtagadni. A textusban használt kép 
így értelmezhető: tagadd meg régi személyiségedet.

24. v.: enduomai-felölteni, felöltözni, ráadni. Pál írásaiban több he- 
lyen átvitt értelemben szerepel: a keresztyén magatartás felvételét je
löli. A misztérium vallásokban használt kifejezés. A szónak „ráadni” 
fordítása érzékelteti, hogy a felvételnél segít valaki.

Dikaisüné: igazság, törvényhűség, Istentől követelt emberi maga
tartás. Pálnál: Istentől ajándékozott igazság.

Hosótész: tisztaság, szentség, kegyesség, istenfélelem. Jézus főpapi 
imádságában is megszólal az igazság és szentség egysége (Jn 17,19).

25. v.: plésion — felebarát. Igazmondásra kötelez az, hogy tisztel
jük a másikban az embert. Ezt egészíti ki a 29. v .: az építésre alkalmas 
jó szó áldására, javára válik embertársunknak. Igazmondásunkkal az 
emberség kibontakozását segítjük elő felebarátunkban. A beszédünk 
nem magánügy. Társadalmi jelentősége van az igazmondásnak. Ennék 
felismerése kell, hogy növelje felelősségünket.

A fordítások egybevetése
Az 1923—1978-ig megjelent fordítások összehasonlítása érzékelteti, 

hogy igen nehéz feladat a szöveg magyar nyelven történő megszólal
tatása. Nincs egy azonos fordítás. Igen sok az egészen ellentétes szöveg- 
értelmezés. Több fordító betoldásokkal próbálta visszaadni az eredeti 
szöveget.

A vasárnap jellege
Agendánk: Járjunk elhivatásunkhoz méltóan! Munkában! D. Kari 

Witte: Az egyház megszentelő ereje. Dr. Jánossy Lajos: A bűnbocsátó 
kegyelemből új élet születik. A svéd evangéliumos könyv: A hit győ
zelme.

Summázás
Az oltárnál elhangzó Evangélium Krisztus bűnbocsátó kegyelmét 

hirdeti. Ez teszi lehetővé új életben való járásunkat. Igénk biztatás és 
bátorítás a Keresztségben újjászületett hívek számára. Indítás az új 
életben járásra. Felszólítás arra, hogy akik Krisztuséi, azok ne adjanak 
teret az ördögnek, aki azon mesterkedik a hazugság, harag, lopás bű
nével, hogy uralma alá gyűjtse a megváltottakat. '

Igénk olyanokat szólít meg, akik hitre jutottak. A felhívások nem 
a megtérés aktusára szólítanak fel, hanem a megszentelődésre. A szö
vegben két múlt idő van, melyeket így értelmezhetünk: Ti nem így 
tanultátok a Krisztust, ha ugyan valóban Öt hallottátok és benne meg- 
tanítattatok arra, hogy le kellett vetni az óembert és fel kellett öltem 
az új embert. Ebből következik, hogy a megkezdett megújulásnak foly
tatódnia kell (Luther Kis Káté: Keresztség naponkénti megtérés).

A bűn lerombolta az emberben Isten képét. Ennek a képnek kell 
bennünk és rajtunk kiábrázolódnia. Ez igazságban és szentségben való
sul meg. A kettő egybekapcsolásával már a Benediktuszban találko
zunk (Lk 1,74. 75).

Vázlat
Bevezetés: Szuvorov kapitány egyik csatájában azt látta, hogy az 

újoncokból álló ezrede az ellenség erős támadása miatt megingott e 
megfutott. Ekkor lovára pattant és a futó katonák után vágtatott. Ne
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szidni és korholni kezdte őket, hanem eléjük lovagolt és így kiáltott: 
— Jól van fiúk! Csak csalogassátok az ellenséget! A menekülés ilyen 
meglepő értékelése arra késztette a fejvesztett ezredet, hogy összeszedje 
magát. A katonák nem megvetett gyáváknak érezték magukat, hanem 
katonai cselfogást végrehajtó harcosoknak. Szuvorov néhány lépésnyire 
az ezred előtt lovagolt. Aztán hirtelen megfordította lovát és így vezé
nyelt: — Most hátra arc! Előre! Rohamra vezette ezredét és győzött.

Amikor Pál e most hallott sorokat leírta úgy láthatta híveit, mint 
menekülő hadsereget. Nem tudtak megállni a keresztyén élet harcában. 
Nem a hitükkel volt baj. A testi kívánságok úrrá lettek a lélek vágyai 
felett. Nem ismerték fel, hogyan kell viselkedni a Krisztust követő 
embernek.

I. Az ember tette
Igénk több bűnt nevén nevez. Vegyük számba ezeket. Hazugság, 

folytatni lehet: fecsegés, üres beszéd, mások megszólása, képmutatás, 
félrevezető, rosszindulatú torzítás. Van ennek jelentősége? — kérdez
heti valaki. Csak elröppenő szó, levegőrezgés. Valójában elválaszt az 
emberektől. Gyökere a szeretet hiánya. Jézus világosan megfogalmazza 
a teljes egyenesség kötelezettségét: „Legyen a ti beszédetek igen, igen 
nem, nem.” A hazugság következményének elrettentő példája az ős
egyházban Anániás és Safira halála.

Harag. Zaklatott életmódunk velejárójának vélik sokan. Idegfe
szültség velejárójának, amit talán megfelelő gyógyszer bevételével csil
lapítani vagy megszüntetni lehet. Többről van szó! Legtöbb esetben 
csak kezdet a harag. Elindítója gonosz tettek sorozatának. Bírósági 
tárgyalások ítélethirdetései tanúskodnak erről. A harag az a kis kő
darab, ami lavinát indíthat el.

Lopás. Pilinszky János költőnk írja: „A  tolvajlás nem egyéb, mint 
a gazdagodás legalantasabb formája.” Igénk a munkátlan élet követ
kezményeként említi. Az is lop, aki nem segíti a bajban levőt. Istentől 
topja el azt, amit sáfárságra, megőrzésre, továbbadásra kapott.

Aki a felsorolt bűnöket megcselekszi, az helyet, teret ad az ördög
nek. A felsorolás nem teljes. De arra jó, hogy megdöbbentse az embert. 
Luther eljutott ehhez a megállapításhoz: Én elveszett ember vagyok.

II. Az Isten formálta élet: igazság-szentség
Amikor fiatal szülők gyermeket várnak, erre a kérdésre: — Minek 

örülnének jobban, fiúnak vagy leánynak, majd mindig ezt válaszolják: 
Mindegy, az a fontos, hogy egészséges legyen. Amint növekszik a 

gyermek a szülői vágy átalakul. Az egészség helyére a boldogság kerül. 
Azután az ifjú felnövekedve maga választja meg életcélját. Az élet 
szép rendje ez.

A Krisztus útján járó ember élete felől Istennek is vannak elkép- 
zelései. Ezt nem feledhetjük el. Isten elvárja tőlünk, hogy Igazságban 

járjunk a  hétköznapi beszédben azt mondjuk igaznak, ami megfelel
A valóságnak. A Biblia szóhasználatában az igazság az Istennel való 

találkozáson alapul Isten az igaz, a feddhetetlenség mintaképe. Luther 
életében a döntő fordulatot annak felismerése jelentette, hogy Isten
i g a z ssága kegyelem. Isten átalakítja életünket. Igazzá tesz minket 
a krisztusban és a Krisztusért. Megköveteli tőlünk, hogy igazak le- 
gyünk. ugyanakko ajándékképpen megteremti bennünk az igazságot, 

Elindít az üdvösség útján. Nemcsak az Istennel való kapcsolatunk ren-
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deződik. Az emberekkel való együttélésünket is Isten igazsága irá
nyítja. Igénk azt mondja, hogy Istennek tetsző lesz az életünk, ha az 
igazság formálja magatartásunkat.

A Biblia Istent szentnek mutatja be. Megközelíthetetlen fenség. 
Megkívánja, hogy Öt szentnek tartsuk. Jézus a Mi Atyánkban ezt a 
kérést adta ajkunkra: „Szenteltessék meg a Te neved.” Isten nemcsak 
közölte övéivel azt, hogy Ö szent. Hanem elvárja, hogy mi is szentek 
legyünk. Jézus főpapi imádságában ezekkel a szavakkal fordult az 
Atyához: „Én értük szentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek.” 
Igénk a régi és új emberről beszél. A régi ember a bűntől megrontott 
ember. Az új ember életmódján tükröződik Isten szentsége. A Krisztust 
követő embert az jellemzi, hogy szembe került a bűnével, harcol vele, 
küzd ellene. Nem mentséget keres vétkeire. A bűntől való szabadulás 
vágya formálja életét.

III. Krisztus a tanítómesterünk
Miért valljuk, hogy Isten tiszta és szent életet vár tőlünk? Azért, 

mert Krisztus így tanítja. Ő a mi Mesterünk. Különbözik minden más 
tanítótól. Nemcsak azért, mert mást tanít, mint az emberek. Hanem 
azért, mert amikor tanít bennünket, nem életbölcsességeket akar át
adni nekünk, hanem utat nyit számunkra az örök életbe. Amikor a 
szava felhangzik, egyszerre a múltból ott terem a közelségünkbe. A 
lénye, a jelenléte azonnal formálni kezd bennünket. A tanítás, a ki
mondott szó eszköz az ajkán, amivel leold a bűnben való megkötö- 
zöttségünkből és az Isten szerezte boldog szabadsággal megajándékoz. 
Közelségében átéljük, hogy Ö az Igazság. Megajándékoz Szentlelkével, 
Aki az Igazság Lelke. Erősség a bűnökkel való küzdelem nehéz órái
ban. Ha tántoríthatatlanul a nyomában maradunk, akkor az örökké
valóság küszöbén beborít igazsága köntösével.

Befejezés: Kurasava neves japán filmrendező 1952-ben alkotta meg 
Ikuru c. filmjét. Több kritika minden idők legnagyobb filmjének minő
sítette. öreg férfi megragadó drámája ez az alkotás. Amikor tudomá
sára jut, hogy rákos és már csak fél év van hátra az életéből próbálja 
értelmessé tenni az előtte álló hónapokat. Magánosán, városi kishiva- 
talnokként élte le életét. Most hirtelen tudatára ébred, hogy vékonyka 
batyúval távozik az életből. A vég világosan áll előtte, elkezdi keresni 
az élet értelmét. Betegségtől elgyengülve kétségbeesetten igyekszik ten
ni valamit másokért. Minden megmaradó erejével keresztül erőszakolja 
egy játszótér tervét a helyi bürokrácia akadékoskodása ellenére. A ját
szótér elkészül a gyermekek nagy örömére. A merev, öreg bürokratából 
résztvevő szívű emberi lény lesz, aki jószándékkal törődik másokkal. 
A film utolsó jelenetében az új játszótér hintáján látjuk. Leng előre 
hátra s közben egy szomorkás éneket dúdol. Így hal meg. A  halálba 
menő ember diadala hatalmas bizonyság az életről, szeretetről, máso
kért való fáradozásról.

A Szentlélek Isten segítsen bennünket igaz, szent, győzelmes élethez.

Ferenczy Zoltán

448



Egyháztörténeti évfordulók

Gradeci Stansith Horváth Gergely
Szepességi nagybirtokos, a felsőmagyarországi lutheránusok vezér- 

egyénisége volt a XVI. század utolsó évtizedeiben. Szilárd, hadakozó 
alkat, aki apjától eltérően nem a harcmezőkön, hanem szellemi téren, 
a hitviták területén vívott kemény csatákat.

Szüleit igen korán elvesztette. Édesanyját, Hahóti Krisztinát már 
egy éves korában, s így mostohaanyja, Bóth Erzsébet gondjaira ma
radt. Édesapját, Horváth Márkot, a volt szigetvári kapitányt pedig há
roméves korában. Nádasdy Ferenccel együtt nevelkedett. Majd német, 
olasz és francia egyetemeken tanult. Strassburgban például a neves 
Sturm János tanítványa lehetett, sőt fél évig nála is lakott teljes el
látással. Így került személyes kapcsolatba olyan kiemelkedő egyénisé
gekkel, mint Béza Tivadar, a zsoltárfordító, vagy Andreae Jakab, a 
Formula Concordiae egyik készítője. Dr. Pappusz, kora nagy teológusa 
vezette be a teológiába, s így hittudományban is alapos képzést kapott.

Amikor hét évi külföldi tartózkodás után 1581-ben hazatért, csa
ládi birtokán, Nagyőrőn telepedett le, s nemsokára iskolát is alapított. 
Intézetét valóságos hittani főiskolává fejlesztette. Rektorul külföldről 
hívta be Gera Konrádot, és több más nagyszerű hittudóst is alkalma
zott, de jómaga is tanított etikát, dialektikát, retorikát. A nagyőri egy
ház pásztorául választott Servaty Mártont Grázban avattatta lelkésszé 
1589-ben, majd két év múlva a bártfai papot, Scultéty Szeverint is ő 
kísérte el grázi lelkészavatására. Útközben gyermekkori jóbarátjánál, 
Nádasdy Ferencnél szálltak meg két hétre Csepregen, ahol az úrva
csoráról folyó hitvitában vettek részt Beythe Istvánnal szemben (1591 
június). A késmárki kollokvium hangadója is Horváth Gergely volt 
1595 decemberében egyik tanárával, Gráwer Alberttel az oldalán. Nem
csak a viták feljegyzéseit, hanem más hitvitázó iratokat is jelentetett 
jneg a bártfai Guttgesel nyomdájában. Ezekben nagyobbrészt a krip- 

Kálvinistákat cáfolja Luther tanítása alapján. Chemnitz Márton mű
veiből is fordított magyarra („Az Krisztus testének, vérének az vég- 
vacsorában való jelenvoltáról” 1587 és „Az képekről való tudomány” 
1588 stb.).
 Hatalmas birtokainak jövedelméből nemcsak kölcsönöket adott, ha- 

nem művelődési célokra használva, a bőségesen ellátott iskolához 
könyvtárat is berendezett. A szegénysorsú tanulókat pedig az akkori 

viszonyokhoz képest fejedelmi összeggel, évi hatszáz forinttal támogatta.
F e l e s é g e  Sembery Fruzsina 1596. nov. 3-án bekövetkezett halála 

lan két hónappal ő is meghalt 1597. január 4-én. Temetésén iskolá
jának akkori rektora, a dalheimi Erhard Miklós szolgált, akinek pré- 

dikációi nyomtatásban is fennmaradtak. Gyászbeszédéből megtudjuk, 
hogy horváth Gergely az úrvacsorával vigasztalódva és hitvallást téve 
rendezte el dolgait, és  mindenkitől búcsút véve hunyt el. Ruhájában tá
l á l t a k  e g y  moriendi” című könyvecskét, kétségtelen je-

láltakk, hogyan készült fel hittel a végső órára.
425 éve, 1558. augusztus 1-én született Körmenden. Bencze Imre



FELV ÉTEL
A TEO LÓ G IA I AKADÉM IÁRA

Evangélikus egyházunk lelkészeinek képzése a budapes
ti Teológiai Akadémián történik.

Akik a Teológiai Akadémiára felvételüket óhajtják, felvé
teli kérvényüket az Akadémia Felvételi Bizottságához cí
mezve — az Akadémia Dékáni Hivatalának (Budapest XIV., 
Lőcsei út 32. 1147) augusztus 15-ig, a katonakötelesek pedig 
július 15-ig küldjék meg.

Az akadémiai felvételi kérvényhez a következő okmányo
kat kell mellékelni: 1. születési bizonyítvány, 2. a legma
gasabb iskolai végzettségi (érettségi) bizonyítvány, 3. hely- 
hatósági vagy más bizonyítvány, amely a kérelmező lakását, 
szociális helyzetét, szülei foglalkozását és keresetét, ill. szo
ciális viszonyait feltünteti, 4. orvosi bizonyítvány, amely 
igazolja, hogy a jelentkező főiskolai tanulmányokra és lel- 
készi pályára alkalmas, 5. keresztelési bizonyítvány, 6. kon
firmációi bizonyítvány, 7. részletes önéletrajz, mely feltárja 
a kérelmező családi és társadalmi körülményeit, valamint 
a lelkészi szolgálatra jelentkezés okait, 8. esetleg egyházi 
működésről szóló bizonyítvány. — A felvételhez szükséges 
továbbá az illetékes lelkésznek és esetleg még a vallástanító 
lelkésznek részletes bizonyítványa, mindenesetre annak a 
lelkésznek a jelentkezőt részletesen jellemző bizonyítványa, 
a lelkészi pályára való alkalmasságáról, aki a folyamodó
nak a legutóbbi években lelkipásztora volt. Ezt a bizonyít
ványt a lelkészi hivatal a kérvénnyel egyidejűleg küldje 
meg külön levélben közvetlenül az Akadémia dékánjának 
címezve. Az okmányokat eredetiben kell beküldeni, de indo
kolt esetben hiteles másolatban is lehet mellékelni. A má
solatot „egyházi használatra” megjelöléssel egyházközségi 
lelkész is hitelesítheti. Az akadémiai tanulmányi idő öt esz
tendő.

A Felvételi Bizottság döntését a felvételi vizsga előzi meg. 
Ennek időpontjáról és anyagáról a Dékáni Hivatal kellő 
időben értesíti a jelentkezőket.

Az Akadémia hallgatói kötelezően lakói a Teológus Ott
honnak, ahol lakást és teljes ellátást kapnak. A jó tanulmá
nyi eredményt elért és rászoruló hallgatók ösztöndíjban is 
részesülhetnek.


