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Huszonöt év 
püspöki szolgálatban

!

Vallomás az elmúlt 25 évről
Elhangzott a Magyarországi Evengélikus Egyház Országos Közgyűlésén

Diakóniát szeretnék végezni azzal is, hogy rövid jelentést terjesz
tek az Országos Közgyűlés elé. a  háromévenként tartott országos köz
gyűléseken a püspök-elnök köteles beszámolni az utolsó három évben 
folyt munkáról országos összefüggésekben. Kérem ettől most tekint
senek el annál is inkább, mert a két egyházkerületi közgyűlésen 
elhangzott két püspöki jelentés — ha egyházunk sajtójában egymás 
mellé kerül — elegendő tájékoztatást ad egyházunk életéről. Ezeket 
kiegészítik majd ezen a közgyűlésen elhangzó jelentések az egyes 
munkaágakról. Most inkább néhány megjegyzést, illetőleg vallomást 
teszek a közgyűlés előtt és mögöttünk levő 25 évről.

Két front között az egyház útján

Huszonötévvel ezelőtt á Deák téri templomban püspöki székfog
lalómat így kezdtem: „Isten kezéből fogadom el püspöki tisztemet. . .  
Magam előtt, — de azt hiszem mások előtt is — világos, hogy nehéz 
szolgálatra hívattam. Sok tehertétellel kell átvennem a püspöki szol
gálatot . . . Mégis reménységgel indulok, mert nemcsak az előttem álló 
feladatok dandárjával, hanem Isten hatalmával is számolok.” Valóban 
nehéz helyzetből indultam. 1956-ban a személyi kultuszt felszámolni, 
de a szocializmust továbbépíteni akaró népi megmozdulást sajnos be
fogták szekerükbe azok a belső és külföldi erők, amelyek az egész 
új társadalmi rendet, az épülő szocializmust akarták felszámolni és 
a történelem szekerét vissza akarták forgatni. A támadó és az elért 
vívmányokat védő erők harcában sokan kaptak lelki- és fizikai se
beket. Evangélikus egyháziunkban is végbement ez a folyamat, csak
úgy mint más egyházakban. Ez teológiai, egyházpolitikai és politikai 
konfrontációkat idézett élő és önkényes személyi cseréket is hozott. 
Problematikussá lett az egyházban is a vezetés, illetőleg a hatalom 
kérdése. Sokan, akik a személyi kultusz idején egyházi területen' 
a vezetésben elkövetett hibákat bírálták, nem vették észre — vagy 
nagyon is észrevették —, hogy a hibák felnagyításával és éles kriti
kájával azokat az erőket támogatták, melyek az épülő szocializmus
nak felszámolására törekedtek és így közvetlenül, vagy közvetve a 
politikai ellenforradalmi tényezőknek adtak segítséget. Megrendült a 
bizalom az evangélikus egyház és a közben megerősödő állami és 
társadalmi vezetés között is. A külföldi egyházak és egyházi világ
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szervezetek is jórészt negatív szerepet vállaltak ebben az időben és 
amikor 1958-ban az állam és az egyház viszonyának néhány vonalak
ban való rendeződése után betöltésre került személyemben a Déli 
Egyházkerület püspöki tiszte, jórészt bizalmatlansággal nézték a rész
ben új egyházi vezetést. Ebben a nehéz helyzetben indultam, min
denesetre úgy, hogy a gyülekezetek messze túlnyomó részét — leg
alábbis akkor — magam mögött tudhattam.

Leküzdve az indulás nehézségeit újabb és újabb nehézségekkel 
kellett megküzdenem. Mivel megvolt a magam egyértelmű teológiai, 
egyházpolitikai és politikai álláspontom — és azt nem rejtettem véka 
alá a püspöki székfoglalóban sem —, annak realizálása során két 
oldalról indult meg személyemmel és szolgálatommal kapcsolatban 
a kiábrándulás és támadás. A visszahúzó konzervatív — ha tetszik 
„egyházi jobboldalnak” —, kolláboráns „baloldali” voltam, mert őszin
tén törekedtem az állammal való rendezett jó viszonyra. Viszont a 
személyi kultusz idejében a vezetésben részt vevő egyes professzorok és 
lelkészek — mondjuk így baloldali, vagy inkább „balos” csoport — szá
mára „jobboldali” vagy legjobb esetben „evangélizációs” voltam pejo
ratív értelemben. Így aztán két malomkő között őrlődtem. Aztán ki
neveztek „középutasnak” is, áki az „aurea mediocritis”-t, tehát az 
„arany középutat” járja. Hadd mondjam meg, püspöki szolgálatom 
25. évfordulóján, hogy soha sem voltam „középutas” , ez teológiám
mal, egyházpolitikámmal és politikai álláspontommal merőben ellen
kezik, de az sem zavart soha, hogy jó ideig jobboldalról baloldali, 
baloldalról jobboldali voltam, mert Isten előtt állva állandó önvizs
gálat közben pontosan tudtam, hogy az egyház útját járom a szocia
lizmusban. Azét az egyházét, amely az Isten igéjéből él, ahhoz van 
kötve és éppen ezért tudatosan vállalja azokat a történelmi körül
ményeket, amelyekbe nem az Isten tudta nélkül került bele és amely 
egyház nemcsak megtalálta útját a szocializmusban, hanem abban 
görcsök nélkül felszabadultan szolgál, éspedig nem kényszerből, ha
nem hitből folyó szeretettel fáradozik népünk előrehaladásáért, fe j
lődéséért a szocialista társadalom építéséért. Ezt az utat idehaza vagy 
külföldön egyházi körökben llehet így, vagy úgy minősíteni, még 
„beskatulyázni” is — tegyék, akiknek íróasztal mellett erre van ide
jük — nekem azonban egy dolgom van: ezt az utat ingadozás nélkül 
végigjárni, de most már nem egyedül, hanem lelkészeinkkel és egy
házunk egész népével együtt, akik immár belső meggyőződésből jön
nek velem, és az egész egyházvezetőséggel. Egymásra találásunk és 
együttműködésünk közben tudjuk, hogy az utat, amelyen járunk Isten 
adta, és a további utat is Ő adja. Az is tény, hogy egyetlen hosszú 
utat sem lehet fáradság és botlás nélkül járni. Ezért figyeljünk most 
az Igére: „Erőt ad a megfáradtaknak és az erőtlent nagyon erőssé 
teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is 
megbotlanak. De akik az Ürban bíznak, erejük megújul, szárnyra 
kelnek mint a sasok, futnak és nem lankadnak el, járnak és nem 
fáradnak el.” (Ézs 40,29—31.)

Ha 25 évvel ezelőtt azt mondtam: „Személyileg Isten szereteté- 
ről, hűségéről és leleményességéről olyan mély, az egész életre szóló 
tapasztalataim vannak, hogy azok alázatos, de bátor e orenezesre 
serkentenek” — akkor ehhez most hozzá kell tennem, az ,
ben Isten szeretetéről, hűségéről és leleményessége ^  eddiginél b-~ 
aknái is nagyobb tapasztalatokat szereztem es ö g el is
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bátrabban nézek előre. Azt nem tudom, hogy Isten még mennyi időt 
ad a szolgálatra, de azt tudom, hogy az Ő erejére támaszkodva erről 
az útról egy centivel sem fogok letérni, amíg szolgálhatok.

A diakóma útján

Magyarországi Evangélikus Egyházunk a Szentlélek vezetése alatt 
a diakónia útján jár. Erre az útra való rátalálást és a diakóniai út 
teológiájának elindítását, valamint ennek a teológiának végiggondo
lását, egzegetikai megalapozását evangélikus egyházunkban nevem
hez kötik. Ezt vállalom is. Hozzáteszem azonban, hogy evangélikus 
egyházunkban a megkezdett út későbbi szakaszaiban — tehát út
közben — sokan csatlakoztak és egyes részleteket segítettek kidolgoz
ni. Így lett az valóban közösen kidolgozott teológiánk. Hogy ki, hol 
és mennyi hatást kapott a hazai református egyház kiváló püspö
keitől, professzoraitól, akik a „szolgálat teológiáját” a maguk te
rületén tőlünk függetlenül kezdeményezték és művelték, ezt nehéz 
volna kimutatni. Tény az, hogy mindkét egyház a maga hitvallásai
hoz is kötve munkálta és munkálja a szolgálat, illetve a diakónia 
teológiáját. Sokkal fontosabb az, hogy ma a két testvéregyház és a 
Szabadegyházak Tanácsának tagegyházai együtt művelik, egymást se
gítve a szolgálat, illetve a diakóniai teológiát, és együtt haladnak 
ezen az úton.

Számomra a pécsi gyülekezetben végzett 17 évi szolgálatom volt 
az a háttér, amely érlelte bennem a diakóniai gondolkodást és cse
lekvést. 1941-től az egyre inkább jelentkező fasizálódás nyomán lát
tam sok ember diszkriminálását és elnyomását. A pécsi fogházban 
elítélt haladó gondolkodású embereket, köztük kommunistákat is gon
doztam. Amikor 1944 nyarán Pécsett is felállították a gettót és oda 
ezrével zárták be a zsidó származású embereket, köztük zsidó szár
mazású evangélikusokat is, bejártam hozzájuk. Láttam borzalmas el- 
esettségüket, nyomorúságukat, vele együtt tehetetlenségemet, és kínlód
tam az egyházak mozdulatlansága és árulása miatt. Közben 1944 nya
rán a fasizmus ideológiáját teológiai oldalról támadtam meg „Magyar 
keresztyénség” címen írt hat cikkemben az akkori Evangélikus Élet
ben. De volt még három másik tényező is, amely gondolkodásomat 
formálta. A pécsi gyülekezet Baldauf Gusztáv szeretetotthonában nap
ról napra láttam az öregek segítségre szoruló állapotát. Azután: több 
mint másfél évtizeden keresztül a pécsi klinikákon: sebészeten, bel
gyógyászaton, ott is a 'üdőosztályon, szemészeten, ideg- és elmeklini
kán, hetenként 10—15 emberrel beszélgettem súlyos operációjuk, nem 
egyszer haláluk előtt néhány órával. Nem lehetett a látottaktól és 
hallottaktól szabadulnom. A gyülekezetekben, továbbá gyenesdiási és 
fóti konferenciákon mintegy 70 alkalomal végzett egyhetes evangé- 
lizációk nyomán létrejött lelkipásztori beszélgetésekben, az emberi lé
leknek olyan mélységeit és nyomorúságait ismertem meg, amelyek 
egyértelművé tették előttem, hogy az egyház csak akkor tudja betölte
ni szolgálatát, ha sokkal jobban odafordul az emberekhez mint eddig, 
felöleli valódi problémáikat és nemcsak azt ismételgeti unos-untalan, 
hogy „az egyház legfőbb feladata az igehirdetés” , hanem hozzáteszi: 
és a szeretetszolgálat. Engem nem valami nagy előadás és cikk olvasá
sa vitt a diakóniai teológia útjára, hanem Jézusnak a szava: „ .. .m in t 
hogy az Emberfia sem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy
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ő szolgáljon és életét adja váltságul sokakért.” (iMt 20,28). Innen in
dultam a társadalomban végzendő szolgálat felé is: 1954-ben a gyenes- 
diási lelkészkonferencián már ilyen címen tartottam erről előadást: 
„A mai magyar evangélikus ember magatartása” . Ebben az előadás
ban Luthernek „A keresztyén ember szabadságáról” írott iratát tartot
tam szem előtt, amelyből idéztem: „A keresztyén ember mindenkinek 
szabad ura és nincs senkinek sem alávetve. A keresztyén, ember min
denkinek készséges szolgája és mindenkinek alá van vetve.” Ennek 
alapján is a társadalomban való aktív szolgálatra hívtam lelkészeinket 
és gyülekezeti tagjainkat. Azt is hangsúlyoztam Luther alapján, hogy 
„mindenkinek a másik számára mintegy Krisztussá kell lennie” . 1958 
nyarának elején az Evangélikus Életben „Hogyan tovább?” c. cikkben 
az opponálás, a gettóba vonulás, a konformizmus és uralkodó egyház 
képletével szemben, ötödik útként a szolgálat, a diakónia útját jelöltem 
meg. 1958. november 4-én tartott székfoglalómban pedig külön fejeze
tet szenteltem a „diakónia istentiszteletének” , leghosszabban pedig 
a „politikai istentiszteletről” szóltam, amely a társadalomban való szol
gálatunkat tárgyalta. 1964-ben Pozsonyban „Az egyház életformája: 
a diakónia” címen már felvázoltam a diakóniai teológia főbb voná
sait. A következő években pedig a gyenesdiási konferenciákon részle
tekbe menő egzeketikai munkával gazdagítottuk ezt a teológiát. Mindezt 
a 25 éves jubileumon az egyháztörténelem számára kellett elmondanom. 
Főleg azt, hogy a diakóniai teológiát nem 1964-ben indítottam, hanem 
20 évvel előbb, 1944-ben, éspedig a fasizmus ideológiájának bírála
tával. Már születésénél fogva sem lehetett DC, vagyis a Deutsche 
Christen mozgalom teológiáját követő konformista teológia, amelytől 
székfoglalómban is elhatároltam magam és azóta is mindig.

örülök, hogy egyházunk professzorai, lelkészei és gyülekezeti tag
jai ma jól értik) ezt a teológiát, meghatározza gondolkodásukat és meg
szabja útjukat, Ő k is felfedezték, hogy ez az egész diakóniai teológia 
és annak a gyakorlati egyházi és társadalmi életben való megvaló
sulása abból a legnagyobb diakóniából ered, melyet Jézus iKrisztus vég
zett értünk, amikor — Luther szavaival élve — „annyira megalázko
dott, hogy bűnömet is. Sőt az egész világ bűnét és halálát is magára 
vette.” így a diakóniai teológia a kereszt teológiája, mert egyfelől 
Krisztus keresztáldozatából indul ki, másfelől keresztviselésre hív, hi
szen diakóniát végezni csak önmagunktól való elfordulással és ember
társainkhoz való odafordulással lehet. Ezt tette Jézus is a kereszten, 
és erre hívja követőit. Közben, a diakónia útját járva bátran nézhe
tünk a jövőbe is, mert áll Jézus ígérete: „Bizony bizony mondom nék- 
fek, ha a búzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg, egymaga marad, 
de ha meghal, sokszoros termést hoz.” (Jn 12,24)

Ne legyen kétsége sem idehaza, sem külföldön senkinek: egyházunk 
változatlanul és letéríthetetlenül a diakóniai teológia által meghatáro
zott úton fog járni a jövőben is a társadalomban és a nemzetközi élet
ben.

Egyházunk a Magyar IN épköztársaságban és a társadalomban

E témában most nem kell mindent elölről kezdenem. De néhány 
korábbi döntésünket a 25 éves évfordulón meg kell konfirmálnunk.

A Magyarországi Evangélikus Egyház 1966. december 8-án és 9-én 
Budapesten tartott Zsinata törvénykönyvet alkotott és Ünnepélyes Nyi
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latkozatot tett. Ez többek között ezt mondja: „A Zsinat a Szentírás 
alapján és a reformáció hagyományai szerint vallja, hogy a Magyar- 
országi Evangélikus Egyház a történelmet formáló Isten akaratából éli 
a magyar hazában és népe közösségében, ezért a szocializmust építő 
Magyar Népköztársaság törvényes rendjének megbecsülésével a meg
kötött Egyezmények szerint a kölcsönös bizalom és megértés szellemé
ben végzi igehirdetői munkáját és szolgáló szeretettel vesz részt né
pünk építő munkájában a jobb és emberibb életért.”

Egyházunk helyét a Magyar Népköztársaságban az 1948. decem
berében az állam és az egyház között megkötött Egyezmény, továbbá az 
1949-ben született és 1972-ben módosított Alkotmány és 1966-os Zsina
tunk Ünnepélyes Nyilatkozata határozza meg.

Az előző kettő kimondja az egyház és állam különválását, biztosít
ja a lelkiismereti szabadságot és a vallás szabad gyakorlásának jogát. 
Az Alkotmány 61. §-a kimondja azt is, hogy az állampolgárok a tör
vény előtt egyenlők és egyenlő jogokat élveznek, továbbá, hogy törvény 
tiltja az állampolgárok felekezet szerinti bármilyen hátrányos megkü
lönböztetését.

Az Egyezmény megkötésétől eltelt 35. év és az Alkotmány meg
születésétől eltelt 34 év igazolta, hogy az állam és egyház különválasz
tása helyes volt. Ez tette lehetővé a lelkiismereti szabadság biztosítását 
és gátolta meg az ideológiai—teológiai keveredést, amelyet mind az 
egyház, mind az állam ellenez. Ezeket az állásfoglalásokat illetve tör- 
vényeket ma is helyeseljük és támogatjuk.

A vallás szabad gyakorlásának joga az elmúlt három és félévtized
ben egyre jobban megvalósult, mégha itt-ott jelentkeztek is elszórtan 
a törvény 'kölcsönös nemértéséből származó negatív jelenségek is. Álla
munk és társadalmunk részéről a tolerancia növekedett az egyház 
és a vallásos emberek iránt minden területen. Becsülik, sőt megbe
csülik a lelkészeket és a vallásos embereket személyükben is, és mun
kájukban is. Sehonnét nem érkezett jelentés arról, hogy bárhol is 
akadálya lett volna a vallás szabad gyakorlásának, istentiszteletek, bib
liaórák, vagy egyéb egyházi rendezvények megtartásának. Az Evangéli
kus é let nagyobb példányszámban, több oldalon jelenik meg. Elindí
tottuk a DIAKON1A c. időszaki lapunkat. Levelező teológiai tanfo
lyam megrendezésének nincs akadálya. A gyenesdiási Ifjúsági Konfe
renciák folynak.

A Hazafias Népfrontban, az Országos Béketanácsban és a Magya
rok Világszövetsége elnökségében ott vannak egyházunk képviselői. 
Sőt,. a községi és városi tanácsokban is. Nagyra értékeljük, hogy az 
országgyűlésnek a többi felekezetekhez hasonlóan egy evangélikus püs
pök is tagja.

Hálásak vagyunk, hogy évente több mint 10 alkalommal evangé
likus istentiszteletet tarthatunk a Magyar Rádióban. Az Evangélikus 
Életet és a 'Diakómát bárki megvásárolhatja az utcai hírlapárusoknál. 
Az Ünnepi Könyvhéten az utcán külön sátrat állítottak fel az egyházi 
könyvek árusítására. Semmi akadálya nem volt és nincs, hogy egyhá
zunk képviselői külföldi konferenciákon vegyenek részt vagy külföldi 
egyházi vendégeket fogadhassanak.

Luther Márton születésének 500. évfordulója alkalmából sok fi
gyelmet és nyitottságot tapasztaltunk államunktól és társadalmunktól. 
A napilapok és folyóiratok gyakran közöltek tárgyilagos cikkeket Lu
therről és munkájáról. Világi könyvkiadó jelentette meg Luther Asztali
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beszélgetéseit, és a Magyar Posta Luther emlékbélyeget adott ki. A Ma
gyar Rádió és a Televízió többször foglalkozott Lutherrel és a refor
mációval. Külön ás hálásak vagyunk a Magyar Televíziónak a Luther- 
szobor felszentelése és a Deák téri Jubileumi ünnepély több jeleneté
nek közvetítéséért. De örültünk a Tudományos Ismeretterjesztő Társu
lat által Luther születésének 500. évfordulója alkalmából Soproniban 
tartott tudományos ülésnek is, ahol marxista tudósok és protestáns 
teológusok folytattak párbeszédet „Luther Márton és a magyarországi 
reformáció” témájáról. Ez az ülésszak előbbre vitte a marxista-—keresz
tyén dialógust. Örülünk, hogy ez év végén a Szépművészeti Múzeumban 
a Luther jubileummal összefüggésben a Művelődésügyi Minisztérium 
kiállítást rendez.

Végül, államunk és egyházunk jó viszonyát államunk és társadal
munk nyitottságát, megértését és segítségét mutatja, hogy államunk 
hozzájárult a Lutheránus Világszövetség nagygyűlésének Budapesten 
való megtartásához, biztosította  a delegátusok vízumát és a nagy
gyűlés megrendezéséhez szükséges épületeket. E helyen is szívből jövő 
köszönetünket fejezzük ki Kormányunknak, az Állami Egyházügyi Hi
vatalnak és Miklós Imre elnök úrnak. Hisszük, hogy a Nagygyűlés se
gíteni fogja a nemzetközi feszültségek közepette a népek barátságát, 
egymás jobb megismerését és a béke szent ügyét.

Küllőn kell még hangsúlyoznom Zsinati Törvényünk Ünnepélyes 
Nyilatkozatából az imént már felolvasott, de most megismétlendő mon
datot : „A Magyarországi Evangélikus Egyház. . .  a szocializmust építő 
Magyar Népköztársaság törvényes rendjének megbecsülésével. . .  szol
gáló szeretettel vesz részt népünk építő munkájában a jobb és embe
ribb életért.”

Szeretnénk biztosítani ezen a mai jubileumon is államunkat és 
társadalmunkat, hogy ez a szolgáló szeretet népünk és társadalmunk 
iránt nem fogyott, hanem nőtt az elmúlt években. Meleg, igaz (hazafi- 
sággal ragaszkodunk népünkhöz és társadalmunkhoz. Ez a mély érzés 
késztet bennünket arra, hogy ami csak rajtunk áll, megtegyük népünk 
és társadalmunk fejlődéséért, különösen most, a nemzetközi feszültségek 
és gazdasági nehézségek idején. Erősítjük hiveinkben az áldozatos haza- 
szeretet érzését, és kérjük őket, hogy becsületes (munkával, kemény 
erőfeszítésekkel, tudásuk és erejük teljes latbavetésével dolgozzanak, 
és adjanak népünknek és kereskedelmi partnereinknek minőségi termé
keket. Ugyanakkor szeretnénk tovább munkálkodni a családi élet meg
becsüléséért, a családi erkölcs tisztaságáért, a válások megelőzéséért, 
a testi-lelki sérültek gyógyításáért, az alkoholizmus legyőzéséért. Ma 
már nemcsak egymás mellett él az állaim és az egyház, hanem közösen 
tudunk közös célokért dolgozni a világnézeti különbség ellenére is. 
Egyre több a közös cél és egyre inkább szükség van a közös erőfeszí
tésekre.

Én magam csak ebben az országban, ebben a hazában és ebben 
a társadalomban tudok élni: Balassi Bálint, Berzsenyi Dániel, Vörös
marty Mihály, Petőfi Sándor, Arany János, Kossuth Lajos, Ady Endre, 
Juhász Gyula, Radnóti Miklós, Váczi Mihály, Illyés Gyula, Bartók Béla 
és Kodály Zoltán országában. És boldog vagyok, hogy itt vagyok ott
hon. És szeretem ezt a társadalmat, még akkor is, ha néha problé
máink vannak, mert ez a társadalom a miénk és rajtunk is áll, 
hogy még mivé formáljuk. Ehhez szükséges a „szolgáló szeretet.”

Ezekben a napokban együtt ünnepelünk népünkkel és más népekkel
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a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 66. évfordulója alkalmából. 
Ez a forradalom nagy változást indított el a világban és annak gyü
mölcsei népünk életében is nyilvánvalóak.

Sötét felhők a láthatáron

A nemzetközi feszültségek világában élünk és végezzük szolgá
latunkat. Különösein is nagy a Nyugat—Kelet-i feszültség. A nukleáris 
fegyverek felhalmozódása idején ilyen feszültség és annak állandó fo
kozódása a szó szoros értelmében életveszélyes. Abban a helyzetben 
van a világ, hogy az ember a kezében levő nukleáris erővel elpusz
títhatja a földet és önmagát. Szinte a robbanásig feszíti a helyzetet az 
amerikai középhatótávolságú rakéták Európáiba telepítésével való szünet 
nélküli fenyegetés. Sőt, egyes nyugat-európai kormányok máris meg
kezdték, illetve hamarosan megkezdik a rakéták és a manőverező 
robotrepülőgépek telepítését. .Ennek logikus következménye volna a 
Szovjetunió megfelelő válasza. A fegyverkezési hajsza továbbfokozó- 
dása. Szovjetunió már számos konstruktív javaslatot tett, amelyet 
sorra visszautasítottak nyugaton. Közben minden eredmény nélkül két 
szovjet—amerikai tárgyalás is folyik hosszú idő óta Genfben, az egyik 
az európai nukleáris fegyverzet korlátozásáról, a másik a straté
giai fegyverek korlátozásáról és csökkentéséről. Közel-Keleten a liba
noni válság tovább tart. A Karib-térségben Grenada ellen végrehajtott 
invázió jelzi, hogy az Egyesült Államok itt is egyeduralomra törekszik.

Közben hatalmas tömegmegmozdulások vannak Nyugat-Európában, 
de az Egyesült Államokban és Japánban is a rakéták telepítésének 
megakadályozása, a nukleáris fegyverek befagyasztása, a nagyhatalmak 
közötti tárgyalások sürgetése, a béke megvédése érdekében.

Az egyházak is aktivizálódtak szinte az egész világon. Isten 
teremtett világa és az emberi élet megmentése érdekében, ilyen erővel 
és határozottsággal még nem léptek fel a történelem folyamán. A Luthe
ránus Világszövetség Végrehajtó Bizottsága 1981-ben Turkuban, a Vi
lágvallások világgyűlése 1982-ben Moszkvában, a keresztyén egyházak 
együttesen >1983-ban Uppsalaban, a Béke-világtalálikozó 1983-ban Prágá
ban, az iEgyházak Világtanácsa Nagygyűlése 1983 nyarán Vancouverben, 
II. János Pál pápa többször ás fellépett világunk megmentéséért. 
A Keresztyén Békekonferencia számtalanszor hívta fel a keresztyén 
egyházakat a béke szolgálat erősítésére, legutoljára 25 éves jubileumán 
Moszkvában.

A Magyarországi Ökumenikus Tanács is folyamatosan hallatta sza
vát a rakéta-telepítés ellen és sürgette a konfrontáció fokozása helyett 
a tárgyalásokat és a leszerelést.

Magyarországi Evangélikus Egyházunk is állandóan szól és cselek
szik idehaza és külföldi világ-találkozókon a ibéke megmentéséért, a 
rakéták telepítésének megakadályozásáért és a problémák tárgyalások 
útján való megoldásólért. E helyen újra kimondjuk, hogy jelenleg nincs 
világunkban sürgetőbb feladat, mint a teremtett világ és az emberi 
élet megmentése. E cél érdekében kell világunkban most minden mást 
ennek alárendelni. Mindenkihez fordulunk, aki világunkban felelős 
a béke megőrzéséért, hogy ne telepítsenek újabb rakétákat Európában. 
Fagyasszanak be minden nukleáris fegyverzetet. Állítsák le a fegy
verkezési versenyt éspedig a nukleárist és hagyományost egyaránt.
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Előbb csökkentsék, aztán semmisítsék meg a nukleáris fegyvereket. 
Kezdjenek hozzá az általános és teljes leszereléshez. Oldják meg az 
égető problémákat politikai tárgyalásokkal és nem konfrontációkkal és 
fegyverekkel. Mivel a tartós béke csak igazságosságon alapulhat, fá
radozzanak igazságos nemzetközi gazdasági rend megteremtéséért.

Hazai ökumené

Isten iránti hálával szólhatok a Magyarországi Egyházak ökumeni
kus Tanácsának szolgálatáról. Az Ökumenikus Tanács tagegyiházai csa
ládként élnek és szolgálnak. Az elmúlt 25 évben az Ökumenikus Ta
nács dr. Bartha Tibor református püspök vezetésével összeforrott, mint 
akik egy Lélekkel itattattak meg. Megerősítette testvériségünket számos 
közös szolgálat idehaza és külföldön. Szívből adok hálát Istennek, hogy 
ezekben az évtizedekben közösen fordíthattuk le a Szentírást. Több 
teológiai hozzájárulást adtunk közösen a különböző világgyűléseknek. 
Ez a közös teológiai munka megerősítette közös teológiai gondolko
dásunkat. Egyházpolitikánk és politikánk összehangolódott és valóban 
együtt lépünk ma előre hazánk társadalmi és gazdasági fejlődéséért 
és a nemzetközi fórumokon is közös álláspontot tudunk képviselni. 
Nagyon meggazdagított bennünket az imaheteken való közös szolgálat 
és részvétel. 'Boldog vagyok, hogy másfél évszázad óta közösen vehetünk 
úrvacsorát református testvéreinkkel. A közös reformációi emlékün
nepélyek is melegítették testvéri kapcsolatainkat. Gyümölcsöző a kap
csolatunk a Szabadegyházak Tanácsával is, különösen is a baptistákkal, 
metodistákkal és ádventistákkal. Igaz testvéri kapcsolat fűz bennün
ket a hazai ortodox egyházakhoz, különösen is a magyar ortodox egy
házhoz. Jó a kapcsolatunk az unitárius egyházzal. Nagy örömünkre 
mélyülnek a kapcsolataink a Magyarországi Izraeliták Országos képvise
letével, az izraelita hitközösséggel. A római katolikus egyház és egyhá
zunk közötti kapcsolat is gazdagodott az elmúlt időben, örülök annak, 
hogy vendégem lehetett dr. Lékai László bíboros esztergomi érsek. 
Ugyanakkor mindkét evangélikus püspök együttesen látogatta meg 
Esztergomiban dr. Lékai László bíborost. Több kérdést tudtunk meg
beszélni, amelyek előbbre viszik egyházaink kapcsolatát. Jó tudnunk, 
hogy a Lutheránus Világszövetség és a Vatikán vegyes bizottsága kö
zösen olyan nyilatkozatot tett Luther Márton születésének 500. évfor
dulója alkalmából, mely nyilatkozat Luther Mártont Jézus Krisztus 
hű tanújának vallja. Bízom benne, hogy ez a nyilatkozat visszhangot 
vált ki a hazai római katolikus egyházban is. Kár, hogy a vegyeshá
zasságok kérdése még mindig zavarja viszonyunkat.

Nemzetközi kapcsolatok

Erről a kérdésről most nem kívánok részletesen szólni, mert az 
ez évi értékelésünk még nem készült el. Tény az, hogy egyházunk 
jelentős szolgálatot végez a különböző egyházi világszervezetekben és 
állandóan mélyíti kapcsolatát az evangélikus testvéregyházakkal. Ki 
kell emelnem az Egyházak Világtanácsa Vancouverben tartott nagy
gyűlésének jelentőségét. Ez a nagygyűlés meggyőződésünk szerint konst
ruktív szolgálatot végzett mind az egyházak közötti kapcsolatok mélyí
tésével és gazdagításával, mind a nagy nemzetközi kérdésekben való 
pozitív és bátor állásfoglalásaival. Állást foglalt a konfrontációkkal
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szemben, sürgette a kormányok közötti tárgyalásokat. Állást foglalt 
a nukleáris fegyverek befagyasztása, csökkentése, majd megsemmisítése 
mellett, felhívást intézett a nagyhatalmakhoz, hogy ne telepítsenek 
újabb rakétákat Európában. Hangsúlyozta, hogy nincsen béke igaz
ságosság nélkül. Egy nagy vízióról is szólt, arról, hogy a keresztyén 
egyházak egyszer eljutnak majd az eucharisztikus közösséghez a közös 
úrvacsorához és ezzel elősegíti a szétszaakadozott emberiség egysegét is. 
Evangélikus egyházunk külügyi munkája az elmúlt két évben már a 
Lutheránus Világszövetség budapesti nagygyűlésének előkészítését szol
gálta.

A Lutheránus Világszövetség Nagygyűlése

Ismeretes, hogy a Lutheránus Világszövetség 1984. július 22—au
gusztus 5. között Budapesten tartja VII. nagygyűlését. Istennek adunk 
hálát, hogy egyházunk gazdája lehet ennek a nagygyűlésnek, ahova 
mintegy 1100 delegátus, megfigyelő, tanácsadó és újságíró érkezik. 
Ezen kívül igen sok turista is készül erre az alkalomra. Az előkészü
letek mind Genfben, mind Budapesten jó ütemben folynak. A Buda
pest Sportcsarnok mindenképpen megfelelő hely lesz a nagygyűlés szá
mára. 120 evangélikus gyülekezet várja 1984. július 29-én szolgálatra 
a külföldi vendégeket. Mindenesetre a következő hónapokban egyhá
zunk minden figyelmét és erejét erre a nagygyűlésre kell fordítania. 
Hisszük, hogy Isten megáldja a nagygyűlés munkáját és ez a nagy
gyűlés jó szolgálatot fog végezni a világ evangélikus egyházai, de ezen 
túlmenőleg az egész ökumené és az egész emberiség számára.

Luther-jubileum

Az 1983. év a világ evangélikus egyházaiban Luther-év volt a nagy 
reformátor születésének 500. jubileuma alkalmából. Egyházunk is na
gyon elevenen vett részt a jubileum megünneplésében. Minden evan
gélikus gyülekezetben, mind a 16 egyházmegyében megemlékezések 
voltak nagyon gazdag műsorral. Az országos jubileumi ünnepélyt ok
tóber 31-én tartottuk a Deák téri evangélikus templomban, ahol bemu
tatásra került Szokolay Sándor négytételes Luther-kantátája is. Dr. 
Nagy Gyula püspök tartott előadást és én végeztem az igehirdetést. 
Október 31-én du. a Teológiai Akadémia kertjében felavattuk Luther 
Márton szobrát, amelyet Lux Elek, illetőleg Búza Barna szobrászművész 
készített. Zenei és irodalmi pályázatokat írtunk ki. A zenei pályázatra 
9 pályamű érkezett. A nyerteseknek a jubileumi ünnepélyen adtuk át a 
díjakat. Az ünnepélyek még tovább folynak egyházunkban egészen az 
év végéig.

Köszönet szava

A 25 éves jubileum alkalmából tele van a szívem hálával minde- 
nekfölött Isten iránt, Aki szeretetével, hűségével, bocsánatával, erejével 
volt mindig mellettem és mellettünk. Mindenért Neki legyen dicsőség!

Köszönöm mindazoknak szeretetét. támogatását, jó szavát, bátorí
tását, akik munkámat és munkánkat előbbre vitték, gazdagították.
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Külön is gondolok most Mihályfi Ernőre, Darvas Józsefre és Fekete 
Zoltánra. De gondolok Dezséry Lászlóra, Vető Lajosra, Ottlyk Ernőre 
és Nagy Gyula püspökökre. Gondolok a Teológiai professzorokra, egy
házkerületi felügyelőkre, lelkészekre és gyülekezeti felügyelőkre, pres
biterekre, kántorokra, gondnokokra. Gondolok Karner Ágoston főtit
kárra, Szemerei Zoltán osztályvezetőre és minden munkatársunkra az 
Országos Egyháznál és az egyházkerületek irodáiban.

Mély hálával gondolok az Állami Egyházügyi Hivatal mindenkori 
elnökeire, elsősorban Horváth Jánosra és a tisztségviselőkre. Kiemel
ten is gondolok Miklós Imre államtitkár úrra, akinek irántam való 
bizalma sokszor segített nehéz helyzetekben. Köszönöm megértését, 
segítségét, nyitottságát és barátságát. Köszönöm Bai László főosztály
vezető úrnak, Lóránt Vilmos tanácsos úrnak, Völgyesi Mátyás főosz
tályvezető úrnak és Pozsonyi László főosztályvezető úrnak számtalan
szor megtapasztalt segítségét.

Szívből köszönöm Feleségemnek áldozatos szeretetét. Köszönöm, 
hogy kibírta mellettem a közel 25 évet, ezt az iszonyatos hajszát, 
zokszó nélkül. Köszönöm sok-sok segítségét, mellettem állását nehéz 
helyzetekben. Isten áldja meg érte.

Ugyanazzal a reménységgel nézek előre, mint azt 25 évvel ezelőtt 
tettem. De mondhatnám azt is, hogy még nagyobb reménységgel, mert 
még több tapasztalatom van Isten szeretetéről és hűségéről. Ez az 
Isten vezet bennünket tovább és ad erőt az út további szakaszához. 
Kérem jelentésem elfogadását.

D. Dr. Káldy Zoltán

Miklós Imre államtitkár, 
az Állami Egyházügyi Hivatal elnöke 

köszöntötte a jubiláló püspök-elnököt
Tisztelt Országos Közgyűlés!
Kedves Püspök Úr !
Luther Márton igaz követője!
őszintén Tisztelt Barátunk!

Köszönettel vettem a Magyarországi Evangélikus Egyház Orszá
gos Elnökségének meghívását e magas szintű egyházkormányzati 
testületének közgyűlésére. Örömmel csatlakozom azok sorába, akik igaz 
nagyrabecsüléssel köszöntik dr. Káldy Zoltán 25 éves püspöki jubileu
ma alkalmából. A tisztelet hangján, barátság érzésével üdvözlöm a köz
gyűlés színe előtt is a Magyar Evangélikus Egyház püspök-elnökét, köz
életünk tiszteletreméltó személyiségét, akinek püspökké szentelése ne
gyedszázados évfordulóján szívből gratulálok és tolmácsolom részére 
az Állami Egyházügyi Hivatal és társadalmi szerveink jókívánságait.

1958. november 4-én jelen voltam püspök úr beiktatásán, ahol 
székfoglaló beszédében mint a Déli Egyházkerület fiatal püspöke olyan
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programot és elveket vázolt fel, melyek következetes megvalósításá
val az akkor belső problémákkal küzdő egyház, a progresszív fejlő
dés útjára lépett.

Dr. Káldy Zoltán püspök-elnök úr munkatársainak, a hívőknek és 
a gyülekezeteknek segítségével az egyházi, társadalmi és a nemzetközi 
munka szinte minden területén olyan művet hozott létre, amely ki
állta az idők megpróbáltatásait. Ma már közösen mondhatjuk, hogy a 
Magyarországi Evangélikus Egyház nemcsak megtalálta a helyét szo
cialista társadalmunkban, hanem annak hasznos, megbecsült része
ként együttműködik társadalmunk legjobb erőivel jövőnk építésében, 
alapvető feladataink megvalósításában.

Püspök úr személyiségét hazai egyházi és társadalmi életünkben, 
a nemzetközi életben is egyaránt elismerik, magasra értékelik. Ki
emelkedő jelentőségű egyházpolitikai munkássága, szervezőkészsége, 
amivel a hitélet irányítása mellett a társadalmi felelősség vállalására, 
a közért végzett jó munkára tudja mozgósítani a lelkészeket és a hí
vőket. Példásan szorgalmazza az egyház történelmi múltjának feltárá
sát, a műemlékek, az egyházi muzeális értékek védelmét, megőrzését. 
Kezdeményezésével, támogatásával jött létre az Evangélikus Múzeum. 
Ösztönzi a történelmi, irodalomtörténeti kutatómunkát. Ilyen irányú 
munkásságából csak a legutóbbit emelem ki: a Luther Márton születé
sének 500. évfordulóján rendezett színvonalas ünnepségsorozatot.

Püspök úr azoknak az egyházi vezetőknek a sorába tartozik, akik 
nyitottak az Istenben hívők és a más hitet vallók együttműködésére, 
a marxisták és keresztyének közötti dialógusra. Helyeseljük és a magunk 
gunk részéről is támogatjuk szocialista államunk, társadalmunk és az 
evangélikus egyház közötti kapcsolat tartalmának, színvonalának fe j
lesztését szolgáló törekvéseket.

Nagyra becsüljük püspök úr közéleti tevékenységét, társadalmunk 
iránti elkötelezett, felelősségteljes szolgálatát. Országgyűlési képviselői 
munkájával választókerülete lakosságának osztatlan bizalmát élvezi. Hi
vatala nyitva áll választói előtt, minden jogos ügyet támogat, ha kell a 
Parlamentben interveniál,, megoldást sürget, bátorít, segít. Az Országos 
Béketanács tagjaként részt vesz a hazai és nemzetközi békemunkában, 
nemzetközi konferenciákon hasznos, magasszintű szolgálatot vállalt és 
vállal a jövőben is.

Tisztelt Országos Közgyűlés!

Az evangélikus egyház nemzetközi egyházpolitikai tevékenysége és 
annak irányításában Káldy Zoltán püspök úr munkássága igen jelentős. 
Az egyházvezetés által képviselt progresszív társadalmi, politikai, etikai 
és teológiai állásfoglalások és azok következetes megvalósítása nemzet
közi méretekben is számottevő tekintélyt biztosították a Magyarországi 
Evangélikus Egyház számára.

A nemzetközi munkának fontos állomása, nagy erőpróbája lesz a 
jövő évben a Lutheránus Világszövetség budapesti nagygyűlése. Közös 
felelősségünket növeld, hogy először tart egy ilyen jelentős egyházi 
világszervezet nagygyűlést szocialista országban. Örülünk ennek és 
szívesen vállaljuk a vendéglátói teendőket. Államunk, társadalmunk 
részéről mindent el fogunk követni, hogy biztosított legyen a világgyű
lés lefolyásának zavartalansága.

Azt kívánjuk, hogy a Világ lutheránusainak jövő évi budapesti nagy
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nemzetközi találkozóján az egyetemes emberiség nagy problémája iránti 
felelősség számottevő hangsúlyt kapjon és a világgyűlés magas szántén 
szolgálja a béke és a társadalmi igazságosság ügyét.

Tisztelt Püspök Úr! Kedves Barátunk!

Úgy érzem, említést tehetek itt arról, hogy az elmúlt 25 év alatt 
folytatott sok-sok beszélgetésünk, tárgyalásaink és egyéb találkozásaink 
során, a köztünk lévő kapcsolat a hivatalos jellegen túl, barátsággá 
fejlődött. Köszönöm ezt a megtisztelő barátságot.

Mindnyájunk örömére szolgál, hogy a negyedszázaddal ezelőtt beik
tatott püspök megőrizte alkotóerejét, lendületét, amelyre az újabb fel
adatok megvalósítása során is teljes bizalommal számíthatunk.

Szólnom kell végül az egyik legutóbbi élményemről. Luther Márton 
születésének 500. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen Káldy 
püspök úr prédikációja nagy hatással volt rám is. Őszintén megmon
dom, irigyeltem Önöktől Káldy püspök urat. Az önök szép hitét oly 
nagy meggyőződésssel hirdette, hogy minden hallgatójára — ha kü
lönböző filozófiai meggyőződéssel is hallgatta — nagy hatással volt 
Meggyőzött arról, hogy ha Luther Márton élne, ma egyértelműen a 
haladás, a béke mellett küzdők oldalán hirdetné tanításait. Káldy 
püspök úr — nézetem szerint — méltó utóda, hirdetője és a történelmi 
összefüggések folyamatálban helyes interpretálója Luther Márton ta
nításainak.

Kedves Püspök Úr! Főtisztelendő Asszony!

Őszintén remélem és kívánom, hogy az előttünk álló, hitet és kö
vetkezetességet kívánó nem könnyű időben jó erőben és egészségben 
végezze felelősségteljes munkáját. Államunk és társadalmunk nevében 
kívánok Püspök Úrnak, feleségének eredményes munkát, s mind
kettőjüknek sok boldogságot egész életükben.

Dr. Bartha Tibor püspök 
köszöntő beszéde

(A magnófelvétel alapján legépelt szöveg kivonata)
Tisztelt Közgyűlés!
Tisztelt Elnök Űr!
Szeretett Testvérem, Káldy Zoltán elnök-püspök Atyánkfia!

A Magyarországi Református Egyház, valamint a Magyarországi Egy
házak ökumenikus Tanácsának tagegyházai nevében szeretnék szólni — 
úgy, hogy az ökumenikus Tanács közösségéhez hozzáölelem a magyarorszá
gi izraeliták közösségét és az unitárius testvéreket. Mindnyájunk nevé
ben szedetném elmondani, hogy áldás származott Káldy Zoltán atyánk
fia püspöki szolgálatából egyházaink és népünk javára. Azt hiszem, eb
ben a mondatban foglalhatjuk össze azt, amit a 25. évforduló alkalmával
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érzünk — és érzek személy szerint. Áldott legyen Isten, aki erőt adott 
Püspök Ürnak e 25 óv szolgálata terheinek 'hordozásálhoz! Őszinte hálá
val mondjuk vele együtt a zsolitáros imádságot, amellyel kezdte a Fő
tisztelendő 'Közgyűlést megszólító üzenet mondását: „az Űr énnékem 
őiriző pásztorom” . LAz áldott, őriző pásztor „asztalit készített és eledelt 
adott bőven” — az ellenség szeme láttára! (Nem a kommunisták voltak 
az ellenségeink! Ők a mi barátaink. Az „ellenség” másokban jelentke
zett! — mondotta Bartha püspök.

Beszéde további részében utalt azokra a theologiai felismerésekre, 
amelyek a magyarországi protestantizmust — már az I. világháború óta 
egyre nyilvánvalóbban — rávezették annak meglátására, hogy a keresz- 
tyénség és a világprotestantizmus szekularizállódott, eltért hivatása gya
korlásának istentől rendelt vonalától akkor, amikor összefonódott azok
kal a gazdasági, politikai, kulturális struktúráikkal, amelyek a lakott 
Földön -élő emberiség többségének elnyomatását eredményezték és belső 
törvényszerűségeik szerint úgy hatnak, hogy a világ ma a teljes pusztu
lás szakadékénak a szélén áll. Ilyen körülmények között jutott bűnbá
natra a magyarországi protestantizmus és foglalt állást a társadalmi 
igazságosságért folyó küzdelemben már 1048-ban a Magyar 'Népköztár
sasággal megkötött Egyezmény aláírásával. „Ekkor megszűnt a barát
ság, az ún. testvéri szeretet, megszűnt a jómodor és a magyar protes
tantizmus egyházai koncentrikus támadások középpontjába kerültek — 
szinte az egész földkerekségen. Ezeknek a koncentrikus támadásoknak 
a dühét kellett elviselnie Káldy Zoltánnak. Amikor 1058-ban felszen
telték, ellenségeink közül senki sem adott püspöki szolgálatának esélyt. 
És az Úr Isten asztalt készített és eledelt adott a mi ellenségeink szeme 
láttára! Az Úr csodája az, hogy a konszolidáció — abban az időben 
szinte reménytelennek tűnő — folyamata jó véghez jutott; a jónak fel
ismert út járható úttá vált, bármennyire is kételkedtek ennek lehetősé
gében bírálóink és ellenfeleink.”

Sokakban támadhatott az az aggodalom, hogy a protestáns egyházak 
gerincét alkotó polgári és kisgazda réteg cserbenhagyja azt az egyházat, 
amely a magyar nép jövője érdekében a kollektív gazdálkodás, a nagy
üzemi mezőgazdaság elfogadására igyekszik rávezetni. Ezekben az idők
ben nem volt könnyű Káldy Zoltán szolgálata, de néki is nagy része van 
abban, hogy az egyházak népe is elfogadta az új utat és ma mér hálával 
emlékeznek akkori bizonyságtételére azok is, akik annak idején ellen
kezéssel hallgatták.

Félreértésekkel, gyanúsításokkal, megszégyenítő diszkriminációnak 
és tagadásnak olyan áradatával találkozott Káldy Zoltán és mások az 
elmúlt 25 évben a nemzetközi egyházi szolgálatok során, amelyeknek 
elhordozása csak az Isten 'kegyelme folytán volt lehetséges. És ma már 
hálaadással mondhatjuk: a magyar protestantizmus tekintélye, hitele 
az egész földkerekségen elfogadott lett. A szolgáló Krisztus szolgáló egy
házának theologiai irányzata — a diakóniai theologia — polgárjogot 
nyert az egész világon. „Szívből kívánom — mondotta iBartha püspök 
— Isten adjon erőt, testi, lelki erőt Káldy püspök úrnak, szeretett Nagy 
Gyula* püspök úrnak, a Theologia professzorainak, lelkipásztoroknak, 
presbitereknek, diakónusoknak, kántoroknak, hogy az eddig járt úton 
tovább haladhassanak. Szívből kívánom, hogy Káldy püspök úr még 
hosszú éveken át vezesse egyházát erőn felüli úton.

— A világ végső pusztulás szélére sodródott, és itt az ideje, hogy a 
magyar protestantizmus folytassa a felelősségébresztés hálátlan szolgá
latát, 'és hirdesse: itt van a keresztyének megtérésének az ideje! Ne
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higgyük, hogy a világ úgy sodródott a végső szakadék szélére, hogy mi 
ártatlanok vagyunk. Ha mi keresztyének a világ világossága lettünk vol
na, só és kovász: a világ nem jutott volna idáig. Eljött az idő, hogy a vi- 
lágkeresztyénsiégat felhívjuk: egyetemlegesen emelje fel szavát az em
beriség fennmaradása érdekében, és minden másra tekintet nélkül tá
mogassuk azokat, akik ma az emberiség túléléséért küzdenek.”

Köszöntő beszédjének befejező részében Bariba püspök Káldy Zol
tán szolgatársi szer.etetéért és igaz barátságáért mondott köszönetét. Jé
zus Krisztus főpapi imádságát idézve hálát adott azért a lelki egységért, 
amelyet a magyarországi protestantizmuson és az ökumenikus Tanácson 
belül Káldy Zoltán az elmúlt -negyedszázad alatt oly következetes hűség
gel munkált. „En immár megöregedtem, és elöl fogok járni a hazatérés
ben. Püspök Úrra bízom az egység mindenek felett való megőrzését a 
magyar protestantizmus világában, a bizonyságtételért, a szolgálatért, 
amelyre elhivattunk -és amely szolgálatnak elméletileg és gyakorlatilag 
olyan áldott munkálója volt Püspök Úr az elmúlt 25 évben is. Áldást 
kívánok életére!”
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Egyházunk útján

Egyházunk szilárdan áll az ige 
és hitvallási irataink alapján

Alig hiszem, hogy van az egyházkerületi közgyűlésen még egy sze
mély, aki oly mértékben hálás volna Istennek egyházunkban az utolsó 
negyedszázadban folyt munkáért, mint éppen én, akit 25 évvel ezelőtt 
hívott el az 'egyházkerületben élő gyülekezetek bizalma a püspöki szol
gálatra. Azt is csak én tudom, hogy miért. Csak ón tudhatom igazán, 
hogy milyen ikeresztutak előtt álltam, milyen személyi és az egyházat 
érintő kísértéséket kellett legyőznöm, milyen zsákutcákat kellett idejé
ben észrevennem, hol kellett a türelem legvégső határáig elmennem, hol 
kellett a szeretet rugalmasságát gyakorolnom, hol kellett határozottan 
megállnom, hol kellett egyértelmű „igen”-t, máskor pedig egyértelmű 
„mem”-et mondanom az egyházban és az egyházon kívül. De azt is csak 
én tudom igazán, hogy az Isten bölcsessége milyen .határtalan, szeretete 
milyen leleményes, amikor a rosszból kihozza a jót, ereje mennyire elég 
mindenre és milyen biztos kézzel irányítja az egyház hajóját a biztos 
cél felé. Nekem most ne mondja senki, hogy ezt mindnyájan jól tudjuk, 
mert ahhoz az utolsó 25 évben a magyarországi evangélikus egyház püs
pökének kellett volna lennie, hogy mindezt valóban exisztenciálisan 
tudja.

Hálát adok szívem mélyéből Istennek, hogy a magyarországi evan
gélikus egyház az utolsó 25 évben is egyház maradt, amely szilárdan 
áll az Isten igéje és hitvallási iratainak alapján. Hálát adok azért is, 
hogy ennek az egyháznak tagjai élhették és éltek Isten igéjéből és az ige 
által ébresztett hitből és szeretetből táplálkozva szolgálhattunk egymás
nak és magyar inépünknek. Hálát adok Istennek, hogy a diakóniai teoló
gia útján egyházunk egyre inkább a diakónia egyháza lett, amely a sze
retet életformájában él és ennek a teológiának alapján konkrét szolgá
latot végezhet társadalmunkban és segítheti népünket a további felemel
kedés és fejlődés útján. Azért is hálát adok, hogy magyar népünk Euró
pa többi népével együtt az utolsó közel négy évtizedben békében élhe
tett még akkor is, ha ezt a békét sokszor súlyos veszélyek fenyegették.

Megköszönöm gyülekezeteink állhatatosságát és áldozatát. Köszö
nöm a lelkészek túlnyomó többségének hűséges szolgálatát, különösen 
is szórványlelkészeink sok szerétetét, erőt, kitartást igénylő szolgálatát. 
Gyülekezeti felügyelők, presbiterek, gondnokok, kántorok helytállását. 
Az egyházkerületi tisztségviselők sók segítségét. A Teológiai Akadémia 
tanárainak munkáját. Volt püspöktársaim és jelenlegi püspöktársam 
mellémállását és testvéri támogatását. Államunk, közelebbről az Állami 
Egyházügyi Hivatal volt elnökeinek és jelenlegi elnökének igen sokszor 
megtapasztalt jóakaratát, segítségét és irányomban megnyilvánult bizal
mát.

Azoknak a. lelkészeknek és nem-lelkészeknek pedig, akik hűtlensé
gükkel, érthetetfenségükkel, taníthatátlanságukkal és lelkészi szolgálat-
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tal össze nem egyeztethető életfolytatásuklkal akadályozták egyházunk 
előrehaladását és nekem is sok keserűséget, más szükségesre fordítan
dó időm elrablását és egészségim aláásását okozták, bocsásson meg az 
Isten. De azt is kérem Istentől, hogy az Ő bocsánatát megtérés kövesse 
azoknak életében, akik még élnek, mert azt is tudom, hogy az Isten 
mindig ítélő Isten is, Aki béhajtja rajtunk amit Ellene és Egyháza el
len cselekedtünk.

Egyébként e pillanatban nem kívánok tovább foglalkozni a 25 éves 
jubileummal, hiszen ennek országos egyházi összefüggéseiről lesz még 
szó a november 4-én tartandó országos közgyűlésen.

A munka felgyorsulása

Anélkül, hogy tudatosan így irányítottuk volna, a 25 éves püspöki 
jubileumra még a szokottnál is jobban felgyorsult a püspöki szolgálat 
annak nyomán, hogy azt az egyházmegyék és a gyülekezetek olyan mér
tékben igényelték. Az Egyházak Világtanácsa Vancouvert nagygyűlésen 
váló közeli egy hónapot igénylő szolgálat után, egymást érték az egyház- 
megyei és gyülekezeti szolgálatok. Az utolsó hat hét ilyen szolgálatai 
közül hadd említsem meg a következőket. Szeptember 6—9-e között lel- 
készikionferemcia Gyenesdiáson a sajtómunkában résztvevő lelkészek 
számára. Szept. 11-én délelőtt részvétel a volt orosházi evangélikus 
gimnázium 50. jubileumán, délután Ambrózfalván a Csongrád—Szolnoki 
Egyházmegye újra választott elnökségének tisztségében való megerősí
tése egyházmegyei közgyűlés keretében. Szeptember 12-én a nyugat
békési egyházmegye új elnökségének beiktatása Orosházán. Szeptember 
17-én a Tolna—Baranyai Egyházmegye elnökségének beiktatása Pécsett. 
Szeptember 18-án imaház-avatás Pécs fillájában Pogányban. Szeptem
ber 25-én szolgálat a Deák téri gyülekezetben. Október 1-én szolgálat 
a Pesti Egyházmegye közgyűlésién. Október 2-án a békéscsabai nagy
templom 4 évig tartó renoválása utáni felszentelése. Október 9-én szol
gálat Miskolcon a -200 évesi gyülekezet jubileumán. Október il2-én Solt- 
vadkerten a Bács-Kiskun -Egyházmegyei LMK-n. Október 14-én dr. 
Cserháti Sándor teológiai tanár beiktatása a zuglói -templomiban. Októ
ber 15-én Baloghné Szetnere Mária lelkésszé avatása Pusztaszentlászlón. 
Október 16-án Szabó Lajos lelkész beiktatása a zuglói gyülekezetben. 
Ezek csak a szombati és vasárnapi szolgálatok, a hétközieket túl sok 
volna sorolni. -De azt megemlítem, hogy e közben egy hétig volt vendé
günk. Hans Hafenlbrack az Evaingelisicher Pressedienst főszerkesztője és 
két napig Anza Lema az LVSZ főtitkárhelyettese és megtartottuk az 
Országos Egyház, hét -bizottságának ülését az Országos közgyűlésre ké
szülve. Az elvégzett munkáért is Hstenraek legyen hála. Hiszem, hogy 
mindez nem volt hiábaváló, hanem- a Szentlélek Úristen gyümölcsöt ér
lel a gyülekezetekben.

Számadás a vidéki és külföldi szolgálatokról

Az, ami általában a püspöki jelentések végére szokott kerülni, most 
az egyszer kerüljön előbbre. Pár mondatban teszek jelentést az utolsó 
három, illetve közel 4 esztendő vidéki, -budapesti és külföldi szolgála
tairól.
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Ez idő alatt összesen 104 vidéki gyülekezetei látogattam meg és szol
gáltam igehirdetéssel, több esetben még előadással is. Általában min
den alkalommal teljesen tele voltak a templomok, imaházak, sőt nem 
egy alkalommal nem fértek be a gyülekezeti tagok a templomba. Sok 
helyen találtam hűséges pásztorokat, felügyelőket, gondnokokat és kán
torokat. Közel 3 év óta minden gyülekezetben beszéltem a Lutheránus 
Világszövetség 1984-ben tartandó nagygyűléséről, annak főtémájáról és 
előkészítettem a gyülekezeteiket a nagygyűlésre érkező vendégek gyüle
kezeti fogadósára. Mindenütt osztatlan örömöt jelent, hogy egyházunk 
lesz a nagygyűlés vendéglátó egyháza.

Az utolsó évben jóleső tapasztalatom vodt az ás, hogy a bevezetett 
új országos Énekeslkönyviet majdnem kivétel nélkül nagy örömmel fo
gadták a gyülekezeti tagok, akik szívesen fedezték fel az új könyvben 
a régi énekek egész sorát, ugyanakkor készséggel tanulják az új éneke
ket is.

Nem kis örömöt jelentett az is, hogy sok gyülekezetünkben, elsősor
ban a Pest megyéi Egyházmegyében, de Somogybán, Zalában, Baranyá
ban, Tolnában és Bács-Kiskunban is — mégha nem is egyformán —, 
de szép számmal voltak gyermekek és fiatalok is. Sajnálom, hogy első
sorban Békés megyében egyelőre ez nem mondható ed, de több budapes
ti gyülekezetre sémi, pedig önmaguk szanálását készítik elő azok, akik a 
gyermekekkel és ifjúsággal nem foglalkoznak. Nemcsak a jövőjüket, de 
már a jelenüket is feladják. A .megkeresztelt gyermek szüleinek és a 
keresztszülőnek önként vállalt feladatukra való emlékeztetése még nem 
agresszió, hanem az egyház szent kötelessége.

Több esetben jó  volt hallanom gyülekezeti énnekarokat, melyek 
részben újra szerveződtek, részben pedig megújultak a szolgálatban.

Több gyülekezeti vagy egyházmegyei felügyelő mély 'benyomást tett 
rám. Gondolok az orosházi, a pécsi, a pogányi, a pusztaszentlászlói, a 
budapest-zuglói, a pest megyei, a nyugat-békési egyházmegye, a so- 
mogy-zalai egyházmegye felügyelőire, o kot csak azért említem, mert az 
utóbbi időben velük volt találkozásom. Jó tudnunk, hogy ilyen felügyelők 
vannak, akik szeretik egyházukat és önzetlenül szolgálnak érte.

A pesti gyülekezetekben az utolsó közéi 4 esztendőben 30 alkalom
mal szolgáltam. Ezéknek a gyülekezeteknek egyáltalában nem könnyű 
a szolgálatuk: elvándorlások, szanálások, új települések, szekularizáció, 
elöregedés, az igehirdertők válogatása Budapest területén nehezíti mun
kájukat. Mégis úgy látom, frissebb igehirdetésekkel, több lelkipásztori 
látogatással, több dinamizmussal, több fantáziával .sokat segíthetnének 
a lelkészek gyülekezetük életén. Több budapesti lelkész 2—3 éven belül 
nyugdíjba készül. Emiatt nem kellene itt-ott nyugdíjba ringatni gyüle
kezetük életét. Ezzel függ össze az a megfigyelésem, hogy több nyugdíj
ba készülő lelkész legfőbb gondja, hogy növelje nyugdíjalapját és így 
jelentős összegeket vesz el törvénytelenül a gyülekezettől, melynek az 
épületeire ás nem pusztán a lelkész nyugdíjalapjának növelésére kelle
ne fordítania anyagi forrásait. Az teljesen törvénytelen, ha egy lelkész 
akár Budapesten vagy vidéken az utolsó 3 évben 40%-kal növelte fize
tését, holott évente legfeljebb 5—7%-kal tehette volna. A jövőben a 
Nyugdíjosztály ilyen emelést nem fog figyelembe venni több pecsétes 
hitelesítéssel sem. Azt eleve törvénytelennek tartom, hogy egy buda
pesti lelkész magasabb nyugdíjat kap, mint egy teológiai tanárunk. A 
jövőben ez nem is fordulhat elő.

Deák téren, a saját gyülekezetemben az utolsó 4 évben összesen 
62 alkalommal szolgáltam. Sajnálom, hogy nem többször tehettem. Ez
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a gyülekezet budapesti viszonylatban is kiemelkedő és előremutató szol
gálatot végez. Nemcsak az istentiszteletieken, de a bibliaórákon is tuda
tosan szem előtt tartja a „minőséget”. Azok a budapesti gyülekezetek, 
ill. lelkészek akik „féltékenyek” erre a gyülekezetre, úgy tudják ezt el
lensúlyozni, ha igehirdetésre és bibliaórára legalább olyan alaposan ké
szülnék, mint a Deák téri gyülekezet lelkészei. Ebben a gyülekezetben 
kiemelkedően jó gyermek- és ifjúsági munka is folyik. A gyermekek 
száma növekedőben van. Országos és Európa-hírű a Deák téri Lutherá- 
nia Ének- és zenekar szolgálata. Óriási erőfeszítéssel helyreállították a 
Deák téri templomot. Nem féltékenykedni kell a Deák téri gyülekezetre, 
hanem követni kell példáját, mégha szerényebb körülmények között is. 
Külön örülök, hogy a Deák téri templomban az Országos állami szervek 
is rendezhettek egy ongonahangversenyt, meg annak is, hogy az orvosi 
világkongresszus alkalmával is volt ilyen hangverseny. Ettől még a 
Deák téri templom nem lett egyszeriben hangversenyteremmé. Székács 
József és Győry Vilmos jtemplomának a magyar kultúrát is szolgálnia 
kell, mert különben a betokosodott egyháziaskodás színtere lesz.

A külföldi utak kapcsán megemlítem, hogy az utolsó 4 évben össze
sein 28 alkalommal végeztem külföldi szolgálatot. (Ha minden ilyen szol
gálatra csak egy hetet számítunk, akkor is ez kereken 200 napot jelent, 
ami közel 4 év alatt összesen i7 hónapot ölel magába. De ez több. Azt 
hiszem, hogy a közel 4 évből közel 1 évet külföldi szolgálatban voltam. 
Nagyon néhiéz igen nagy teológiai, egyházpolitikai -és politikai felkészült
séget igényelt ez a munka. Ennek egyik eredménye a Lutheránus Világ- 
szövetség nagygyűlésének meghívása és az, hogy ezt a meghívást az 
LVSZ Végrehajtó Bizottsága öl is fogadta. A z  is tény, hogy diakóniai 
teológiánk végiggondolása még a külföldi egyházak számára is elkerül
hetetlen még akkor is, ha egyesek vitatják azt. A külföldi egyházak szá
mára is ez lesz az előrevezető út még akkor is, ha most azt kellő alap 
nélkül kritizálják. Kapcsolataink a külföldi egyházakhoz kiépültek. Szá
mos egyházzal igen erősek ezek a kapocsólatok, másokkal — főleg poli
tikai előítéletek miatt — gyengébbek. Mi azonban sem teológiánkból, 
sem politikai álláspontunktól nem tágítunk, még „szalonk-épességünk” 
érdekében sem mindaddig, míg valós bibliai és értelmi érvekkel meg 
nem győznek bennünket álláspontunk helytelenségéről. Eddig ez nem 
sikerült. Az LVSZ nagygyűlése semmiképpen sem lesz az a hely, ahol 
„vizsgázunk” nyugati egyházaikban -élő testvéreink előtt, mert ebben az 
esetben nekik meg vizsgázniuk kell előttünk, ellenben mindnyájan vizs
gázunk Isten előtt, coram Deo, szeretetből, szolgálatból, alázatból és re
ménységből.

Szórványlelkészek, fiatal lelkészek, lelkésznők

Nem- titok, hogy a szórványszolgálat -és a szórványlelkészek ügye 
mindig közel állt hozzánk. (Nyilván azért, mert a pécsi szolgálatomhoz 
17 éven keresztül hozzátartozott egy fél megyére terjedő, szinte átfog- 
hatatlan szórvány gondozása. Ez a szolgálat nagyon nehéz és nagyon 
szép volt. Ott tanultam meg minden egyes -lelket megbecsülni és ennek 
nyomán egy-egy lélekért is hosszú, fáradtságos utat örömmel megtenni.

(Ma is egyes lelkészeink hasonló utakon járnak. Mind fizikailag, 
mind lelkileg nagyon megterhelő szolgálatot végeznek. Különösen is 
gondolok Zászkaliczky Pálra Mohácson, Krahling Dánielre Konyhádon, 
Lackner Aladárra Gyönkön, Vértessy Rudolfra Dombóváron, Varsányi
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Ferencre Tolnanémedin, Balikó Zoltánra, Szabó Lajosra és Mátrai Ma- 
riannra Pécsett, Szabó Pálra Kölesden, Győri Gáborra Iharosberényhen, 
Seben Istvánra Ecsenyben, Klenner Gyulára Alsónánán, Szekeres Ele
mérre Csurgón, Madarász Istvánra Balatonbogláron és a most szolgálat
ba álló fiatalok közül Balogh.Andrásra és Szeme rei Mániára Zalaeger- 
szegen ill. Pusztaszentlászlón, Smidéliusz Zoltánra és Drobina Erzsé
betre, Surdón, ill. Pátrón, Csepregi Erzsébetre Nagymányokon, Fabiny 
Tamásra Siófokon és még sorolhatnám a neveket.

Igen nagy utakat kell megtenniük, többször néhány lélekért. Egy- 
egy vasárnap gyakran 4—5, sőt 6 helyein is szolgálnak. Először is gon
doljunk rájuk mindig szeretettel és imádsággal. Ahol szükséges anya
gilag is támogassuk ezeket a gyülekezeteket, főleg a szórványgépkocsik 
üzemeltetéséhez való hozzájárulással, .mert a gépkocsik használata hosz- 
sziú utakon nagyon költséges. A nagyobb gyülekezetek fizessenek elő 
5—10 Evangélikus Életet egy-két évre ilyen szórványgyülekezeteknek, 
hogy a Lap osztogatható lehessen. Szórványlelkészeinket kell elsősorban 
hazai és külföldi üdültetésiben részesítenünk. Meg kell adni a lehető
séget nekik, hogy 10 évi szolgálat után — ha akarnak — más gyüleke
zetbe .mehessenek. Ezzel együtt nekik is végig kellene gondolniuk, hogy 
nem racionalizálhatnák-e szolgálatukat a gyülekezetek lelki-életének 
károsodása nélkül.

A fiatal lelkészek nagyobb része hűségesen végzi szolgálatát. Örül
hetünk annak, hogy szolgálatukat tapasztalatunk szerint hitből végzik 
és szeretettel szolgálnák. Ezt nem kell magától értetődőnek tartanunk, 
mert más körülmények között nevelődtek és tanultak, mint mi. Sokszor 
nem volt meg az a családi háttér, amely az idősebb lelkészek esetében 
majdnem mindig megvolt.

Ezzel együtt néhány megfigyelésemet szeretném most közreadni. Mi
vel a legtöbb fiatal lelkész nem egy gyülekezet közösségéből jött, hanem 
gyakran egy-egy kisebb, bibliaköri közösségből, azért több fiatal lelké
szünknél hiányzik a gyülekezet, ill. egyháztudat. Sokan közülük az ilyen 
kis bibliaköri közösségeket tartanak ideálisnak és nehezen tudnak meg
barátkozni a gyülekezet teljességével, amelyben a búza és a konkoly 
Jézus példázata szerint is mindig együtt van. Erősítenünk kell tehát 
fiatal lelkészeink egyház, sőt közegyház tudatát. Azt kell világossá 
tennünk előttük, hogy nem a kis bibliaköri közösségekbe való menekü
lés a megoldás, hanem az egész gyülekezet meleg közösséggé való for
málása a Szentlélek ereje által. Továbbá, az egész egyház minden szol
gálatáért való felelősségvállalás.

Ide tartozik a fiatal lelkészeink egyházpolitikai szolgálatra való ne
velése is. Ők azért végezhetik megfelelő körülmények között gyülekezeti 
szolgálataikat, mert az idősebb nemzedék, amely átélte a felszabadulást 
és az azt követő útkeresést, tudott utat választani, teológiai, egyházpo
litikai és politikai döntéseket hozni, az állam és egyház jó megoldáso
kat találni. Ezek a döntések nem egyszerűen mögöttünk vannak, ame
lyeket mint múltbeli döntéseket már „leírhatjuk” , hanem ezeknek a 
döntéseknék alapján folyik ma is egyházunk szolgálata a társadalomiban 
és nemzetközi összefüggésekben is. Aki ezt nem tartja szem előtt és azt 
nem vállalja tudatosan, az nem tud velük meneteim egyházunk diakó- 
niai útján.

Bizonyos problémák jelentkeznek fiatal lelkészeinknél az ökumeniz- 
mus értelmezésében. Mint említettem, legtöbben közülük bibliaköri kö
zösségekből jöttek, ahol nem egyszer együtt voltak más felekezetű fiata
lokkal is. Ez önmagában egyáltalában nem elvetendő, sőt több vonat
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kozásban örvendetes. Viszont hibás olyan nézet, amely ilyen háttér 
alapján túlhaladottnak tekinti a hitvallásos beállítottságot, közelebb
ről evangélikus egyházunk hitvallási iratait. A hitvallások fölötti öku- 
menizmus helytelen irányba vezet. Azt valljuk, hogy az egyházaknak 
saját hitvallásaikat meg kell őrizniük és ezzel együtt kell az ökuimeniz- 
mus útját járniuk. Ezekben a hitvallásokban éppen azokat a vonásokat 
kell megkeresnünk az egyházaknak, amelyek összekötik őket és segítik 
nyilvánvalóvá tenni az „egy keresztyén anyaszentegyházat” .

Nem szeretném leplezni, hogy több fiatal lelkészünk korai házasság- 
kötése több problémát jelent. Néhányan közülük olyan teológiai hallga
tóval kötnek (házasságot, aki magától értetődően a Teológiai (Akadémiáin 
tovább folytatta tanulmányait. Az elhelyezésnél olyan igények lépnek 
fel részükről, hogy lehetőleg házastársuk ne kerüljön messze Budapest
től, miért akkor nagyon ritkán tudnak találkozni. Viszont a fiatal lel
készek szolgálati helyének kijelölésénél elsősorban az egyházvezetőség 
a szolgálati szempontokat kénytelen szem előtt tartani. Nevezetesen azt, 
hol vatn szükség a fiatal lelkész, vagy lelkésznek szolgálatára.. Ha csak 
a családi szempontokat nézzük, számos szórvány-helyünk lelkészi szol
gálat nélkül marad. Kénytelen vagyok megmondani, hogy a segédlelké
szek és -lelkészi (munkatársak kiküldésénél a jövőben nem tudom a csa
ládi szempontokat előtérbe helyezni, eltebben a gyülekezetek érdekét 
fogom érvényesíteni. Ezzel minden fiatal lelkésznek számolnia kell.

A lelkésznők szolgálatával -általában elégedettek vagyunk. Egyre 
többen lesznek a női-lelkészek. Jelenleg is Teológiai Akadémiáinkon a 
női hallgatók vannak többségben. Ennek vannak előnyei is, de hátrányai 
is. Bármennyire értékeljük a női lelkészek szolgálatát, nem örülnénk, 
ha ez a -pálya is elnőiesedne. A valóság ugyanis az, hogy míg egy állami 
hivatalban könnyebb-helyettesíteni a szülési szabadságra menő dolgozó 
nőt, a felavatott és gyülekezeti (lelkésznek megválasztott, szülési szabad
ságra menő lelkésznőt sokkal nehezebb pótolni. Ugyaniakkor, semmikép
pen sem vállaljuk, hogy negatívan ítéljük meg az anyai hivatást boldo
gan vállaló lelkésznőket. Mindenesetre, a lelkésznők növekedő száma 
miatt alaposan végig kellene gondolnunk helyettesítésüket -és segítésü
ket.

Az egyházmegyék élete

A nyolc egyházmegye espereséhez három-három kérdést intéztem az 
elmúlt napokban: 1. Mi volt a pozitívum az elmúlt 3 esztendőben az egy
házmegyéjük életében. 2. Mi volt a negatívum. 3. Milyen célokat tarta
nak szemük előtt a következő években. A -feleleteket számiba véve, a 
magam értékelésével összekapcsolva az alábbiakat jelenthetem.

1. Bács-Kiskun Egyházmegye
A lelkészek szolgálatát aktívan segítők száma örvendetesen gyara

podott. Ez. azért vált lehetővé, mert rendszeresen tartottak konferenciá
kat a presbitereknek, kántoroknak és tudatosan folyt a felügyelők és 
gondnokok továbbképzése. A gyülekezetek áldozatkészsége igen jó. Ez 
különösen is kitűnik a Gyülekezeti Segély gyűjtésében. Nagy gondot 
fordítanak a gyülekezeti épületek karbantartására, vagy új épületek 
építésére. Soltvadkerten új parókia, Hartán új imaház épült, Kiskőrö
sön ezekben a hetekben fejezik be -a többlakásos parókia építését. Kecs
kemét -most ikez-d hozzá a híres Ybl-templom renoválásához, a város pe
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dig kibontja a jelenleg udvarba zárt szép épületet. Negatívum, hogy a 
Kisapostag—Dunaföldvár-i társgyülekezetben többször volt lelkészvál- 
tozás. Bajin nehézséget jelent a megosztott parókia közös használata a 
volt lelkész özvegyével. A leikészek sok helyen szomorúan panaszolják 
az alkoholizmus és az öngyilkosság gyakoriságát. A jövő feladatai között 
a bajai és kiskunhalasi kislétszámú gyülekezetek felkarolását látják 
fontosnak.

2. Kelet-Békési Egyházmegye
A gyülekezeti élet gyújtópontját jelentő istentiszteletek látogatott

sága örvendetesen nőtt két helyen: Békéscsaba-központban és Mezőbe- 
rény I. ikerületében. öröm  volt látni az új Énekeskönyv szíves fogadta
tását. Több helyen az istentiszteletek előtt rendszeresen tanítják az új 
énekeket, öröm, hogy nincs lelkészhiány az egyházmegyében. Rendkí
vül nagy jelentőségű volt a békéscsabai nagytemplom 4 éven keresztül 
folyó felújításának befejezése és a templom újra való szolgálatba állí
tása. Ezen az ünnepen több mint 4 ezer ember vett részt. Ott volt az 
Állami Egyházügyi Hivatal elnöke, továbbá a megyei- és városi tanács 
vezetősége is. A több mint 15 millió renoválási költség felét az Állami 
Biztosító adta, a többit a gyülekezeti tagok áldozatából, külföldi segé
lyekből, a megye és város hozzájárulásából kapták. Ki kell emelni, hogy 
a gyülekezeti tagok mintegy 2 millió forint értékű társadalmi munkát 
végeztek. Viszont sajnálatos ebben az egyházmegyében a gyermekek és 
ifjúság között folyó munka gyengesége. Van olyan elég nagy lélekszá
mú gyülekezet is az egyházmegyében, amelyben évek óta nem volt kon
firmáció. Feladatuknak tekintik az LVSZ nagygyűlésre való alapos fel
készülést az egész egyházmegyében, továbbá az LMK munka nívójának 
emelését és a lelkészek közötti fraternitás mélyítését.

3. Nyugat-Békési Egyházmegye

Ebben az egyházmegyében nagyon megfiatalodott a lelkészi gárda. 
Pár évvel ezelőtt itt volt még a legtöbb idős lelkész. Orosházán három 
új lelkészt választották egy éven belül. Űj esperest is választottak az 
egyházmegyében. Igen sok épület-renoválás történt az egyházmegyében. 
Külön ki kell emelni Orosházát, ahol 3 lelkész-lakást alakították ki, köz
ben 'befejezték a műemlék-parókia renoválását. Bár késve, de hozzáfog
nak a Szarvas-Ótemplom-i műemléktemplom felújításához. Orosházán 
m'agasszintű egyházzenei esteket rendeznek. Negatívum az egyházme
gyében, hogy a tótkomlós! gyülekezet évek óta nem használta fel az 
egyik eladott parókiájának árát megmaradt épületeinek felújítására. 
Gádoroson még mindig nem sikerült a templom teljes rendbetétele és 
az ottani parókia kiürítése. Az esperes megjegyzi, hogy „az egyházme
gye lelkészi gárdájának megfiatalasodásával nincs arányban az aktivitás 
remélt növekedése” . Tervek között szerepel a fiatal lelkészek lelki, szel
lemi és szolgálati segítése, továbbá hatékonyabb szolgálati módszerek 
kidolgozása.

4. Csongrád-Szolnoki Egyházmegye

Örvendetes az úrvacsorával élők létszámának évenkénti emelkedé
se, a Gyülekezeti Segély eredményessége. Nincs lelkészhiány az egyház
megyében. A gyülekezeti épületek Tiszaföldvár kivételével jó  karban
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vannak. Negatívum, hogy a társítások nyomán feleslegessé vélt lelkész- 
lakásoktól nem akarnak megválni a gyülekezetek. Megnövekedett a 
szórványgondozási költség. A  nagy távolságok miatt nem sikerült papné- 
és presbiteri konferenciákat tartani. Előttük álló feladatként látják a 
felesleges épületektől való megszabadulásukat. Újra kísérletet akarnak 
tenni a presbiteri konferenciák megszervezésére, kát gyülekezeti társí
tást is el akarnak végezni. A szórványok gondozásának költségeire na
gyobb országos segítséget igényelnek.

5. Pesti Egyházmegye
Különböző városrészek szanálása és rekonstrukciója, amely a gyü

lekezeteket is mélyen érintette, nagyjából lezajlott. A sok negatívum 
után, lassan jelentkeznek a pozitívumok is. Az új városrészekben lakó 
gyülekezeti tagok megkeresése tudatosan folyik és egyre többen jelent
keznék önként is és építik ki kapcsolataikat a gyülekezettel. Több gyü
lekezetben megélénkült a családi áhítatok szolgálata. Az LVSZ buda
pesti nagygyűlése állandóan foglalkoztatja a gyülekezeteket és örömmel 
készülnek a külföldi vendégek fogadására. Több gyülekezetben meg
élénkült az énekkari munka. Zenés áhítatok számos gyülekezetben van
nak. Igen nagy jelentőségű a Lutheránia Ének és Zenekar szolgálata, 
nemcsak a Deák téren, hanem vidéki gyülekezeteinkben és külföldön is. 
A legutóbbi időben betöltötték a zuglói lelkészi állást. Negatívumként 
jelöli meg az esperes, hogy a lelkipásztori munka nagyon „egysíkú’’. 
Szerinte más felekezetek Budapesten ezt élénkebben és átgondoltabban 
végzik. Sajnálatos, hogy több gyülekezetben a keresztelések, az esketé- 
sek száma csökkent. Nehezebben vállalnak egyes gyülekezetekben pres
biteri szolgálatot. Nagyon nehezen megy előre a cinkotai műemléktemp- 
lom felújítása. A  mátyásföldi templom problémája sem oldódott meg, 
amely abból adódik, hogy a gyülekezeti tagok igen kis része lakik csak 
a templom körül. Az sem mondható pozitívumnak, hogy több gyüleke
zet épületeinek bérbeadásával igyekszik anyagi szükségleteit fedezni, 
ahelyett, hogy a gyülekezeti tagok önkéntes adományaira építene. A jö
vőt illetően az esperes dinamikusabb gyülekezeti szolgálatokat és találé
konyabb lelkipásztori munkát igényel ,a fiatalok és idősek között egy
aránt.

6. Pest megyei Egyházmegye
Ebben az egyházmegyében igen sok a pozitívum. Kialakult egy egy

házmegyei testvéri közösség. Az elmúlt 3 évben 12 presbiteri konferen
ciát tartottak átlag 5—600 résztvevővel. Ügyszólván az egyházmegye 
minden presbitere találkozott egymással. Rendeztek öt papnétalálkozót 
magas részvételi aránnyal. 3 énekkari találkozó is volt, melyeken 8—9 
énekkar volt jelen. Egy alkalommal 250 énekkari tag egyetlen énekkar
rá formálódott. Voltak kántori találkozók lés diakóniai napok is. Igen 
eleven volt több gyülekezetben az istentiszteleti élet és a bibliaórák tar
tása. Több mint ezer gyermek kérte az iskolai hitoktatást és az egyház
megye északi gyülekezeteiben az iskolaköteles gyermekek 80—100%-a 
jelentkezett hittanra. Évente átlagban 450 gyermeket konfirmálnak, 
mintegy 80%-át az evangélikus '12 éves gyermekeknek. Az ifjúsági mun
ka is 5—6 gyülekezet kivételével aktívan folyik. Új templom épült Far
moson, Csömörön új gyülekezeti ház, Csőváron új gyülekezeti terem és 
új lelkészlakás. Az esperes jelentése szerint a gyülekezetek 36 lelkész
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lakása és 79 temploma rendben várja az LVSZ nagygyűlését. Negatív
ként említi az esperes, hogy néhány gyülekezetben feszültség támadt 
a lelkész és a gyülekezet között. Azt is említi, hagy a Ielkészi állások 
betöltése kapcsán egyes gyülekezetek nagyon a múltban élnek, mert 
többek között 3 lelkész meghallgatását igényli a választás előtt. Fel
adatnak látják, hagy a gyülekezeteknek még inkább diiakóniai közösség
gé kell lenniük és az egyetemes papságot még inkább gyakorolniuk kell.

7. Somogy-Zalai Egyházmegye
Nagy öröm, hogy az egyházmegyében sok fiatal lelkész szolgál. 

Nemzedékváltás történt az egyházmegyében. Ez a szolgálatok felfrissü
lését, dinamikus megújulását eredményezte. Aktívabbak lettek a gyer
mekbibliakörök, lendületet kapott az ifjúsági munka. Fiatal házasok 
találkozói, családi istentiszteletek segítik a gyülekezeteket. Különösen 
eleven a lelkipásztori látogatások szolgálata Kaposvárott, Zalaistvándon, 
Zalaegerszegen és Nagykanizsán. A bibliaórák száma általában megkét
szereződött. A lelkészek sokat járnak a szórványokban. Negatívum, 
hogy több gyülekezet presbitériuma nehezen fogad el egy-egy közegy- 
házi döntést. Az esperes nagyobb fegyelmet és nagyobb rendet igényel 
több gyülekezettől.

8. Tolna-Baranyai Egyházmegye
A  kitelepítésekből korábban adódó nehézségek nagyobb részét az 

egyházmegyében legyőzték. Az egyházmegye organizmusa jól működik. 
A ielkészi szolgálatot mindenütt elevenség jellemzi. Járművek rendel
kezésére állnak a lelkészeknek a szórványszolgálat végzésére. A lelké- 
szi javadalmak megfelelőek a korábbi .évektől eltérően. Negatívum, 
hogy meghosszabbodtak a szórványutak. Több gyülekezet társítása után 
számos .lelkészre sokkal több feladat hárul, ami lelkileg és fizikailag is 
igénybe veszi őket. Az LMK-ról több lelkész hiányzik szolgálati okok
ból. A jövőt illetően a Ielkészi munka racionalizálását látja fontosnak 
az egyházmegye esperese.

Néhány kiemelkedő szolgálat

Számos lelkészünk nevét kellene a már említetteken kívül kiemelnem. 
Erre .most nincs idő, mégis nem lehet nem említenem Táborszky László 
esperes nevét, aki 4 évi megfeszített munkával szervezte meg, irányítot
ta és vitte véghez a békéscsabai nagytemplom felújítását. Nem volt -még 
példa egyházunkban arra, hogy egy ilyen nagyfokú renoválást egy lel
kész maga szervezzen meg, a munkásokat maga keresse meg és azokat 
maga irányítsa. Ő volt az, aki a szükséges anyagot i.s ehhez megfelelő 
állami támogatással biztosította. Köszönjük kitartó, és hűséges szolgá
latát. Isten áldja meg érte.

A köszönet szava

Köszönöm minden egyházkerületi tisztésgviselőnek, elsősorban Szi
lágyi Béla egyházkerületi felügyelőhelyettesnek megbízható és az egy
házkerületi murikat mindenben segítő szolgálatát. Szeretettel gondolok 
minden munkatársamra, Szemerei Zoltán osztályvezetőre és Leidal Já
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nosra, aki az egyházkerület gépkocsiját vezeti. Külön -szeretném erről 
a helyről is köszönteni Friedrich Lajosnét, a püspöki hivatal titkárnő
jét, aki ezt a szolgálatát 25 éve tölti be. Köszönöm hűségét és jó  mun
káját, Kérem rá Isten gazdag áldását.

D. Dr. Káldy Zoltán

Béke Istennel — béke a világban
Püspöki jelentés az Északi Egyházkerület közgyűlése előtt

Az Egyházkerületi Presbitériumnak évenként és az Egyházkerületi 
Közgyűlésnek háromévenként tartott tanácskozásai kettős célt Szolgál
nak: számot adnak az elmúlt egyéves, illetve hároméves időszakról és 
előre tekintenek hittel és felelősséggel. Most egyházkerületi közgyűlésre 
jöttünk össze. Hároméves időszakról — a nyolcvanas évtized első három 
évéről — kell számvetést készítenünk Isten mértéke alatt és emberek 
előtt. Mert Isten ítélete ugyan a döntő az egyház számára. De az apos
tol szerint az emberek előtt is számot kell adnunk (lPt 3,15), különö
sen is a ránk bízottak előtt.

Ebben a számadásban és tervezésben — érthető módon — rendkí
vüli jelentősége van annak a konkrét világhelyzetnek, melyben ma 
élünk; magyar népünk, társadalmunk erőfeszítéseinek, amelyekkel ma 
sorsát alakítja; és egyházunk, gyülekezeteink helyének a nagyobb öku
menikus összefüggésekben, a Luther-évben és a Lutheránus Világszö
vetség budapesti világgyűlése előtt. Egyházkerületünk életéről ezért elő
ször ezekben a szélesebb összefüggésekben kívánok szólni. Jelentésem 
második részében térek rá egyházkerületünk és gyülekezeteink belső 
életére az elmúlt három esztendőben.

Világunk halálos veszélyek között

Nem foglalkozhatunk reálisan egyházkerületünk életével és szolgá
latával az elmúlt időszakban anélkül, hogy ne szóljunk a XX. század 
nyolcvanas éveinek világáról, amelyben ma élünk. Négy és fél milliárd 
ember, hat világrész — mi az, ami összeköti velük személyes életünket 
és gyülekezeteink életét? Az első fontos összekötő szál az, hogy vala
mennyien Isten teremtményei, egymásnak tehát testvérei vagyunk. Tud
ják-e ezt azok a keresztyének is, akik néha csak kézlegyintéssel pró
bálják elintézni a világért, minden ember sorsáért Isten előtt viselt 
felelősségüket?

A második összekötő szál az a halálos veszély, amely világunkat, 
benne hazánkat és egyházunk életét is fenyegeti. Realizáljuk-e lelkiis
meretünkben a ránk bízottak, családunk, gyülekezeteink, népünk és 
minden ember sorsa iránti felelősségünket, mikor ma egy nukleáris 
világégés szakadéka szélén járunk, amely tízezer fokos hőségben és 
halálosan fertőző sugárzásban égetné el gyermekeinket, otthonainkat, 
templomainkat és tenné lassú, kínos haldoklássá milliók, talán száz
milliók életét, ha egyszer rászabadulna ez a pokoli katasztrófa világunk
ra? Tudatában vagyunk-e a nagy embercsalád kétharmad része éhe
zésének, betegségeinek, mérhetetlen szenvedéseinek és lassú haldoklá
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sának? Gondolunk-e arra, hogy az emberi felelőtlenség éppen világunk 
iparilag fejlett részeiben fokozatosan pusztítja a természetet, a tiszta 
levegőt, a tiszta vizet, állat- és növényfajokat töröl le a teremtett világ 
gazdag színskálájáról, pusztítja Földünk energia-tartalékait és mind
ezzel a jövő emberi nemzedékek életlehetőségeit is?

Nem volt olyan jelentősebb nemzetközi egyházi vagy világi ta
nácskozás az elmúlt három esztendőben, amelyen éles hangsúllyal szóba 
ne kerültek volna ezek a halálos veszélyek, amelyek között élünk. Csak 
négy jelentős nemzetközi tanácskozásra utalok, amelyeken egyházunk 
is részt vett. A Lutheránus Világszövetség turkui ülésére Finnország
ban (1981), amely erőteljesen fölemelte szavát az evangélikus egyházak 
konkrét békeszolgálatáért. A világvallások moszkvai nagy találkozójára 
1982 tavaszán, mely az élet isteni ajándékának védelmére hívta föl a 
népeket, kormányokat és minden vallás híveit. A világ békemozgal
mainak és szervezeteinek fontos találkozására ez év tavaszán Prágában, 
amelyen az egyházak képviselői is részt vettek. És az Egyházak Világ- 
tanácsa nemrég összehívott világgyűlésére a kanadai Vancouverben, 
amely megrendítő módon juttatta kifejezésre: nincs „emberi jövő ma
radandó béke nélkül és nincs maradandó béke társadalmi és gazdasági 
igazságosság nélkül modern világunkban.

Istennek legyen hála azért, hogy ma már végre túl vagyunk azo
kon az éveken, amikor nemzetközi egyházi tanácskozásokon még szóhoz 
juthattak olyan nézetek is, hogy világunk sorsa, az emberségesebb, 
igazságosabb világrend és közös nagy emberi kérdéseink nem tartoz
nak az egyház felelőssége körébe. Ha lennének még itt-ott olyan ke
resztyének körülöttünk, akik ennyire lemaradtak a világ egyházaitól, 
azokat ne csak az egyházak mai magatartása, a Luther-év üzenete a 
hit és szeretet összefüggéseiről és a világ egyházainak vancouveri üze
nete figyelmeztesse, hanem Isten igéjének igazabb és mélyebb megér
tése is: az Istenbe vetett hit valósága és a szeretet konkrét feladatai 
egész világunkban, közelben és távolban, elszakíthatatlanok egymástól!

Ma már nem arról folyik a vita a világ egyházaiban, hogy kell-e 
részt vennünk a világ életét és békés jövőjét fenyegető atomihalál és az 
emberiség jelentős részét, természeti környezetünket pusztító tényleges 
halál elleni világméretű emberi erőfeszítésekben. Ma arról folyik a 
vita közöttünk: milyen eszközökkel, hogyan tehetik a legnagyobb szol
gálatot az egyházak a „hármas halál” elleni nagy küzdelemben? Hadd 
foglaljam itt is össze röviden, amiről nemrég a Békekutatók X. Nem
zetközi Kongresszusán Győrött szóltam. Az egyházak ma szinte kivétel 
nélkül elvetik az „igazságos háború” elméletét, elítélnek minden, még
oly tetszetős igazolási kísérletet a halálos fegyverkezési verseny foly
tatására. Az egyházak egyöntetűen támogatják a nemzetközi vitás kér
déseknek kizárólag tárgyalásokkal való megoldását. Támogatnak min
den törekvést a nukleáris és hagyományos fegyverzetek kölcsönös és 
általános leszerelésére. Nagy többségükben követelik a nukleáris fegy
verzetek azonnali „befagyasztását” a jelenlegi vagy alacsonyabb szinten. 
Szembefordulnak a „kölcsönös elrettentésen alapuló béke és biztonság” 
hamis elméletével. És a béke alapvető feltételének látják az igazsá
gosság és humanitás érvényesülését minden faj és minden nép számá
ra. Ezért az egyházaknak és hívőknek mindenütt konkrét, segítő lépé
seket kell tenniük, hogy épüljenek a gyűlölet helyett a népek és fajok 
közötti bizalom hidjai; szembe kell szállniuk a pszichológiai hadvise
lés hazug propagandájával; hosszútávú, békére nevelési programokat
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kell kidolgozniuk; támogatniuk kell hívők és nemhivők erőfeszítéseit 
mindenütt a világon a béke és világméretű igazságosság, emberiesség 
érdekében; és a saját eszközeikkel is — igeszolgálatukkal, imádságaik
kal és diakóniai szolgálatukkal — cselekvően és fáradhatatlanul kell 
végezniük ezt a sokoldalú feladatot.

Közös szolgálat népünkért és társadalmunkért

Az a szorosabb érteleimben vett „világ” , amelyben egyházunk élete 
az elmúlt három esztendőben végbement, szeretett hazánk és magyar 
népünk élete, szocialista társadalmunk mai kontextusa.

Hazai egyházunk életét változatlanul az 1948-ban lefektetett jó 
alap — egyházunk és az állam közötti Egyezmény — határozza meg. 
Ez az alapvető megegyezés biztosította az elmúlt hároméves időszak
ban is gyülekezeteink nyugodt, biztonságos életkereteit, egyházunk szé
leskörű szolgálatát. Az Egyezmény ilyen meghatározó jelentősége nem 
jelenti azonban azt, hogy az évek során egyház és állam között kiala
kult jó viszony nem változott, — ellenkezőleg, ez a jó viszony tovább 
épült és új, értékes vonásokkal gazdagodott.

Az egyik ilyen örvendetes, új vonás az egyházak értékteremtő és 
értékőrző szolgálatának — elsősorban ilyen etikai szolgálatának — foko
zott felismerése a saját sorainkban, de társadalmunk széles köreiben 
is. Hazai egyházaink — a keresztyén hit és az üdvösség szolgálatától 
elválaszthatatlanul — a múltban is a humanitás, az erkölcsi és szellemi 
értékek, a . nemzeti és egyetemes kultúra értékhordozói voltak. Ezt a 
szolgálatot egész szívvel vállaljuk népünk új történelmi útszakaszában, 
a szocialista társadalom építésének idején is. Konkrét vonatkozásaiban 
utalok itt hazai egyházaink — így evangélikus egyházunk — szolgála
tára a családi etika területén; az elválások ellen; az alkoholizmus, a 
kábítószerek, a prostitúció, az öngyilkosságok elleni közös küzdelem
ben; a gyermekek, veszélyeztetett fiatalok, elhagyott öregek védelmé
ben; a testi vagy lelki sérültek integrálásáért a társadalomban; a be
csületes munkaerkölcs érdekében — mindezt hitbeli vagy világnézeti 
különbségekre való tekintet nélkül. Az emberség, a humanitás végső 
alapjaira vonatkozóan vannak közöttünk lényeges eltérések. Ezeket .sem 
a keresztyének, sem a marxista világnézet vallói nem kívánják elmos
ni vagy elhallgatni. De kétségtelen az is, hogy az emberséges társadal
mi magatartásban nagyon sok olyan közös emberi-erkölcsi érték van, 
amelyet más-más alapokról indulva együtt vallunk és gyakorlunk.. Az 
igazi humanitás és az igazi hazaszeretet, népünk életéért vállalt erköl
csi felelősség területén evangélikus egyházunknak is gazdag hagyomá
nyai és jelenvaló értékei vannak. Ezeket az értékeket hazánk, mai tár
sadalmunk iránti szeretettel és felelősséggel kívánjuk tudatosítani és 
gyakorolni. örülünk annak, hogy az egyházaknak és a hivő embereknek 
ezt a pozitív, értékteremtő és értékőrző szolgálatát elismeri társadal
munk, elismerik népünk felelős vezetői is. Bizalmukat mi is bizalom
mal, segítőkészségüket felelős szeretettel, konkrét tettekkel viszonozzuk.

A másik fontos jelenség egyházi életünk legutóbbi hároméves út
szakaszában az a magasszintű dialógus, amely különböző formákban 
kialakult és elevenen folyik hazánkban keresztyének és marxisták kö
zött. Csak három konkrét jelenségre utalok, amelyekben magam is ak
tív módon részt vállalhattam. Az 1981 tavaszán a Magyar Televízió mil

26



liós nyilvánossága előtt tartott dialógusra ezen a címen: „Párbeszéd a 
párbeszédről” . Az 1981 őszén marxista valláskutatók és protestáns teoló
gusok között megindult tudományos dialógusra Debrecenben. És a kö
zeli napokban Luther és a reformáció jelentőségéről marxista filozó
fusok, világi tudományos kutatók és protestáns teológusok között Sop
ronban megrendezendő tudományos szimpozionra. Ez a párbeszéd fo
lyik ezenkívül a hazai — világi és egyházi — sajtó hasábjain, a Ma
gyar Rádióban és az élet sok más szintjén, a „hétköznapok dialógusá
ban” a családokban és munkahelyeken. Mi egyházi oldalról kettős nagy 
értékét valljuk ennek a szélesebb és szűkebb körökben folyó, tudo
mányos szintű vagy gyakorlati vonatkozású párbeszédnek. Az egyfelől 
egymás igazabb, teljesebb megismerésére vezet és az egymás meggyő
ződése iránti tiszteletet erősíti. Másfelől azzal, hogy a közös etikai cé
lokat és tennivalókat is megvilágítja, segít bennünket a társadalmi 
együttélésben, a keresztyén szeretet és szolgálat új meg új területei
nek felismerésében és gyakorlásában.

A hazai és a világ-ökumené munkamezején

A „harmadik kör”, amelyben az elmúlt három év során szolgálatunk 
végbement, a hazai és a világ-ökumené területe volt.

A hazai egyházak viszonylatában továbbfejlődött, új vonásokkal 
gazdagodott az egyházak közös szolgálata, elsősorban a békedialkónia 
ás a közös társadalmi-társadailometiikai értékek területén. Hálásak va
gyunk a Magyarországi Egyházak ökumenikus Tanácsában a testvér 
protestáns egyházakkal és az ortodox egyházzal kialakult hitbeli és szol
gálat-közösségért, amelyben egymás teológiai igazságai és gyakorlati ta
pasztalatai által gazdagodhattunk. A római katolikus egyházihoz való 
viszonyunk a II. Vatikáni Zsinat óta sokat fejlődött, de sok területen — 
így például a vegyesházasságok kérdésében is — még rendezésre vár. 
Jók 'és értékesek kapcsolataink a hazai izraelita hitközösséggel is.

A világ-ökumené — az egyházak világméretű közössége — területén 
számos nagyjelentőségű tanácskozáson vehettünk részt. Ezekre 'később 
visszatérek. Itt csupán néhány jellegzetes vonásra kívánok rámutatni 
az ökumenikus mozgalom közelmúlt időszakából. Először is, minden ed
diginél erőteljesebben jelentkezett a világ egyházaiban és a nemzetközi 
egyházi szervezetekben a diakóndai felelősség — röviden így jelölhetjük 
meg — a békéért és az igazságosságért az emberviliág életében. Amit a 
magyar egyházak, egyházunk is oly régóta hirdettek, mintha véglegesen 
„áttört” volna az ökumené legszélesebb területén is, ti. hogy az evan
gélium szolgálatának lényeges része a szeretet konkrét szolgálata a tel
jes emberi életért: a lelki kenyérért és a mindennapi kenyérért; az örök 
életért és az emberséges földi életért; az Istennel való békességért és a 
fajok, népek, emberek közötti földi békéért. Szívből örülünk ennek a 
fejlődésnek és erősíteni akarjuk azt további szolgálatainkkal.

Másodszor: egyre erőteljesebben jelentkezik az egyházak ökumeni
kus mozgalmában az a felismerés, hogy az egyházaik szétszaikadozottsá- 
ga ellen, egységükért való fáradozás nem jelentheti a saját egyházi ér
tékeink föladását; ellenkezőleg, egymást kell ezekkel gazdagítanunk, az 
egymást 'megbecsülő, konciliáris közösségben. Ugyanakkor az egyházak 
egysége sohasem öncél és végcél, hanem eszköze Isten teremtő akara
tának az egész embervilág, a fajok és népek egysége szolgálatában.
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Az elmúlt három éviben i s nagyon, sokat fáradoztunk, igaz, sokat is 
gazdagodtunk a nemzetközi evangélikus és ökumenikus kapcsolatok épí
tésében. Ezáltal nemcsak országos egyházunk élete gazdagodott, hanem 
gyülekezeteink élete, híveink látóhatára is szélesedett. Ez idén Luther 
Márton születésének 500. évfordulója megünneplése gazdagította meg 
rendkívüli mértékben ökumenikus életünket és kapcsolatainkat. Jövőre 
még nagyobb esemény előtt állunk: vendéglátó házigazdái leszünk a vi
lág 70 milliós evangélikussága, száz evangélikus egyház nagy világta
lálkozójának Budapesten. (Hadd kérjem ezen a helyen is egyházunk min
den gyülekezetét, egyházikerületünk minden lelkészét, munkatársaikat 
és miniden hívünket, szeretetük teljes felelősségével koncentráljanak az 
előttünk álló hónapokban egyházunk 'történetének erre a rendkívüli, 
nagy eseményére, a Lutheránus Világszövetség VII. világgyűlésére hazánk 
fővárosában!

Az egyházkerület, egyházmegyék és gyülekezetek élete

És most forduljunk oda a „legbelső kör” : egyházkerületünk, egyház
megyéink és gyülekezeteink élete felé az elmúlt három esztendőben.

Egyházkerületünk életében fontos személyi változások történtek. 
Nyugdíjazását kérte dr. Ottlyik Ernő püspök és átvette a Magyarországi 
Egyházak ökumenikus Tanácsa főtitkári tisztét. Ezt követően 1982 nya
rán az egyházkerület gyülekezetei teljes egyhangúsággal dr Nagy Gyula 
teológiai professzort választották meg püspökké. Beiktatása dr. Káldy 
Zoltán püspök-elnök szolgálatával 1982. szeptember 25-é,n ment végbe, 
széleskörű hazai és nemzetközi részvétellel. Súlyos veszteség volt egyház
kerületünk életében két legmagasabb világi tisztségviselőjének halála. 
1982-ben hazatért Urához dr. Szelényi Gusztáv világi főjegyző és 1983 
őszén dr. Mihály Dezső, az egyházkerület felügyelője. Áldott szolgálatuk 
emlékét hálával őrizzük meg szívünkben. A kerület helyettes felügyelői 
tisztét Kari (Károly budai egyházmegyei felügyelő vette át, akit e helyről 
is szeretettel és tisztelettel köszöntök. Itt szeretném megköszönni a gyü
lekezetekből kapott nagyon sok meghívást és szeretetük sokféle jelét. 
Mindig nagy öröm és erősítés volt számomra találkozni gyülekezeteink
kel lelkészavatások, templomszentelesek, gyülekezeti jubileumok és más 
ünnepi események alkalmából.

Az Egyházkerület Presbitériuma évenként ülésezett. Kerületünk éle
tében is nagy esemény volt az új országos Énekeskönyv bevezetése. 
Örömmel kapcsolódtunk be az országos lelkészkonferenciák, diakóniai 
konferenciák és ifjúsági konferenciák munkájába. Három kerületi lel
készvizsgáin 16 fiatal lelkész és lelkészi női munkatárs szerzett lelkészi. 
egy pedig német nyelvű szolgálatra jogosító oklevelet. Az egyházkerületi 
szakelőadók jelentései további, részletes ismertetést adnak majd az 
Északi Egyházkerület életéről az elmúlt három esztendőben.

Az egyházmegyék életére térve át, néhány személyi változás történt 
az elmúlt időszakban. Elbúcsúztattuk tisztségükből Berzsenyi Miklós és 
Sohmidt János felügyelőket és beiktattuk Szabó István és Kiss Attila 
felügyelőket a Vas, illetve Veszprém megyei egyházmegyében. Az egy
házmegyék újraválasztották a budai, győr-soproni és hajdú-szabolcsi 
egyházmegyék elnökségét. Isten kegyelme maradjon tisztségükből tá
vozó, azt megkezdő és folytató testvéreinkkel! Az egyházmegyék életé
ben nagyon fontos szerepet töltenek be a lelkészi munkaközösségek és 
az egyházmegyei presbiteri napok. Nyolc lelkészi munkaközösségünk át
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lag havanta ül össze teológiai és gyakorlati kérdések közös megvitatá- 
sáira, a Lelkészi fraterniitás ápolására. Az elmúlt bárom év során egyház
kerületünkben 220 lelkészi munkaközösségi ülést tartottunk. Az egyház- 
megyei presbiteri napok ás fontos szolgálatot végeznek. Szeretném fel
hívni az egyházmegyéket, éljenek gyakrabban ezzel a fontos szolgálati 
lehetőséggel! Csaknem minden egyházmegyében megtartottuk már az 
idei Luther-év ünnepi megemlékezéseit, püspöki vagy professzori elő
adói szolgálatokkal. Az egyházmegyékben külön lelkész-előadók foglal
koznak az igehirdetés, a diákonia, a gyülekezeti segély, az egyházi sajtó 
•és az egyházi ének és zene kérdéseivel. Szolgálatukat itt ás hálásan 
köszönöm.

A gyülekezetek életére térve át, először néhány fontos statisztikai 
adatot szeretnék közölni s ezeket értékelni. Egyházkerületünk gyüleke
zeteinek élete, az elmúlt három óv adatait összehasonlítva, általában sok 
örvendetes vonást m utat, de néhány komoly figyelmeztetést is magáiban 
foglal. Az 1080. és 19-82. .esztendő adatait összevetve, csaknem ezerrel 
nőtt az istentiszteletek, felnőtt ifjúsági és gyermekbibliaórák száma 
(34 395 és 35 226). Csaknem kétezerrel nőtt az úrvacsorázók száma 
(64 850 és 66 666). Viszont csökkent a keresztelések, esketések és konfir
mációi, valamint hitoktatásban részesülők száma (keresztélések: 1629-ről 
1506-ra; esketések 614-ről 455-re; konfirmációi oktatás 12l7-ről 1078-ra; 
hitoktatás 766-ról 671-re). Igaz viszont, hogy a hitoktatási órák száma 
növekedett (1714-ről 2189-ire). Sajnálatos módon csökkent a lelkipásztori 
látogatások száma is (41 057-ről 38 445-re). Jelentősen megnövekedett 
híveink anyagi áldozatkészsége. Gyülekezeteink összbevétele 1980 és 
1982 között — három év alatt — csaknem egyharmadával nőtt 31 millió 
forintról 40 és fél millió forintra). A gyülekezetekben tartott hét köte
lező offertórium összege 228 ezer forintról (1980) 312 ezer forintra (1982) 
emelkedett. Igen jelentős az egyházi építkezésekre fordított összeg is 
(1980: csaknem 12 millió; 1981: csaknem 5 milliió; 1982: több mint 8 és fél 
millió forint).

Milyen következtetéseket vonhatunk te ezekből az adatokból? Hozzá
teszem ehhez személyes tapasztalataimat is a gyülekezetekben tett láto
gatások és a lelkészekkel folytatott pásztori beszélgetések alapján. Öröm
mel és hálaadással szólhatunk a kisebb lelkészi létszám ellenére az 
istentiszteletek és bibliaórák, a hitoktatási órák, valamint az úrvacso
rában részesülők együttes számának növekedéséről, különösen ha arra 
a sok hűséges lelkész! munkára gondolunk, amely anyagyülekezetekben, 
társgyülekezetekiben, fíliákban és szórványokban ezek mögött a szürke 
adatok mögött van. Egy évben 23 ezer istentisztelet, 5 és fél ezer felnőtt 
és 7 ezer gyermek- és ifjúsági bibliaóra, 66 és fél ezer úrvacsorázó: 
milyen ajándékai ezek egyházi életünknek, milyen alkalmai a Szent
lélek életteremtő munkájának! Köszönjük a szolgálattevők hűségét és 
minden elvégzett szolgálatát!

Öröm és Isten iránti hálára indító tény, hogy erőteljesen növekedett 
híveink anyagi áldozatkészsége templomaikért, parókiákért, gyülekezeti 
életükért. Magam is tanúja vagyok kerület-járásom során, számos gyüle
kezetünk milyen óriási anyagi áldozatokat hoz évek során keresztül 
temploma, gyülekezeti háza, lelkészlakása megújításáért és a lelkészi 
fizetés emeléséért. Köszönjük híveinknek ezt a várakozásainkat is sok
szor megszégyenítő, hatalmas áldozatkészséget, egyházszeretetük meg
ragadó jeleit, öröm  Látni újuló falvainkban és városainkban, hogy egy
házi épületeink — sokszor nagyértékű műemlékek — semmivel sem 
maradinak el ebben a vonatkozásban.
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Hálaadással.említem meg, hogy gyülekezeteinkben nőtt az egyházi 
szeretetintézmények iránti felelősség. Szeretetintézményednk felbecsül
hetetlen értékű szolgálatot végezhettek és jórészt maguk is jelentős mo
dernizáláson, részben bővítésen mentek keresztül. Külön öröm volt or
szágos diakóniai munkánk egy újabb, fontos munkaágának megindulása 
ebben az évben. Az Alkoholizmus Elleni Evangélikus Szolgálat ez év 
őszén már meg is tartotta első konferenciáját (Hőtan.

Ugyanakkor gonddal és Isten előtti felelősséggel kell számbavennünk, 
hogy vannak negatív jelenségek is gyülekezeteink életében. Ilyen nega
tív jelenségek a keresztelésben, egyházi esiketésben, konfirmációi és hit
oktatásban részesülők számának csökkenése és — ami pedig közvetlenül 
a lelkészi szolgálatra vonatkozik — a lélkipásztard látogatások bizonyos 
mértékű visszaesése. .Egyházi szeretetintéziményeink rést ben jelentős 
személyi munkaerő-gondokkal küzdenek. Szükség van a lelkészi után
pótlás növekedésére is Teológiai Akadémiánkon.

Szeretném az egyházkerület életéért felelős pásztor szeretetével és 
figyelmeztetésével kérni 'és felhívni minden szolgatársamat: az egyházi 
élet messzemenően biztosított külső, szervezeti és anyagi életkeretei kö
zött tegyenek meg mindent, a gyülekezetek belső, lelki épüléséért: a 
szülők, a házasulandók, az egyházi oktatásban részesülők iránti felelős
ség ébresztéséért — és ami mindezzel a legszorosabban összefügg — a 
lelkipásztori gondozás lelkiismeretes végzéséért. Igaz, hogy a szekulari
záció világjelenség, egyháziunkat sem kerüli el. De még többször a meg- 
fáradás, a kényelem, a beletörődés, a lelkészi élet példaadásának hiánya 
és az evangélikus hithűség gyengesége (pl. a vegyesházasságokban) is 
közrejátszanak az említett negatív jelenségekben. Reménységgel hiszem, 
hogy az említett negatív számadatokon lehet és kell is változtatnunk.

Püspöki szolgálataim

Nagyon röviden számadással tartozom a Közgyűlésnek az elmúlt év 
októbere óta végzett, legfontosabb püspöki szolgálataimról.

Harmincnyolc vidéki és fővárosi gyülekezetben, valamint szeretet- 
intézményben végeztem ez alatt az egy év alatt szolgálatokat. Ezek: 
Budafok (gyülekezeti ház avatása) — Nagyalásony (templomszentelés)
— Budapest-Üllői úti Szeretetotthon (három alkalommal istentisztelet)
— Salgótarján (templomszentelés), — Nyíregyháza (Élim-kápolna oltár
kép-avatása) — Debrecen (százéves gyülekezeti jubileum) — Celldö- 
möik (gyülekezeti ház avatása) — Budapest-Kelenföld — Kerepestarcsa, 
Szeretetotthon — Budapest-Csepel (istentisztelet és ökumenikus imahét)
— Győr ('lelkészavatás, gyülekezeti ház avatása, Szeretetotthon) — Mis
kolc (istentisztelet, Luther-ünnepség) — Budapest-Óbuda — Budapest- 
Budahegyvidék — Sopron (egyházmegyei Luther-ünnep) — Alsóság (lel
késznő avatása) — Ősagárd (gyülekezeti ház avatása) — Felsőpetény — 
Gyenesdiás (Szeretetotthon, egyházmegyei LMK-ülés) — Ajka (egyház
megyei presbiteri nap) — Nemeskór (gyülekezeti nap) — Szombathely
— Körmend Nédasd — Szilsárkány (lélkésznő-avatás) — Budapest-Deák 
tér (lelkészavatás) — Bakonyszomlbathely (egyházmegyei közgyűlés) — 
Nyíregyháza (egyházmegyei közgyűlés, lelkészavatás, lelkész iktatás, egy
házmegyei Luther-nap, Szeretetotthon) — Debrecen — Nagybörzsöny — 
Balassagyarmat (országos diakóniai konferencia) — Szügy (diakóniai 
ünnep) — Szombathely (egyházmegyei közgyűlés) — Kőszeg (egyház
megyei Luther-ünnep, harangszentelés, gyülekezeti jubileum) — Nemes-
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csó (templomszentelés). — A budavári püspöki gyülekezetben 16 szolgá
latot végeztem.

Üsszesen tíz egyházmegye lelkészi munkaközösségi ülésein és köz
gyűlésein végeztem istentiszteleti és előadói szolgálatokat. Nyolc hazai 
országos egyházi konferencián és nagyszámú egyházi bizottsági ülésen 
vettem részt. Bemutatkozó látogatásokat végeztem a hazai egyházak ve
zetőinél 'és Budapest főváros, Győr-Sopron megye, Vas megye, Hajdú- 
Bihar megye és Szabolcs-Szatmár megyei tanácsai vezetőinél. Tagja 
vagyak a Magyar BN'SZ Társaság Intéző Bizottságának és részt vettem 
ülésein; ugyancsak a Hazafias Népfront és az Országos iBéketanács 'több 
ülésén is. Igehirdető szolgálatot és magyar, angol és német nyelvű ün
nepi köszöntést végeztem a Magyar 'Rádióban. Előadást tartottam a X. 
Nemzetközi Békekutató Kongresszuson Győrött.

Nagyszámú cikket, tanulmányt írtam hazai egyházi és világi lapok
ban és külföldi egyházi folyóiratokban.

Az elmúlt egy év sorén 12 alkalommal — összesen 12 hét időtartam
mal — végeztem külföldi egyházi hivatalos szolgálatokat. Interlakenben 
(Svájc) előadást tartottam a nyugat-európai egyházak konferenciáján. 
— Genfben két alkalommal tettem látogatást az egyházi világszervezetek 
és az európai egyházszervezet vezetőinél. — Részt vettem a Luther-év 
ünnepségeim az NDK-ban két alkalommal, a megnyitó ünnepségeken 
Bisenaoh-Wartburgban és a Magdeburgi Egyházi Napokon, többféle szol
gálattal. — Vezettem a magyar egyházak héttagú delegációját a Nürn
bergi Magyar Egyházi Héten, szolgálatok sorával. — Részt vettem az 
Európai Egyházak Konferenciája teológiai tanácskozásán Goslarban 
(NSZK). Társelnöke voltam az Európai Egyházak Konferenciája Moszk
vában megrendezett leszerelési tanácskozásának. — Látogatást tettem 
Pozsonyban a Szlovákiai Evangélikus Egyház vezetőségénél és Frank
furtban a Lelkészegyesület vezetőségénél (NSZK). — Tagja voltam a ma
gyar evangélikus delegációnak az 'EVT nyári vancouveri világkonferen
ciáján és az a megtiszteltetés ért, hogy a világgyűlés megválasztott a 
Központi Bizottság tagjává. — Végül vezettem egyházunk delegációját 
a Lutheránus Világszövetség Nápoly közelében (Itália) megrendezett 
Európa-konferenciáján ez év szeptemberében. — Minden elvégzett szol
gálatért legyen Istené a hálaadás!

Búcsúvétel, köszöntés, köszönet

Egyházkerületünlk belső életének áttekintése után szomorú szívvel 
veszek búcsút azoktól a szolgatársainktól, akiket az élet és halál Ura 
hazahívott magához. Eltávozott közülünk Lukács István (Győr), Lukácsy 
Dezső (Tét), Szabó Kálmán .(Lébény), Kiss Samu (Nagybarát — Cleve
landi, Túrmezei Sándor (Hernádvécse), Solti Károly (Piliscsaba), Csákó 
Gyula (ny. püspöki titkár), Breuer Oszkár (Szirák), Tekus András (Cell- 
dömölk), Szakáts László (Lajoskomárom), Mészáros Sándor (Rajka), 
Pálfy Mihály '(Sárszentmiklás), Csőváry Dezső-(Kétbodony), Rusznyák 
Ferenc (Sopron), Dombi László (Felpéc). Emlékezetük legyen áldott kö
zöttünk !

Szeretettel búcsúzunk az elmúlt időszakban nyugalomba vonult szol
gatársainktól: Buchalla Ödön (Sajókaza), Révész László (Bér), Smidé- 
liusz Ernő (Répcelak), Kovács Géza (Győr), Ferenczy Vilmos (Szilsár
kány), Weltler Ödön (Ágfalva), Zoltán László iŐrimagyarósd), Kaposvári 
Vilmos (Budapest-Csillaghegy), Lehel Ferenc (Szombathely), Rác Ernő
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(Szakony), Ruttkay Eleimér (Budahegyvidék), Scholz László (Hatvan), 
Szabó Lajos (Kőszeg), Tarján Béla (Nyíregyháza), Baráth József (Urai- 
újfalu), Kajos János (Nagyveleg), Megyer Lajos (Nyiregyháza), dr. Lehel 
László (Budai Szeretetotthon), Turcsányi Károly (Budai Szeretetotthon) 
és Hubert István (Csorna). Hálás szívvell köszönjük hűséggel végzett 
szolgálatukat és nyugalmuk 'éveire Isten áldását kérjük.

Szeretettel és b izalommal köszöntjük újonnan szolgálatba lépett, 
fiatal szolgatársainkat: ifj. Bence Imre (Beled), Bencéné Szabó Márta 
(Szilsárkány), ifj. Hegedűs Lajos (Veszprém), Cserági István (Ózd), La- 
borczi Géza (Nyíregyháza), Laborcziné Sztankó Gyöngyi (Nyíregyháza), 
Tekusné Szabó Izabella (Győr), Nagy László (Celldömölk), Nagyné Fe- 
renczy Erzsébet (Boba), Pecznyilk Ilona (Alsóság), Fábián Ferenc (Öri- 
magyarósd), Kiss Péter (Komárom), Zaveczky József (Szirák), ifj. Ma- 
gassy Sándor (Csorna), Havasi Kálmán (kerületi lelkész), Karcsics Mag
dolna (Budavár), Pintér Mihály (Nagyveleg), Szabó László (Esztergom). 
Isten gazdag kegyelmét kérjük minden szolgálatukra!

Jelentésem végére értem. Szívből jövő köszönetemet fejezem ki Or
szágos Egyházunk vezetőinek, dr. Káldy Zoltán püspök-elnök úrnak és 
dr. Fekete Zoltán országos felügyelő úrnak, valamint a Teológiai Aka
démia professzorainak 'és az országos munkaágak vezetőinek áldozatos, 
értékes szolgálatukért. Hálás köszönetemet fejezem ki az-Egyházkerület 
nevében Miklós Imre államtitkár úrnak, az Állami Egyházügyi Hivatal 
elnökének, és minden munkatársának egyházkerületünk ügyeiben sokszor 
megtapasztalt, jóakaratai segítségükért. Őszinte, hálás szívvel köszönöm 
minden munkatársamnak, a püspaklhelyettes és a kerületi felügyelő- 
helyettes úrnak és a kerületi tisztségviselőknek, az egyházmegyei espe
res és- felügyelő uraknak, minden szolgatársamnak sokirányú, áldozatos 
szolgálatukat. Hálás köszönetét mondok a püspöki hivatalban Havasi 
Kálmán kerületi lelkész, ifj. Magassy Sándor volt kerületi segédlelkész 
és Ghiczi Ferencné irodavezető tisztviselő türelmes, nagyértékű minden 
segítségéért.

Mindenekfölött azonban Istené legyen a hálaadás és dicséret az egy
házkerület elmúlt három esztendejéért, minden elvégzett munkánkért! 
„Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek kö
zössége legyen mindnyájátokkal!” (2Kor 13,13).

Dr. Nagy Gyula

A reménység diakóniai összefüggései 
az Újszövetségben
(Akadémiai székfoglaló előadás)

Úgy gondolom, a téma kiválasztását nem kell különösképpen meg
indokolnom. Amikor egyházunk megtisztelő bizalmából, s hitem sze
rint Isten akaratából ünnepélyesen is magamra vállalom az újszövetségi 
tanszék teendőinek ellátását, a felelősséget szolgálatáért, egyházunk 
már javában készül arra a nagy erőpróbára, amelyet a Lutheránus 
Világszövetség jövő évi budapesti nagygyűlése jelent számára. A tech
nikai előkészületek nem szoríthatják háttérbe a lelki, teológiai felké
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szülést, amely a nagygyűlés témájából adódóan — „Krisztusb an-remény- 
séggel a világért” — elsősorban reménységeink számbavételét és mér
legelését jelenti számunkra, különös tekintettel a több szempontból is 
lét vagy nemlét kérdése elé állított emberiség helyzetére. Előadásom 
ehhez a feladathoz szeretne néhány szemponttal segítséget nyújtani.

500 évvel ezelőtt született reformátorunk, Luther Márton szellemi 
öröksége viszont arra kötelez minket, hogy a reánk háruló feladatot 
teológusként, vagyis Istenre figyelve oldjuk meg. Nem a valóságtól való 
elfordulásra, elvont igazságok feszegetésére szóló ösztönzést jelent ez. 
Hiszen kevés olyan ember volt abban a korban, aki annyira érzékelte
volna a történelem rejtett áramlásait és annyira kész lett volna meg
felelni a kor kihívásainak, mint Luther Márton. A választ azonban 
nem magából a helyzetből próbálta kiolvasni, hanem Isten igéjében, 
pontosabban az élő Igében, Jézus Krisztusban kereste. Ezért kell ne
künk is — készülve a nagygyűlésre — egyforma igyekezettel reálisan 
megismerni a kort, amelyben élünk, és vallatnunk Isten igéjét, amély- 
ből élünk.

I .

Lehetetlen egyetlen előadásiba belezsúfolni mindazt, amit a re
ménységről az Újszövetség mond. Ennélfogva hosszmetszet helyett meg
próbálok keresztmetszetet adni, vagyis egyetlen igehelyből kiindulva
kibontani az újszövetségi reménység legfontosabb vonásait. Választá
som Pál apostol egyik kijelentésére esett, és nem véletlenül. Ö már 
Isten cselekvése felől nézve egy olyan korszakban adott számot a ke
resztyén reménységről, amelyben mi is élünk. Bármennyire különbözik 
is a 20. század az övétől, a mi korunk is hasonlóképpen Krisztus fel
támadása és eljövetele közé esik. Ezért a megváltozott terepen is egy
azon reménységgel járhatjuk utunkat.

A kiindulásiul választott ige pedig így hangzik: „Ha csak ebben az 
életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél sajnálatra mél
tóbbak vagyunk” . (IKor 15,19) Igaz ugyan, hogy ebben a kijelentésben 
Pál az eljövendő életre irányuló reménységre, illetve ennek nélkülöz
hetetlen voltára teszi a hangsúlyt. Ennek azonban lekipásztorii oka van. 
A korinthusiak reménysége a fetámadás perspektíváját veszítette el, 
ebben csonkult meg. Tesszalonikáfoan viszont az ellenkező előjelű in
tésre volt szükség. Ott a keresztyének közül némelyek annyira bele
élték magukat' a végső eseményekre vonatkozó ígéretek közeli meg
valósulásába, hogy „rendetlenül éltek” (IThess 5,14; 2Thess 3,11—13), 
vagyis elhanyagolták evilági tennivalóikat. De a hangsúly kérdése nem 
homályosíthatja el azt a tényt, hogy Pál kétirányú keresztyén remény
ségről tud: Krisztusban egyaránt reménység adódik a jelen életre 
és az ettjövendő életre.

Ebben az összefüggésben még valamire fel kell figyelnünk. Ha az 
idézett igeihely tágahb környezetét, az egész 15. fejezetet vizsgáljuk, 
feltűnik, hogy egy szó, mégpedig a mondanivaló hangsúlyos helyein, 
ismételten feltűnik, s ez a szó a: „kenosz” , magyarul: üres, hatástalan, 
eredménytelen. Először a 10. versben él vele Pál, ahol arról beszél, 
hogy a feltámadott Krisztustól kapott szolgálata, sok fáradozása nem 
lett eredménytelen. Tehát már ebben az életben jó irányba mozdít
hatta a dolgokat. Másodízben a 14. versben találkozunk a szóval. 
Mi történik akkor — teszi fel a kérdést Pál —, ha nem támadunk fel,
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s ami ezzel egyet jelent. Krisztus sem támadott fel? Akkor meddő 
lenne az igehirdetésünk, és meddő a hitünk is — feleli. A halál min
dent letarolna. S végül feltűnik a „kenosz” a fejezet záróversében, 
miután Pál több oldalról is megvilágította a feltámadás és örök élet 
reménységét. Mivel ilyen reménységünk van, „tudjuk, hogy a mi fára
dozásunk — ebben az életben — nem eredménytelen az Úrban” (58. v.). 
Tehát a kétirányú reménységünk szorosan összefügg egymással, nem 
nélkülözheti egymást. Hitünk és szolgálatunk eredményei a feltáma
dott Úrról tanúskodnak. Krisztus feltámadása viszont záloga a mi fel
támadásunknak. A feltámadás reménysége pedig fáradhatatlanná tesz 
a Krisztustól kapott feladatok elvégzésében. Valóban: zárt légtérben 
csak ideig-óráig dolgozhatunk.

Hogy a további lépéseket meglehessük, fontosnak tartom az új- 
szövetségi „elpisz” (reménység) szó tartalmának pontosabb meghatá
rozását. Van, amikor az „elpisz” a reménységünk tárgyát jelöli meg. 
így például Róm 5,2-ben, ahol a „dicsőség reménységéről”, vagy Kol 1,5- 
ben, ahol a „mennyben léhelyezett reménységről” van szó. Más eset
ben viszont a reménység szubjektív oldalát fejezi ki. Azt a lelki habi
tust, amellyel reménységgel tekintünk a jövőbe. „A kipróbáltság re
ménységet munkál, a reménység pedig nem szégyenít meg” — mondja 
Pál Rm 5,4—5-ben.

Az „elpisz”-.nek ez a kettős jelentése fontos információt rejt ma
gában a reménységről. Hogy reménységeink megvalósulhassanak elég
séges alappal kell rendelkezniük. Szükségünk van egy leaglább haj
szálnyi résre, a lehetőség valami minimumára, amelyen keresztül áttör
hetünk a jövőbe. De ez önmagában nem elég. Meg kell lennie a re
ménységnek bennünk is ahhoz, hogy ki tudjuk aknázni a léhetőséget. 
A reménységnek ez a két oldala is szoros kölcsönhatásiban áll egymás
sal. Feltételezi és erősíti egymást. Alap nélkül vak a reményünk. Csüg
gedten n,em ismerjük fel a lehetőségeket. Viszont kilátásaink remény
kedővé tesznek, s a reménykedőnek élesebb a szeme a lehetőségek rései
nek felfedezésére. Ennyiben hazug minden jóslat a világ jövőjéről, legyen 
az akár pesszimista, akár optimista. A világ sorsa nagymértékben attól 
l'ügg, hogy él-e még bennünk a reménység, vagy pedig feladtuk.

Az idézett igehelyből nyilvánvaló, hogy a kétirányú reménység 
alapja és ébresztője Jézus Krisztus. Reménységünk tehát nem a világ 
adottságaihoz, a történelmi szükségszerűséghez, az ember törhetetlen 
ilniakarásához vagy egy apokaliptikus, drámai végkifejlethez, szeren
csés véletlenhez kötődik, hanem egy meghatározott személyhez. A 
„Krisztusban” kifejezés elsősorban azt jelenti, hogy Isten általa 
nyújt reménységet az ember számára. A beié vetett hit egyúttal a jö- 
vőre tekintő reménység is. Természetesen személye azért lehet záloga 
a reménységünknek, mert Benne végtelen gazdag valóság, elpusztítha
tatlan minőség tárul fel számunkra. Ezért egy további kérdés vár vá
laszra: mi az „Krisztusban” , ami reménységre jogosít fel minket?

II.

A feltett kérdésre az Újszövetség ismerői számára önként adódik 
a felelet: a kétirányú, a jelen és az eljövendő életre irányuló remény
ségünknek alapja az a tény, hogy feltámadott Urunk van. Isten fel
támasztotta Öt a halálból, és hatalmat adott neki arra, hogy életre 
hívja azokat, akik a halál hatalmában vannak. Válóban sok igehely
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mutat ebbe az irányba. A feltámadott Űrnak van hatalma új életre 
feltámasztani már a földi élet során a bűn halálos szorításában vergő- 
dőket. „Krisztus halálra adatott bűneinkért, és féltámasztatott rneg- 
igazulásunkért” — vallja Pál Rm 4,25-ben. Rm 6,4-ban pedig így ír: 
„A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba hogy ami
képpen Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége által, úgy 
mi is új életben járjunk.” Ide kívánkozik az is, amit Jézus Jn 5,21-ben 
mond: „Mert ahogy az Atya feltámasztja a halottakat, és életre kelti 
őket, úgy a Fiú is életre kelti azokat, akiket akar.” De ugyanígy a Fel
támadott Űr a záloga az eljövendő életnek, a mi feltámadásunknak is. 
Most idézhetném az első Korinthusi-levél egész 15. fejezetét. Ehelyett 
inkább Fii 3,21-re hivatkozom:” (Az Úr Jézus Krisztus) az ő dicső
séges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket.”

Elegendő-e a feltámadott Űrra hivatkozni, amikor a Krisztuson 
alapuló .reménységeinket próbáljulk .megfogalmazná? A feltámadás tényét 
és jelentőségét minden más elé helyező teológiának megvannak a maga 
veszélyei is. Könnyen beletorkolhat a perfekcionizmusba és az ezzel 
karöltve járó triumfalizmusba. Mert a mindenek felett diadalmaskodó 
Krisztusra hivatkozva azt képzelheti az ember, hogy ő is túl van már 
minden megkötöttségen, és fölébe kerekedhet mindenkinek. Ugyan
akkor egy élettől elforduló, világmegvető magatartást is sugallhat. 
Ha Krisztus feltámadása megnyitotta előttünk az örök élet perspektí- 

 vaját, van-e értelme e bűntől és haláltól gyötört világ gondját ma
gunkra vennünk? — kérdi sók Krisztusiban hivő ember.

Hogy a Krisztus feltámadásának ténye, illetve ennek a ténynek 
elfogadása önmagában még nem vezet el helyes teológiai látásra, az 
jól lemérhető azon a zavaron, amely húsvét után fogta el a tanítvá
nyokat. Abból a kevés adatból is, amely erről az időszakról az Újszö
vetségben reánk maradt, jól kivehető bizonyos türelmetlenség és furcsa 
módon egyúttal passzivitás is a tanítványok magatartásában. Ez a ket
tősség minden bizonnyal azzal magyarázható, hogy meggyőződésük 
szerint Krisztus feltámadásával, elkezdődött a világ régóta várt meg
újhodása. Mivel azonban ez nem következett be, várakozó álláspontra 
helyezkedtek. Minek köszönhető, hogy a zavarban lévő tanítványi kör 
végül is vállalta a Krisztus által reájuk bízott szolgálatot a változatla
nul maradt viszonyok között is? Aligha tévedünk, ha az okot a Lélek 
kiáradásában keressük. A Szentlélek ajándékában, amely „emlékeztette'’ 
(Jn 14,26) őket arra, amit Jézus húsvét előtt mondott és cselekedett. 
Sok újszövetségi kutató véleményével ellentétben hangsúlyoznunk kell: 
a Jézus-ihagyomány döntő módon meghatározta a húsvét utáni keresz- 
tyénség életét.

Mert Jézus feltámadása csupán arról tanúskodik, hogy Isten ha
talmasan belenyúlt az események menetébe. Gyökeresen újat a bűn 
és halál világában nem is kezdhet más, csak az, „aki megeleveníti 
a holtakat, és létre hívja a neon létezőket” (Rm 4,17). De hogy tártál-'
mában ,mi az az új, amelynek győzelmes erejéről Krisztus feltámadása 
tanúskodik, egyedül Jézustól tudhatjuk meg.

Meglepő módon Jézus, legalább is a reánk maradt evangéliumi 
tudósítás szerint, az „eipísz” (reménység) szót soha nem ejtette ki a 
száján. Ezzel' szemben reménységben élt és cselekedett. Ezt a remény

35



ségét abban az örömhírben fejezte ki, hogy Isten országa, Istennek 
a próféták által megígért királyi uralma közel van. Vajon hogyan 
értette ezt Jézus? A jövő ígéretének-e, vagy pedig a jelen valóságá
nak? Ez a kérdés az újszövetségi tudományban mind a mai napig 
nyugvópontra nem jutott vitát eredményezett. (A vita történetéről és 
mai állásáról nemrégiben olvashattunk egy összefoglaló cikket W. G. 
Kümimel tolláiból — ThíLZ. 1982. febr. —)

Kétségtelen, Jézus nem egy kijelentéséből kitűnik, hogy Isten 
országának eljövetelét a jövő eseményének tartja. Ugyanakkor azt is 
sejteti — és ez elsősorban a példázatok képanyagából tűnik ki —, hogy 
Isten országa rejtetten már a jelenben is hat. Mégpedig az Ő szolgálata 
révén, aki Istentől kapott hatalmánál fogva tárja fel az igazságot Is
tenről és az ő akaratáról, bocsát meg bűnöket, ajándékoz új életet, 
szabadít meg démonikus megkötözöttségektől, gyógyít meg testi-lelki 
nyomorúságot és támaszt fel halottakat. „Ha én Isten ujjúval űzöm ki 
az ördögöket, akikor elérkezett hozzátok az Isten országa” (MK Lk 11,20) 
— mondja a kételkedőknek.

Hogyan lehetséges, hogy Isten országa rejtve marad sokak előtt, 
és nem számolnak vele? Mert az, ahogyan Jézus által a jelenben hat, 
nem fedi az Isten királyi uralma felől táplált elképzeléseiket és remé
nyeiket. Izrael népe azt várta, hogy Isten országa mindenkit térdre 
kényszerítő, mindent elsöprő hatalommal jelenik meg, igazságot szol
gáltat a kegyeseknek, és rájuk bízza a világ sorsának intézését. Jézus 
Viszont egészen másként fogta fel Istentől kapott megbízatását: „Az 
Emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szol
gáljon, és életét adja yáltságul sokakért.” (Mk 10,45) Ebben a leg
nagyobb áldozatra is kész szolgálatban látta az egyetlen eshetőséget 
arra nézve, hogy már ebben az életben jobbra fordulhatnak a dolgok. 
És ezt a (reménységét hagyta örökül számunkra is.

Ez lesz nyilvánvaló a Hegyi Beszédnek a békülékenységre, a házas
társi hűségre, az egyértelmű beszédre, az engedékenységre és az ellen
ség szeretetére vonatkozó, sokak által vitathatónak és túlzottnak tar
tott követelményeiből. Mert ezek nem rendkívüli erkölcsi erővel ren
delkező keresztyéneknek szóló evangéliumi tanácsok, vagy a hamaro
san bekövetkező vég előtti átmeneti időszak etikája, hanem a világ
ban pusztító gonosz egyetlen hatékony ellenszere.

Jézus szerint az eljövendő életre néző reménységünk is csak ebben 
a diakóniai összefüggésben lehet megalapozott. Mert nem feledkez
hetünk el arról, hogy a feltámadás órája egyúttal az ítélet órája is 
lesz. Az ítéletben pedig egyedül az fog számítani, hogy mit tettünk 
Jézus „kicsinyeivel” , azaz a szolgálatunkra szoruló embertársainkkal. 
Csak ez a szeretet, és az, akiben ilyen szeretet van maradhat meg 
Isten eljövendő, örök országában.

A feltámadás tényétől megzavart tanítványok megértették Jézus 
szándékát, mert a nekik szolgáló feltámadott Űrtói kapott erővel 
reménységgel indultak el a világiba a rájuk bízott szolgálát elvég
zésére, anélkül, hogy tekintély, tömeg vagy fegyver biztosította volna 
számukra a sikert. Ez a megértés tükröződik Pál szavaiban: „Azért 
a halál bennünk végzi munkáját, az élet pedig bennetek.” (2 Kor 4,12). 
Jánoséban szintúgy: „Ha a búzaszem nem esik a földbe és nem ,hal 
meg, egymaga .marad, de ha meghal, sokszoros termést hoz.” (Jn 12,24)

*
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Ez tehát az a reménység, amely erre a földi életre nézve „Krisztus
ban” adva van számunkra. Ezt kell megragadnia, ebben kell élnie, 
erről kell egész életformájával tanúskodnia mindenekelőtt Krisztus 
népének. De olyan reménység ez, amellyel bátoríthat mindenkit, aki 
felelősséget hordoz az emberiség jövőjéért. A túlélésnek nincs más 
alternatívája a mi sokféléi végpusztulással fenyegetett világunkban. 
De meg lehet erre minden reményünk, ha megosztott világunkban egyik 
fél sem akar erőszakos eszközökkel a másik fölé kerekedni, ha a 
vélt vagy valóságos sérelmek megtorlásának vágya helyett közeledés 
útját választja, ha az erősebb szolgálja a gyengét ahelyett, hogy ki
használja gyengeségét. Jézus egykor a túlélésnek ezt az útját kínálta 
fel népének. Sajnos az akkor, vesztére, nem így akarta megoldani 
gondjait. Ma is a jövő múlik azon, hogy élhisszük-e Jézusnak: „Bol
dogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.” (Mt 5,5)

Dr. Cserháti Sándor
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TANULMÁNYOK

Az alkoholizmus
és a diakóniai elkötelezettségünk

1. Az európai helyzet

Az alkoholizmus nem mai probléma, emberemlékezet óta szedi ál
dozatait. A statisztika grafikonjai koronként és országonként is válta
kozva, hol emelkedést, hol pedig csökkenést mutatnak. Korunkban azon
ban, mint sok más területen, úgy itt is robbanásszerű a helyzet rosszab
bodása. Nem térhetünk hát napirendre felette. Az alkoholizmus, vagy 
tágabban a narkománia a régi járványoknál nagyobb pusztítást végez, 
nem is beszélve a mérhetetlen morális és emocionális károkról. Magyar- 
ország az alkoholfogyasztás tekintetében élen jár. Az a statisztikai adat, 
hogy hazánk lakossága évente 37 milliárdot költ alkoholra, nem sokat 
mond, hiszen ébben nincs bent a háztáji bor és pálinka igen jelentős 
mennyisége, nem is beszélve a gyógyszeres, ragasztós vagy kábítószeres 
narkomániások egyre növekvő ás ellenőrizhetetlen csoportjáról.

2. Teológiai meggondolások

Vannak, akik az alkoholizmusban az emberi szabadság végső lehető
ségét látják, amelynek korlátozása az ember autonómiájának indokolat
lan megsértését jelentené. E végletes felfogással szemben ma inkább az 
az általános nézet, hogy az alkoholista beteg, akinek gyógyítása társa
dalmi feladat. A betegség lehet örökölt, lehet szomatikus vagy pszichikai 
hátterű, s lehet „társadalmi fertőzésből” eredő (pl. rossz családi hely
zet, szokások, divatok kényszerítő hatása, megoldatlan társadalmi kér
dések, lakáshiány, munkanélküliség stb.). E divatos betegség-teória hu
manista jellege mögött azonban egy nagyon is antihumanista felfogás 
húzódik meg, amely az alkoholistát megfosztja a felelősségtől, embersé
günk egyik legnagyobb kiváltságától és így akaratlanul is degradálja egy 
olyan szintre, áhol az emiber már nem ember, csupán külső, idegen s tőle 
független hatások függvénye, illetve áldozata.

Akik a betegség-teóriában a kedvezőtlen társadalmi hatásokra te
szik a hangsúlyt, az orvosi és pszcihiátriai feladatok mellett a társadalmi 
összefogásról, segítő szándékról, humanitárius kötelességekről szólnak, 
sokszor egészen prédikáló stílusban. Miivel irányában és sokszor valóban 
stílusában is ez közelíti meg legjobban az egyházias erkölcstan mondani
valóját, és jól elkülöníthető az orvosi szakterülettől is, kézenfekvő, hogy a 
kérdés maii egyházi megközelítése is általában ezen a szinten mozog. A 
mondanivaló hasonlóságából még az az -öröm is adódik, hogy lám, ha 
különböző Megközelítésből is, de lényegében mégis ugyanazt mondjuk: 
segíteni kell a betegen.
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Semmi esetre sem akarom lebecsülni a humanista erkölcs értékeit, 
sokszor hősi áldozatvállalását, megható tenni-akarását és eredményeit 
sem. Éppen így ellhilbázott lenne az orvosi és pszichiátriai erőfeszítéseket 
a társadalmi jószándékkal szembeállítani, vagy a gyógyszeres és pszicho
terápiás kezelés jelentőségét kisebbíteni. Az azonban világos, hogy az 
egyház mondanivalója ezen a területen is jellegzetesen és kirívóan más, 
mint amiről az orvosok pszichológusok, pedagógusok, kríminológusok, 
szociológusok beszélnek. S ha az alkoholizmus kérdéséhez hozzászólunk, 
akkor vegyük is a bátorságot ahhoz, hogy ezt a MÁSt, a Krisztustól ka
pott speciális mondanivalót szólaltassuk meg, mert annak semmi értelme 
nincs, ha alacsonyabb szinten, laikus módon, legfeljebb kegyes hang- 
szerelésben mondjuk ugyanazt, mint a kérdéssel foglalkozó szakemberek. 
Ennek a speciális üzenetnek néhány pontjára mutatok rá a következők
ben először az alkoholizmus értelmezésének, majd az itt ránk bízott fel
adatoknak területén. Ez a teológiai értelmezés természetszerűleg egyol
dalú, mert egy oldalról, ti. Isten oldaláról nézve közelíti meg a kérdést.

3. Az alkoholizmus teológiai értelmezése

a) Az alkoholizmus nem betegség, hanem BŰN, amelynek felelősség
iéibe másra nem hárítható.

Az alkoholizmus bűn, mert a „religio” , az Istentől való függés 
(amely az egyetlen legális függő viszony!) helyére az alkoholtól való füg
gés kerül, amely függőségben az ember embersége vész el. Isten helyét 
egy vegyület, a C2H5-OH foglalja el.

Az alkoholizmus bűn, mert képtelenné tesz az Istentől kapott sze
retet-törvény betöltésére, sőf elindítója maisok életét is tönkretevő erköl
csi vétkek félelmetes láncreákciójánalk.

Az alkoholizmus bűn, mert önpusztító szenvedély, amely az Istentől 
kapott testi-lelki egészségünket teszi tőnkre. Az alkoholisták 70%-a szív
bajos, 45%-a gyomorbajos, 59%-a májbajos, 64%-a vesebajos. E szervi 
megbetegedésekkel együtt idegrendszeri és agysejti károsodás követ
keztében súlyosan pszichikai beteggé lesz valamennyi.

Az alkoholizmus bűn, mert az öntudat, az Istentől kapott emberi ki
váltság szintjéről alacsonyabb, s éppen ezért embertelen szintre, a mámor 
szintjére zülleszt.

b) Az alkoholizmus területén démoni erők hatnak. — A démoniz
must a század eleji liberális teológia szívesen utalta a Jézus korabeli 
világkép jelmeztárába, ahonnan válogatva az akkori ember a számára 
ismeretlen' és megmagyarázhatatlan jelenségeket ilyen vagy amolyan jel
mezbe öltöztette. Az Üjtestamentum „Entdeminoisierung”-ja könnyen si
kerül, de nehezebben megy ugyanez az élet jelenségeivel kapcsolatban. 
A jelenségeknek a modern lélektan 'nómenklatúrájával való átkeresztelése 
még semmit sem magyaráz meg és nem is old meg semmit. Ügy tűnik, 
hogy a bűn mennyiségi növekedése egy kritikus ponton minőségi válto
zásba csap át, amikor mér nem „test és vér ellen van tusakodásunk” , 
amikor emberfeletti, démoni erők valóságába ütközünk. Ügy tűnik, hogy 
a lelki környezetszennyezés olyan telítettségre vezethet, amelyben az 
életet pusztító démoni erők úgy koncentrálódnak, hogy hatásuk és ha
talmuk emberi életek pusztulásában manifesztálódik.

c) Az alkoholizmus nem betegség, hanem Isten ítéletének félelmetes 
jele, mert Isten megbünteti a szülők vétkeiért az utódokat harmad- és 
negyedízig. A génekben hordozott önpusztító hajlam nemcsak örökletes
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terheltség, hanem Isten ítélete. De Isten ítélete az a kiszolgáltatottság is, 
amely az örvények félelmetes törvénye szerint egyre mélyebbre húzza 
azokat, akik a halhatatlan isten dicsőségét fölcserélték önmaguk szabad
ságának korlátlanságával és egy kémiai vegyület isteiítésével, akik nem 
méltatják Istent arra, hogy megtartsák ismeretükben és így hiábavaló
ságra jutnak gondolkodásukban s értetlen szívük elsötétedák (Róm 
1,18—32).

d) Jézus, aki meghalt és feltámadott értünk, aki megdicsőült és 
jelenlevő ŰR, — ő a szabadító! Nála van bocsánat a bűnre, ő erősebb a 
démoni erőknél, ő Isten ítéletét magára vette s aki nála keres szabadu
lást, valósággal szabad lesz. ;Ez a szabadítás nem mesebeli metamor
fózis, hanem a hit kemény harcában megvalósuló eszkatológikus -élet- 
újulás. Ez pedig azt jelenti, hogy nem cólbaérkezés, hanem az üdvösségre 
vezető út kezdete. A bűn következményeit hordozni kell ezen az úton. 
Számolni kell még azzal is, hogy az örvény mégis magával ránt a mély
be, de közben mégis tudván-tudni, hogy még ott is Isten vár, mert Isten 
szeretetétől már semmi mélység el nem szakíthat (Róm 8, 39). Jézus szaba
dit a semmitmondó jótanácsok, üres biztatások, fenyegető törvények és a 
kibírhatatlan önvád kusza szövevényéből és felszabadít arra, hogy 
Atyámnak higgyem Istent, akinek gondja van rám. Jézus szabadítása 
nem „elvonás” amely a vákuum kibirhatatlanságába torkollik, hanem 
„töltekezés” mennyei erővel (Dk 24, 48), Szenti-éleikkel (Ef- 5, 18), aki a 
szeretet, öröm, békesség, türelem, s zivesség, jóság, hűség, szelídség, ön
megtartóztatás ajándékaival tölt be (Gal 5, 22).

4. Speciális szolgálatunk az alkoholizmus kérdéseiben

Az előbbiekből világosan következik, hogy feladatunk a szabadító 
Jézus Krisztusról való bizonyságtétel. Ennél többet nem mondhatunk, 
ennél kevesebbet nem szabad mondanunk. Ez a bizonyságtétel a kereszt
ről való beszéd, a szóban hirdetett evangélium nem üres „papolás, sző- 
eséplés” , hanem Isten hatalma és ereje. (Becsüljük meg, tartsuk nagyra 
ezt a szolgálatot és ne engedjük, hogy a kívülről érkező kritika, vagy 
modemkedő teológiai meggondolások háttérbe szorítsák vagy egyenesen 
lejárassák ezt a jellegzetesen lutheri örökségünket. Az élet szakadékai 
között tántorgóknak különösen is szükségük van arra, hogy a szaba
dító Úrrúl való bizonyságtétel elvezesse őket olyan hit-, küldetés- és üd
vösség-tudatra, amely legmarkánsabban Luther teológiájában szólalt meg. 
A hitnek arra a merészségére gondolok, amely a rejtőzködő vagy éppen 
kegyetlennek mutatkozó Istent a külső tapasztalatok ellenére és az ellen
kező előjelű belső élmények hiányában is kegyelmes, szerető Atyának 
vaLlja, aki javunkat akarja, áki minden veszedelem ellen megoltalmaz 
és minden gonosztól megvéd és megőriz (Kis Káté). Arra a küldetés- 
tudatra célzok, amely a mosogatáislban és takarításban éppen úgy felfe
dezi az Istentől kapott megbízatást, mint az egyetemes papság missziói 
tevékenységében. És arra az üdvösség-tudatra emlékeztetek, amely az 
élet célbaérkezését, teljességét az eljövendő Isten-országában várja, ami
ről Luther olyan egyszerűen így szólt: Hiszem, hogy Isten az ítélet nap
ján engem és -minden holtat feltámaszt, és nekem minden Krisztusban 
hívővel együtt örök életet ad (Kis Káté).

Feladatunk az imádság, amely mindig vallomás a magunk tehetet
lenségéről, amely háttérbe húzódva enged teret az Isten cselekedetének 
és türelmesen várja Isten kegyelmes beavatkozását. A lelkészi szolgálat
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nagy sürgés-forgásában mindig olyan perifériára került szolgalat ez. Igaz, 
ezt senki sem látja, csak Atyánk, aki titkon néz s aki megfizet nyilván, 
talán éppen azzal, hogy egy alkoholista testvér visszafordul az úton.

Feladatunk a gyónásszintű beszélgetés. A beszélgetést sokan pro
pagálják, gyógyító, feloldó hatásáról beszélnek, pozitív eredményekről 
számolnak be. Valóban, Isten drága ajándéka a beszélgetés s bizony meg
könnyebbülést jelent, ha valaki kibeszélheti magát, ha van, aki leül mellé 
türelmesen és végig hallgatja. A beszélgetés szolgálattá azonban csak 
akkor magasodik, ha tudatosan Isten előtt folyik, ha nem csupán véle
ménycsere, nem is csupán meghallgatás, hanem a beszélgetés bensőséges, 
személyes stílusában megszólal Isten üzenete!

Feladatunk Isten szeretetének tettekben, anyagiakban és segítő szol
gálatban való továbbadása. A mélységbe került életeknek nem jó taná
csokra, nem törvényekre van szüksége, hanem szeretetre, amely nem 
kérdez semmit, nem vár ellenszolgáltatást, de segít, 'mindent hisz, min
dent eltűr és nem mondja, hogy azért mindennek van határa.

Feladatunk, hogy a mélységbe került és éppen ezért magukra ha
gyott életek a gyülekezetben befogadó, erőt adó közösségre találjanak. 
Testvéri közösség nélkül kudarcra van ítélve minden egyéni mentő
akció. Ezt a szolgálatot is a gyülekezet építésével kell .kezdeni, mint 
ahogy az egyház minden munkája a gyülekezetek életén áill vagy bukik.

Az egészségügy, kriminológia, mentálhigiénia területén egyaránt 
hangsúlyozzák a megelőzés fontosságát. Témánkkal kapcsolatban külö
nösen is igaz ez. Az egyház szolgálata éppen ebben felbecsülhetetlen ér
tékű. Hiszen azok, akik Isten erőterében, Isten szeretetében élnek, akiket 
a testvéri közösség oltalma vesz körül, akik küldetésük tudatában és az 
örök élet reménységével számlálják napjaikat, nincsenek kiszolgáltatva 
az önpusztító démoni erőknek.

Madocsai Miklós

Luther kérdez minket
A keresztyén életről

Témánk Luther etikájára irányítja figyelmünket. Etikájának alap
jaira.

Az 1967-ben megjelent „Etikai kislexikon” így határozza meg az 
etika fogalmát: „Filozófiai diszciplína, amelynek tárgya az erkölcs” . 
Ilyen értelemben nem beszélhetünk Luther etikájáról. Nem alkotott 
morálteológiai rendszert. „A reformáció munkája során korának kihí
vásaira, az eléje jövő kérdéseikre felelt” (Káldy Zoltán). Egyáltalán kér
dés, mennyiben közeledhetünk az „erkölcs” sokértelmű fogalmával ahhoz, 
amit Luther a keresztyén élettel kapcsolatban elmondott.

A mai marxisták körültekintően foglalkoznak az erkölcs és a morál 
fogalmának használatánál. Ancsel Éva 1981-ben „írás az éthoszról” címen 
megjelent könyvében — Aristoteles nyomán — élesen különböztet 
„ethosz” (morál) és „éthosz” között. „Az erkölcsöket elvárások biztosít
ják, míg az léthosszal szemben nem csakhogy nincsenek elvárások, de 
lévén tiltakozás, maga is tiltakozást szül.” — „A morál hatalom az em

41



berek felett. Az éthosz hatalom nélküli ,hatalom, mert azon a ponton ke
letkezik, ahol a történelmi mozgás a humamzációval szembekerült. . .  
Az éthosz mélyebben gyökerezik a történelemben imiint a morál — már 
csak azért is, 'mert nem a jelenhez láncolt.” Ancsái Éva marxista filo
zófus. Luther személyével nem foglalkozik könyvében. 'De megfontolt 
disztinkciójával segítheti Luther történelmi szerepének, mai jelentősé
gének megközelítését. Még egy idézet: „Az erkölcsök szabályai társadalmi 
szerepekre lebontva funkcionálnak. Az éthosz alapján cselekvő ember 
viszont .megtagadja a társadalmi szerepből előírt magatartást, megszű
nőik adóvégrehajtó lenni, vagy börltönkáplán, ezért is bizonyul többnyire 
deviánsnak. Tette azonban alapvetően különbözik a közönséges devian
ciáktól. 'Egyrészt azért, mert bár szabályszegés, ugyanakkor tradíció
követés; az éthosz az összetartozás történelmi tradíciója alapján tagadja 
a konvenciókat. Másrészt, bár az éthosz 'individuális, tartalmában teljes
séggel és közvetítés nélkül egyetemes.”

Ancsel Éva megállapításai sok tekintetben illenek a Luther által 
képviselt éthosz néhány sajátos vonására, de nem adják kezünkbe a 
kulcsot a reformátor titkának megértéséhez. Luther reformátort mun
kásságának titka, hogy teológus volt. Staupitz oldalán tulajdonképpen ő 
is reformernek indult. Kurt Alland szerint még a 95 tétel kiszögezéseikor 
is inkább reformer volt. 'Hogyan lett a reformerből reformátor? Mit je
lent az, hogy reformátor? Kihívó kérdések. EI kelll gondolkozni rajtuk, ha 
a keresztyén 'életről szóló tanításával kapcsolatban nem a magunk vála
szaira keresünk igazolást, hanem az ő kérdéseit akarjuk megérteni. Ta
nításai ma is meghökkentően kihívóak, ha mai fogalmak segítségével 
próbáljuk jellemezni azokat. Íme néhány kísérlet. Mint már jeleztük, 
nem a keresztyén élet részletkérdéseiről, hanem alapkérdésedről lesz szó. 
Vagyis mit 'nevez ő keresztyén .életnek.

I.

Luther számára nincs külön erkölcstan. Számára az erkölcstan is 
hittan. Ha kezébe venne egy mai hittankönyvet és elolvasná címét: hit 
és erkölcstan — fejét csóválná. A szociáletika és az individuáletika el
különítését se értené.

Ha valakit megdicsérnének és ilyen szavakkal jellemeznének: ez az 
ember „vallás-erkölcsi” alapon áll; — azt mondaná: Erasmus is ilyen 
ember volt. Azért nem értettem vele egyet. Erasmus ugyanis a vallás 
lényegét és célját az erkölcsben, a morálban látta.

„A jó cselekedetekről'” szóló könyvének mindjárt bevezetésében ezt 
írja Luther: „Az első, legfőbb, legnemesebb jócselekedet a Krisztusban 
való hit.”

Iwand így jellemzi tömören Luther tanítását a keresztyén életről: 
„Az új életet Isten teremti meg igazsága által. Az új élet tulajdonképpen 
maga a hit.”

Bonhoeffer iBethge áltál összegyűjtött etikai tanulmányaiban így 
foglalja össze Luther etikájának a lényegét, vagy Ancsel Éva kifejezésé
vel élve -— a lutheri éthoszt: „Az egész keresztyén élet eredete és lényege 
egy rendkívüli esemény folyamatába tartozik. Ezt az eseményt a refor
máció a bűnös ember egyedül hit által történő magigazulásának nevezi.” 
„Nem a szeretet és nem a remény izgazítja meg az életet. Ugyanis egye
dül a hit vet új alapot az élet számára és egyedül ez igazolja életemet
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az Isten előtt. Ez az alap pedig az Úr Jézus Krisztus -élete, halála és fel
támadása.”

Feltehető, hogy kiélezett helyzetben, sajátos vitapartnerekkel szem
ben még Barth nagyon sarkított meghatározásét is vállalni tudná. A ke
resztyén életről Róm 12, 1—2. alapján tartott két bibliaóráját tartalmazó 
korai füzete szerint: „A keresztyén életet nem mi éljük, -hanem Isten éii 
Jézus Krisztusban -és Jézus Krisztus a Szentlélek által m-i-bennünk.”

Szándékosan kihívó, provokáló fogalmazásokban jellemeztük Luther 
tanítását a -keresztyén elét alapkérdéséről. N-em árt, ha kijövünk sod
runkból kissé. A „sola fide”-t ugyan váltig hangoztatjuk, de elpolgá- 
riasodott -és még mindig az etikai idealizmus „kötelességteljesítés” , „en
gedelmesség” normáin tájékozódó keresztyénségünk a hitet (vallást) a 
keresztyén élet álapja -és forrása helyett inkább eszköznek tekinti a köz
erkölcsök javítása érdekében. Luther kérdése így szól hozzánk: Eszköz
nek tekintitek a hitet, vagy a keresztyén élet forrásának? A keresztyén 
élet „sola fide", -egyedül hit által ölt -szolgáló életformát, va-gyis akkor, 
ha létrejöttében, megvalósulásában a hit a forrás és nem az eszköz sze
repét tölti be.

A keresztyén élet tehát Luther szerint eredetében és lényegében 
hit-élet. -Élet % hitben és hit által. A hit talál rá ugyanis egyedül az új 
élet forrására, -Jézus Krisztusra; és egyedül hit által maradunk a keresz
tyén élet éltető forrása mellett.

II.

A hit szerepének, természetesen a Megváltóként nekünk szolgáló Jé
zus Krisztusba vetett hit szerepének kom-olyanvétele, provokatív hangsú
lyozása -miatt nemcsak jobbról, a pápaság öl daláról, hanem balról, a hu
manizmus és a rajongás oldaláról is támadták Luthert. Lázadó eretnek 
— mondták egyfelől. Megalkuvó középutas — mondták főleg a rajongók. 
A magát elkötelezni nem tudó humamislta elit -pedig hol ezt, hol azt 
mondta. Egy ponton találkozott azonban mindnyájuk véleménye: Luther 
etikátlan, lebecsüli a jócselekedeteket. Pesszimista az emberi akarat ké
pességeinek -megítélése tekintetében. A megiigazuiás egyoldalú hangsú
lyozásával figyelmen kívül -hagyja a m-egszentelőd-és, az e-mlb-eri aktivitás 
szerepét, amikor a keresztyén élet kérdésével és kérdéseivel foglalkozik.

Luther védekezett. Megírta „A jó cselekedetekről” szóló könyvét, 
Erasmussial szemben a „De servo arbitnio” -t, -majd a szinte hitváfflásszerű, 
bár inkább -lelteiipásztori szándékú „A keresztyén ember szabadságáról” 
c. iratát. -Mindháromról azt szokták mondani, hogy etikai jellegűek. Való
ban azok. De ha azok is, általuk nem toldja meg, nem egészti ki a hit 
által való megigazulással kapcsolatos felismeréseit. Inkább megerősíti 
azokat. Szinte azt kell mondanunk: Luthernél az etika is a hit által való 
megigazulás tanításának megerősítése. Ugyanez figyelhető meg akkor is, 
amikor -a megszentelődés kérdésével foglalkozik.

A megszentelődés kérdésével nem azért foglalkozik, hogy általa 
egyensúlyba hozza a hit és a cselekedetek, a dogma és az etika, az el
mélet és a gyakorlat, a vertikális és a horizontális megbillent, az auto
nóm vallásosság számára oly megnyugtatónak tartott harmóniáját. Ezek 
az alternatívák számára idegenek. Tanítja, hirdeti a megszentelődést. 
A Szentlélek munkáját nagyon komolyan veszi, de -mindig úgy, hogy a 
megigazító hitből indul ki és oda tér vissza. Jól dokumentálja ezt egy
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prédikációja, amelyet a wittenbergi vártemplomban hétköznap mondott 
el 1Thessz 4,1—8 alapján. Behatóan tárgyalja a textusnak ezt a mon
datát: „Isten akarja a ti szenttélételeteket”.

Abból indul ki, hogy a hit által való megigazulás azért olyan ko
moly dolog, mert utat nyit a Szentlélek munkájának. A Szentlélek 
munkája pedig az, hogy megutáltatja a bűnt, harcra késztet bűneink
kel szemben és lehetővé teszi az Istennek örömmel engedelmes élet
folytatást. „Miféle hit, miféle megigazulás lenne az — kérdi — amelyik 
benne hagyja az embert a bűnben s megengedné, hogy továbbra is 
bűnben éljünk?” A Szentlélek lehetővé teszi a szent életben, vagyis a 
keresztyén életben való előrehaladást. Mert az apostol szerint a ke
resztyén élet növekvő és nem stagnáló élet. De nem a keresztyén élet
ben valé előhaladás által igazulunk meg Isten színe előtt, hanem for
dítva. A megigazulás, a Krisztus-hit teszi lehetővé életünk megszente- 
lődését. A keresztyén élet csak a megigazulás következtében, csak hit 
által válik fejlődő, haladó életté. De hit által valóban azzá válik.

Most egy pillanatra ismét meg kell állnunk, mert Luther kérdez 
minket. Komolyan veszitek e a Szentlélek munkáját? Nem merevedett 
meg krisztológiátok pneumatológia nélkül? Én nem engedtem át. a 
Szentlélekről szóló tanítást a rajongóknak. Nem hiszem, hogy ez az ő 
specialitásuk. Ti miért nem gondoljátok végig a keresztyén élet kérdé
seit pneumatológiai szempontból is? Azt hiszitek, hogy ez református, 
vagy éppen szektás „pünkösdista” specialitás? Vigyázzatok, ne alakít
satok ki olyan krisztológiát, amely villámhárító szerepet tölt be szíve
teken és templomaitok tornyán a Szentlélek villámcsapásai ellen.

Próbáljuk ismét megfogalmazni amire eljutottunk. Luther szerint 
a keresztyén élét a Szentháromság Isten által megigazított lés megszen
telt emberi lélet. Ilyen élet égyedül hit által, egyedül 'kegyelemből le
hetséges.

III.

Luther kérdései kérdéseket vetnek fel bennünk is. Kérdésünk ez: 
Miként válhatott a keresztyén életről szóló tanítása történelemformáló 
erővé? Hogyan történhetett, hogy egy alapjábanvéve teológiai felisme
rés az egyház reformációjához és a társadalom, a közélet megújhodá
sához vezetett? Miért sikerült Luthernek megtalálnia a kiutat a közép
kori egyház és társadalom „babilóniai fogságából” ? Miért segíthette az 
emberi életet elembertelenítő „történelmi mozígás” kiúttalanságából 
(ahogy ő mondta: a törvény tirannizmusából) kiszabadulni és Istennek 
is tetszőbb emberi léthez jutni az embert? Korának kihívásaira miért 
ő találta meg a hatékony választ és máért nem a szellemi elit képvise
lője, az egyszerű emberektől elszigetelődő, racionalista Erasmus; vagy a 
tömegek nyomorúságára ráérző, azok elbűvölésére is képes, szuggesztív 
erejű rajongó Münzer?

A választ így fogalmazhatjuk meg: Luthernek a keresztyén élettel 
kapcsolatos alapvető felismerése azért tette lehetővé, hogy érvényes 
választ adjon korának morális kihívásaira, mert felismerése maga is 
kihívás volt.

Luther világos döntés elé állította kortársait az egyházban is és a 
közéletben is. Kihívásával megtérésre hívott: holt cselekedetekből, élő 
hitre; a törvény rabságából az evangélium szabadságára. Ezeket a fo
galmakat ma alig értjük, mert bibliai gyökerüktől elszakítva a vulga-

44



rizált etikai idealizmus szellemében értelmezzük tartalmukat pl. így: 
az érzület, a szándék jósága dönti el ki a jó és ki a rossz, nem a tett. 
Luther, amikor megtérést hirdetett, figyelmeztette az egyházi és a tár
sadalmi élet visszásságait leleplezőket; az erkölcsök ostorozásával, vagy 
kigúnyolásával nem mennek semmire. A reformerek a középkori nor
mák szigorításával, az ellenőrzés fokozásával csak a válságot mélyítik. 
Növekszik a képmutatás és mind elviselhetetlenebbé válik a lelkiisme
retre nehezedő teher. A megújulás hitből tárnod! Számtalanszor hivat
kozott Pál apostol szavára: „Ami hitből nincs, bűn az.” (Róm 14,23.) 
Mert tanítása szerint ,A bit változás, az egész emberi természet meg
újulása”. „A hit az ó-ember elimerülése és az új ember megjelenése.”

Igehirdetéseivel, irataival, leveleivel elsősorban mégis lelkipásztori 
szolgálatot végzett. Felszabadított, bátorított, vigasztalt. Megadatot 
rtféki, hogy történelmi méretű lelkipásztor legyen. Ma alig tudjuk elkép
zelni, milyen felszabadítóan hatott „A keresztyén ember szabadságá
ról” írt könyve. Egy páli igeversből indul ki: „Én bár mindenkivel 
szemben szabad vagyok, magamat mégis mindenkinek szolgájává tet
tem” (lKor 9,19). Ennek az igének az alapján fogalmazza meg a sza
badságra és a szolgaságra vonatkozó két paradox tételét: 1. A keresz
tyén ember mindennek szabad ura és nincs senkinek se alávetve. — 
2. A keresztyén ember mindenkinek készséges szolgája és mindenkinek 
alá van vetve. Mindez csak a hitben, vagyis a Jézus Krisztussal való 
közösségben érthető. A hitben ugyanis különös csere történik. Ami az 
enyém — bűnöm — Jézusé lesz. Ami az övé — bűnön aratott diadala
— az enyém lesz. „Hát nem boldogító közösség az, amikor a gazdag, 
nemes vőlegény, Krisztus, szegény, megvetett, rossz személyt vesz há- 
zastársul és felmenti minden bajtól és felruházza minden jóval?”

Luther mindig tiltakozott a vád ellen, amely szerint ő elhanyagol
ja a jó cselekedeteket. A Tízparancsolat magyarázatával azért foglal
kozik olyan gyakran, hogy annak jelentőségét, helyét és szerepét pon
tosan jelölje ki a keresztyén életben. Luthert nem az erkölcsi normák 
szigorítása (törvényeskedés) vagy az erkölcsi mérce elviselhetőbbé té
tele (liberalizmus) érdekli. Az foglalkoztatja, hogy miképpen lesz ké
pes az ember Istennek tetsző módon jót cselekedni. „Előbb a személy
nek kell jónak és kegyesnek lenni” . „A jó fa nem terem rossz gyümöl
csöt. Nem a gyümölcs tartja a fát, hanem megfordítva. . . ” — írja a 
keresztyén ember szabadságával kapcsolatban. Klasszikusan szép össze
gezéshez jut: „A  keresztyén ember nem él önmagában, hanem Krisz
tusban és felebarátjában; Krisztusban hite, felebarátjában szeretete 
által.” Iwand találóan állapítja meg: „Luther tanított meg bennünket 
arra, hogy a parancsolatokat nem üdvösségünk biztosításának eszkö
zéül adta Isten (erre a célra Krisztust adta ugyanis). A parancsolato
kat azért adta, hogy embertársunk ügyét magunkévá tegyük.”

Ha tehát azt kérdezzük: mi jellemzi a megvalósuló és fejlődőképes 
keresztyén életet Luther szerint, két szót kell aláhúznunk tanításában
— a szabadságot és a szolgálatot. A keresztyén élet hit által szolgálat
ra felszabadult élet. Embertelenné, tartalmatlanná vált vallás-erkölcsi 
konvenciókkal számolt le a maga koráiban, de úgy, hogy elősegítette, 
hogy a társadalom különböző (általa „Stand”-oknak nevezett) intézmé
nyei: házasság, család, kormányzat, pénzgazdálkodás, katonai szolgá
lat, oktatás — önmagukra találjanak és betöltsék Istentől rendelt felada
taikat. Szolgálják az ember és társadalma boldogulását, előrehaladását, 
békéjét, biztonságát.
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Halottatok

„Aki nekem szolgál...”
Igehirdetés dr. Mihály Dezső egyházkerületi felügyelő temetésén

„Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen; és ahol én vagyok, ott 
lesz az én szolgám is; és ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az 
Atya” (János 12,26).

Gyászoló Család, Gyászoló Testvéreim!
Dr. Mihály Dezső élete valóban szolgálat volt. Diakónia a szó igazi, 

bibliai értelmében. Nem önmagának élt: életét másokért, a rábízotta- 
kért élte és adta oda, szelíden, csendben és alázatosan. Szolgált.

Élete szolgálat volt a családjáért. Ti, Testvéreim, akikhez a legkö
zelebb állt, mindenekelőtt szeretett, hűséges Hitvestársa, tanúsíthatjátok 
ezt. Azért élt, hogy szerettei, felesége, elhalt két testvérének gyermekei 
életét hordozza, minden gondjukat magára vegye. Élete, szeretete fényt 
és meleget adott mindenekelőtt a családjának, rokonainak, barátainak 
és munkatársainak, tágabb családjának. Köszönjük meg ennél a kopor
sónál dr. Mihály Dezső hűséges szolgálatát a családjáért!

De élete szolgálat volt a napéért: nagyon szeretett magyar népéért 
és társadalmunkért is. Tudását, erejét, kiváló képességeit naponként 
áldozta oda egy hosszú, gazdag életnek, a hivatásának az oltárán. Jo
gász volt, a rend és törvény szolgája. Elsősorban az egészségügy terü
letén, mások életéért és egészségéért, az élet védelmében végezte hiva
tásbeli szolgálatát. Ebben a hivatásban igaz megbecsülés és tisztelet 
övezte, az indulástól magas, minisztériumi osztályvezetői felelős mun
kájáig. Áldjuk Istent dr. Mihály Dezső hűséges világi, hivatásbeli szol
gálatáért !

De egy területen kiváltképpen a szíve szerint szolgált: egyre ma
gasabbra ívelő evangélikus egyházi tisztségeiben. Tartózkodó szerény
séggel, de mély belső meggyőződéssel beszélt arról, hogy élete során a 
legtöbbet, a legnagyobbat egyházi szolgálata jelentette a számára. Gyü
lekezeti felügyelő édesapjának, hitvalló evangélikus őseinek a nyomá
ban először mint a veszprémi egyházmegye felügyelője, 1958-tól az Or
szágos Evangélikus Egyház főjegyzője, 1964-től mint az Északi Evan
gélikus Egyházkerület jogtanácsosa, majd 1975-től halála napjáig mint 
az Északi Egyházkerület felügyelője, legmagasabb világi tisztségviselője, 
szolgált egyházunkban.

Sohasem hivalkodott magas egyházi tisztségeivel. Végtelenül finom 
érzékkel mindig el tudta kerülni, hogy bárkit is megbántson: a szeré
téről nemcsak beszélt — a szeretet és szolgálat öröme sugárzott egész 
életéből. Ezért is tudta egyházunk diakóniai teológiáját olyan mély bel
ső meggyőződéssel képviselni. Egész szívével segítette egyházunk és 
államunk jó viszonyának, jó kapcsolatainak építését és elmélyítését. 
Öröm és kiváltság volt együtt szolgálni vele az egyházi vezetés felelős
ségteljes munkájában.
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Mindez pedig azért történhetett így, mert hazatért testvérünk a 
családjában is, világi hivatásában és egész egyházi tevékenységében is 
Jézusnak szolgált. „Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen!” Ez volt 
élete világító nagy titka. Ezért volt az élete diakónia, Krisztus-követés. 
Tudatosan járt Jézus útján, szerényen és alázatosan háttérbe húzódva 
önmaga, de vállalva mindig a munka terhét, a rábízottak javát Isten 
dicsőségére.

Ebben járt és jár ezután is előttünk dr. Mihály Dezső testvérünk. 
Három nappal halála előtt Teológiai Akadémiánk évnyitó ünnepségén, 
a zuglói templomban voltunk együtt vele. Ez a kép marad meg most 
már bennünk róla: szelíd, betegségtől megjelölt, de mindig mosolygó 
arca a templomi gyülekezetben. Utolsó találkozásunkkor is az Igére 
figyelő és az Ige szolgálatáért felelősséget hordozó Jézus-követő volt. 
Ura kegyelmesen hazahívta egy magasabb, mennyei szolgálatba: „Jól 
van, jó és hű szolgám; a kevésén hű voltál, menj be Urad ünnepi la
komájára!” (Mt 25,21)

Ebben a fájdalmas, nehéz órában, a végső földi búcsú nehéz órá
jában, ez a mi erőnk és vigasztalásunk: „Ahol én vagyok, ott lesz az 
én szolgám is; és ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya” . 
Legyen keresztyén hitünknek ez a bizonyossága erősítés és vigasztalás 
az ittmaradottaknak: szeretett feleségének, gyászoló családtagjainak, 
barátainak és munkatársainak, — mindazoknak, akik ismerték, szeret
ték és becsülték. Földi életünk nem ér véget a halálban. A teremtő 
Isten, aki életre szólított, a megváltó Krisztus, aki a kereszten meghalt 
értünk, a vigasztaló Szentlélek, aki új életet teremt a halálból és kö
zöttünk munkálkodik, a halálon át az élet egy magasabb, teljesebb 
szintjére visz át bennünket.

Jézus ígéretébe fogózunk és ebben az ígéretben bízunk, amikor 
gyászoló szívvel végső búcsút intünk magasabb szolgálatra elhívott, 
Urához hazatért testvérünk tovatűnő, kedves földi alakja után. Dr. Mi
hály Dezső testvérünk, Isten Veled: mert Te már valóban Istennél 
vagy, örök Urad kegyelmében, Jézusodnál, akinek szolgáltál! „Ahol 
én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És ha valaki nekem szolgál, azt 
megbecsüli az Atya” . Ámen.

Dr. Nagy Gyula

Dombi László 
1911-1983

Negyvenhét évi szolgálat után alig egy évig volt nyugalomban. 
Vasárnap még istentiszteleti szolgálatot végzett, hétfőn felpéci szőlőjé.- 
ben segített. Itt rosszul lett. Másnap reggel a győri kórházban várat
lanul és szinte észrevétlenül meghalt. Szívinfarktus. . .  Családját, még 
nagyobb családját: egyházát és magyar népét oly nagyon szerető szíve 
dobogása megállt. Nagy részvéttel temettük el a Győr-szabadhegyi te
metőben. Sírja és családi otthona nincs is messze egymástól. „Életünk
ben és halálunkban az ÚRéi vagyunk!” (Róm 14,8)
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Ötgyermekes magyar evangélikus parasztcsalád gyermekeként a 
Sopron megyei Árpáson, a Rábaköziben született 1911. november 12-én. 
Az ősi magyar parasztcsalád evangéliumi kegyessége, becsületes puri
tán élete, a táj múltja és szépsége drága örökségként élt szívében 
mindvégig. Öt évig a távolabbi szomszéd falu, Móriczhida evangélikus 
népiskolájába járt át naponta esőben, hóban, napsütésben. Az út az 
Öregrábán és a Marcalon át vezetett. Természetes volt, hogy ilyen 
családból és gyülekezetből felnövő gyermek a soproni evangélikus Lí
ceumban folytatta középiskolái tanulmányait. A Líceum evangélikus 
múltja, mély magyar szelleme, gondolkodása mélyéig megragadta a 
tehetséges, többtálentumú fiatalembert. A pedagógiai pálya vonzotta, 
tanár szeretett volna lenni. Édesanyja azonban lelkésznek szánta. Vé
gül az édesanyai imádság teljesült, Isten hívása erősebbnek bizonyult. 
Az ifjú a soproni Ev. Hittudományi Karra iratkozott be.

1935. június 13-án fejezte be teológiai tanulmányait, szeptember 
23-án pedig Kapi Béla püspök soproni templomunkban lelkésszé avat
ta. Azonnal a soproni líceumi Diákotthonba helyezték nevelőMfkész- 
nek. Három évig szolgált szigorú, de melegszívű nevelőként a diákfiúk,
— utódai között. Néhány igehirdetésének hangja és tartalma mindmáig 
emlékezetemben él, mint akkori felsős diáknak. Utóbb, néhány hónapig, 
esperesi segédlelkész volt Sopronban, majd 1938 október közepétől 
1939 augusztusáig a hallei egyetem hallgatója. Itt ismerte meg köze
lebbről a fasizmust, a hitleri egyházellenes mozgalom „krisztustalan- 
ságait” és azt a politikai, társadalmi veszélyt, amely Európát és ma
gyar népünket is fenyegette. Ezeknek az éveknek történelmi tapaszta
latait élete végéig tudatosan hordozta — és továbbadta. A „birodalom
nak” titulált Németországból hazatérve öt hónapig Pécsett volt segéd- 
lelkész, azután Pápán hitoktató segédlelkészként szolgált rövid ideig. 
1940. április 1-től 1942. február 1-ig Győrben volt segédlelkész. Ezután 
Pápán önálló hitoktatói, vallástanári munkát végzett közel tíz eszten
deig, 1951. november 20-ig. Ebben a nagy diákvárosban az evangélikus 
leánynövendékek hitoktatója, lelkipásztora volt. Alapos, mély nevelő
munkát végzett.

Pápai szolgálata idejére esik házasságkötése, fészekrakása, három 
fiúgyermekük érkezése, nevelése. Felesége, egyik kiváló tanítványa, a 
nagyalásonyi ev. kántortanítóék leánya: Karner Ilona. Családi házuk, 
otthonuk meleg szeretettel bélelt. A pápai gyülekezet és sokszáz tanít
ványa előtt élete hiteles bizonyság volt a vallástanár-lelkész magán-, 
családi és közösségi életéről.

Pápai vallástanári szolgálata után a Győr megyei felpéczi gyüle
kezet hívta meg lelkészének. Hitét, emberségét próbáratevő nehéz évek 
következtek. A történelmi nehéz időkben az egyre fogyó, nagymúltú 
gyülekezet összetartása, az iskolások hitben való nevelése, a tényői és 
gyomoréi kisgyülekezetek gondozása, renoválások, — nagy feladatokat 
jelentettek részére.

Felpéczen két istentiszteleti szolgálatot, másféle igehirdetést is 
végzett: a régi, korszerűtlen papiak helyén szép, új paplakot épített,
— szolgálata végén pedig az Országos Műemléki Felügyelőség segítsé
gével teljesen felújították a hatalmas, dombon épült műemlék templo
mot. Roppant nagy fáradtság volt fogyó gyülekezetben ezeket a szol
gálatokat elvégezi A falusi élet mindennapos teendői közben minden
nap úton lenni, Gyömörére, Tényőre, szórványba menni, — utóbb 
Mitykó Zoltán lelkész halála után rendszeres helyettesítő szolgálatot
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végezni az árván maradt Kajárpéczen is — lélekben erősnek lenni, 
korszerűen szolgálni, a társadalomban, falujában, — ahol több ciklu
son át községi tanácstag is volt — igazi diakónia!

„A Bibilia” címmel gimnáziumi hittankönyvet is írt. A bibliai 
könyvek ismertetésében mindig Krisztusra, a középpontra mutat. Min
den könyvben megtalálta a „Krisztusra utalást” , az újszövetségi köny
vekben pedig „az evangélium velejét” fejti ki. Munkája nem elvont 
bibliaismertetés, mert az írásnak a mai, élő egyházban és a keresztyén 
ember életében való áldott szolgálatát is kifejti.

írásai, igehirdetései fegyelmezett beosztásúak, pontosan tagoltak. 
Nemcsak tolmácsolta az igét, hanem átélte, értelmén, szívén mélyen át
engedte. Ha Isten dolgairól szólt, — és mikor nem tette ezt? — hangja 
emelkedetté vált, szemében tűz lobbant. Valami prófétai jelenség volt 
ilyenkor! Negyvenhét évi szolgálata végefelé volt csak észrevehető 
szavaiban a könnyes, elcsukló megrendülés. „ . . .  most sírva is mon
dom . . . ” (Fi, 3,18)

Családi otthonában feleségével könyvei, jegyzetei nagy rakása 
előtt állunk. A polcok alsó részén nagy csomó vázlat, bibliaórai váz
latok, igehirdetési kéziratok. A hűség jelei! Itt van legfölül a győri 
öregtemplomi bibliaóra vázlata, a győrújfalusi istentisztelet, az utolsó 
igehirdetés kézirata. Jézus feltámasztotta a naini ifjút. Hogyan is gon
dolhatta, hogy 36 óra múlva koporsóban fog feküdni ő is és a Feltá
madott és Feltámasztó ÚR az ő feleségének, fiainak, menyeinek és uno
káinak fogja mondani: „Ne sírj!” Belepillantok a kéziratba: „a halál 
nem befejezés, hanem átmenet, álom, — amelyből van felébredés, kapu: 
amelyen átlépve új élet tárul elénk . . . ” Hitte, ezért mondta!

Dombi László egész életében az Élet Fejedelmének szolgálatában 
állt és azok között haladt, akik Jézus vezetésével a halállal szembe 
mentek. Mint Üdvözítő URunk Nainban.

Mintha személyes vallomás lett volna a ravatalánál elhangzó bi
zonyságtétel is: „Tudom, hogy az én Megváltóm él!” (Jób 19,25)

Sümeghy József
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Az igehirdető műhelye

VÍZKERESZT UTÁN 5. VASÁRNAP
Jn 3,31—34

Közénk hozta a mentő szeretet

Megérkezett
Keresztelő visszavonul, mert a nála Nagyobb megérkezett. Az út

egyengető, az előhírnök szolgálata befejeződött, célhoz ért.
János evangélista Keresztelővel mondatja ki bizonyságtételének 

rövid összegezését: Aki megérkezett Istenhez tartozik. Valóságos Isten a 
valóságos Istenből. Vele ellentétben, — még akkor is, ha Jn 1,6-ra gon
dolunk —, Keresztelő a földi világból, „alulról” származott. Ezért kül
detése is korlátok közé szorított. Mert ha 3 1 -b e n  János egy általános 
igazságot mond is ki, szavaival mégis Keresztelőt ákarta jellemezni. 
Ugyanúgy, ahogyan a 31/a Jézusra vonatkozik.

Bár Keresztelő Isten küldötte, lényének gyökerei a földi térhez és 
időhöz kapcsolódnak.

Jézus iis Isten küldötte. (34. vers) Hangsúlyos azonban a 31/c: Jézus 
a mennyből, felülről jött.

Ami alulról való, az földi. Aki „felülről való” az mennyei. Ezért 
Jézus Krisztus nemcsak felette áll mindennek és mindenkinek, hanem 
felülről valósága ad minden szavának rendkívüli jelentőséget.

Amikor Istenről szól, akkor szava a szem- és fültamú bizonyság- 
tétele. Maga az evangélista is mint szem- és fültanú tanúskodik a felül
ről jött Jézusról.

Jézus szava az Isten szava. (34. vers). Ennek alapija az, hogy Jézus 
az Isten Lelkét kapta (Jn 1,33) és az Aitya szereti a Fiút. És ez nem 
Jézus preegzisztenciájára vonatkozik (32. v.), hanem a názáreti Jézusra, 
mint történelmi alakra. János tudja, hogy a történelemben járó Jézus 
éppen olyan bensőséges viszonyban van az Atyával, mint amilyen szere- 
tet-közösségtoen volt vele a mennyben. „Aki engem látott, látta az Atyát 
— én és az Atya egy vagyunk” .

Annák a tartalma amit Jézus látott és hallott, amit mint Isten üze
netét hirdetett meg, nem rejt magában mennyei titkot. Jézus az Atyá
val való közösségről tanúskodik. Ugyan akkor küldetésében Istennek 
emberhez lehajló, megváltó szeretető domborodik ki. Jézus hozzánk jötte 
világosságot jelent a békétlenség, embertelenség, szeretetlenség, intrikák, 
bosszú, hazugság, félelem, betegség, nyomorúság, halál kilátástalanságának 
sötétségében élő világnak. Életnek kenyere ő, életre sóvárgó betegeknek, 
fiataloknak és öregeknek. Levegő után kapkodó asztmásoknak és a 
mindennapi kenyérért sóhajtó, éhező millióknak, örökkévalóság a múlan
dóság alá rekesztett világnak.

Ezért életfontosságú, hogy az ember elfogadja bizonyságtételét. En
nek a világnak, sőt, Isten népének is az a tragédiája, hogy „az övé közé 
jött és az övéi nem fogadták be őt.” Ebben a megállapításban nem az 
ítélet haragja, hanem a féltő szeretet tükröződik. „Bizonyságtételét senki
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sem fogadja be.” Ez a megállapítás itt meglepőnek tűnik, mivel 3,26/b 
azt a benyomást keltik, hogy tömegek mennek Jézushoz. Itt arról van szó, 
hogy nem biztos, hogy akik divatból, kíváncsiságból, a tömeghez csat
lakozva mennek Jézushoz, azok 3,32 alapján be is fogadják bizonyság- 
tételét. Sőt, az evangélista éppen azt látta, hogy Izrael, mint Isten népe 
elvetette Jézust. János nem vitatja azt, hogy vannak néhányan, akik 
Öt befogadják és hisznek. Ez a tény azt igazolja, hogy akit Isten küldött, 
arra lehet építeni, hagyatkozni.

Az örökélet függ attól, hogy valaki befogadja és elfogadja-e Jézus 
bizonyságtételét. „Senki nem mehet az Atyához. . . ”

Aki nem hisz Abban és Annak, akit Isten küldött megváltásunkra, 
az Isten emberközellé lett szeretetét utasítja vissza. Nem a távoli meg
érthetetlen és kifürkészhetetlen Istent, hanem a közelivé és megismer
hetővé lett URat.

A hitet itt, mint. engedelmességet kell értelmezni. A  hitetlenség a 
Jézusnak való engedelmesség megtagadása. Pál is ilyen értelemben szól 
a hit engedelmességéről. (Róm 1,5)

Isten dicsősége közelhajló szeretetében tündököl
„Fent” és „lent” abszolút ellentétek. Olyan ellentétek, mint a menny 

és föld. Földi világunkhoz hozzátartozik a történelem, kultúrtörténet, a 
tudomány, tér és idő, mosoly és könny, élet és halál.

A menny, Isten világa elérhetetlen számunkra! Tapasztalati vilá
gunkon kívül van. Semilyen spekulációval ás ember-alkotta űrhajóval 
nem lehet megközelíteni vagy kifürkészni.

Jézus Krisztus a „fent” és „lent”, menny és föld közötti áthidalha
tatlan szakadékot áthidalta azzal, hogy közénk jött és emberré lett. Isten 
világa betört a mi világunkba. Nem azért, hogy élpusztitson, hanem azért, 
hogy üdvözítsen. Nem azért, hogy megsemmisítsen, hanem örökéletét 
ajándékozzon. A láthatatlan Isten Jézus Krisztusban látható lett. Benne 
feltárta előttünk atyai szívét és jóságát.

Nekünk olyan Istenünk van, aki közel jön, megszólít és nem hallgat. 
Lehet Istennel találkozni.

Ügy érezzük, hogy Isten távol van tőlünk. A történelem véres lap
jait, ha olvassuk, éhenlhalók ezreit ha látjuk, utolsót sóhajtó szeretteiink 
elhaló hangját ha halljuk, úgy érezzük, nagyon távoli az Isten. Ha közel 
lenne segítene! Az űrhajók és holdrakéták világában, a tudomány tük
rében még távolabbinak tűnik, — ha egyáltalán gondol is velünk.

Jézusban a távoli Isten közel jött. Örömeink és gondjaink mögött 
ott láthatjuk őt, aki értünk és javunkra munkálkodik. Életünk minden 
eseménye olyan, mint valami ablak, amelyen keresztül világosan és egy
értelműen Istent, a szerető Atyát láthatjuk. Isten dicsősége abban nyil
vánul meg, hogy a szent, igazságos, mindenható Isten Jézusban emberré, 
embertárssá lett. Életünk bármerre halad, Ő mindig szembe jön velünk. 
Mögöttünk áll, mint Teremtő, kísér életünk útján, a jövőben és a halál
ban is Vele találkozunk.

Közelléte az Istentől távol levőt hívja Isten közelébe. Ez a közeliét 
felriaszt magabiztos beképzeltségünkből, és a vallásosság babéraln 
nyugvó önelégültségünkből. Közeliétől hirdeti a megvetetteknek. Bete
geknek. Haldoklóknak, emberi méltóságuktól megfosztottaknak, az élve 
„leírtaknak” és a halállal magúkra maradottaknak. Korunk nihilistáihoz, 
akik csak a világ értelmetlenségében hisznek éltető reménységgel és cél
tudatos életre formáló hatalommal jön közel.

Jézusban maga az Isten vállalta az éhséget és megvetettséget, örö-
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möt és szomorúságot, életet és csúfos halált. A menny királyi trónja 
helyett a golgotai keresztet. Micsoda ellentét! Megctsúfolt és elvesztett 
dicsőség? Nem, megváltó szeretet!

Isten a .mélyben élő teremtményei közé jön. A legmélyebbre süly- 
lyedtekihez. Hogy a mélyből a magasba emeljen. Az eltorzult ember- 
arcon kiformálja az általa kitervelt emberi arcot. Isten Jézusban az 
ember testvére lett! Az Isten és embertársat feledő embert Vele és egy
mással a szeretet közösségébe hozza.

Szeretető a jászol és kereszt dicsőségének a jelei. Annak a szeretet
nek a tanúsága, amely kész volt az emberrel együtt élni. együtt halni 
és együtt feltámadni. Jézus nem csupán bekukkantott földi világunkba, 
hanem az élet és halál minden stációját megjárta velünk. Meghal, hogy 
a halál megsemmisüljön.

Minden valóságos élet találkozás. Jézusban Isten találkozik velünk. 
Ebben a találkozásban az élveszettből megtalált, a halottból élő lesz.

Akivel találkozhatunk, annak rangja, tekintélye és méltósága van. 
Olyan, amivel semmiféle földi rang, hatalom és tekintély nem hasonlít
ható. Rangját a szolgáló szeretet, tekintélyét a mindenkin segítő irgal
masság, méltóságát halála és feltámadása adja.

Mindenekfelett való az, aki közel jött. Nem letűnt idő múmiájával 
találkozik a gyülekezet. Nem mesealakra épít az ifjú, és hagyatkozik 
élete utolsó pillanatában ez, aki búcsút vesz a múlandóság világától, 
hanem a Mindenhatóra!

A Jézussal találkozás sorsdöntő.
Istentől távollétben elfeledte az ember az atyai házat. Talán tagad

ják is, hogy lenne valaki, Akinek szeretete létrehívta, körülveszi őt. Til
takozik az ellen, hogy Jézus megragadja őt.

Akik a Vele való találkozás után befogadják, Vele az élet és üdvös
ség lett az övék.

Jézus befogadása engedelmességet jelent. Az ilyen ember engedi 
magát Isten által meggyőzni és átformálni. A maga alkotta Istentől el
fordul és Jézus Atyjához menekül. A saját igazságát feladva, Istentől 
neki ajándékozott igazságból él.

A hit a pecsét, amivel az ember a földön járva Istennek hozzánk 
hajló szeretetének valóságát, mint megélt, átélt és megtapasztalt igazsá
got tanúsítja. Ez nemcsak teoretikus igent mondás Isten szeretetére, ha
nem annak a szeretetnek továbbtükrözése az embertárs felé, amely 
szeretetet Jézus hozott hozzánk és közénk.

Ez az élet hitben Isten és az embertárs közelében, szeretetben eltöl
tött élet.

Dr. Nagy István

VlZKERESZT UTÁN UTOLSÓ VASÁRNAP
Jn 12,20—26

Exegézis
A „Hallénes” itt született görögöket jelent. Apcsel. 6,1. említ hel

lenistákat, ezek azonban görögül beszélő zsidók voltak. Mint arról Jose- 
phus tudósít (Bell. Jud. VI. 9,3.) a zsidó ünnepekre pogányok is mentek 
fel Jeruzsálembe. Jézus korában Palesztinában és a Jordántól keletre 
eső területeken sok görög település volt. Nyilván, voltak az itt élő görö
gök között olyanok, akik vonzódtak a zsidók Istenéhez. Az itt emlitett
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„görögök” lehettek áttért prozeliták, vagy ún. „istenfélő pogányok” . Ezek 
az istenfélő pogányok elsősorban a zsidóság egy Istenről és Teremtőről 
szóló tainítása, és a törvény erkölcsi követelményeinek szigorúsága miatt 
vonzódtak a jeruzsálemi istentisztelethez. Ezek nem kötelezték magúkat a 
törvény teljes megtartására, nem metélték őket körül, de a törvény egy 
részét — így pl. a szombatot és bizonyos étkezési rendelkezéseket — meg
tartották. Igaz, hogy ezek az istenfélő pogányok nem vehettek részt a 
páskabárány elköltésében, mégis együtt ünnepelhettek a zsidókkal húsvét 
ünnepén: bemutathattak fogadalmi és szabad áldozatokat. *

Nem véletlen, hogy a görögökkel kapcsolatban az evangélista Fülö- 
pöt és Andrást említi. A tizenkettő között ezt a két tanítványt az evan
géliumok csak görög nevükön említik. Ez utal görög kapcsolataikra.

A zsidóság elzárkózásával egy időben a görögök érdeklődésének nagy 
jelentősége van. Rajtuk keresztül megnyílik az út a pogány világ felé is. 
Elérkezett tehát Jézus megdicsőülésének órája. Ez a megdicsőülés azon
ban nem az emberi gondolkodásnak megfelelően megy végbe. Jézus a 
búzaszem példájával világítja meg megdicsőülésének lényegét: „ . . .  de ha 
meghal, sokszoros termést hoz.” (24. v.)

Isten logikája nem egyezik az emberével: „Aki szereti az életét, el
veszti . . . ” . Jézusnak ezt a kijelentését szinoptikus evangéliumok is köz
ük (Mk8,35; Mt 16,25; Lk 9,24; Mt 10,39; Lk 17,33.). Valószínű, hogy 
Jézus ezt az igét többször, mégpedig különböző összefüggésekben alkal
mazta.

Ezután Jézus a tanítványok életére vetíti az igazságot: áldozat nélkül 
nincs termés. Ez az ami megpróbálja a tanítványt, ti., hogy Jézussal 
együtt vállalja-e a halált. Aki így szolgálja öt, azt az Atya is megbecsüli.

Néhány szempont az igehirdetéshez

Kétféle reakció
Az evangéliumok arról tudósítanak minket, hogy Jézus Krisztus 

cselekedetei és beszéde mindig kétféle hatást váltott ki a hallgatókból. 
Vagy elfogadták, vagy elutasították Öt. Dönteni kellett, nem csak az Öt 
közvetlenül ismerőnek, hanem azoknak is, akik másoktól hallották a 
hírét.

Az igéje által ma is elevenen munkálkodó Jézus Krisztussal szemben 
napjainkban is kétféle álláspont tapasztalható. Ma sem maradhat senki 
közömbös vele szemben azok közül, akik hallják az igét.

Elhallgattatni Jézust. Erre az álláspontra jutottak a főpapok, írás
tudók, fariezeusok. Miért? Azért, mert Jézus nem ismerte el vallásos tel
jesítményeiket. Nem nyugtatta meg őket mondván: „Csak így tovább!” 
Sőt, arról beszélt nekik, hogy ők is bűnösök és egyáltalán nem kü
lönbek a többi embernél. Sokszor egészen kemény hangot használt, 
hogy rádöbbentse őket arra, hogy nekik is szükségük van a megvál
tásra. Mivel azonban a bűn bevallása, a mások és önmaguk előtt el— 
tusolt bűnös természet leleplezése kínos és fájdalmas, inkább más meg
oldást keresték: igyekeztek elhallgattatni, megölni Jézust.

Megdöbbentő arra gondolni, hogy ma is olyan sokan elutasítják 
Jézust. Nem azokra gondolok, akik alig hallottak róla, vagy akik elé 
teljesen torz képet festettek Jézusról. Sajnos ma is sokan elutasítják
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azok közül, akik hallgatják az igét. Azok közül, akik egyháztagok, vagy 
talán gyülekezeti tisztségviselők, esetleg lelkészek. Mivel ez az elutasí
tás az ember szíve mélyén megy végbe, sokszor emberileg nem is regiszt
rálható. Néha azonban felszínre bukik, mert „a szív teljességéből szól a 
száj” . Az elutasítás mögött ma is a bűn takargaitása áll. Ma is könnyebb 
vallásosnak lenni, előírásokat -betartani, emberbaráti programokban 
résztvanni, teológiát tanulni, mint bűneinket megvallva odaállni Jézus 
Krisztus elé. A bűneit leplező ember mindent megtesz azért, hogy el
hallgattassa az őt megszólító Jézust. Milyen szomorú dolog az, amikor 
Krisztus sorozatos elhallgattatása, „megölése” végül is oda vezet, hogy 
lejár a kegyelem ideje, és többé már nem szól az Űr. Ettől őrizzen meg 
bennünket Isten.

Jézust szeretnénk látni. Ez volt az a másik reakció, amire az igében 
szereplő görögök jutottak el. Úgy érezhették, kevés az, amit eddig másod
kézből hallottak Jézusról. Szerettek volna személyes kapcsolatot terem
teni vele. Az nem kétséges, hogy a Fülöpnék elmondott kérés még csak 
az első lépés Jézus megismerésében, de mutatja azt a nyitottságot, amely 
elengedhetetlen a Jézus Krisztussal való kapcsolatfelvétel útján. Az is 
biztos, hogy ezek a görögök nem tudták még felmérni, hogy milyen 
következményekkel jár Jézus Krisztus elfogadása. Már bizonyára csa
lódtak a sokféle isteniben, ezért fordultak a zsidók Istenéhez. Most pe
dig úgy érzik, Jézus az, aki meg tudja oldani alapvető problémáikat. 
Keresik hát a személyes találkozás alkalmát.

Ha az ember személyes kapcsolatait nem szűkíti le a vallásos 
emberek körére, tapasztalja, hogy vannak, akik Jézus szeretnék látni. 
Természetesen, vannak ilyenék gyülekezeten belül és gyülekezeten 
kívül is, mégis sokszor mtegszégyenítő a kívülállók, az ún. hitet
lenek nyitottsága, érdeklődése. Azzal reálisan számolnunk kell, hogy 
a Jézussal való kapcsolat teremtésben ez még csak az első lépcső, és ezért 
még az eleinte nyitott ember is bezárkózhat, amikor Jézus a bűneiről 
kezd véle beszélni. Az ige végül is két kérdés elé állít minket: — Igény - 
lem-e a Jézus Krisztussal való személyes kapcsolatot? — Ha már a 
tanítványa vágyóik, meghallom-e, meglátom-e azokat, akik Jézust sze
retnék látni, ill. segítem-e őket abban, hogy ez a kapcsolat létrejöjjön?

A tanítványok felelőssége
Nyitottság. Ahhoz, hogy az érdeklődő emberek valóban találkozza

nak Jézussal, a tanítványok feltétlen nyitottságára van szükség. Sem
milyen elv, vagy előítélet alapján nem kötheti ki a tanítvány, hogy kinek, 
ill. kinek nem beszél Jézusról. A Szentlélek sokszor átlépi a mi elképzelé
seink határát. Ezért késznek kell lennünk mindenkor, hogy bárkinek 
számat adjunk a bennünk levő reménységről.

Egyedül nem megy. Nem tudjuk, miért ment Fülöp Andráshoz se
gítségért. Az viszont tény, hogy kerülhetünk olyan helyzetbe, amikor nem 
tudunk valakit egyedül Jézushoz vezetni. Milyen jó ilyenkor, ha van 
egy Andrásunk, akihez odamehetünk segítséget kérni. Hány tanítvány 
vallott kudarcot, mert nem volt olyan Andrása, aki támaszt, kontrollt, 
érte és véle együtt másokért imádkozó barátot jelentett volna neki. 
Persze felmerül az a kérdés is, hogy lehetek-e ón valáki másnak ilyen 
Andrása? Csak akkor lehetek az, ha magam is tudom az utat Jézushoz, 
mert én is végigjártam. Ha ez nem így van, akkor Jézus szava lesz rám 
érvényes:” . . .  vak vezet világtalant...” (Mt 15,14.)
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Jézust látni: a keresztet látni
A találkozásnak ára van. Első hallásra úgy tűnik, hogy Jézus válasza 

nincs összefüggésben a tanítványok kérésével. Ha azonban az igét tovább 
olvassuk a 32. versig, megértjük a válasz mélységét. Igen, nyitva áll kapu 
pogányok előtt is: „ . . .  mindeneket magamhoz vonok.” (32. v.) De a talál
kozásnak nagy ára van. Jézus Krisztusnak fel kellett eimleílitetnie, meg 
kellett halnia, hogy az igazi kapcsolat Isten és ember között helyre
álljon. Isten megdicsőíti az Ő nevét (28. v.), de nem úgy, ahogy azt az 
ember elvárná, hanem a golgotái kereszt által. Az által dicsőíttetett 
meg Isten neve, hogy a Fiú magára vette az egész világ szennyét, 
bűnét, és_ vállalta a lázadónak kijáró büntetést: a halált, vagyis a kár
hozatot. így szerezte meg az életet, az üdvösséget minden ember szá
mára, így a „görögök” számára is. A Jézussal való találkozás tehát 
nem olcsó dolog.

Ma sem szabad olcsóvá tenni senki előtt ezt a találkozást. Minden 
Jézushoz vezető út, amely kikerüli a keresztet, hamis. Én, a bűnös 
ember nem találkozhatnék Jézussal, ha Ő nem állt volna a helyemre 
és nem vette volna magára a kárhozatot, amelyet én érdemeltem. 
Éppen azért nem vehetem könnyen a bűnt, mert Ő a vérével fizetett 
érte. Szeretnénk, ha lenne a jövőben is gyülekezet, ezért minden esz
közt megragadunk — válogatás nélkül —, hogy megnyerjünk embere
ket. Kérdés, hogy vajon Jézusnak nyerjük-e meg őket, vagy egy ügy, egy 
elv, vagy talán egy gyülekezet számára. Feltárjuk-e az emberek előtt 
Jézus Krisztus keresztjének valóságát, mint a bűnösökért hozott áldo
zatot? Vagy pedig rövidre zárjuk a kérdést mondván: „Gyere Jézushoz, 
illetve tulajdonképpen úgyis minden ember Jézusé, csatlakozz a gyüle
kezethez, bízd magad a kegyelmes Istenre — bűnről, megtérésről, új 
életről, az óember haláláról nem kell beszélni — mi a kegyelmes Istenben 
hiszünk.”

A tanítvány sem kerülheti ki a keresztet. Jézus Krisztus vállalva a 
búzaszem sorsát, óriási lehetőségeket nyitott meg az Öt életükbe fogadók 
előtt. Nem kell tovább önmagunkat csalni, őszintén föltárhatjuk előtte 
vétkeinket, hiányosságainkat, bukásainkat és Isten iránti hűtlenségün
ket. Felszabadultan a Sátán megkötöző ereje alól és Istennek engedelmes 
új életet élhetünk. Ezentúl hálából életünket Mesterünk kezébe tehet
jük, hogy Ö használja azt féli országa építésében.

Mindezek mellett azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy a Jézus 
Krisztusnak való szolgálat mindig a kereszt felvételét jelenti. És itt 
kérészit alatt a Jézus Krisztus nevéért kapott gúnyt, kiközösítést, meg
vetést stb. értem. Amikor ilyen negatív hatások érnek, — mégpedig 
igazságtalanul — akkor derül 'ki igazán, hogy még mindig az énem ül-e 
a trónon, vagy Jézus Krisztus. Az alázatos tanítvány nem önmagét, ha
nem Jézust szolgálja, hogy Ö lehessen egyre nagyobb. Öt szolgáljuk szí
vünk teljes odaadásával, mert ha ezt tesszük, megbecsül bennünket az 
Atya.

Kiss Péter



HETVENED VASÁRNAP
XPt 2,1—5

Papok gyülekezete

Az évszázadok statisztikájának mutatói égy sajátos változásra fi
gyelmeztetnek: keves'bedik a papok száma, ti. azaké, akik a lelkész! 
foglalkozást választják. A középkorból jövünk, melyben a társadalmi 
körülmények, s benne az iskoláztatás jószerint csak egy tanult foglal
kozást tettek lehetővé, az egyházi szolgálatot. Az egyházi rendbe tarto
zás és a velejáró képzettség révén jutották jóképességű emberek olyan 
megbízatásihoz, amelynek elvégése már foglalkozásszerű. A lutheri 
reformációnak aztán nem kis hatása volt a világi iskoláztatás kiala
kulására. De a lutheri reformáció fogalmazta meg azt is, hogy a gyüle
kezet egésze a papi szolgálat hordozója.

Pontosan fogalmazva tehát azt kell mondanunk, hogy a különböző 
foglalkozásúak között folyamatosan csökkent a lelkészi foglalkozásúak 
arányszáma. Valamikor pl. sok száz lelkészre esett egy-két orvos. Egy 
kézen megszámolhatta mindenki, milyen más foglalkozás jöhet számba, 
ha nem akar „papnak tanulni” . Ma pedig egyhamar át sem lehet te
kinteni, hogy milyen sokféle lehetőség áll a pályaválasztó fiatalok előtt.

Ha erre a változásra figyelünk, azt is észre kell vennünk, hogy 
a papság munkája változatlanul kulcsfontosságú maradt az egyház éle
tében. Ugyanakkor a más foglalkozású gyülekezeti tagok között is él 
a gyülekezetért, Krisztus egyházáért, a hívők közösségéért való felelős
ség. Ez a felelősségtudat nem csak úgy jelentkezik, hogy valaki ún. 
laikus prédikátor akar lenni. Sokkal nagyobb számban találunk olya
nokat, akik gyermekeiket keresztyén hitben szeretnék neveim, akik 
imádkoznak embertársaikért, akik valamit tesznek azért, hogy az evan
gélium ügye közöttünk előbbre jusson.

A lutheri reformáció tanítása az egyetemes papságról él a gyüleke
zetekben. Ez a tanítás mai igénkre is támaszkodik. Azt fejezi ki, hogy 
a papi-lelkészi szolgálat nem egyesek kiváltsága az egyháziban, hanem 
mindenki, az egész gyülekezet részesedik belőle. A mi Urunk Jézus 
Krisztus papjai vagyunk mindnyájan, akik megkereszteltettünk. Ezért 
mondja: „épüljetek... szent papsággá” . Azért hangzik ez az ige ma 
közöttünk, hogy ne csak elv legyen az egyetemes papság gyülekeze
teinkben, hanem valósággal Krisztus szent papi népe legyünk.

Miben áll a gyülekezetben élők papi szolgálata?
Ez a szolgálat, hogy Isten színe elé járulunk, ott élünk. Az Ószö

vetségben egyszerű emberek nem közelíthették meg a Szentélyt és a 
Szentek Szentjét, Isten jelenlétének helyét. A pap mutatta be az áldo
zatot nevükben, és egyedül a főpap járulhatott a kerubok szárnyai kö
zött jelenlétét ígérő Úr elé. Jézus Krisztus szabaddá tette az utat 
a Szentélybe. Az evangélium tudósítása, hogy a templom kárpitja ketté 
hasadt az ő halálakor, ezt fejezi ki. A gyülekezet egész élete Isten 
közelségében, az Ő jelenlétében megy végbe.

Ezért szűnik meg Isten papi népének életében és gondolkodásában 
a szent és profán megkülönböztetése. Ún. világi foglalkozásunkat, csalá
di életünket, mindennapi problémáinkat mind megszenteli Isten jelen
léte. Hiszen egész életünkkel az Ő színe elé járultunk.
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Gondolkodásunkban a templom szóhoz az épület, a kőépítmény 
asszociálódik. A bibliában máshol is, nemcsak mai igénk képe sze
rint, maga a gyülekezet, Isten szent papi népe a templom, a templom 
élő kövei. ,,Az Úr az ő szent templomában van. . Ezért mondja az 
ige: ..épüljetek fel lelki házzá!”

A gyülekezetben élők papi szolgálata az áldozat is. Ki kell iktat
nunk a félreértés lehetőségét. Jézus Krisztus az egyetlen közbenjáró. 
Ö tette számunkra szabaddá az utat Istenhez élete feláldozásával. 
A gyülékezet papi szőlgálatához mégis hozzátartozik az áldozat. Igénk 
„lelki áldozatok” felajánlásáról beszél. Róm 12 szerint az „élő és szent 
áldozat” az, hogy odaszánjuk magunkat testestől-lelkestőll Istennek. 
Ezt Pál okos istentiszteletnek nevezi. Az áldozat tehát nem kevesebb 
mint magam, az életem. Nem valami az életünkből, hanem egész emberi 
mivoltunk. Pogány gondolkodás az, ha mindabból, amim van, valamit 
áldozok, hogy a többinek birtoklásában Isten ne háborítson (Polyk- 
rates!). Isten szent papi népe túljuthat azon az általános vallásos igé
nyen is, hogy vallási kötelességteljesítése ellenében egyéb igényeit 
szolgálja ki az Isten. Az okos istentisztelet azt jelenti, hogy magamat 
az Ö szolgálatába adom. Róma 12 mindjárt gyakorlati példákat is hoz, 
és ezzel konkretizálja az áldozatot. De ezek nem a „valamit” képvi
selik, hanem az egész élet odaáldozásából következnek.

Jézus segíti a gyülekezet papi szolgálatát
Segíti Isten szeretetének biztatásával. „Megízleltétek, hogy jóságos 

az Űr.” Egész keresztyén életünk alapélménye Isten szeretete. Jézus 
keresztrefeszítésére az ő feltámasztásával válaszolt. Bűneink bocsána
tát azzal tette teljessé, hogy megajándékozott az új teremtéssel.

Hivő egyháztagok is nem ritkán tekintenek életük egy-egy nehéz 
pillanatára, vagy kudarcára riadalommal: megbüntetett az Úr! Pedig 
Ö nem gáncsoskodó, és nem retorzióra alkalmat adó hibáinkat vagy 
vétkeinket figyeli, hogy azután lecsapjon. Akkor mindig csapkodhatna! 
Szeretete cselekszik velünk életünk nehéz óráiban is. A gyermek szülei 
körében élhet az őt körülvevő szeretet derűs, biztonságot adó légkö
rében.

A „megízleltétek” kifejezést használja az ige. Ez arra utal, hogy 
a felmérhetetlen, minden elképzelést meghaladó szeretetből még csak 
kóstolót kaptunk.

Jézus segít a gyülekezet népének az ige táplálékával. A csecsemő- 
tej számunkra is fogalom. Nem keverik, nem hígítják, nem „kiszerelve” 
kapja a gyermek, hanem tisztán és hamisítatlanul az anyamellből. Ez 
a „lelki tej” az evangélium. Ez az „egészséges tudomány” , amely Jézus 
haláláról és feltámadásáról szól, a bűnös embernek nyújtott isteni ir
galommal táplál. Növekedést, jártasságot és tapasztalatot ad a keresz
tyén életben. Segítségünkre van az ördög minden cselvetésével szem
ben. Olyan időkben élünk, amikor bibliás emberek kezéből is kicsúszik 
a Biblia. Nem hiábavaló arra figyelmeztetnünk magunkat és egymást, 
hogy a rendszeres bibliaolvasáson át áldást, tartást, erőforrást készít 
számunkra a Szentlélek.
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Jézus segít a tisztességes életért való küzdelmünkben
Gonoszság, álnokság, képmutatás, irigység és rágalmazás szerepel 

a felsorolásban. Isten szent papi népe ilyen köznapi emlberi gyarlóságok
kal is küszködik. Ezek azért veszélyesek, mert bennünk magunkban is 
megrendíthetik elhivatottságunk tudatát, kétségessé tehetik Jézushoz 
tartozásunkat. A keresztyének polgári mérték szerint is sok hibával 
terhelt élete, hitványsága hitelképtelenné teheti az evangéliumot a kí
vülállók előtt is. Ebben az értelemben elmondhatjuk, hogy nem csalt 
a leikészi foglalkozást folytatók házának falai vannak üvegből, hanem 
az egész gyülekezeté is! Ezért segíti Jézus a gyülekezetét papi szolgá
latában azzal, hogy harcra késztet önmagunk, óemberünk ellen.

A felszólítás — „vessétek le” — kifejezi azt a meggyőződést, hogy 
a keresztyén élet igazi harca elsősorban és mindig újra az önmagunk
kal vívott küzdelem. És mindig van „levetni valónk” . Mi magunk 
tudjuk, hogy az ember bűne mélyen gyökerezik. A polgári értelemben 
vett tisztesség soha nem jelent egyben feddhetetlenséget Isten szent 
színe előtt. Mi magunk tudjuk, hogy nem erkölcsi tisztaságunk vagy 
igaz voltunk tesz Isten gyermekévé. Jézus vére és áldozata a remény
ségünk. A kívülállók azonban a számukra látható életfolytatáson 
mérik meg keresztyénségünket, az evangélium erejét. Ezért rettenetes, 
hogy olyan sokszori jelentkezik az Isten szent papi népe életében köz
törvények elleni vétség, a kívülállók számára visszataszító, embertelen, 
vagy nagyon is emberies gyarlóságot kifejező magatartás. Egy ún. hivő 
asszony férje mondta kesernyésen „önmagukról” mint házastársákról: 
ő mondja, én teszem.

A felhívás a bűnökkel való küzdelemre azt is jelenti, hogy Krisz
tusnál ennek a küzdelemnek értelme és esélye van. Hiszen van bocsá
nat és van új élet. Nem bezárt ajtónak ugrat neki bennünket Jézus. 
Hogy a keresztyének emberi mérték szerint tisztességes életet éljenek 
és ne botránkoztassanak, ez a lehetőségek birodalmába tartozik.

A gyülekezetben élők papi szolgálatát ma is körülveszi az egykori 
feszültség: Jézus az élő kő emberek előtt megvetett, de Isten előtt 
„kiválasztat és drága” .

Ajánlott ének: 460.
Tekus Ottó

HATVANAD VASÁRNAP
Zsid 4,12—13

Értelmezés és szövegmagyarázat
A rövid két vers is sok értelmezési nehézséget okoz,.,
Mit értsünk „Isten igéje” alatt?
Legegyszerűbb a Szentírásra, a kinyilatkoztatás igéjére gondolnunk. 

Ebben az esetben az „élő” praedicatum egyszerűen a holt betű ellen
téte. Ám ilyen értelemben nagyon sok szövegről léhet azt mondani, hogy 
eleven. Lehet valamely visszaemlékezés élő, előadásmód élénk, tárgy, 
mondanivaló megragadó, tettrekésztető, mégse meríti ki a Biblia 
szavának „élő” szóval való jellemzését. Gondolhatunk is sok tapasztala
tunkra, amikor az olvasott Szentírás vagy a hallgatott prédikáció meg
elevenedett számunkra: maivá, személyessé lett, megszólított, taná-
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csolt, vigasztalt, erősített bennünket. Sok ilyen tapasztalatunk igazolja, 
hogy Isten igéje minden más szövegtől különbözően élő.

Mégis különös hangsúlyt nyer ebben a három szavas mondatban 
Isten neve. Itt nemcsak a Szentírásról, a Bibliában kijelentett üze
netről van szó, hanem kifejezetten Isten igéjéről. Itt az „élő” jelzőnek 
egészen különös hangsúlyt ad az Istennel való összekapcsolás. Ahogyan 
Istenről tudjuk, hogy Ö élő, életet adó, hogy múlhatatlan, kioltlhatatlan 
életforrás, ugyanazzal a tartalommal, kihatással élő az ő igéje is. 
Gondoljunk az Újtestamentum DZÓÉ, DZÓN szavának gazdag jelentés- 
tartalmára.

De lehet-e körülhatárolni, konkrétabbá tenni Isten itt említett 
„igéjét” ?

Az ige itt részletezett szerepe segít ebben: áthatol, szétválaszt, 
megítél, számon kér. Ezekben éles vonásokkal rajzolódik ki az általános
ságból Isten ítélő szava. Nemcsak az utolsó ítéletkor elhangzó, hanem 
most és mindig bennünket megszólító, leleplező, rólunk ítéletet alkotó 
szava. (A magyar nyelvben sok szempontból szerencsés „Ige” kifeje
zés helyett itt találóbb lenne a „szó” fordítás.) Amit Isten mond 
rólunk, szól hozzánk. Van tradíciója is az ilyen fordításnak: a Vulga- 
tában „Dei sermo” , a Vizsolyi Bibliában, Káldy Györgynél „Istennek 
beszéde” . Hadd idézzem Károli Gáspár eredeti magyarázó jegyzetét: 
„Isten beszéde általjárja az embert mindenestől fogva. Nem tréfál 
tehát amikor nekünk szól. Annak okáért az Isten beszédére meg kell 
indulni az ember telkének minden részeinek.” A modem katolikus 
Biblia jegyzete: „Az Isten szava, .mint hívó szó, behatol a lélekbe, és 
döntésre, állásfoglalásra készteti. De hatékony úgy is, mint az ítélet 
szava. Nem lehet kitérni előle, fölfedi a rejtett gondolatokat és a cse
lekvések rugóit.” Egy exegézisből: „Az élő Isten szava él. Következ
ményeket von maga után az, hogyan viszonyulunk hozzá. Nem lehet 
becsapni. Nem menekülhetünk előle. Könyörtelenül leleplez minket.” 
(Gyllenberg)

Ezek után eléggé színtelennek tetszik a második jelző Isten eme 
szaváról „ható” . Bár ennek a fordítási módnak a Vizsolyi Bibliáig visz- 
szanyúló tradíciója van, a mai fül számára mégis keveset mondó. 
Későbbi fordítók igyekeztek is kifejezőbben visszaadni az eredeti ENER- 
GÉSZ erejét (Raffay, Czeglédy: „hathatós” , Békés—Dalos: „átható” ), 
mégis elmaradnak a Vulgata „efficax” (foganatos eredményes), Luther 
„kraftig” , Scofield „powerful” , Saarisalo „volmallinen” (erőteli) indo
koltan többet mondó kifejezései mögött.

Pedig a levél szerzője szerint Isten szavára figyelésünk, arra 
adott válaszunk nagyban függ attól, hogy mit tartunk szerepéről, tisz
téről, erejéről. A bibliai szerző talán éppen ebben az igyekezetében 
váratlanul és magyarázkodás nélkül átmegy a szóról a Szólóra: „Nin
csen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki mezí
telen és fedetlen az ő szemei előtt.” Már az előző mondat is annyira 
személyes, hogy Isten képviseletében hangzónak halljuk az igét, isteni 
kijelentésnek. Isten maga van a jelen szavában. És mi Isten előtt 
állunk, amikor szavát halljuk. Vele szembesülünk. Neki magának 
kell felelnünk. Ezt erősíti meg az utolsó tömör mondat is, aminek a 
lefordításával küszködnek a fordítók: „Neki kell majd számot adnunk.” 
„Vele van dolgunk” (Scofield). „Aki előtt színt kell vallanunk.” (Zür- 
cher Bibel, Vulgata.)

Talán nem szükséges belemennünk azoknak a kijelentéseknek a 
boncolgatásába, amelyekkel Isten szava szerepét, munkáját ecseteli
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színesen a levélíró: „áthatol az elme és a lélek (a lélek és a szellem) 
az ízületek és a velők szétválásáig és megítéli a szív gondolatait és 
szándékát.” Tudom, mennyi probléma rejlik ezeknek a fogalmaknak 
eltérő értelmezése mögött. Mostani igehirdető feladatunkhoz mégis elég 
ezeken keresztül is érzékelnünk, hogy Isten hozzánk és rólunk szóló 
szava előtt minős semmi gát, nincs előle rejthető zug, titkolható érzés, 
szándék vagy indulat. Ez a kétélű kard (Lévay—Vida szerint vágókés, 
tőr, gyilok) mindenkinek elevenébe hasít (finn modern fordítás). Senki 
sincs rejtve előtte, hanem mindenki mezítelen és leleplezett (Saari- 
salo) az ő szemei előtt.

Prédikáció

Isten előtt

Amikor Jézus kiküldte tanítványait az evangélium hirdetésére, 
betegek gyógyítására, hogy tanúsítsák Isten országa elközeledtét, szavait 
így zárta: „Aki titeket hallgat, engem hallgat, és aki titeket elutasít, 
az engem utasít el, és aki engem elutasít, az azt utasítja el, aki el
küldött engem.” (Lukács 10,16)

Meglepő gondolatsor: egyszerű emberek érkeznek az evangélium
mal és szavukban Jézus szava, és Jézus szavában maga az üdvösség- 
szerző Isten. Tehát azok az emberek, akik a tanítványok bizonyság- 
tételét hallották, Isten elé kerültek, és Isten előtt kellett vallaniok: 
igen vagy nem.

Tulajdonképpen mai igénk is erről szól: kezdődik Isten igéjével 
és végződik az Isten előtt történő számadással. Isten igéjében, azon 
keresztül mindig Isten elé kerülünk, bibliaolvasásunkban éppen úgy, 
mint prédikációhalgadásunkban.

1. A Biblia igéje Isten szava. A szót nem lehet függetleníteni 
a szólótól. A népi bölcsesség is azt tartja: nem az a döntő, amit 
mondanak, hanem aki mondja. Sokan élték már át, hogy amit úgy 
kezdtek olvasni, mint Mózes, Salamon, Jeremiás vagy Máté írását, 
abban egyszerre Isten szavát kezdték hallani: nekik szóló, konkrét, 
aznapi üzenetét, parancsát vagy ígéretét, feddését és biztatását. A Bib
liát és a keresztyén prédikációt megkülönbözteti minden más könyvtől 
és előadástól, hogy azon keresztül Isten szól hozzánk. Megszólít és 
válaszra késztet. A gyanútlanul kézbe vett könyv és a megszokott 
vasárnapi templomozás egyszerre találkozássá lesz, a Bibliában, az 
igehirdetésben megszólaló Istennel Való találkozássá. A beidagzett idő
töltés eseménnyé válik, amely átjár, megragad és kihatással van dol
gaink alakulására. Két versnyi alapi,génk szerzője is nagyon egyszerűen 
és természetesen vált át a szóról a Szólóra, az igéről Öreá, akinek 
„a szemei előtt mindenki mezítelen és fedetlen.” Az igében, az igével, 
az igén keresztül óhatatlanul Isten elé kerülünk. Akár ezen az isten- 
tiszteűian is. Itt is Isten szól. Amit olvastunk, az Isten szava. Minden
kihez, aki csak jelen van.

2. Az Isten igéje, Isten szava „élő” — hirdeti mai alapigénk. Nem
csak azért mivel figyelmet kelt, elgondolkoztat vagy megragad, hanem 
azért mert Istentől való, az élőtől, az élet örök forrásából. Minden más 
öregszik, megavul és elmúlik. Ami Istené, Istentől jövő, az örök, 
örökké élő és éltető. A ma embere számára éppúgy, mint a századokkal 
vagy évezredekkel ezelőttiek számára. Ma se lehet' válasz nélkül
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hagyni. „Kérdeztelek, felellj!” — mondják sokszor elénk álló emberek. 
Ugyanígy kérdez Isten életünk célját, emberi kapcsolatainkat, erkölcsi 
elveinket és hozzá való viszonyunkat illetően. Prédikációt hallgatni, 
Bibliát olvasni sohase lehet közömbösen, érdektelenül. Mindig meg
kérdezettek leszünk, válaszra kötelezettek. Mégpedig az örökkön örökké 
élő Isten előtt.

Aki most arra gondol, hogy hány meg hány prédikációt hallgatott, 
bibliai szöveget olvasott érdektelenül, közönyösen, semmilyen vissz
hangot nem adiva arra, ahhoz éppen most szól az üzenet: ne gondold, 
hogy megiúsztad a válaszadást. Amint él még a Kérdező, úgy „él” 
még a kérdés is, és „él” a kötelezés is. Isten ideje még nem járt le. 
S nekünk Vele van dolgunk. „Neki kell majd számot adnunk.”

3. Isten igéje, Isten szava „ható”, „hathatós”, „átható”, ahogyan 
a magyar bibliafordítások is próbálják visszaadná a görög eredeti 
szavát, amely az energia szó melléknévi alakja. Ennek még több vál
tozatát találhatjuk meg más fordításokban: hatékony, tevékeny, ered
ményes, erőteli stb. Ezek a kifejezések is mind azt igyekeznek érzé
keltetni, hogy Isten igéje nem szó, ami elszáll, írás, ami megfakul, tan
tétel, ami fölött eljár az idő, hanem energia, ami megmarad, erő, 
ami mozgat, termel, forgatja Isten malmának malomköveit. Nincs ki
hatás nélküli akár gyermekként tanult bibliai történet, következmé
nyek nélküli futólag olvasott napi bibliai penzum vagy akár álmosan 
hallgatott prédikáció. Az a kétélű kard, amiről mai igénk szól, fel van 
emelve, mégha nem is sújtott lé nyomban, amikor elfordultál az ige 
eltévelyedéseidet, engedetlenségeidet, lelki kuszaságodat leleplező tükré
től. A sok elfelejtett figyelmeztetés, válasz nélkül hagyott megszólítás, 
visszautasított bűnbánatra hívás felszín alá kerülhetett, mint a búvó
patak, de ott is csinálja a medret, mállasztja a követ, hogy azután 
annál csillogóbban és sodróbb erővél bukkanjon elő ismét.

Milyen naivnak tetszik egy költő bölcsködése, aki a Magyar Nemzet 
hasábjaim ilyesmit publikál: „Isten malmai egyálatlán nem őrölnek. — 
Istennek malmai egyáltalán nincsenek is. — Lehet, hogy ő is csak 
egyszerű molnárlegény —  aki e pillanatban talán éppen munka nél
küli . . . ” (Simányi Imre). Valószínűnek tartom, hogy erre az alig másfél 
éves közleményre senki nem emlékszik már akkori olvasód közül, míg 
az évezredes népi emlékezés elfelejthetetlenül fennmarad egymást váltó 
nemzedékek száján ip: „Isten malmai lassan őrölnek” , és sohase állnak 
le einergiahiány miatt.

Alapigénk színes, képies nyelve nagyon érzékletesen mutatja be 
Isten szavának mindenre kiterjedő, korlátozhatatlan és a végső ered
ményig meg nem lankadó munkáját. Semmi nem állhatja útját az em
ber legrejtettebb belső világában, az érzések, a gondolátok és az indula
tok szövevényeiben sem. „Áthatol az elme és a lélek, az Ízületek és a 
velők szétválásáig.”

4. Isten igéjének, szavának nem jár le az ideje, nem fogy el a le
hetősége. Mindig marad Számára szószék, katedra. Egészen a végső 
ítélet bírói székéig. Ugyan textusunk ítélettel kapcsolatos szavát nem 
szükséges az utolsó napra időzítenünk. Istennek már most van véle
ménye, „ítélete” rólunk, és ezt ki is mondja igéjében: „megítéli a szív 
gondolatait és szándékait.” . Szavára figyelve és üzenetében elmélyedve 
ismerjük meg igazán magunkat, kapunk indítást, nyerünk erőt tisztu
lásra, újUlásra. De ebben még nem merül ki az ige ítélő szava, tiszte.
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Ha már előbb szóltunk is Isten szava megjszemélyesüléséről, döntő
en és félreérthetetlenül ez csak az utolsó napon derül ki. Az ugyanis, 
hogy kivel is van dolgunk valójában, hogy az eddig annyiszor megszó
lító, elgondolkodtató, megdöbbentő, vigasztaló és gyógyító bibliai igék 
mögött fs ö  volt: a testté lett Ige, az Isten Fia, kinek az Atya egé
szen átadta az ítéletet (János 5,22). Mindnyájan öfelé vagyunk útban, 
az ő ítélőszéke elé (2Kor 5,10). És „mindenki mezítelen és fedetlen 
az ő szemei előtt.”  „Neki kell majd számot adnunk.” Ott lesz az igazi, 
nagy leleplezés — van biibliafordító, aki „leleptezettnek” fordítja alap
igénk „fedetlen” szavát —, a végső, kikerülhetetlen számadás.

Senki sem úszhatja meg — ha egész életén át is áltatta ezzel 
magát —, senkii se kerülheti ki a Vele való szembesítést. „Nekünk vele 
lesz beszédünk.” „Vele Van dolgunk.” „Előtte kell színt vallanunk.” — 
ahogyan az utolsó mondat öt szava's eredetijét mái fordítók változatos 
fogalmazásban igyekeznek a mi lelkiismeretűnkre is ráhelyezni. — Mi
lyen jó ha akkorra tudjuk az ott egyedül lehetséges imádságot:

Szelíd szemed, Úr Jézus, jól látja minden vétkemet;
Személyemet ne vesse meg szelíd szemed, Ür Jézus!
Szelíd szemed, Ür Jézus, elítél bár, lásd én megint 
Csak várom, hogy majd rám tekint szelíd szemed, Ür Jézus!

Csepregi Béla

ÖTVENED VASÁRNAP
Jk 3,13—18

Ahhoz, hogy jól szólaltassuk meg textusunk üzenetét, feltétlenül 
szükséges néhány bevezetéstani és egzegetikai kérdés tisztázása. Csak 
a teljesebb ismeret birtokában tudunk a kiemelt igerészrői is hitele
sen prédikálni.

Először egy gyakorlati megjegyzés. Akinek lehetősége van rá, 
olvassa el a „Jakáb-kérdéssel” foglalkozó evangélikus anyagunkat. 
Pl.: Káldy Zoltán: Üjszövetségi bevezetés: 182—180. o. (Bp. 1957.); dr. 
Prőhle Károly: Üjszövetségi bevezetés: 96—100. o. (Bp. 1979.); Groó 
Gyula: Jakab levele: 3—27. o., valamint 104—112. o. (Bp. 1963.) Az 
egymást kiegészítő, néhol ütköző szempontok és eredmények minden
képpen hasznos segítségek a továbbgondolkodáshoz.

Jakab levele minden valószínűség szerint a legrégebbi újszövetségi 
irat. (Keletkezett: 48 körül;) így benne még nem olyan letisztult formá
ban kapjuk a keresztyén élet elméleti és gyakorlata kérdéséit, mint 
a későbbi apostoli (különösen a páli) iratokban. A korai keresztyénség 
mindennapi életgyakorlatálhoz ad a szerző praktikus tanácsokat, fel
használva egyrészt a sajátos zsidó bölcsesség irodalmat, másrészt az 
általános bölcsesség! és erkölcsi irodalom hagyományait. Korai kelet
kezéséből és „forrásmunkáiból” következően nem követelhetünk tőle 
olyan teológus! megközelítést, mint bárki mástól az Újszövetségben.

Tanácsai, útmutatásai a gyakorlati keresztyénséghez nyújtanak 
támpontot. így viszont feltétlenül figyelmet érdemel ma is. Hiszen 
nem is annyira az „elméleti” keresztyénségünkkel van baj (elméleti 
felkészültségünkkel inkább), miint annak megélésével. Valaki, aki na
gyon jól ismeri a lelkészek életét, ezt mondta: Nem értem, hogy ennyi
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intelligens ember között hogyan lehet ennyi szeretetlenség. Jó volna, 
ha elmélet és gyakorlat közt egyházi életünkben nem tátongana sza
kadék.

A bölcsesség kulcsszó Jakab levelében. A teljes Szentírás figyelem
be vételével nem árt lényeges vonásait végig gondolnunk.

A  bölcsesség — ajándék
Az emberi bölcsesség egyenes arányban áll az idővel: minél öre

gebb valaki, annál több a tapasztalata, annál többet látott, annál 
többet tud a világról, látja a dolgok lényegét és összefüggését. A Bib
lia szerinti bölcsesség Isten ajándéka: Ő ad engedelmes szívet, hogy 
különbséget tudjon tenni jó és rossz között (lKir 3,9). Így nincs közvet
len összefüggésben az eltöltött évek számával, nem egyszerűen az élet
kor függvénye. Nem is emberi erőlködés eredménye. Ajándék. Jakab 
is így látja: „Ha pedig valaki nem elég bölcs, kérjen bölcsességet 
Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és 
meg is kapja. De hittel kérje, semmit sem kételkedve.” (1,5—6)

A bölcsesség — életművészet
Az Istentől kapott bölcsesség soha nem spekulatív eszme, hanem 

az élet ismerete. Sokszor megszemélyesítve ábrázoljak, aki tisztán látó 
és ábrándóktól mentes pillantást vet a környező világra. Ismeri fogya
tékosságait, de nem helyesli azokat. Jártas az emberek érzésvilágában: 
Tudja, mi szerez nekik örömet, mi okoz fájdalmat. Tanítványainak 
szabályokat ír elő: okosságot, munkát, alázatosságot, mértékletességet 
stb. Az isteni bölcsesség végső és igaz megtestesítője Krisztus, akinek 
bölcsességén még vele szemben álló kortársai is álmélkodtak (Mk 6,2). 
így a bibliai bölcsesség soha nem passzivitás, hanem a teremtő Isten 
akaratának felismerése, a pontos és gondos „analízist” követő teljes 
élet.

A bölcsesség — oktalanság
Az evilági bölcsesség félreismerte az élő Istent (Km l,21k; lKor 

1,21). Ezért Isten elítéli a bölcseknek (a maguk és mások szemében böl
cseknek) ezt a bölcsességét, és a kereszt őrültsége által menti meg 
a világot. A kereszt Oktalansága lesz az igazi bölcsesség mértéke. A ke
resztnek ez .a bölcsessége sugárzik az apostolok és az első keresztyének 
életéről. Böjtre készülve a keresztnek ezt az aspektusát is meg lehet 
szólaltatni Jakab gondolatmenetét tovább víve a krisztológia irányába. 
Az újszövetségi bölcsesség tehát nem az okosaknak, hanem a kicsik
nek jut osztályrészül! (Mt 11,25): Ezzel az ajándékkal jönnek rá az 
élet új alaptörvényére. Nem a szemben állás, nem is az egymás mellett 
élés, hanem az egymásért élés az élet igazi alapja és lényege.

Meditálva
Böjt felé tartunk ezekben a hetekben. Nem ártana egyszer fel

mérni, hogy jelent-e ezeknél a vasárnapoknál többet egy evangélikus 
számára a böjt. A középkori gyakorlatból adódóan bizonyos ételek nem 
evése jelenthet böjtöt? Mi jellemzi a kereszt felé közeledő keresztyén 
embert? Közeledhetünk, mint kíváncsi, akit érdekel egy furcsa per. 
Közeledhetünk, mint együttérző, aki elsírja magát ennyi nyomorúság 
láttán. Közeledhetünk, mint aki felveszi a maga keresztjét, nyomdo-
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kába lépve a Mesternek. így hangozhat hitelesen ajkunkról a vasárnap 
antif ónája: „Légy erős kősziklám és váram. Istenem” (Zsolt 31,3). Ezt 
az utat nem lehet csak kicsit járni, „félgőzzel” . Itt csak teljes élet
forma lehetséges: Mutassa meg magatartásával (életmódjával) — hang
zik Jakab felszólítása. Érdekes. Nem aforizmákat, hanem magatartást 
kér. Az elmúlt években többféle életmódvizsgálatot folytattak. Ta
láltak-e sajátos keresztyén magatartást? Beszélünk hagyomány irányí
tott, kívülről irányított (fogyasztói) életformákról. Bölcs magatartásból, 
ami mindent szelídséggel tesz, oly keveset látunk.

Többféle bölcsesség van. Lehet valaki bölcs a keserű irigységben 
(féltékenység), viszályban, és a zűrzavarban, azaz ismeri a dolgok és 
kapcsolatok felforgatásának szabályát. A  „diabolosz” (az össze-vissza 
dobáló) tanítványa, a zavarosban halászás tudósa. Aki már megkísé
relt pl. megbillent családi életet helyrehozni, az találkozhatott ezzel 
a bölcsességgel. Vagy elég csak megkapargatni egynémely jó evangé
likus család életét, s kiderül, mi lappang a vallásosság mögött: „min
denféle gonosz tett” . Karinthy írja egyik indulatos kitörését ábrázolva: 
„ . . .  ilyen ostoba szennyes zavar bugyborékolt ki belőlem. Megtörül
tem a szájam, és megnéztem a kezem utána: sár és genny és tajték 
volt a kezemen.”

A feszült idegállapot, a rossz családi, munkahelyi hangulat, háborús 
uszítás, a torzsalkodás világának építése, mind-mind ide vezethetők 
vissza. Nővérem másfél évig Franciaországban élt. Hazatérve ő me
sélte: Egyszemélyes óvóhelyeket árulnak, külön gyermekméretben is. 
Nem ördögi bölcsesség? És sorolhatnánk a példákat. Át meg átszövi 
életünket ez a földi (földhözragadt) bölcsesség.

Van felülről jövő életszemlélet is. Tendenciája, iránya épp ellen
tétes az előbbivel. Tiszta: Szándékában, kivitelezésében. Tehát átte
kinthető. Tudni lehet, honnan jön, hova megy, hol tart. Ilyen tiszta 
a tisztelendők bölcsessége? Békeszerető: Jézus szerint boldogok a bé
kességet teremtők, azok, akik rendezett viszonyok között akarnak élni. 
Istennel, önmagukkal, egymással, s azt szeretnék, ha mások is így él
nének: emberek, népek, nemzetiségek, az egész világ. Irgalommal és jó 
gyümölcsökkel teljes: Mint egy teli gyümölcsöstál, mint egy mézes 
üveg, amelyből mindig, minden körülmények között csak méz jöhet, 
nem pedig keserű epe. Ez a bölcsesség sokkal inkább életet formáló 
hatalom és erő, mint az előbbi. A böjtre készülő gyülekezet éppen 
Krisztusban találhatja meg, kaphatja meg ezt a bölcsességet, ezt az 
életformát. Nem lenne keresztyénség, nem lenne evangélium, ha Jézus 
csak sztorizott volna a megváltásról és Isten országáról. Jézus bölcs 
volt_ a szó teljes értelmében: Nem fedte el, tagadta el az élet alapvető 
nehézségeit, mégis tudott bízni az Atyában, s hitre buzdított. Éleslá
tásával sok mindenre felhívta figyelmünket, de nem maradt meg 
pusztán elméleti síkon. Az elmélet próbaköve a gyakorlat — halljuk 
gyakran, s ez a próbakő Jézusnál maximálisan bevált. „Elmélete” 
az Isten szeretetéről a gyakorlatban beigazolódott. Ellustult, összkom
fortos keresztyénségünket rázza fel ez a tevékeny Bölcsesség. Böjti 
bölcsességre taníthat minket.

Laborczi Géza


