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ELNÖKI BESZÁMOLÓ
1. BEVEZETÉS

/1/ örömmel teszem meg első jelentésemet a Végrehajtó Bi
zottságnak. Volt már két rövid találkozásunk, de a 
nagygyűléstől kapott mandátumunk alapján ez az első 
teljes ülésünk.

/2/ Elgondolkodtam azon, mi legyen ennek a beszámolónak 
a tartalma, Azt mondták nekem, minden elnök másként 
csinálta. Volt, aki csupán tételes felsorolását adta 
az általa fontosnak ítélt témáknak. Volt, aki saját 
elnöki tisztében végzett tevékenységéről és a tisztség- 
viselőknek a közben eltelt időszak alatt hozott dönté
seiről adott számot. Végül pedig nagyrabecsült elődöm, 
Josiah Kibira püspök a Világszövetség előtt álló fela
datokat sorolta el. Beszámolómban valamelyest együtt 
kívánom érvényesíteni e megközelítéseket. Szeretném 
vitára bocsátani Világszövetségünk életének néhány e- 
seményét. Beszámolok olyan tevékenységről, amelynek 
részese voltam. Törekszem arra, hogy jelentésem össz
hangban álljon a főtitkáréval, aki részletesen ismer
teti a Világszövetség életét és munkáját.
BUDAPESTRŐL JÖVÜNK

/3/ 2. Budapestről jövünk. Kedvesen cseng ez fülemben, 
megérthetik, mert a tapasztalt nehézségek ellenére a 
budapesti nagygyűlés egyházam életére is mély hatást 
gyakorolt. Olyan mint egy álom. Hogyan is tudtunk mi, 
egy kisebbségben élő egyház szinte kezünkben tartani 
a várost. Egyedülálló tény, hogy a hatalmas stadion
ban felfüggesztett zászlók fennen hirdették, ide gyűl
tek a világ minden részéből a lutheránus keresztyének. 
Talán nem is tudják igazán érzékelni, milyen általá
nos visszhangot kapott a nagygyűlés a magyar nép kö
zött. Az újságok tele voltak nagygyűlési riportokkal. 
Első ízben fordult elő, hogy a kommunista párt hivata
los lapja terjedelmesen foglalkozott egy keresztyén 
összejövetellel, úgy tetszett, mintha minden magyar 
örült volna a nagygyűlésnek és büszke lett volna arra, 
hogy azt meg tudtuk országunkban tartani. Nem akarok 
erről sokat beszélni, de próbálják meg átérezni, hogy 
hazámban most nem ugyanúgy mennek a dolgok, mint a 
nagygyűlés előtt. Úgy látom, hogy ez bizonyos mérték
ben egész Kelet-Európára igaz. Ajtók nyíltak, még ha 
szerényen is. A megértés ajtajai - a remény ajtajai.

/4/ Engedjék meg, hogy mindezek után, amit elmondtam, más 
jellegű megjegyzéseket tegyek a nagygyűlést illetően.

/5/ A nagygyűlés választott témája vagy mottója "Krisz
tusban reménység a világért" igazán jónak látszott. 
Ebben a reménység nélküli világban a nagygyűlés hir
dette a reményt mind az egyes embernek, mind pedig a 
világnak mint egésznek.
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/6/ A nagygyűlés minden kétséget kizárt afelől, hogy a mi 
reménységünk elsősorban az üdvösségre irányul - a vég
ső dolgokra. Az is világos volt ugyanakkor, hogy ennek 
a reménységnek hatással kell lennie földi életünkre és 
át kell formálnia erkölcsi magatartásunkat. Reménysé
günk cselekvésre ösztönzi mind az egyházat, mint az 
egyes hívőt, hogy napjaink égető kérdéseit megoldjuk. 
Ilyen megoldásra váró, égető feladatok többek között: 
a keresztyének megosztottsága, milliók éhezése, gaz
dasági rendszerek igazságtalansága, a természet rombo
lása, faji megkülönböztetés, nukleáris háború veszélye, 
stb. A 13 szekcióból előre elhatározás alapján 9 napja
ink általános emberi szociális kérdéseivel foglalko
zott. Ezáltal a nagygyűlés egyértelműen bizonyította, 
hogy a keresztyén hit nem fordul el a világtól, hanem 
a világért való sokféle segítő szolgálatot sürgeti. Vi
lágszerte nagy érdeklődést keltett a nagygyűlésnek a 
világ égető kérdései iránti érzékenysége.
A múltban sokan bírálták a lutheránus egyházakat azzal, 
hogy csak a belső, lelki dolgokra fektetnek súlyt és 
rejtve marad a cselekvő keresztyén életvitel, az élet 
odaszentelése iránti igény. A budapesti nagygyűlés va
lami mást, újat hozott, valamit, ami ezzel szöges ellen 
tétben áll.A nagygyűlés valóságos problémákat vitatott 
meg és rámutatott keresztyén életünk etikai következ
ményeire, nem hagyta feledésbe merülni, hogy hitünk és 
reménységünk alapja Krisztus.

/7/ Nyilvánvaló volt Budapesten, hogy a keresztyénség egé
sze iránti ökumenikus nyitottsággal kell lutheránusok
nak lennünk. Willebrands bíboros, a magyar Lékai bíbo
ros, az összes protestáns egyház és a magyarországi 
zsidó hitközség aktív részvétele ezen ökumenikus nyi
tottság egyértelmű jeleként mutatkozott meg és egyút
tal a nagygyűlés menetében fontos szerepe volt a zsi
dó-keresztyén párbeszédnek. A nagygyűlés egyértelmű
en tanúsította, hogy a lutheránusok az ökumené te
kintetében nem akarnak visszalépni, sem pedig kivonul
ni az ökumenikus mozgalomból, hanem sokkal inkább an
nak előrehaladását akarják.

/8/ Világos volt a nagygyűlésen, hogy Krisztusba vetett
hitük arra kötelezi az egyházakat és az egyes hívőket, 
hogy politikai és ideológiai határokon túllépve híd
verők legyenek az emberek között (a VII. nagygyűlés 
üzenete). Ehhez arra van szükség, hogy megszabaduljunk 
az előítéletektől és levetkőzzük a "fekete- fehér ka- 
tegóriák"-at. A jobb és tárgyilagosabb tájékoztatás 
segíthet ebben. Ami engem illet - minthogy Kelet-Eu- 
rópában élek - különösképpen hangsúlyozom a nagygyű
lési üzenetnek azt a részét, amely a Kelet és Nyugat 
közötti hídépítő tevékenységről szól.
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DÖNTÉSEK ÉS PRIORITÁSOK

/9/ 4. Tanácskozásunkon a Program-Sorrendi Bizottság
és a többi bizottság segítségével tanulmányozzuk a bu
dapesti nagygyűlés döntéseit. Megkíséreljük meghatároz
ni a Szövetségünk munkájának az irányát az elkövetkező 
időszakra. Ez nem lesz könnyű vállalkozás. Szükség van 
arra, hogy a budapesti nagygyűlés határozatait gondo
san elemezzük, az LVSz alapszabáját tisztán értsük, és 
a most folyó programokat gondosan felülvizsgáljuk. A 
Program-Fontossági Bizottság kétszer tanácskozott,hogy 
a Végrehajtó Bizottság számára pontosan körülhatárolja 
ezen kérdéseket, de a mi felelősségünk marad az, hogy 
alaposan megvizsgáljuk az előttünk fekvő jelentést és 
világos következtetésekre jussunk az LVSz közeljövőben 
követendő irányvonalát illetően.

/1 0/ 5. A VII. nagygyűlés egyik legfontosabb tette volt
az alapszabály néhány módosítása. Egyik abban állt, hog 
a tagegyházak magukat egymással oltár- és szószékközös
ségben tudják és elfogadják. E kijelentést nem szabad 
a Szövetség önkéntes döntéseként kezelni. Sokkal inkább 
arról van szó, hogy a Szövetség által előmozdítani kí
vánt egymáshoz közelítést kívánja elősegíteni. Ez az 
az út, amelyet követve a lutheránusok a világ előtt 
egységes tanúbizonysággal szolgálhatnak és úgy mutat
juk meg Jézus Krisztust, mint egyedüli Messiásunkat, 
Megmentünket.

/11/ A másik módosítás lehetővé teszi, hogy olyan lutherá
nus egyházak, tanácsok és gyülekezetek, amelyek nem 
tagjai az LVSz-nek, abban az esetben, ha elfogadják 
tantételeit, beválaszthatók a Lutheránus Világszövet
ség munkájába való bekapcsolódásra.

/12/ E két módosítás nagy jelentőségű a világ lutheránus- 
ságának közösséggé erősödésében és szélesedésében. 
Nyitva az út, hogy tagegyházak és nem-tagegyházak 
egymással a korábbihoz képest szorosabb kapcsolat
ra lépjenek, és arra törekszünk, hogy kiaknázzuk 
ezeket az alkalmakat. Mindannyian ugyanazt az evan
géliumot szolgáljuk, hit és szeretet egységében egy
értelműbb lehet Krisztusról szóló tanúságtételünk.

/13/ A Szövetség sok tagegyháza ellenérzésekkel fogadta a 
Szövetség tagegyházai közötti szószék- és oltárkö
zösségre vonatkozó alapszabály-módosítást. Ugyanakkor 
a tagegyházak döntő többsége fenntartás nélkül öröm
mel üdvözölte azt. Két egyház vetette fel azt, nem 
sérti-e a módosítás az alapszabályt a tekintetben, 
hogy az alapszabály kimondja: az LVSz nem jogalkotó 
szervezet a tagegyházak ügyeit illetően. Úgy fogal
mazhatunk, hogy ezt a módosítást a nagy többség öröm
mel vette tudomásul. A Szövetség önértelmezésében pe
dig elhatároztuk, hogy az az egészében vett lutherá
nus közösség eszköze és kifejezője. Jelentékeny elő
relépés ez, mert emlékszem arra, amikor sok vita folyt
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az LVSz jellegéről, gondoljunk csak vissza a hel
sinki nagygyűlésre.

/14/ Megállapítottuk, hogy a világ lutheránussága tágabb 
ölelésű, mint a Szövetség jelenlegi tagsága. Néhány 
egyház várakozással figyeli, e tekintetben milyen 
formában fogalmazzuk meg kiegészítő rendelkezéseinket. 
Mit jelent számukra az LVSz-szel való együttműködés 
hivatalos elismerése? Egy dolgot meg kell azonban 
jegyeznünk: Az LVSz történelme az összes lutheránus 
egyház szolgálatának története, tekintet nélkül arra,  
hogy tagjai-e a szövetségnek vagy sem és ezt a poli
tikát kívánjuk folytatni is. Ily módon a Szövetség 
az egész lutheránus közösséget szolgálja és reménység  
szerint hozzásegít az egyházaknak mind jobban megva
lósítandó egységéhez. Erről sokat akarunk beszélni 
és arról is, hogy ennek az egységnek milyen kihatása  
van az egész Egyház egységére, ami Isten akarata és 
amit Isten ajándékoz az Egyháznak.

/15/ 6. A nagygyűlésnek "az egység, amelyet keresünk"
megfogalmazását a testvéri közösség értelemben kell 
látnunk, de a szélesebb ökumenikus összefüggésekben 
is értelmezve azt. A nagygyűlés azt hitte, hogy az 
Egyház egysége az evangéliumnak szóval és szentséggel 
történő hirdetésében áll és a közös hit megváltásában. 
Ez az egység nem zárja ki a sokféleséget a világegy
házon belül, mert a sokféleség nem rombolja az egysé-  
get, hanem teljesebbé teszi azt. A nagygyűlésnek az 
Egyházak Világtanácsa kereszteléssel, eucharisztiá- | 
val és szolgálattal kapcsolatos dokumentumáról szóló 
jelentésre az volt a válasza, hogy bátorítja az egy
házak közötti dialógust ebben a világot átfogó szere-  
tetközösségben. A nagygyűlés az egyházak figyelmébe 
ajánlotta e jelentést és egyúttal ösztönzött a li
mai liturgiának a helyi gyülekezeti használatára, Ő- 
szintén remélem, hogy tagegyházaink erre odafigyel
nek és a maguk részéről elősegítik, hogy a lutherá
nus gyülekezetek használatába átmenjen a limai li
turgia és elkötelezik magukat a más hitvallású keresz
tyénekkel folytatandó párbeszédre és közös bizonyság- 
tételre. A tartós ökumenének a helyi gyülekezetek é- 
letében van a gyökere.

/16/ 7. A nagygyűlés a figyelmét nem csupán a lutheránus 
és nem-lutheránus más keresztyénekkel való testvéri 
közösségre korlátozta, hanem felismerte a nem-keresz
tyén világgal való kapcsolatnak a szükségességét is.
A misszió minden élő egyháznak a fémjele. A nagygyűlés 
nagyon fontos, a misszióról és az evangélizációról szó
ló határozatában felhívta a tagegyházakat, hogy te
gyék magukévá e felelősséget saját területükön. A 
tagegyházak cselekedjenek egymással összehangoltan, 
egymást partnernek tekintve, és lépjenek túl az ide
jétmúlt küldő és fogadó egyház szemléletmódon. Minden 
egyház, az észak-atlantiak is, ismerjék fel, hogy saját 
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körzetükben is állandó szükség van a misszióra és e- 
vangélizációra, és a déli félteke egyházai se érezzék 
azt, hogy északi testvéregyházaiktól függő helyzetben 
vannak. A nagygyűlés az egyház globális misszióját 
hangsúlyozta, mint a világegyháznak a közös felelőssé
gét. A déli félteke fogadó egyházként tekintett egyhá
zainak nem csupán saját környezetükben kell komolyan 
venniük a missziós felelősséget, hanem törekedjenek 
aktívan részt vállalni az északi félteke népeinek a 
misszionálásában is. A nagygyűlés hangsúlyozta, hogy 
a misszió magában foglalja a diakóniát, a szükségben 
lévőnek a megsegítését is. Nem csupán az evangéliumot 
hirdetjük, de eledelt is adunk..

17/8. Az LVSZ történelmében egyedülálló akcióra is sor 
került a nagygyűlés ideje alatt. Arról a fájdalmas dön
tésről beszélek, amellyel két dél-afrikai tagegyházunk 
tagságát felfüggesztettük. E döntés meghozatalakor tisz
ta és világos volt, hogy ezt lelkipásztori és tanácsadói 
felelősséggel hoztuk. Egyedülálló helyzet kényszerítette 
ki ezt a lépést: Dél-Afrikában az elnyomó rendszert nem 
csupán megtűri a kormány, de az alkotmányban rögzített 
jogi kerete is van, és ráadásul e terület egy bizonyos 
egyházi szekciója teológiai megalapozással is szolgált 
hozzá. Ez a helyzet az egyház hitvalló egységét kockáz
tatta és emlékeznünk kell arra, hogy a Lutheránus Világ- 
szövetség és tagegyházai megvallott hitük fényében kell, 
hogy megvizsgálják tanításaikat és egyházi életvitelü
ket, Ezért van a Szövetségre nézve a budapesti felfüg
gesztésnek messzire terjedő kihatása.

/IS/ Vegyes jelentéseket.kapunk ebből a körzetből és a 
főtitkár részletesebben be fog Számolni. Amint a 
felfüggesztett tagság fogalmát körülhatároltuk Bu
dapesten, ez a döntés nem azt jelenti, hogy nem va
gyunk közösségben ezekkel az egyházakkal, sem úgy 
nem ítéljük, hogy mi mint egyházak nem vagyunk bű- 
nősök gyakorta a diszkriminálásban, vagy hogy nem 
támogatunk olyan rendszereket, mint a dél-afrikai, 
talán olykor éppen hallgatásunkkal. Egyetértek van 
Keler püspökkel, hogy amikor egymáshoz mint egyhá
zak szólunk, szükség van arra,hogy figyelmeztessük is 
egymást, ezt a bűnösök szolidaritásával tesszük.Eb
ben a szellemben született ez a határozat is, mint
hogy "mély sajnálattal" szóltunk. Tudjuk, a döntés- 
hozatallal az volt a szándékunk, hogy a dél-afrikai 
lutheránus egyházak testvérközösségben közelebb ke
rüljenek egymáshoz és egyértelműbb legyen az apart
heiddel szembeni tanúbizonyságuk. Reméljük és kö- 
nyörgünk azért, hogy ez megtörténjék. Tudjuk, hogy 
az onnan érkező jelentések növekvő nyugtalanságról 
és erőszakról adnak hírt, amely erőszakos cseleke
detek az apartheid kiváltotta, a lakosság többsé
gét sújtó erőszak következményei. Csatlakozunk az 
egyházakhoz e sokat vergődő társadalom problémái
nak békés és értelmes megoldásáért folytatott har
cukban és könyörgésükben.
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/19/ 9. Világunk hasonló és más helyzeteire válaszol
va a nagygyűlés szavát hallatta a békéért és igaz
ságért. Az üzenet sürgető felhívás kormányokhoz és 
egyházakhoz egyaránt, hogy minden eszközzel mozdít
sák elő a békét és igazságosságot és segítsenek meg
menteni Isten teremtését a pusztulástól. A nagy
gyűlés úgy látta, hogy a béke és igazságosság egy
mástól elválaszthatatlanok. Ha nincs igazság, béke 
sem lehetséges; s ha nincs béke, nem lehet igazság 
sem. Béke és igazság - mindannyiunk ügye személyen
ként, mint egyház és mint Szövetség. Tudjuk, hogy 
mind a béke, mind az igazság kiáltóan hiányzik mai 
időnkben, és egyre jobban teret nyer a reménytelen
ség érzése. Ez nem csupán egyes régiókat érint, ha
nem az egész világot átfogja. Több országban folya
matosan növekednek a fegyverkészletek, ezeket re
exportálják fejlődő országoknak, olyan országoknak, 
amelyeknek igazságos kereskedelmi eljárásokra van 
szükségük, élelmiszerre és technológiára, hogy éhe
ző népességük életét javítsák. Kelet és nyugat hi
degháborús versenye így a világ összes népét érin
ti. Minden tagegyházunkat felhívom arra, hogy minden 
tőlük telhetőt tegyenek meg azért, hogy kormányaik 
és szervezeteik a békéért munkálkodjanak és ezáltal 
mindenki számára biztosítsák a nagyobb igazságossá
got. ösztönözzék egyes tagjaikat arra is, hogy te
vékenyen munkálkodjanak észak és dél, kelet és nyu
gat közötti bizalom erősítésén. Ez nem csupán
kevesek felelőssége, vagy csupán intézmények és szerve 
zetek feladata, hanem mindannyiunké, személy szerint 
nővéreinké és fivéreinké szerte a világon.

/20/ 10. A nagygyűlés megállapította, hogy világszerte nö 
vekszik a gazdasági és társadalmi-szociális igazságta
lanság és a gazdag-szegény emberek és népek, gazdag 
és szegény régiók közötti szakadék is egyre nő. Aki 
gazdag, képtelen, vagy talán még inkább, nem kívánja 
elismerni, hogy kizsákmányolja a szegényt és hatalom
tól megfosztottat; elsődleges érdekeltségük változat
lanul saját anyagi biztonságuk és érdekük védelme, 
még ha ennek az is az ára, hogy más szenved. Egyik
másik ember vagy nemzet életszínvonalának emelkedése 
gyakorta együttjár egy másik ember vagy nemzet élet- 
színvonalának olyan mérvű süllyedésével, amely már 
elviselhetetlen. A nagygyűlés arra kötelezte a Szövet
séget, hogy tanulmányozza, melyek a szociális-gazda
sági igazságtalanságok gyökerei és keresse ezen alap
vető okoknak a felszámolására a lehetőséget; ez azon
ban haszontalan marad, ha a tagországok nem kötelezik 
el magukat őszintén és tevékenyen való részvételük 
mellett. Mint Krisztus teste, az Egyház kell, hogy 
találjon valamilyen módot, hogy az emberiségnek se- 
gítsen.
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/21/ Világszolgálat Főosztályunk teljes vállszélességben
részt vállal részünkről a különösen Afrikában jelent
kező mérhetetlen ínség enyhítésére. Amint mondták ne
kem, csupán csak Ethiópiában naponta 800.000 embert 
táplálunk. Az Etióp Mekane Yesus Evangélikus Egyház 
hősies munkát végez a rendelkezésére bocsátott anya
giak szétosztásában. Küzdelmeik és szenvedésük köze
pette fivéreink és nővéreink valóban helyük megérté
sére törekednek, amikor szükségben szenvedő embertár
saik szolgálatával tesznek tanúságot az evangéliumról. 
Odafigyelünk arra, hogy azon a tájon sok lelkész és 
egyházi vezető börtönben van és templomaikból több 
mint 400-at zártak be kormánydöntésre. Csak tiltakoz
hatunk az egyházzal szembeni ilyen megnyilvánulások 
ellen ott vagy bármely más országban

/22/ Ezen erőfeszítésekben az Egyházak Világtanácsával és 
a Római Katolikus szervezetekkel együtt érdekelve va
gyunk. Jelentéseket hallunk majd e munkáról, és arról, 
milyen fontos szerepet tölt be Szövetségünk a világ 
sok országában. Tudatában vagyunk annak, hegy a világon 
nő a szegénység. Nem csupán a szárazság érezteti ret
tenetes hatását, de azt is egyre látnunk kell, hogy 
világszerte sok ember folyamatosan elszegényedik és 
az egyik súlyos, a világ békéjét fenyegető árny az az 
egyensúlyhiány, amely a gazdag és szegény, észak és 
dél között fennáll.

/23/ 11. A nagygyűlés folyamán különböző pontokon nyil
vánult meg az, hogy hiányolják a lutheránus egyházak
nak az előbbrelépését nyitottabb közösség keresé
sében. Magán a nagygyűlésen is érezhető volt, hogy 
a nők és a fiatalok tényleges befolyása és felelőssége 
alacsony szinten volt tartva. Történtek lépések az 
LVSZ-ben ennek orvoslására, de nyilvánvalónak kell len
nie mindnyájunk előtt, hogy vajmi kevés haszna van, ha 
a Szövetség számára ajánlásokat dolgozunk ki és szabá
lyokat kísérelünk meg bevezetni, ha a tagegyházak
ban nincs meg a készség, hogy saját házuktáján ren
det teremtsenek. Maguknak a tagegyházaknak az útján 
érhető csak el előbbrelépés. Ha a nőknek és fiatalok
nak kicsi a felelőssége a helyi szinten, nem választ
ják meg őket felsőbb, nemzetközi egyházi szervezetek 
tisztségeire sem.
KIHÍVÓ HELYZETEK

/24/ 12. Budapestről érkezve, hiszem, hogy az LVSZ-nek nö
vekvő mértékben kell összpontosítania figyelmét a Ke
let- és Nyugat-Európában, valamint a fejlődő országok
ban munkálkodó kisebbségi egyházak életére. Nyugat- 
Európa és Észak-Amerika többségi egyházai valóban nagy 
szolgálatot tettek partnereiknek mind teológiai gondol
kodásban, misszió és evangélizáció, anyagi és szemé
lyi ellátottság tekintetében egyaránt, amely segítsé
gért e partnerek hálásak.
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/25/ Sok kisebbségi egyház nehéz helyzetben él és olykor 
kényszerfeltételek között. Ugyanez sok fejlődő or
szágbeli egyházról is elmondható. Mégis mindegyikük
nek van valamije,akármilyen kicsi és kevés is legyen 
az, amivel a Szövetséghez mint egészhez hozzájárulhat 
átfogó közösségünk kölcsönös fejlesztésére és erősí
tésére.

/26/ Egyházaink Afrikában, Ázsiában és a Csendes-óceáni 
térségben világvallásokkal élnek szomszédságban: az 
iszlámmal, buddhizmussal, hinduizmussal és törzsi val
lásokkal. Ezek a lutheránusok száz- és százezer nem
keresztyén között élnek és hisznek Krisztusban, az 
evangéliumban és erővel és szeretettel élik keresztyén 
életüket. Állandó kérdés számukra, hogyan győzzenek a 
szinkretizmus kísértésén és hirdessék Krisztust saját 
közegükben. Saját tapasztalatukból tudják, mi az, ami 
segíti és mi az, ami gátolja missziós tevékenységüket. 
Tapasztalatukkal segíthetik és gazdagíthatják az LVSZ 
egészének munkáját. Amit magukkal hoznak, annak bele 
kell kerülnie az LVSZ "vérkeringésébe" és ezáltal 
figyelemreméltóan frissíthetnek bennünket. A kelet-eu
rópai lutheránus egyházak olyan társadalomban élnek, 
amely a maga szociális, gazdasági és politikai rend
szerét a marxizmus-leninizmus ideológiai alapjain épí
ti fel. Ezek az egyházak mintegy negyven éve élnek i- 
lyen környezetben. Kipróbáltatott hitük, reménységük 
és szeretetük. Ateista közegben kellett hűségesen meq- 
állniok Krisztus-hitükben és nem volt szabad elszi
getelődniük. Sok kihívással kellett szembenézniük. Vé
leményem szerint ezeket az egyházakat nemcsak kritizál
ni kellene "kívülről", hanem szeretni is. Bíznunk kel
lene bennük és kérni őket, hogy gazdagítsák tapaszta
lataikkal a Lutheránus Világszövetség életét. Azt mond
hatom, hogy nem az az elsőrendű feladatunk, hogy támo
gassuk őket, hanem hogy elfogadjuk szolgálatukat, sok
kal inkább mint ezideig. Nem azt kellene várni tőlük, 
hogy ugyanúgy valljanak minden teológiai tantételt mint 
nyugaton: Nyugat-Európában vagy az USA-ban. Krisztus 
mindenben gazdagabb és túláradóbb, mint ahogy arról több 
százezer könyvben írtak. Kelet-Európában élve ezek az 
egyházak Istennek olyan ajándékát kaphatták, amelyet 
mint Isten örök szavának más oldalról való megközelíté
sének tudhattak és érthettek sajátságos történelmi hely
zetükben, és ez az, amit a többi egyháznak nyújthatnak 
hozzájárulásukként.

/27/ A nyugat-európai kisebbségi egyházaknak is megvan két
ségtelenül a sajátos feladatuk. Olykor más fele
kezetek között élő kisebb csoportok. Lehetnek pozi
tív és negatív tapasztalataik más keresztyén közös
ségekről. E tapasztalatok bátoríthatnak vagy figyel
meztethetnek minket. Mindnyájunk számára tanulságos 
lehet, amit a mai szekularizációról tudnak.
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/28,/ Mint ismeretes, Latin-Amerikában tagegyházaink római 
katolikus többség között élnek. Megtaníthatnak min
ket arra, hogyan lehet elszigetelődés nélkül hűségben 
megmaradni, és hogyan lehet saját összefüggéseink kö
zepette missziós tevékenységet folytatni. Ezért kér
tem, hogy a Szövetség nagyobb figyelmet fordítson e- 
zen egyházakra.

/29/ A budapesti nagygyűlést követően a választásokkal kap
csolatosan negatív hangok is hallatszottak és éppen 
az előbb említett egyházak részéről. A Szovjetunió há
rom tagegyháza közül egyiknek a képviselője sem lett 
beválasztva a Végrehajtó Bizottságba. A Szlovák Lut
heránus Egyháznak egyetlen bizottságban sincs képvi
selője. Fennállásunk évei alatt változatlanul nincs 
a három jugoszláv tagegyház egyikének sem képviselete 
egyetlen bizottságban sem. A Romániában élő Zsinat- 
Presbiteri Egyház sem volt még képviselve sem a Vég
rehajtó Bizottságban sem más bizottságokban. Hollandi
ában élő tagegyházunk is képviselet nélkül maradt és 
ezt diszkriminatív helyzetnek tekintik. Madagaszkár 
sem jutott képviselethez, jóllehet több mint 600.000 
egyháztagot számláló lutheránus egyház. S folytathat
nánk e felsorolást. Mindezzel számolnunk kell és ahol 
csak tudunk, segítenünk kell. Ez ma a lutheránusok 
nagy családjának az érdeke.

LÁTOGATÁSOK
/30/' 13. Jelentéseket olvastak a nagygyűlést követően a 

Szövetség nevében tett látogatásaimról. A nagygyűlést 
közvetlen követő péntek éjjel a főtitkárral együtt Prá
gába utaztunk, hogy egy helyreállított régi szép luthe
ránus templomnak a szolgálatra visszaadási ünnepségén 
vegyünk részt a város központjában. Olyan látványosság 
e templom, amely a lutheránus jelenlétet bizonyítja a- 
zon a helyen. Michalko püspökkel együtt felkerestünk 
kormánytisztviselőket. Szóltunk az egyház helyzetéről 
Csehszlovákiában, nagyobb nyitottságot sürgetve. Beszá
moltunk a nagygyűlésről és az ott elfogadott határoza
tokról .

/31/ Még elnökké választásom előtt meghívtak a Westfáliai 
Evangélikus Egyház nevezetes eseményeire az NSZK-ba. 
Felhasználtam az alkalmat, hogy a Lutheránus Világ- 
szövetséggel való szorosabb együttműködésre buzdítsam 
őket.

/32/ Fontos volt számomra az elmúlt májusban ugyancsak a fő
titkár kíséretében Észak-Amerikában tett látogatásom.
Az újonnan létrehozott Kanadai Lutheránus Egyház alapí
tó egyezménye adta az elsődleges alkalmat. Nagy élmény 
volt számomra ez a fejlemény. Az egység irányába tett 
jelentős lépés volt ez. Sajnálatos módon nem minden lut
heránust foglalhatott magába ez az egyház, mert a Mis-
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souri Zsinat visszahúzódott a tárgyalásoktól. Bizonyos 
azonban, hogy az új egyház az evangélium szélesebb kö
rű hirdetését szolgálja Kanadában és így mindannyiunk
nak. Csodálatos volt átélnem a kanadai lutheránusok 
melegségét és barátságosságát, örömmel nézhetünk ezen 
új egyháznak tagjaink közé lépése elé e tanácskozásunk 
során.

/33/ Amerikában járva megragadtuk az alkalmat, hogy ottani 
tagegyházainkat meglátogassuk: az Amerikai Lutherá
nus Egyházat és a Lutheránus Egyházat Amerikában. Mind 
Dávid Preus püspök, mind pedig James Crumley püspök 
és munkatársaik üdvözöltek minket és gazdag programot 
készítettek számunkra. Számos vezetővel ismerkedhet
tünk meg, intézményekkel és gyülekezetekkel, új ta
pasztalatokra tehettünk szert, problémákkal is szem
betaláltuk magunkat és ugyanakkor elmélyülhettek a 
Lutheránus Világszövetség és tagegyházai között a 
kapcsolatok. Szolgálatunk beszámolókból és üdvözlések
ből, istentiszteleti igehirdetésekből és számos dia
lógusban való részvételből állott.

/34/ Utazásunknak több állomása volt, így Minneapolis, Bla- 
ir, Washington, Allentcwn és New York. Minneapolisban 
az új Lutheránus Egyház bizottsági koordinátora rész
letesen beszámolt az Egyesült Államokban élő három 
lutheránus egyház egyesítésének előkészületeiről. Meg
látogattuk az Amerikai Lutheránus Egyház központját 
és Preus püspök tanácsával jó beszélgetést folytattunk. 
Részt vettünk az USA-beli Lutheránus Tanácsnak az 
éves ülésén, ahol alkalmam volt az LVSZ előtt álló 
feladatokról szólanom. Nagyon gyümölcsöző találkozást 
könyvelhetünk el St. Paulban az Északnyugati Teológiai 
Szemináriumban a professzorokkal. Sajtókonferencián a 
kérdésekre válaszolva számot adhattam az LVSZ tevékeny
ségéről, valamint a kelet-európai egyházak jelenlegi 
helyzetéről. Ezt a világi sajtó is közölte. Felkeres
tük az Augsburg Kiadót is. A budapesti nagygyűlésről 
Reménységben Bővelkedve címmel készült ragyogó kiadvány 
nyal ajándékoztak itt meg. Dávid Preus püspök otthoná
ban vendégül látott bennünket. Blairban részt vettünk 
és beszámolót tartottunk az ALE kerületi közgyűlésén, 
ahol szolgálatunkat nagy figyelemmel és szeretettel fo
gadták. Washingtonban a kerület lutheránus lelkésze
ivel találkoztunk, akik elsősorban a Kelet-Európábán 
élő egyházak működése iránt érdeklődtek. Az eseményről 
a világi sajtó is hírt adott, első helyen a Washington 
Post. Itt Washingtonban hirdettem az evangéliumot a 
Reformált Lutheránus Egyházban, ahol Dr. Carl Mau 
szolgál majd a továbbiakban. Kormánytisztviselőket ke
restünk fel. Allentownban részt vettünk a lutheránus
ortodox konzultációban, amelyet a Muhlenberg College- 
ban tartottak.
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/3 5/ New Yorkban felkerestem a Lutheránus Egyház Amerikában 
központját és több beszélgetésre is volt mód és alka
lom. A Lutheránus Központban hasznos eszmecserét foly
tattunk. Aktív részese voltam egy sajtókonferenciának. 
Prédikáció hangozhatott az Egyházközi Központban. Rals
ton Deffenbauchval ellátogattam az ENSZ székházába és 
ott több részleget felkerestünk.

/36/ Úgy hiszem, hogy mindezen látogatások hasznosak voltak. 
Mindenütt szeretetet, megértést és nyitottságot tapasz
taltunk. Hálás vagyok Dr. Carl Mau főtitkárnak, hogy 
minden tekintetben segítőkészségét tanúsította. Köszö
nettel adózom Dávid Preus és James Crumley püspököknek 
bizalmukért és értékes segítségükért, hálás vagyok Mar
tin Sövik, Ralston Deffenbauch, nagytiszteletű William 
Rusch, Dorothy Eberhard és Dr. Herb David lelkészeknek.

/37/ Hallanak majd arról, hogy a főtitkárral II. János Pál 
pápánál jártunk. Az volt a szándékom, hogy bemutatkoz
zam és köszönetünket fejezzük ki azért a meleg üdvöz
letért ,amelyet a VII. nagygyűlésnek küldött. Beszéltünk 
kétoldalú beszélgetésünk fontosságáról. Hála tölti el 
szívünket azért, hogy jó légkörben folytathattuk beszél 
getésünket és azért, hogy II. János Pál pápa meleg üd
vözlettel fogadott bennünket.

/38/ Ha Isten engedi - most ősszel - három fontos látogatás
ra kerül sor. A Romániában élő Augsburgi Hitvallású Zsi 
nat-Presbiteri Evangélikus Egyház püspöke, Szedressy 
Pál meghívására részt veszek azon a békekonferencián, 
amelyet a romániai egyházak szeptember közepén Buka
restben tartanak. Ez a látogatás alkalmat ad arra, hogy 
felvegyem a kapcsolatot az állami szervekkel a két 
romániai tagegyházunk meglátogatásának előkészítése 
érdekében.

/39/ Reménység szerint ellátogatunk Moszkvába a Szovjetúni- 
ó keleti részén élő lutheránus gyülekezetekben végzen
dő szolgálat megbeszélése érdekében.

/40/ Végül pedig úgy tervezem, hogy elfogadom a németországi 
Egyesült Evangélikus Lutheránus Egyház meghívását(VELKD) 
az ősz folyamán tartandó zsinati ülésük alkalmából.
HÁROM ÉVFORDULÓ

/41/ 14. Úgy gondolom, hogy - mostani ülésünkün - minden
képpen meg kell emlékeznünk három évfordulóról. Való
jában egyik sem igazán egyházi évforduló, de mindhárom
nak köze van az egyházhoz és a gyülekezetek tagjaihoz, 
akik ma élnek szerte a világon.

/42/ Negyven évvel ezelőtt ért véget a II. világháború. A 
háború Európában 1945. május 8-án fejeződött be, és a 
Csendes-óceán térségében a Japán elleni szeptember 2- 
án ért véget. Hat évig tartott a háború, rettenetes
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szenvedést, lelki és fizikai gyötrelmet okozva az em
beriség egészének, különösen pedig annak a 40 ország
nak, amelyen végigszántott. Több mint 50 millió ember 
esett áldozatul, hadműveletekben, bombázások során, 
fasiszta koncentrációs táborokban vagy járványos beteg
ségek áldozataként pusztulva el. Szinte lehetetlen fel
becsülni az anyagiakban, kulturális és művészeti érté
kekben esett kárt. A ma emberiségét - keresztyéneket 
és nem-keresztyéneket egyaránt -, egyházi és nem egy
házi szervezeteket arra emlékezteti ez az évforduló, 
hogy minden erővel őrizzék az Istentől kapott életet 
és mentsék meg az Isten-teremtette világot. A ma élő 
egész emberiségre sötét árnyékot vet a nukleáris fegy
verek felhalmozott készlete. Egyetlen mai korszerű 
nukleáris fegyvernek a pusztító ereje ezerszer is fe
lülmúlhatja az annak idején Hirosimára és Nagaszakira 
ledobott atombombáét. Az Egészségügyi Világszervezet 
becslése szerint a harmadik nukleáris fegyver fel- 
robbantásával egy milliárd ember azonnal elpusztulna 
és mintegy egy milliárd szenvedne súlyos sérüléseket. 
Kísérletek folynak arra, hogy az űrben legyenek fel- 
használhatók a nukleáris fegyverek. Az egész emberiség 
elemi érdeke, hogy befagyasszák a nukleáris fegyver- 
gyártást és véglegesen és teljesen megsemmisítsék a- 
zokat. Ehhez nyílt, jóakaratú tárgyalásokra van szükség.

/43/ Negyven évvel ezelőtt 1945. április 25-én San Fran
ciscóban összegyűlt konferencián határozták el az 
Egyesült Nemzetek Szövetségének létrehozását. Kidol
gozták az Egyesült Nemzetek Szövetség alapokmányának 
végleges szövegét, amely négy célt tűz ki:

/44/ - fenntartani a világ békéjét és a nemzetközi biz
tonságot ;
baráti kapcsolatokat alakítani ki a nemzetek kö
zött egyenlőség és az érdekek kölcsönös tiszte- 
letbentartása alapján;

- segíteni a fejlődő országokat gazdasági, szociá
lis és kulturális téren;
megteremteni a feltételeket az igazságosság elő
mozdítására, és nemzeti, faji, etnikai és vallá
si csoportok számára biztosítani az emberi jogo
kat .

/45/ Jóllehet az Egyesült Nemzeteknek nem sikerült mindezen 
célkitűzéseit teljességgel megvalósítania, mégis úgy 
látom, hogy ez a szervezet a mai világban a legátfogóbb 
békés struktúra, amelyet az egyházaknak is érdemes tá- 
mogatniok. Májusban meglátogattuk New Yorkban az ENSZ 
székházát mint a Lutheránus Világszövetség képviselői 
és e szervezet illetékes tisztviselőit biztosítottuk 
arról, hogy minden programjukban támogatjuk őket - 
mint tudják, az LVSZ-nek az ENSZ-nél konzultatív stá
tusza van.

/46/ Éppen tíz éve írta alá 35 európai ország, az ÜSA és
Canada a biztonsági és együttműködési konferencia zá
ródokumentumát. A zárójegyzőkönyv leszögezi a békés
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egymás mellett élés, beleértve a gazdasági, műszaki 
és humanitárius területeken való együttműködés, alap
elveit. Ez abban az időben rendkívüli fontossággal 
bírt, mert segítette az államok vezetőit és népeit, 
hogy közelebb kerüljenek egymáshoz. A záróhatározat 
sok pozitív eredménnyel járt. A záródokumentum ma 
is hangsúlyozza a nemzetek közötti kölcsönös bizalom
építés szükségességét és igényét és azt, hogy a biz
tonságot nem a fegyverekben kell keresni, hanem az e- 
gyüttműködésben és a kölcsönös függőségben. Ez a stock
holmi konferenciának is a célja és ez lesz annak a fon
tos Kulturális Fórumnak is, amelyre Budapesten kerül 
sor a közeljövőben. Meggyőződésem, hogy a lutheránus 
egyházak Európában, az Amerikai Egyesült Államokban és 
Kanadában jelentősen és hasznosan járulhatnak hozzá 
a helsinki záródokumentum céljainak megvalósításához.

/47/ Amennyiben a Végrehajtó Bizottság helyénvalónak és
célszerűnek ítéli, felkérem a bizottságok tagjait, hogy 
valamilyen formában emlékezzenek meg e három évforduló
ról .

/48/ Ezekkel a megjegyzésekkel ajánlom mindannyiunkat Isten 
kegyelmébe, áldását kérve most, amikor ebben az új i- 
dőszakban munkához látunk. Hálásan megköszönjük a tit
kárság munkáját ülésünk előkészítésében. Alkalmunk 
lesz közelebbről megismerkednünk a székházzal és so
kakkal, akik segítik a Szövetséget, azokban a kihí
vásokban való helytállásban, amelyekkel mint lutherá
nus közösség, együttműködő egyházak szemben talál
juk magunkat.

/49/ Mindannyiunknak kívánok gyümölcsöző testvéri közös
séget és a Végrehajtó Bizottsági ülésnek sikeres el
határozásokat.

Dr. Káldy Zoltán
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EGYHÁZUNK ÚTJÁN
Evangélikus Teológiai Társaság

Az Országos Teológiai és Tanulmányi Tanács 1983. febru
ár 5-én tartott ülésén - széles körben megnyilvánult kíván
ságnak megfelelően - elhatározta egy egyházi intézmény léte
sítését, amely alkalmas a teológia tudományos szintű művelé
sére. A Luther-év és a budapesti nagygyűlési év zsúfolt prog

ramja miatt a terv kidolgozása a folyó évben indult meg. A 
Teológiai Akadémia 1984. december 17-én tartott ülésén tett 
javaslatot Evangélikus Teológiai Társaság megalakítására, az
után elfogadta és jóváhagyásra felterjesztette a Társaság sza
bályrendelet-tervezetét, 1985. április 24-én tartott ünnepi 
akadémiai ülésén pedig - D. dr. Prőhle Károly főigazgató tájé
koztató előterjesztése után - D. dr. Káldv Zoltán püspök-elnök 
mint az új intézmény hivatalbóli elnöke bejelentette az Evan
gélikus Teológiai Társaság megalakulását.

Tájékoztató előterjesztés
Evangélikus Teológiai Társaság

"Florente theologia omnia felicius procedunt" - mondja 
Luther egyik asztali beszélgetésében, - "A teológia virágzásá
val szebben fejlődik minden" /1537: WA TR 3589/. Ahogyan Jézus 
is állandóan tanított, és megígérte tanítványainak, hogy el
küldi az Igazság Lelkét, aki megtanítja követőit mindenre, és 
eszükbe juttatja az ő tanítását /Mt 7, 28k; 28, 19k; Jn 7,16k; 
14,16; 15,13/. Pál apostol ugyancsak inti fiatalabb munkatár
sait: maradjanak meg a hitben és az igaz tanításban, mert ez 
szolgál maguk és hallgatóik üdvösségére /lTim 4,6; 4,16; 2,1. 
7/. Mi magunk is meggyőződtünk arról, hogy a mi világunkban az 
élő Krisztusba vetett hit nélkül üressé és terméketlenné vá
lik minden teológiai erőfeszítésünk, és viszont az egyházi ta
nítás tisztaságára és igazságára figyelő teológia nélkül Krisz
tushitünkben sem tudunk megállni, vagy akárcsak helyesen tájé
kozódni .

Ilyen tapasztalatok alapján - sokak részéről kifejezett 
kívánságnak is megfelelően - tettünk javaslatot az Evangélikus 
Teológiai Társaság megalapítására. Miután ehhez egyházunk el
nöksége és az illetékes világi hatóságok megadták hozzájárulá
sukat, a következőket foglaltuk a Társaság szabályzatába: "A 
Magyarországi Evangélikus Egyház tudományos teológiai munkára 
elkötelezett intézete... elsőrenden a Teológiai Akadémia; en
nek a munkának támogatására és kiterjesztésére a Teológiai 
Akadémiával kapcsolatban szervezett intézménye pedig... az 
Evangélikus Teológiai Társaság. A Teológiai Társaság célja és 
feladata a teológia tudományos szintű művelése egyházunkban, 
hazai és nemzetközi tudományos kapcsolatok építésével és fenn
tartásával, az 1966. évi ünnepélyes Nyilatkozat szellemében, 
egyházunk és népünk, az egyetemes keresztyénség és az emberi
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ség javára." / 1 . § . /
A Teológiai Társaság ehhez a munkához szolgáltat meg

felelő kereteket: "A több szaktárgyat átfogó témák feldolgo
zására főosztályokat alakít, mégpedig: a. missziói főosztályt 
az egyház igeszolgálata, istentisztelet, misszió, evangeli- 
záció, gyülekezeti élet témakörre; b. ökumenikus főosztályt 
az egyház hitvallása, tanítása és egysége témakörre; c. dia- 
kóniai főosztályt az egyház társadalmi és politikai szolgá
lata témakörre" /9.§/. A Teológiai Társaságba integrálódnak 
a teológia egyes szaktárgyainak művelésére alakított szak
csoportok, amennyiben azok tudományos feladatot teljesítet
tek. Ezen kívül alkalmi tanulmányi feladatok elvégzésére 
munkabizottságok is alakíthatók.

Anélkül, hogy a Teológiai Társaság tanácskozásainak és 
döntéseinek elébe vágnánk, megemlítünk néhány témát, amely
nek feldolgozása szükségesnek látszik: az evangelizáció ér
telmezése és gyakorlata; az egyház egysége Lima és a Luther- 
év után; a házasság és a család keresztyén értelmezése és 
megvalósulása a mai társadalomban; a keresztyénség politi
kai és társadalmi szolgálatának teológiai alapjai; egyházunk 
20. századi történetének teológiai értékelése. Ezekben a kér
désekben közös teológiai munkával egyházunk közvéleményét és 
életét formáló konszenzust szeretnénk kialakítani.

Meggyőződésünk szerint a teológiai munkát igazán csak 
egyetemes keresztyén és egyetemes emberi látóhatáron lehet 
művelni. A teológia lényegéből következik, hogy egyetemes ke
resztyénnek, vagyis ökumenikusnak kell lennie. Viszont vall
juk, hogy az evangélikus reformációnak ma is van olyan monda
nivalója és küldetése, amelynek megismertetésével és kifejté
sével tartozunk az egyetemes keresztyénségnek. Szükségesnek 
érezzük tehát, hogy tovább erősítsük ökumenikus teológiai kap
csolatainkat, ugyanakkor szorosabban együttműködjünk evangé
likus teológusokkal világszerte. Különösképpen számítunk re
formátus, orthodox és szabadegyházi testvéreink segítségére. 
Mérlegelni szeretnénk a római katolikusokkal folytatandó pár
beszéd lehetőségeit. Programba kell vennünk a hívő zsidó teo
lógusokkal eddig is áldásosnak bizonyult megbeszéléseink foly
tatását. Istentől kapott teológiai feladatot látunk abban, 
hogy mint evangélikus keresztyén emberek élünk, gondolkodunk 
és dolgozunk népünk közösségében, és ezért hazai és egyete
mes emberi elkötelezettségünk szempontjából is nagyra érté
keljük a marxistákkal már megindult dialógus lehetőségeit.

Mindezekhez széleskörű támogatást kérve és remélve je
lentjük be az Evangélikus Teológiai Társaság megalakulását. 
Kérjük Isten Szentlelkét: legyen igazságra vezető tanítónk, 
egyesítsen és tartson meg Jézus Krisztusnál az egy igaz hit
ben (Luther Kis Káté 3. hitágazat!), és így "florente theo- 
logia" - a teológia virágzásával - minden szebben fejlődjék 
egyházunkban.
Budapest, 1985. április 24.

Prőhle Károly
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A Magyarországi Evangélikus Egyház 
szabályrendelete

a Tudományos Teológiai Társaságról
1 . § .

/1/ A Magyarországi Evangélikus Egyház tudományos teo
lógiai munkára elkötelezett intézete a III. Egyházi Törvény 
2.§. 1. bekezdése szerint elsőrenden a Teológiai Akadémia; 
ennek a munkának támogatására és kiterjesztésére a Teológiai 
Akadémiával kapcsolatban szervezett intézménye pedig a Ma
gyarországi Evangélikus Egyház Tudományos Teológiai Társa
sága, röviden: az Evangélikus Teológiai Társaság vagy a Teo
lógiai Társaság.

/2/ A Teológiai Társaság célja és feladata a teológia 
tudományos szintű művelése egyházunkban, hazai és nemzetkö
zi tudományos kapcsolatok építésével és fenntartásával, az 
1966. évi ünnepélyes Nyilatkozat szellemében, egyházunk és 
népünk, az egyetemes keresztyénség és az emberiség javára.

2. §.
/1/ A Teológiai Társaság tagjai: tiszteletbeli tagok, 

rendes tagok és levelező tagok.
/2/ Tiszteletbeli tagok: 

a/ a Teológiai Akadémia tiszteletbeli doktorai; 
b/ azok a tiszteletbeli doktorok, akiknek ezt a kitüntetést 
az Országos Egyház Elnöksége jóváhagyta;
c/ azok, akiket kimagasló egyházi munkásságuk elismerése
ként a Teológiai Társaság a tiszteletbeli tagsággal kitüntet.

/3/ Rendes tagok:
a/ azok a tényleges szolgálatban álló lelkészek, akiknek dok
tori fokozatuk van;
b/ azok, akiket közismert tudományos munkásságuk alapján a 
Teológiai Társaság rendes taggá választ.

/4/ Levelező tagok azok, akiket teológiai képzettségük 
és valamilyen szakterületen felmutatott eredményeik alapján 
a Teológiai Társaság a tanulmányi munkában való részvételre 
levelező tagként behív.

3. §.
/1/ A Teológiai Társaság működésének irányítását és fel

ügyeletét a következő szervek végzik: 
a/ a Teológiai Akadémia Tanári Kara; 
b/ a Teológiai Társaság Elnöksége; 
c/ a Teológiai Társaság Intéző Bizottsága; 
d/ a Teológiai Társaság közgyűlése; 
e/ az Országos Egyház Elnöksége; 
f/ az Országos Presbitérium.

/2/ A Teológiai Társaság ügyintézése a Teológiai Akadé
mia dékáni hivatalában elkülönített kezeléssel történik.

4 . §.
/1/ A Teológiai Akadémia Tanári Kara mint a Teológiai 

Társaság alapfokú intéző szerve folyamatosan figyelemmel kí
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séri és tanácsolja a Teológiai Társaság tanulmányi munkát 
végző szerveinek tevékenységét, az erről szóló jelentéseket 
és beszámolókat összegezi és kiértékeli.

/2/ A Teológiai Akadémia Tanári Kara mint a Teológiai 
Társaság javaslattevő szerve:
a/ javaslatot tesz tiszteletbeli és rendes tagok megválasz
tására, levelező tagok behívására, szakértők felkérésére és 
meghívására;
b/ javaslatot tesz a tanulmányi munkát végző szervek össze
tételére, programjára és munkatervére.

5. §.
/1/ A Teológiai Társaság Elnökségének tagjai: az elnök, 

a helyettes elnök, az ügyvezető elnök, a Teológiai Akadémia 
dékánja és a Teológiai Akadémia jegyzője.

/2/ A Teológiai Társaság elnöke az Országos Egyház püs
pök-elnöke .

/3/ A helyettes elnököt és az ügyvezető elnököt az In
téző Bizottság választja meg négy évre.

/4/ A Teológiai Társaság Elnöksége: 
a/ irányítja, figyelemmel kíséri és ellenőrzi a Teológiai 
Társaság minden tevékenységét;
b/ összehívja és vezeti az intéző bizottsági üléseket, a köz
gyűléseket, a tudományos és ünnepi üléseket.

6 . §.
/ ‘\ / A Teológiai Társaság Intéző Bizottságának tagjai: 

az Országos Egyház Elnöksége, az országos egyházi főtitkár, 
a Teológiai Társaság Elnöksége és a Teológiai Akadémia tan
székvezető tanárai.

12/ Az Intéző Bizottság a Tanári Kar javaslatára: 
a/ megválasztja a helyettes elnököt és az ügyvezető elnököt; 
b/ tiszteletbeli tagokat és rendes tagokat választ; 
c/ behív levelező tagokat;
d/ megválasztja a maga köréből a főosztályok vezetőit és be
hívja annak tagjait;
e/ megalakítja a szakcsoportokat, kijelöli és behívja rendes 
és levelező tagjait;
f/ megalakítja a munkabizottságokat, megbízza vezetőit, és ki
jelöli tagjait;
g/ felkéri és meghívja az egyes tanulmányi feladatok elvégzé
séhez szükséges szakértőket.

/3/ Az Intéző Bizottság a Tanári Kar javaslata alapján: 
a/ megállapítja a tanulmányi munkát végző szervek feladatát, 
programját és munkatervét;
b/ gondoskodik a tudományos és ünnepi ülések megrendezéséről.

/4/ Az Intéző Bizottság figyelemmel kíséri és egyezteti 
a tanulmányi munkát végző szervek tevékenységét, és tárgyal
ja a Tanári Kar részéről összegezett és kiértékelt jelenté
seket és beszámolókat.

/1/ A Teológiai Társaság közgyűlését az elnökség kétéven
ként vagy szükség szerint hívja össze.
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/2/ A közgyűlés:
a/ meghallgatja a Teológiai Társaság működéséről szóló je
lentéseket és beszámolókat;
b/ meghallgatja és megvitatja a munkaterveket; 
c/ javaslatokat tehet a munkaprogramra.

8 . § .
/1/ A Teológiai Társaság tanulmányi munkát végző szervei: 

a/ a főosztályok; 
b/ a szakcsoportok; 
c/ a munkabizottságok; 
d/ a tudományos és ünnepi ülések.

/2/ A tanulmányi munkát végző szervek összetételét, tag
ságát és munkaprogramját az Intéző Bizottság határozza meg.

/3/ A tanulmányi munkát végző szervek évenként jelentést, 
illetőleg beszámolót terjesztenek az Intéző Bizottság elé.

9.§.
/1/ A Teológiai Társaság a több szaktárgyat átfogó témák 

kidolgozására tanulmányi főosztályokat alakít, mégpedig: 
a/ missziói tanulmányi főosztályt az egyház igeszolgálata, is
tentisztelet, misszió, evangelizáció témakörre; 
b/ ökumenikus tanulmányi főosztályt az egyház hitvallása, ta
nítása és egysége témakörre;
c/ diakóniai tanulmányi főosztályt az egyház társadalmi és po
litikai szolgálata témakörre.

/2/ A tanulmányi főosztályok vezetőit az Intéző Bizottság 
a maga köréből választja.

1 0 . §.
/1/ A Teológiai Társaság a teológia egyes szaktárgyainak 

művelésére a Teológiai Akadémia tanszékei szerint szakcsopor
tokat alakít, mégpedig:
a.', az ószövetségi teológiai szakcsoportot;
b/ az újszövetségi teológiai szakcsoportot;
c/ az egyháztörténeti teológiai szakcsoportot;
d/ a rendszeres teológiai szakcsoportot;
e/ a gyakorlati teológiai szakcsoportot;
f/ az egyház- és társadalomtudományi szakcsoportot.

/2/ A szakcsoport vezetője az illető tudományszak akadé
miai tanszékvezető tanára.

/3/ A szakcsoportnak a vezetővel együtt legfeljebb öt 
rendes tagja lehet.

11 . § .
A Teológiai Társaság alkalmi tanulmányi feladatok elvég

zésére munkabizottságokat alakíthat.
1 2 . § .

A Teológiai Társaság különleges alkalmakkor tudományos 
és ünnepi üléseket rendezhet.
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AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZ ÉS A MAGYAR TÁRSADALOM

/Elhangzott a Teológiai Akadémia tanévnyitóján/

Az Evangélikus Teológiai Társaság ezekben a napokban, he
tekben éli át a tervezés mindig nehéz időszakát. A munkánkat 
szervezetileg és technikailag, tematikailag is elindító Inté
ző Bizottságot szeptember 30-ra hívtuk össze, de a tanári kar
ban folytatott eddigi eszmecserék már kikristályosították azt, 
hogy hogyan és milyen kérdéseket kívánunk megtárgyalni ebben 
a tekintélyes és tisztes körben.

Bevallom, hogy a tárgyalandó négy kérdéscsoport közül az 
foglalkoztat leginkább, amely egyházunk huszadik századi, ebben 
ne különösképpen az elmúlt ötven esztendő teológiájának komp
lex vizsgálatát tűzi ki feladatul. S e témacsoportban is kér 
szempont vizsgálata lehet - ha jól végezzük a munkánkat - iga
zán izgalmassá. Az egyik: hogyan alakult az evangélikus egyház 
és a magyar társadalom viszonya; a másik: milyen szolgálata 
volt a bekövetkezett változásokban egyházunk teológiájának.

Az első szempontról legyen szabad summásan annyit monda
ni, hogy az evangélikus egyház és a magyar társadalom viszo
nya olyan szakaszos, történelmi változáson ment át, amit egy
kor talán remélni sem lehetett; a másodikról: egyházunk teoló
giája előkészítette azt a lehetőséget, hogy a változások, ame
lyek társadalmunk lényeges alapelemei, előrevivő, építő hatás
sal legyenek gyülekezeteinkre, egész egyházunkra és Teológiai 
Akadémiánkra is.

Mindkét mozzanatot egy kicsit részletesebben kifejtve:
1. Az evangélikus egyház és a magyar társadalom felsza

badulásunk utáni viszonyát az jellemezte, hogy az út szélére 
kerültünk és onnét nem sok szavunk lehetett, legfeljebb a bűn
bánaté, a zavarodottságé. Múltbeli bűnökért - amelyeket túl
nyomó részben az egyházi vezetés és a lelkészek egy része kö
vetett el - kirekesztettünk a nyilvános, a politikai életből. 
Ez azonban a dolgoknak csak az egyik fele. A másik pedig az, 
hogy a bűnbánatos zavarodottságon túl egyházunkban is léte
zett egy önmagát kirekesztő indulat: az új, a demokráciát 
megvalósító állam és társadalom nem lehet a mienk, mert az 
más, mint voltak azok a társadalmak, amelyben élt. Idegen is 
és nem is hangoztatott egyházias jelszavakat, sőt kivette az 
egyház kezéből a köznevelést, tehát felületes ítélettel, egy
házellenesnek is volt mondható.

Tudjuk, emlékezünk rá, hogy a felszabadulásunk utáni bő 
három esztendő egyik fő vitatémája éppen ez volt: el lehet-e 
ismerni legális, Istentől adott felsőbbségnek, lehet-e imád
kozni azért az államért, amely határozottan állítja magáról, 
hogy nem keresztyén.

Ezekre a vitákra az 1948-ban, a magyar állam és a magyar 
evangélikus egyház között megkötött Egyezmény tett pontot, 
amely Egyezmény olyan egészséges kompromisszum volt, amely 
mindkét fél számára biztosította a konstruktív együttélés le
hetőségét s mint ilyen, irányában ma is alapvető jelentőségű. 
Hogy pedig egyházaink - mert nemcsak rólunk volt szó - kimoz
dultak a holtpontról, azt jelzi az a tény, hogy a két törté
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neti egyház püspökei 1949-ben, virágvasárnapkor, kiadtak egy 
olyan körlevelet, amely a békéről szólt, kapcsolódva egy olyan 
össztársadalmi célkitűzéshez, amely minden ember és az egyház 
érdekeit - hangsúlyoznom kell: az egyház érdekeit - egyaránt 
szolgálja.

Az ezt követő esztendők hibás, a szocializmus elveit mel
lőző, eltorzult politikája, politikai gyakorlata egyházunkat 
is érintette. Hogy hogyan és milyen mértékben, azt az eddi
gieknél pontosabban kell majd megvizsgálnunk, de valósnak kell 
mondanunk azt a megállapítást, hogy egyházunk mint olyan el
szigetelődött, a problémáit - nagy nehézségek közepette - ön
magának kellett megoldania. És ezek a megoldások többször vol
tak elhibázottak úgy, hogy negatív hatásukat az egyházi ellen- 
forradalom még inkább elmélyítette. Ezzel az elszigeteltségünk 
súlyosabbá lett, mert egy időre elmaradtunk a társadalmat he
lyes irányba vezető politika fő irányától. Ez a politika pe
dig arra hívott minden jóakarata embert, hogy közreműködésé
vel együtt gondolkozzunk, együtt dolgozzunk - mindnyájunk ja
vára .

Az erre való felhívás - "aki nincs ellenünk, az velünk 
van" - napjainkra már meghozta gyümölcseit és úgy, hogy az 
egyházak a szocialista magyar társadalom szerves részét ké
pezik. A társadalom gondjai, problémái, az ő gondjuk, az ő 
problémáik, a szellemi, anyagi növekedésnek ők is részesei, 
az általános és egyéni emberi célok megvalósítása az ő tö
rekvésük is, és folytathatnék, mint ahogyan a téma tárgyalá
sánál ezt meg is kell tennünk. A lényeg azonban nyilvánvaló1 
az út szélére jutott, a kirekesztett vagy önmagát kirekesz
tő evangélikus egyházból - minden magyarországi egyházból - 
a társadalom egyházzá lett, hála a társadalmi változások jó
tékony, a társadalom minden szektorát érintő hatására.

2. Bennünket hívő, evangélikus keresztyéneket azonban 
- ha lehet ezt mondani - még inkább érdekel az, hogy egyhá
zunk teológiája, híveink kegyessége és kegyességi gyakorla
ta milyen szerepet játszott az előbb említett változásokban? 
Csak sodródtunk-e az árban? Vagy csak visszafele módon iga
zoltuk a változásokat? Illetve: Voltak-e emberek, csoportok, 
akik az Isten igéjétől és a saját lelkiismeretüktől indíttat
va elébe mentek az eseményeknek, figyelmeztetve, vigasztalva, 
bátorítva, utat mutatva?

Egyszerű lenne ezekre a kérdésekre egyértelmű nemmel vagy 
igennel válaszolni. Gyakran meg is tettük ezt. Most azonban 
eljött az ideje annak, amikor a nemleges vagy igenlő vála
szokat teljes alapossággal meg lehet válaszolnunk úgy, hogy 
semmi kétségünk nem lehet: a diakóniai teológia volt az az 
egyetlen Szentírásszerű, reformátori hagyományainknak, ke
gyességi gyakorlatunknak megfelelő teológia, amely lehetővé 
tette, hogy a társadalmunk változásai egyházunk javát, érde
keit szolgálják.

A "hogyan" kérdés megválaszolásában azonban még vannak 
érdekfeszítő feladataink. Többek között ilyenek:

Hogyan jutottunk el odáig, hogy felismerjük: Krisztus 
egész élete, kereszthalála, feltámadása, ma is közöttünk élő
598



volta arra kötelez bennünket, hogy az ő útját járjuk, a ne
ki elkötelezett szolgálat - ne felejtsük el, az eredeti gö
rög szövegben rabszolgáról van szó - útját?

Milyen szerepe volt a diakóniai teológia kialakulásában 
az ébredési mozgalmaknak? Mennyiben mozdították elő a háború 
után egyházunk népének önmagára találását egyáltalán - és ez, 
meg a hasonló kérdések még megválaszolatlanok - mennyiben se
gítették vagy gátolták egy egészséges evangélikus öntudat ki- 
formálódását? Azok a markáns személyiségek, akik ezeket a moz
galmakat irányították, vezették hogyan készítették elő azt a 
légkört, amelyben lehetővé lett az állammal való egyezmény 
megkötése?

Melyek voltak azok az alapelemek, amelyek evangélikus 
kegyességünkben - az úgynevezett népi kegyességben’- évszá
zadok óta elevenen éltek és amelyekre hitbeli és etikai sí
kon ráépülhetett egyházunk teológiája? Gondolnunk kell itt 
a nem önmagáért, hanem a másokért végzett munkára, a tiszta 
családi életre, a tisztes életvitelre - szóval: a ius civi- 
lisre -, mint amelyek mindmáig jellemzőek a lutheri indítta
tású kegyességre.

Meg kell többek között vizsgálnunk azt, hogy hogyan és 
miképpen voltak teológiánk kialakulására egyházunk azon vi
lági vezetői, akiknek politikai és egyházpolitikai útmuta
tásait már megfelelő módon értékeltük, de akiknek sajátsá
gos kegyességét - amelyek alapján döntéseiket meghozták - 
még nem elemeztük.

Tanulmányoznunk kell azt, hogy a hazai és nemzetközi 
teológiai mozgások és eredmények mennyiben voltak hatással 
a mi sohasem elszigetelt utunk megtalálásában? Egyáltalában: 
igen nagy figyelmet kell szentelnünk annak a magyar és nem
zetközi kontextusnak, amelyben egyházunk élt és szolgál, 
amely mindenképpen hatással volt és lesz ránk és amelynek 
megértése nélkül nem érthetjük meg önmagunkat sem.

Csak néhány kérdést megemlítve, az egyház érdekében va
ló együttgondolkozás lesz a dolgunk és ennek megfelelően fog
juk - és ezt ígérjük - végezni oktatói, nevelői és tudományos 
munkánkat ebben a most beköszöntő tanévben is.

Vámos József
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Ú T  A T E X T U S T Ó L  A Z  I G E H I R D E T É S I G

Hogyan készülök az igehirdetésre?
(Teológus ifjúság előtt Fórumon elhangzott előadás,rövidítve

1. Szubjektív válaszaim. Az igehirdetés szívügyem, - 
nem tudok csak tárgyilagosan szólni róla, de ez nem baj, 
ezt ma előnynek érzem. Számomra is csak a szubjektív vá
laszok hitelesek mások ajkán is. Az elmúlt hónapban volt 
36 éve, hogy lelkésszé avattak, s ha megkérdeznek, mit csi
náltam az elmúlt három és fél évtizedben, így válaszolhatok: 
prédikáltam. Természetesen sok minden más szolgálatot is vé
geztem, de elsősorban és állandóan prédikáltam és prédiká
cióra készültem. Már a puszta szó: készültem is jelentős, 
mert lehet prédikálni készülés nélkül is, de ez felelőtlen
ség és szeretetlenség.

Nehezen készülök. 1947-ben cserediák voltam Sárospata
kon. Ujszászy professzor úr egy beszélgetésben ezt mondta: 
"bámulom ezeket a tiszteletes urakat, nagyon könnyen prédi
kálnak...én magam nagyon nehezen és félve prédikálok." Há
rom és fél évtized után nem szégyenlem bevallani: nehezen 
készülök és még ma is nem egy könnyen prédikálok. Igaz a 
régi megállapítás: aki könnyen készül, nehezen hallgatják.

Időigényesen ...csak az Úristen tudja, hány óra mun- 
ka van egy-egy igehirdetésben. Noha egész eddigi életem fel
készülés volt az igehirdetésre - egy-egy adott igehirdetés
re is készülnöm kell. Ez az egy, amire nem sajnálom az időt.

Félelemmel és örömmel. Mindkettő egyszerre fontos, va
lahogy úgy, ahogyan Lőne írta: Prédikációim a legnagyobb 
örömöm és legnagyobb nyomorúságom is (Meine grösste Freude 
und mein grösster Jammer sind meine Predigten)- Elsőéves 
káplánként Zuglóban szolgáltam, amikor megérkeztem állomás
helyemre, büszkén mondtam a principálisomnak, hogy én már 
hetvenszer prédikáltam. "No, csak ne hetvenkedjék tisztelen
dő úr!" volt a szójátéknál többet érő válasz. Egy régi szó
széklépcső felirata így hangzik: "aki félelemmel megy itt 
fel, az megbecsülésben jön majd le (qui ascendit cum timore, 
descendit cum honore). Ugyanakkor az öröm is meghatároz. 
Örömmel készülök és szívesen szolgálok a szószéken, szere
tem ezt a szolgálatot, szabadság idején, ha nem prédikálok, 
óriási hiányérzetem van vasárnaponként.

Elfáradva és új erőre kapva. . . néha szinte csak ván
szorognak a gondolataim, néha meg alig győzök jegyzetelni.  
Minden lelkész átmegy sivatagi korszakokon.

Kortársként nem kell külön erőlködni, hogy keressem, 
ki az a modern ember, akit meg kell szólítanom, ha való
ban benne élek korunkban, ha emberek között élek, úgy tudom, 
kik a kortársaim.

Imádsággal...ha erről megfeledkeznék, a legfontosabb
ról feledkeznék meg. Barth így ír 1935-ben: "Predigt ist
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letzlich nicht Arbeit, sondern Gebet - végül is a prédi- 
kálás nem munka, hanem imádság." Közismerten három pózban 
szokták ábrázolni a lelkészt: ül az asztal mellett (tanul, 
hogy taníthasson), áll a szószéken (igét hirdet), megy a 
hívek után (pásztorként, misszionáriusként). A jó lelkész 
mindhárom helyzetben megtalálható, de ez a kép nem teljes, 
ha egy negyediket nem veszünk hozzá: térdel (imádkozik). 
Térdenállva tanulunk meg igazán prédikálni.

Mindez bizony még nem alkotáslélektani analízis, nem 
is norma, vagy modell, nem is elvi feleletadás - hanem 
szubjektív válaszok sora.

2. Szakszerűbb válasz a felkészülés egyes fázisairól
Hadd használjak öt szakszót, amit a protestáns homi- 

letikák gyakran használnak: praeparatio, incubatio, illumi- 
natio, verificatio, deliberatio...

A. Praeparatio ... Sokrétű, sokoldalú tevékenység. A 
gyűjtögetés fázisa. Nem feledve az evangélikus alapelvet 
Jézus Krisztus valóságos jelenlétét (Praesentia reális) a 
textussal van dolgunk először. - Sokszor elolvasom a tex
tust, ha lehet, hangosan is. Sajnos, nem tanulom meg, mint 
dédapám (egykori sárvári lelkész), aki addig bele sem kez
dett a prédikáció leírásába, amíg nem tudta a textust, őse
ink közül sokan voltak, akik nemcsak az énekeket tudták 
könyv nélkül, hanem az ó-egyházi perikópákat is.

Sokféle fordításban olvasom el a textust: nemcsak a 
revideált Károly szövegre és az új fordításra gondolok, ha
nem a két mai r. katolikus fordításra, a Raffay,Czeglédy, 
Buday Gergely féle fordításra is figyelek.

Több nyelven olvasom a textust. A görög után külö
nösen a latin segít, a veretes Luther szöveg mellett a 
Die Gute Nachricht használ, az angol fordításokból a King 
James szöveg már inkább csak érdekesség, a New English Bib
ié és a Good News Bibié jól használható, a The Living Bib- 
le-t nem ajánlom, az új svéd fordítású ÚT. világos, rövid, 
tömör, megbízható. Minden fordítás arra való, hogy faggat
hassam, kérdezhessem a textust. Rendszerint elolvasom a 
textus előtti és utána következő szakaszt. A Virág bib
liai szókönyvet különös csoportosítása ellenére is haszon
nal forgatom.

Hallgatom mástól is a textust. Munkatársi óránkon,LMK- 
ben szívesen fogadom mások értelmezését. Kollegákkal gyak
ran telefonon is megbeszélem, máskor legjobb barátom kis
kertjében beszélem meg a szöveget. Mindig újra meglep mások 
szövegértelmezése, a textus gazdagsága.

Meghallgatom, amit az atyák és testvérek írtak a tex
tusról. Hören und Fragen, Predigt Studien, Voigt feldolgo
zásai éppen úgy jelentősek nekem, mint a megbízható W.Stahlin. 
Nem röstellek kész igehirdetéseket olvasni, sőt elképzelem,
XY homiléta mit tartana fontosnak. Használom az egész egyház 
kincsestárát. Ezaz egyetlen műfaj, ahol nem bűn a plagizálás, 
hanem erény. A szabadjára engedett teremtő fantázia (a crea-
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tiv imaginatio) együtt működik az olvasottakkal. A Lel
kipásztort és az Evangélikus Életet is elolvasom. Nekem az 
is segít, ha nem tudom közvetlenül beleépíteni egy feldol
gozás gondolatait mondanivalómba. Summázva: a készülés kö
zös munka, team work a javából, nem magánvállalkozás, nem 
is egy kis közösség munkája (lelkészi GMK?), hanem az egész 
egyház munkája. Mindehhez idő kell, meg kell emészteni az 
olvasottakat, ha szombat este kezdem, már nem érik be a 
termés vasárnap reggelig.

Figyelek a "szekuláris homiletikum"-ra, - arra, hogy
mi van a levegőben, mit hallanak híveim a rádióban, TV-ben, 
mit olvasnak az újságban. Mindezt nem azért, hogy fitogtas
sam tájékozottságomat, hanem hogy megérthessem hallgatóimat 
és megértessem magamat. Semmiképpen sem jelenti ez azt, hogy 
a szószéken be kell számolnom majd legutóbbi olvasmányaimról

B. Incubatio. Jelent ez keltetést, lappangási időt.
"Ki kell hordani” a prédikációt. Incubatorba teszik a kora
szülöttet, hogy életképes legyen. A prédikáció lényegében 
idegen test bennünk, ha a miénk is, a prédikáció állapota 
ebben a fázisban egyszerre terhes és áldott állapot. Bi
zony sok gyötrődéssel jár a készülés, már-már kétségbeesés
sel. Barth írta, hogy minden igehirdetés-készülésnél olyan 
mélypontra jut, amikor már azt hiszi, nem is fog tudni pré
dikálni. Szekuláris példákat is ismerünk a készülés gyöt
relmeiről: Selye írja, hogy valósággal fizikai rosszullét 
környékezi, Chaplin, Bessenyei, Sinkovits egy-egy interjú
ban szólt arról, hogy gyakran érezte, megoldhatatlan a fel
adat. Van kollega, akit szombaton megsemmisülési érzés kör
nyékez, s van társunk, aki nem fekszik le szombat éjjel.
Az incubatios korszakhoz tartozik az intenzív imádság is. 
Bengel szerint az evangélium szolgálatában az imádság éppen 
olyan fontos, mint a beszédkészség, aki nem tud imádkozni, 
aligha tud jól prédikálni. Valóban azzal, amim már van, oda 
kell állnom Isten elé, hiszen a szószéken is "mindig eggyel 
több hallgatóm van, mint akit látok, s ez maga az Isten", 
írta Kierkegaard.

C. Illuminatio. A megvilágosodás mozzanata. Ez a Szent
lélek munkájának eredménye az emberi lélekben és szellemben. 
Egyszerre beugrik a megoldás, megvilágosodik a mondanivaló, 
megértem, amit eddig nem értettem. Történhet ez éjszaka, 
felkelés előtt, borotválkozás közben, lépcsőházban, vagy 
amikor el kell mondanom a kollegáknak, hol is tartok már. 
Egy-egy szó, kifejezés megnől, összefogja a textust, kris
tályosodási pontnak, tengelynek ajánlkozik a prédikáció 
vázlataként. Az illumináció adja meg az irányt, merre is 
kell tovább mennem, az orsót, amire feltekerhetem a szála
kat, a koordináta-rendszert, amiben a gondolatokat el lehet 
helyezni.

Van olyan tipusú illumináció, amikor egy szempillantás 
alatt rájövök, hogy az egész rossz, amit eddig érleltem, 
hamis irányban haladtam, sürgősen változtatnom kell.
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Az biztos, hogy illumináció csak ott következik be, 
ahol az igehirdető telve van a textussal és koncentráltan 
foglalkozik vele... Nem félek attól, hogy megemlítsem,az 
illumináció után határtalan örömet érez a homileta, már ér
demes élnie, már alig várja, hogy mondhassa, már elfelej
ti a nehészségeket, a gyötrődést és hálás a textusért, s 
a szolgálatért, ami várja ...

D. Verificatio- Ez már a műhelymunka. Összeállítom az 
anyagot, csiszolom a mondatokat, becélzom a kifejezéseket, 
keresem a megfelelő jelzőket, javítom a stílust, átfésülöm 
a szöveget. Boross Géza (ref.prof.) írta, hogy ezt a "fi
nom-mechanikai munkát is el kell végezni". Idetartozik az 
applikáció a konkrét gyülekezethez. Megjelennek előttem 
azok, akiknek prédikálni fogok: mit mond nekik - ami nekem 
oly sokat mond? 10-15 nevet érdemes leírni és gondolatban 
ezekkel a valóságos gyülekezeti tagokkal megtárgyalni a 
mondanivalót.

A szelekció is elkerülhetetlen ebben a fázisban. Nem 
kell mindent elmondani, csak ami valóban fontos! Ez fáj
dalmas művelet. Sajnálom a szép verssort, az idézetet, 
az illusztrációt, mégis meg kell tennem, mert különben 
túlterhelt lesz a hajó, könnyen elsüllyed az igazi rako
mány is. így maradok apostol (apostol=hajókísérő is a gö
rögben) . A bőség zavara éppen olyan veszély lehet, mint a 
gondolatszegénység. Az illusztráció csak fűszer lehet a 
prédikációban, de nem alapvető élelmiszer. Van ebben a 
vonatkozásban két véglet kollegáink között: Van, aki csak 
biblikus illusztrációt használ - legfeljebb Lutherig "me
részkedik" el, s van, aki meg szellemi tűzijátékot tart, 
dobálózik az idézetekkel, utoljára látott mozi és TV da
rabbal, olvasott novellával...

Ebben a fázisban kell leírni az igehirdetést, három 
és fél évtized után is leírom a prédikációimat, a beveze
tést, a befejezést mindig szóról szóra, és a vázlat fő 
gondolatait. Olyan tömören, mint Írásban, szóban nem 
fogalmazok, s olyan választékosán, mint írásban sohasem 
beszélek. Vallom én is, hogy a homilétának sohasem lehet 
eleget írni ahhoz, hogy jól tudjon beszélni. Tudora, hogy 
Spurgeon tudott egy órát beszélni egy sor leírt szöveg 
nélkül, sőt azt állította, hogy aki erre nem képes, az 
ne menjen prédikátornak ... én más véleményen vagyok.

Summázva: a verificatio azt jelenti, hogy amit a 
praeparatioban gyűjtöttem, az incubatioban kihordtam és 
keltegettem, az illuminatioban világosan megláttam, azt 
most rendbehozom, hogy mások elé állíthassam. A verifi- 
catio nem a 2x2=4 igazolása, hanem a mondanivalóm helyes
ségének ellenőrzése, az aranyalma ezüst tálcára helyezé
se, a méltó köntös megvarrása. Ide tartozik még a korrekt 
énekválasztás és az illő leírt imádság is.

E. Deliberatio. Nemcsak tanácskozást, hanem megszaba
dulást is jelent. Kiüresítem magam, lerakom a terhet. Meg
szülöm a magzatot. - A prédikáció előtt még egy utolsó fo

603



hászkodás, hogy elérje célját mondanivalóm, ne csak egy 
textust magyarázzak, hanem elősegítsem a találkozást Jézus 
Krisztus és a mai emberek között... Még egy utolsó koncent
rálás a sekrestyében: mi az az egy mondat, amiben összefog
lalhatom a mondanivalót. Hogyan tudok igazán segíteni az 
igehallgatéknak. Jesu juva! Urunk segíts! Jöjj Szentlélek! 
Veni Creator Spiritus! Amit én a fülekig tudok eljuttatni, 
juttasd Uram a szívekbe is. Hogy mit is jelent az igehirde
tés elmondása, az már nem ebbe az előadásba tartozik.(A 
levezetés sem: a bocsánatkérés lépcsőimaként...a soli Deo 
glória magamban is vallása, amikor dicsérnek ...a magnóról 
visszahallgatás, vagy a hétköznapi bifcliaórákon kérdés a 
gyülekezethez: miről szólt a prédikáció?

3. Néhány aktuális nehézség, legyőzendő kísértés
Lelkészek közül többen elbizonytalanodtak, van-e még 

keletje portékánknak, kell-e még egyáltalán beszélni? Nem 
a csend, vagy az aktivitás korszaka köszöntött ránk? Jel
szóként halljuk: túl vagyunk a szavak korszakán. Azt hiszem, 
nekünk protestánsoknak különösen is feladatunk a szó becsü
letén őrködni, és hinni az ige hatalmában. Ez nem jelenti 
a szavak varázsige szerinti használatát.

Aktuális veszély a problémamentes magabiztosság. "Én 
csak tudom, mit kell mondani" mondják azok a kollegáink, 
akik Góliátként és nem Dávidként jelennek meg a szószéken. 
Vigyázat, híveinkben nincs meg ez az abszolút tisztelet és 
kérdőjelek nélküli hallgatókészség. Sőt!

Túlterhelés. Valóságban, is,beképzelten is sok teherrel 
küzdenek lelkészeink. Ma nincsen könnyű szolgálati hely!
Jaj nekünk, ha állandóan csak ezt éreztetjük a gyülekezet
tel .

Hangulatunk rabjai is lehetünk. Aszerint, hogy de
primáltak vagy feldobottak vagyunk, hirdetünk sötéten vagy 
ragyogó fényesen igét? Aki maga is rab, annak ajkán nehezen 
szólal meg érvényesen a felszabadító evangélium.

Vigyázat improvizáció! Csak a legnagyobb művészek im
provizálhatnak orgonán is, színpadon is. Szószéken is! Ha 
lehet kerüljük...

Szklerózis fenyeget már néha fiatalokat is, nemcsak 
öreg rutinos igehirdetőket. Belekövesedhetünk saját kiala
kított módszereinkbe (mindig csak 3 pont a vázlat, hosszú 
a bevezetés, mindig csak homiliát, vagy éppen ellenkezőleg 
mindig témás prédikációt mondunk). Ez ellen a tudatos vál
toztatás, cserélgetés segít, még a gyülekezet megszólítása 
is változhat.

A hallgatók lebecsülése, vagy túlbecsülése jelentkez
het mindenkinél. Egyfelől: ezek csak Mari nénik...Ne fe
ledjük, az evangélikus szószék Világfórum, akkor is, ha né
hány fejkendős néni ül a szószék alatt, amint egy barátom 
fogalmazta. Másfelől: Mi lesz velem - egy professzor vagy 
esperes tévedt be a templomomba, esetleg egy neves közé
leti ember? Ne feledjük, ha a gyülekezetét teológiailag 
értékeljük, nincs különbség a Római levél szerint: mindnyá
jan vétkeztek, mindnyájan rászorulnak Istenre és egyféle
képpen lesznek igaz emberekké.
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Mai papi kísértés lehet, ha azt gondoljuk, mindenki fő
foglalkozású egyházi ember, akit az egyház és gyülekezet 
ügyes-bajos dolga köt le teljesen, esetleg egyházi plety
kákra éhes és híreket hordoz. Gyülekezetünk tagjai család
juk, munkahelyük, társadalmunk életével van tele. Napi kér 
dések foglalkoztatják, emberi bűnökkel viaskodnak, beteg
séget átélő, halálközelébe is gyakran kerülő emberek. Nem 
szabad belső egyházi ügyekkel terhelni a szószék hangját.

Komolyan kell venni Isten mentő szeretetének a va 
lódi élethez igazodó meghirdetését. Jaj nekünk, ha befelé 
forduló, sajátos kérdéseinken rágódó lelkészekké leszünk 
az evangélium hirdetői helyett. Minket is gyógyít az, ha 
magunkról megfeledkezve komolyan vesszük a ránkbízottakat, 
és mindennél komolyabban a Megbízót...
Abban a reménységben zárom most mondanivalómat, hogy hall
gatóim jobban prédikálnak majd, mint mi.

Dr. Hafenscher Károly
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REFORMÁCIÓI SOROZAT

Eltávolodás helyett - Istenhez térés 
Mk 1,15.

Keresztelő János, Jézus Krisztus és Luther Márton egy
formán a megtérés hirdetésével kezdték nyilvános működésüket. 
Keresztelő János igehirdetését így summázza Márk: "azt hir
dette, térjenek meg és keresztelkedjenek meg, hogy bocsána
tot nyerjenek bűneikre" (Mk 1,4). Szavai mögött a közelgő 
ítélet sürgető képei rajzolódtak ki. Ezzel szemben Jézus 
"Isten kegyelmes közelségében hívott megtérésre" (Dóka, Márk 
29): "Betelt az idő, és egészen közel van már az Isten or
szága: térjetek meg és higgyetek az evangéliumban" (Mk 1,15). 
"Isten országa Jézusnál nem az ítéletet, hanem az üdvösség 
teljességének közelségét jelenti. Ezért nála a megtérés sem 
a bűnbánat gyötrelme, hanem az üdvösség örömében való része
sedés... A felhívás nem magában áll, nem az ember vallásos 
képességeire, cselekvésére támaszkodik, hanem arra, amit Is
ten Jézus által cselekszik... A megtérés... meghívást jelent 
ebben az örömben való részesedésre" (Dóka, i.m.43).

"Az igazság szeretetétől és kiderítésének vágyától in
díttatva" függeszti ki tételeit Wittenbergben Luther Márton, 
az első tételben így ír: "Urunk és Mesterünk a Jézus Krisz
tus ezt mondva: Térjetek meg stb. (Mt 4,17) akarja, hogy 
a hívek egész élete megtérés legyen".

Keressünk tehát választ néhány kérdésre: miből, mire, 
hogyan és mikor kell megtérnünk?

1. Meg kell térnünk a bűnből, az önzésből és a hitet
lenségbő 1.

Az igehirdetés következményeként, a törvény tükrében meg
vizsgálva magam vagy összehasonlítva Jézussal, aki minden jót 
cselekedett, bűnösnek látom magara. Hol az egyik, hol a másik 
vétkem súlya nehezedik rám. Egy darabig még találok mentsé
get vagy magyarázatot, megpróbálom ősszüleim módján másra 
fogni tetteim..., megpróbálom "átkeresztelni" azokat, meg
próbálom összehasonlítani magam másokkal. Előfordul, hogy 
vétkeim hosszú listája mellé - mintegy fizetségül - melléje 
írom "önzetlen" tetteimet... Aztán egyszer világosan előttem 
áll: tengernyi vétkem annyi, hogy nem tudok eleget tenni az 
Isten előtt önmagamért. Elborítanak bűneim, adósságom kifi
zethetetlen. A megtérés annak felismerése, hogy lehetőségeim 
kimerültek, egyedül Jézus segít rajtam. Ide viszont érdemes 
eljutnia mindenkinek, hiszen "az Emberfiának van hatalma a 
bűnöket megbocsátani a földön"(Mt 9,6).

Az egyes bűnöknek közös gyökere van, az önzés, az önsze
retet. Nem tudom úgy szeretni felebarátomat mint magamat. 
Önszeretetem miatt megkárosítom, önzésem miatt elfordulok 
tőle, sorsára hagyom. Hiszen "az önző ember minden valódi 
tevékenységre, minden valódi szeretetre és megismerésre kép 
télén" (Pilinszky), minden hamissága önzéséből fakad. A 
gyónó tükrök refrénszerű mondata így igaz: vétkeztem paran
csolataid ellen, mert nem szerettem felebarátomat mint magamat
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Minden bún végső gyökere a hitetlenség, bizalmatlanság 
a Teremtő Atya jószándéka felől, szava igazának kétségbe vo- 
nása, imádása helyett idegen istenek szolgálata. Az Ótesta- 
mentura népe számára is ez volt a legnagyobb kísértés: hűtlen
ség, Istentől való elszakadás, elfordulás. Meg kell térnem, 
fel kell ismernem: "Uram, nem szerettelek téged mindennél 
jobban, teljes szívemmel, teljes elmémmel és teljes erőmmel! 
Uram, irgalmazz nekem. Bűneim, önzésem és hitetlenségem a 
kárhozatba taszít, ha nem segítesz rajtam!

2. Meg kell térnünk - az előbbiekből - Isten akarata 
teljesítésére, másokat szolgáló szeretetre, Isten iránti ő- 
szinte bizalomra. Engedetlenség helyett engedelmesség, ön
zés helyett szeretet, hitetlenség helyett hit, ez az, amit 
vár és munkál bennünk az evangélium Ura. Ugyanezt Mikeás sze
rint is már így hirdeti az Isten: "Ember, megmondtam neked, 
hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az ÚR! Azt, hogy élj 
törvény szerint, törekedj szeretetre és légy alázatos Is
teneddel szemben" (6,8).

Mindezt természetesen nem tudjuk magunktól produkálni. 
Ezt előzik meg az embert kereső Isten tettei: a pásztor el
indul az elveszett bárány megkeresésére (Lk 15,4kk), az 
irgalom Jézusa megvédi vádolóitól a bűnös asszoryt (Lk 7,36- 
50), illetve Jézusnak a bűnös ember házában történő látoga
tása eredményez valódi életváltozást Zákeusnál is.

3. A megtérés az ember válasza az Isten, a kereső és
szerető Isten.tetteire. Így ír erről Luther: "...az igazi 
töredelem forrása az Isten jósága és jótéteményei, kivált
képpen pedig a Krisztusnak sebei, amikor is az ember az 
isteni jóság szemlélete alapján elsősorban a maga hálát
lanságának ismeretére jut, aztán pedig önmagának meggyű- 
lölésére és az isteni jóság szeretetére. Ekkor ontjuk 
könnyeinket és gyűlöljük meg a bűnt, nem a büntetés, ha
nem Isten jóságának szemlélete miatt... Így olvassuk ezt 
Róm 2,4-ben: 'Nem tudod, hogy az Isten jósága téged bűn
bánatra indít!'" (A 95 tétel magyarázata, Luther művei 
1.129).

Mindehhez a hirdetett és befogadott igén túl erőfor
rást jelent a keresztségünkben vett kegyelemre és ígéretek
re való emlékezésünk is. "Ha bűnből felkelünk és bünbánatot 
gyakorolunk, semmi mást nem cselekszünk, minthogy vissza
térünk a keresztség amaz erejéhez és hitéhez, amelyből 
kiestünk és megragadjuk újból amaz ígéretet, melyet egy
kor a keresztségben vettünk, s melytől bűnbe esve elpár
toltunk; mert mindörökre megáll az egykor nekünk tett í- 
géret igazsága és mentő kezet nyújt mindazok felé, akik 
megtérnek" (Luther: Az egyház babyloni fogságáról, i.m. 
H.169).

A büntetéstől való félelem, az ítélet borzalmainak ki
színezése adott esetben megkeményíti az embert bűneiben és 
hitetlenségében. A szeretettel közeledő Jézus előtt azon
ban letesszük a fegyvert. Példa erre II. Gustav Adolf imád
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sága 1631-ből: "...Hosszútűrő vagy és nagy a Te szelídséged, 
ezért vágyakozunk utánad..." (Ma így imádkozzatok, 74).

A megtérésünkért is Urunkat illeti a hálaadás, ő kész
teti, ő munkálja. Ezért Jézus dicsőségét orozza el az, aki 
megtérésével-hitével dicsekszik embertársai előtt. Jézus 
egy alkalommal gyermeket állított példaképül felnőttek elé. 
("Ha meg nem tértek és olyanok nem lesztek, mint a gyerme
kek , semmiképpen nem mentek be a mennyek országába" Mt 18,3) 
Miben mutat példát a gyermek? A felnőtt azzal szokott dicse
kedni, amit tesz, amit ad, a gyermek pedig azzal, amit kap.
A felnőtt így dicsekszik: "megtértem!" Az örök-gyermek pedig 
így: "megtérített, kegyelmébe fogadott engem az én Uram!" In
gyen kaptam a mennyek országa örömét.

4. Urunk sürgeti is megtérésünket! Kinek-kinek lejár az 
élete, Jézus bármikor visszatérhet ítélni élők és holtak fe
lett, annak idejét nem tudhatjuk. Itt van hát az ideje a meg
térésnek. Most! Holnap talán késő! Ma, ha az ő szavát hall
játok! Most először és azután mindenkor. "A keresztyének 
bűnbánata a halálig tart" (Luther), a bűnbánat gyakorlását 
nem szabad abbahagynunk."Állítom"- írja Luther - "hogy min
den keresztyén minden nap bűnbánatot gyakorol, éppen mert 
napról napra vétkezik, nem úgy ugyan, mint ha nyilvánvaló 
bűntetteket követne el, de úgy, hogy nem teljesíti Isten
nek törvényét. Ennek igazolására elegendő volna János te
kintélyére hivatkoznom, aki szerint ama mennyei vincellér 
még a termő tőkét is napról napra megtisztogatja (Jn 15,14). 
Ha tisztulásra szorulnak, úgy nem tiszták:;ha nem tiszták, 
úgy bűnösök, ha bűnösök, úgy bűnbánatra van szükségük. Azért 
rájuk is egyformán vonatkozik Jézus felhívása: 'Térjetek
meg!' - Mt 4,17" (Az ágostai kihallgatás, i.m. I. 364).

Áldott az első, teljes őszinte, egész életünknek új 
irányt adó megtérés, pálfordulás, "életgyónás", de áldott 
az azt követő naponkénti igaz bűnbánat! És áldott az Isten, 
aki ezt is, azt is munkálja, "aki ébreszti bennetek az aka
rást és a cselekvést is az ő tetszésének megfelelően!"
(Fil 2,13)

Zászkaliczky Pál
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A BŰN SZOLGASÁGA HELYETT - SZOLGÁLÓ ÉLET SZABADSÁGÁBAN

A bűn szolgaságában

Sivár, reménytelen, nyomasztó érzés váróteremben tölte
ni egy éjszakát egy idegen városban. Elment az utolsó vonat 
is, tudjuk, hogy nem jön több, az utazás célja még nagyon 
messze van. A váróteremben nincs semmi, amivel eltölthetnénk 
az időt, semmi, aminek örülni lehetne. Senkinek sincs mon
danivalója a másik számára. Az ember lehajtja fejét az asz
tallapra, megpróbál aludni. A percek óráknak tűnnek. Holnap 
új nap lesz, de ugyanolyan nap, mint amilyen már ezer van 
mögöttünk és ezer előttünk: értelmes cél nélkül, jövő nél
kül. Mit remélünk az élettől, miért dolgozunk, fáradozunk, 
miért vagyunk úton? Ki tudná megmondani?

Talán egész életünk ilyen vigasztalan, reménytelen vá
rakozás. Eljátszottunk minden lehetőséget, lekéstük a csat
lakozást. Csak öncsalás az, hogy a következő vonatra várunk. 
Hiszen mindenki tudja, hogy nem jön több. A pályaudvar vég
állomássá lett, a vágány holtvágánnyá. Élünk egyik napról 
a másikra, telnek a napok, az évek értelmetlenül, céltala
nul. Úgy tűnik, elveszett, odalett maga az élet.

A bűn az, ami akadályoz bennünket abban, hogy megtalál
juk az élet igazi, Isten által adott értelmét. A bűn az, arai 
pusztítja, rombolja körülöttünk és bennünk az életet. A bűn 
az, ami a halált terjeszti: a bizalom halálát, a szeretet 
halálát, az őszinteség és tisztaság halálát, házasságok és 
családok halálát, közösségek halálát. Mennyi halált okozunk 
magunkban és magunk körül! Mi mindent pusztítunk el a magunk 
és a mások életében! Pusztítjuk a derűt, az életkedvet, pusz
títjuk az örömöt, pusztítjuk a nyugalmat, a békességet. Pusz
títjuk az életet. Elviselhetetlenné, kétségbeejtővé válhat 
az életünk a magunk és a mások bűne miatt.

Jézus azt mondja, hogy aki bűnt cselekszik, szolgája a 
bűnnek. Amikor vétkezünk, így szoktuk magunkat mentegetni: 
"Azt csinálok, amit akarok." Pedig aki vétkezik, éppen nem 
azt teszi, amit szeretne, hanem amit a bűn diktál. Annyira 
hozzászokhatunk a rosszhoz, hogy többé nem tudunk szabadul
ni tőle. Önzésünk, szeretetlenségünk, keserűségünk annyira 
hatalmába keríthet bennünket, hogy nem tehetünk mást, mint
hogy megadjuk magunkat neki. Távol áll a bűnös ember attól, 
hogy azt tegye, amit akar, hiszen nincs hatalma saját cse
lekedetei fölött:. Rabszolgája saját vágyainak, szokásainak, 
önzésének.

A bűn életrontó hatalom. Rabság, szolgaság, amiből 
képtelenek vagyunk szabadulni. "Minden ember a bűn rabja, 
sőt bűn alá rekesztett, eladott rabszolga. A bűn hatalmas, 
kegyetlen zsarnoka minden embernek... Ha széles e világ 
minden embere összefogna is, minden erejükkel se tudnák e 
zsarnokot legyőzni, hanem tűrniük kellene, hogy fojtogassa 
és eméssze őket" - írja Luther. Ez a felismerés egészen a 
kétségbeesésbe kergette a reformátort, ha arra gondolt, 
hogy a bűnös ember nem várhat Istentől mást, mint haragot 
és ítéletet.
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A szabadulás
Egy ókeresztyén író beszámol arról, hogy egy éjszaka ál

mot látott. Madarak milliárdjai röpdöstek a föld fölött ki- 
feszített háló alatt. Szüntelenül fölrepültek, beleütköztek 
a hálóba és véresen hullottak vissza. Váratlanul föllendült 
egy új madár. Eltökélten küzdött a hálóval és sebzetten, vér
rel borítottan hirtelen elszakította és föllendült az azúr
kék égbe. A vijjogó madarak hatalmas szárnysuhogás közepet
te, a résen át a határtalan térbe repültek. A megsebzett ma
dár szabadulást szerzett a többinek.

Jézus széttépte a bűn hálóját. Szabadulást szerzett. A 
pusztítás, a rombolás, a bűn fékezhetetlen áradatával szemben 
az életet kínálja fel nekünk. Jézus szabadítása azt jelenti, 
hogy az egyik uralom alól egy másik uralom alá kerültünk. Ed
dig a bűn, a törvény rendelkezett velünk, most pedig Krisz
tus az úr fölöttünk. Nem azt jelenti ez, hogy egyik kényúr 
váltotta a másikat. Pál apostol boldogan vallja magát Jézus 
Krisztus rabszolgájának. Az új Úr, Jézus szabadságot ajándé
koz. Nem elnyomásban, nem bezárva, nem kényszer alatt élünk 
az ő szolgaságában. Inkább hallatlan fellélegzés, öröm, amit 
ajándékoz nekünk: végre felszabadultan és nyugodtan tekint
hetünk Istenre. Hiszen nem azon a helyen állunk többé, ahol 
a törvény vádolt bennünket, a bűn zsarnokoskodott felettünk, 
biztos volt az ítélet, a halál kegyetlen fenyegetésével kel
lett szembenéznünk. Mindenre bocsánatot nyertünk. Feltétel 
nélkül elfogadottak lettünk. Semmi nem áll többé Isten és 
közöttünk.

Luther életében a fordulat akkor következett be, amikor 
meghallotta, átélte ezt: a szabadulás a cselekvő Isten műve. 
így ír erről: "Eleinte valahányszor olvastam és énekeltem ezt 
a zsoltárigét: Igazságoddal szabadíts meg engem (Zsolt.31,2), 
mindannyiszor megrémültem... Mert én csak azt tudtam, hogy 
Isten igazsága az ő szigorú ítéletét jelenti. És most éppen 
ő szabadítson meg engem a saját szigorú ítéletétől? így örök
re elkárhoztam volna." De megszabadult Luther minden félel
métől, amikor megértette: "Isten igazsága az az igazság, 
mellyel minket Krisztus által igazzá tesz és megvált." Krisz
tus szeretete szabadította meg Luthert. Krisztus szeretete 
szabadít meg ma is, minket is.
Egyetlen adósságunk

"Senkinek ne tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy 
egymást szeressétek, mert aki a másikat szereti, betöltötte 
a törvényt." Római levél előadásában ezt írja Luther: 
"...szolgaságról beszél Pál Gal.5,13-ban:"Szeretetlen szol
gáljatok egymásnak". Erről beszél az apostol, amikor azt 
mondja, hogy ő bár szabad, mégis mindenkinek a szolgájává 
tette magát. Ez a szolgaság a legnagyobb szabadság, mert 
nincs szüksége senkire, nem fogad el semmit, hanem csak ad 
és osztogat. Ez a legcsodálatosabb szabadság, az igazi sza
badság a keresztyének sajátja. Erről beszél ebben a fejezet
ben is: "tegyétek szabaddá magatokat mindentől, kivéve a
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szeretetet. Ennek ugyanis meg kell maradnia, ehhez mindjob
ban ragaszkodjatok!"

Szabadságunkban egyetlen tartozásunk marad: a szeretet.
Ez az egyetlen adósság, amelyet soha nem róhatunk le telje
sen, amely mindig tartozás, kötelezettség marad. A sze
retet soha nem mondja ki: kész vagyok, befejeztem, megtettem 
mindent, amit megtehettem érted, eléggé szerettelek már. A 
szeretet végtelen, kimeríthetetlen. Soha nem érünk el vele 
a befejezéshez, a véghez.

"Istent a szeretet soha be nem gyógyuló sebei borít
ják el" - írja Lorca egyik versében. Ezek a sebek Istent az 
egész földkerekségről érik: háborúk, igazságtalanságok, szo- 
rongattatás, elkeseredés, közömbösség, önzés, szeretetlenség. 
Ezek Isten sebei. Amikor hagyjuk, hogy győzzön fölöttünk a 
keserűség és elborítson a lázadás... Isten szenved. Az em
berrel együtt szenved Isten. Azért, hogy figyelmünket a má
sik emberre irányítsa. Isten azért vett fel szolgai formát - 
mondja Luther - hogy iránta való szeretetünket a földre 
hozza le, és a másik ember felé fordítsa. Nem Isten szorul 
rá jócselekedeteinkre, hanem a másik ember az, akinek szük
sége van szeretetünkre. "Isten nem szorul a mi cselekedeteink
re. Nem is parancsolta, hogy néki tegyünk valamit, csak azt 
az egyet, hogy hálaadással dicsőítsük. így hát a szív a 
felebaráti szeretethez lát hozzá. Mindenestül felebarátjának 
szenteli magát. Szolgálja, segíti, tanácsolja ingyen, mint 
aki tudja, hogy maga is ingyen, merő irgalomból nyert kegyel
met, minden érdeme nélkül, mégpedig akkor, mikor bűnben vesz
tegelt, Isten ellensége volt, s nem is gondolt soha az Is
tenre... Ahogy szeretné, hogy az emberek vele tegyenek, úgy 
cselekszik ő is felebarátjával. Szolgál önként és szívesen, 
nem várva, hogy kérjék vagy hívják."

Minden reformáció ünneplésünk számonkérés. A legsze
mélyesebb kérdés: hol állok, a bűn vagy az élet oldalán? 
Eszköze vagyok Isten életet munkáló akaratának, vagy tehetet
lenül kínlódom a bűn rabságában? Jézus ma is a szabadulást, 
az életet kínálja fel nekünk.

Nagyné Ferenczy Erzsébet

AGGÓDÁS HELYETT - BIZALOM 
1 .Pét 5,7.

Ezeken az estéken Isten igéje úgy akarja megújítani 
életünket, hogy minden alkalommal - egy-egy alternatívában - 
válaszút elé állít. Az igehirdetéssorozat harmadik alterna
tívájához érkeztünk el. Aggódás, vagy bizalom - most e két 
magatartásforma közül kell a jobbik mellett döntenünk.

Nem kétséges, hogy az aggódás és társai a félelem, a 
szorongás, negatív életérzések. Bénítanak, hátráltatnak, dep
rimálnak. Mindnyájan szeretnénk felszabadult, könnyű szívvel
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élni, gondtalanul. Mert a napról napra felbukkanó kis és 
nagy problémák tönkreteszik idegeinket, felőrlik élete
rőinket, gyakran fizikailag is megbetegítenek. Sajnos az 
emberi szív magától csak akkor képes az aggodalom-mentes 
derűre, ha a legtávolabbi horizontot sem borítják bajtho- 
zó fellegek. Ilyen időjárási helyzet azonban a mi világunk
ban már sehol sem várható. Kortünetnek érzem annak az el
ső osztályba került kisfiúnak a vallomását a rádióban, aki 
így beszélt az első hetek alaphangulatáról: "Nagyon féltem, 
hogy most majd minden rosszra fordul" Szívfacsaró ez a fel- 
nőttes fogalmazás. Amitől félt - az ismeretlen közösség, a 
teljesítmény várása, a képességek megméretése - ezek mind a 
modern civilizáció szorongást kiváltó és reálisan jelenlevő 
stresszhatásai. Nem képzelgések.

Gondjainktól, problémáinktól tehát mindnyájan szenvedünk 
Egyszerre nyomja vállunkat az egész embervilággal közös bá
natunk és egyéni sorsunk különféle terhe: Aggódunk, töpren
günk, kétségbeesünk. Semmire sem koncentrálunk úgy, mint a 
gondjainkra.

Ma este meg kell látnunk, hogy nemcsak mi tesszük ezt, 
hanem Isten igéje is rendkívüli mértékben foglalkozik velük. 
Isten üzenetének döntő részét, nagy hányadát képezik a mi 
emberi problémáinkkal kapcsolatos mondanivalók. Ezek a ki
jelentések azonban - ezt is látnunk kell - ellenkeznek a mi 
természetes reagálásunkkal, viselkedésünkkel.

Bennünket az érdekel, elmúlnak-e gondjaink? Isten azt 
kérdezi: merünk-e bízni benne? Mi azt tartjuk fontosnak hogy 
gyorsan megoldódjanak a problémák. Isten azt is fontosnak 
tartja, hogy a még meglévő bajok között is békességünk le
gyen. Mi az igazi veszélynek a viharfelhőket látjuk - Isten 
igéje azt, ha nem fordulunk ahhoz, aki oszlat felhőt, szelet.

Vagyis, amit Isten tőlünk elvár, az a mi természetes 
gondolkodásunknak szöges ellentéte. Azt akarja, hogy bíz
zunk benne, s ez a hit őrizze meg minden körülmények között 
békességünket és nyugalmunkat. Mert itt kezdődik a kibonta
kozás .

Alapigénk is erre a bizalomra int: "Minden gondotokat 
hagyjátok őreá, mert néki gondja van reátok!" Kérdés, tudunk- 
e mi valóban Így Istenre hagyatkozni?

A felelet nagyon egyszerűen és kategorikusan az, hogy 
nem. Ez a tény és nem is szabad áltatni magunkat egy hamis 
igennel. S ha valaki ma vagy holnap egy hirtelen reá neheze
dő terhét megpróbálná Istenre vetni, hamarosan rájön, hogy 
nem megy. Gondja kolonca ott lóg még mindig a nyakán - őrli 
és tépi magát tovább miatta. Az igazi, békességet termő, Is
tenbe vetett bizalom olyan nagy dolog, hogy az nekünk ma
gunktól - csak úgy egy nagy nekifutásra - nem megy. Ahhoz 
előbb ugyanis Istennek kell megtérítenie a szívünket magához.

Már az első este hallottuk Luther kijelentését arról, 
hogy a keresztyén ember élete állandó megtérésből áll. Ez a 
nagyszerű megállapítás mai témánkhoz is kapcsolódik. Addig 
nem tudunk Istenre hagyatkozni, amíg be nem látjuk, hogy baj 
van a szívünkkel. A szívünk nem bízik Istenben. Az értelmünk 
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ellene érvel, az akaratunk más irányba mozgósít. Mi bízunk 
emberekben, önmagunkban, abban, hogy majd csak lesz valahogy, 
csak Istenben nem. Legalábbis annyira nem, ahogy megérdemel
né. Mert ha Isten a Fiát nekünk adta, - ha Krisztus szent 
testét és vérét osztja szét közöttünk ma is az úrvacsorá
ban, akkor illő lenne, hogy nekünk tisztább fogalmaink le
gyenek Isten velünk való törődéséről, terhűnket átvenni 
akaró szándékáról. Ezt a kegyelmet, a bűnöshöz lehajló ke
gyelmet, a bűnös ember hétköznapjaihoz és világméretű ese
ményeihez egyformán lehajló kegyelmet teljes szélességében 
és hosszúságában, mélységében és magasságában kellene meg
sejtenünk. Ezért gondjainkat előbb nem is adhatjuk át Is
tennek, míg meg nem siratjuk vakságunkat, meg nem alázzuk 
magunkat hitetlenségünkért, nem szégyelljük el magunkat, 
amiért nem vesszük észre a csodát, hogyan szeret bennünket 
az Isten, hogyan kíván eggyé lenni velünk, hogyan akarja 
hordozni szenvedéseinket, amint egykor Krisztus hordozta bű
neinket a kereszten.

Nem véletlen, hogy az apostol így vezeti be a felolva
sott alapigét:"Alázzátok meg magatokat Isten hatalmas keze 
alatt..." Csak megalázkodva jutunk el a bizodalmas hitre, az 
Isten békességére.

A reformáció nagyszerű felismerése, hogy az egyházban 
minden a megtéréssel kezdődik, a megtéréssel folytatódik és 
a megtérés útján valósul meg, így bizonyul igazságnak ebben 
a legemberibb kérdésben is: aggódás, vagy bizalom?

Tőlünk csak az aggódás telik, de Isten a megtérés út
ján elvezet a bátor, felszabadult, tettre kész bizalomra.

Ezzel a bizalommal veszi kezdetét a kibontakozás. "Mert 
Isten, aki a Fiát nékünk adta, mimódon ne ajándékozna min
dent minékünk?". "Senki sem szégyenül meg, aki hisz". "Is
ten megjutalmazza azokat, akik Őt keresik..." - Tele a Szent
írás az ígéretekkel.

Mi pedig végre így felelünk rá: "Most áment mondok 
hitben, és nem kételkedem. Reám tekint az Isten, megáld ke
gyelmesen. Munkára két kezem, mit Isten tennem rendelt, Jó 
szívvel vidám kedvvel elkezdem, végezem."

Pintérné Nagy Erzsébet

FELELŐTLENSÉG HELYETT - FELELŐSSÉG 
1Móz 4,9

A kaini lelkűiét ma is ott él sokakban és minket, ke
resztyéneket is megkísért. Nincs időnk egymásra. Nem tudunk, 
de nem is akarunk tudni a másikról. Nem akarunk felelősséget 
vállani egymásért, környezetünkért, világunkért. Nem tudjuk, 
mi történj az egyházban, a világban. Kainhoz hasonlóan gyak
ran mondjuk mi is: "nem tudom" mi van a házastársammal, a
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gyermekemmel, a testvéremmel, a szüleimmel, a szomszédaim
mal, a munkatársaimmal, a honfitársaimmal, a világ népével! 
Nem vagyok őrzőjük. Nem érek rá velük foglalkozni. Elég a 
magam gondja, baja.

Isten azonban ránk kérdez, és ezzel felelőssé tesz, 
számon kér. Hol van a te testvéred, felebarátod? Mit tudsz 
róluk? Odafigyeltél-e rájuk, törődtél-e velük, segítettél-e 
rajtuk, vigyáztál-e rájuk? Isten ezeken felül a világot, a 
természetet is ránk bízta, arról is számot kell adnunk.

Reformáció hetében célszerű vizsgálat tárgyává tennünk 
az ember felelősségét környezetéért és embertársaiért az 
ige fényében, a reformáció tanítása összefüggésében. Lut
hernek az igén alapuló tanításából fakadóan a következők
re kell figyelnünk.

1. Felelősek vagyunk a természet világáért, környeze
tünk tisztaságáért. Isten az emberre bízta környezetének vé
delmét. 1Móz 2,15-ben ezt így olvassuk: "És fogta az Úristen 
az embert, elhelyezte az Éden kertjében, hogy azt művelje és 
őrizze."A bűn miatt az ember kikerült ugyan az Édenkertből, 
de a bűneset miatt megromlott természeti környezet az embe-“ 
r Á maradt Isten parancsával együtt: műveld, őrizd! Az ember 
a saját érdekében köteles ezt tenni, hogy életben maradhas
son. A reformáció korában a környezetszennyezés mai prob
lémáit még nem ismerték, ezért ezzel a kérdéssel Luther sem 
foglalkozott. Azonban az, amit az emberről és az őt körül
vevő világról tanít a reformátor, az a mi korunkban új je
lentőséget kap. A Kis Kátéban, az I. Hitágazat magyarázátá- 
nál ezt mondja: "Hiszem, hogy Isten teremtett engem minden 
teremtményével együtt." Amit Isten teremtett, az az övé:
az ember, az állat- és növényvilág. Hogyan bánunk vele? 
Védjük, vagy felelőtlenül pusztítjuk? Tisztán tartjuk vagy 
szennyezzük? A környezet szennyezése saját létünk veszélyez
tetése és egyben szembenállás Istennel. Pál Róma 8,19-ben 
azt írja: "A teremtett világ sóvárogva várja az Isten fia
inak a megjelenését." Itt nemcsak az embervilágra, de a 
természetre is gondolhatunk, amely az Isten fiait, a megi- 
gazult embereket várja, akik felelősséggel bánnak vele és 
nem önző érdekeik szerint zsarolják ki a természet világát, 
hanem Isten előtti felelősséggel vigyáznak rá, gondozzák.

2. Felelősék vagyunk önmagunkért, saját életünk tisz
taságáért. Ugyanaz a lutheri megállapítás: "Isten terem
tett engem" (KK I.Hitág.), figyelmeztet arra: nem vagyok a 
magamé. Nem rendelkezhetem önmagámmal meggondolatlanul Nem 
tehetem tönkre magamat. Nem lehetek az alkohol,a kábító
szer, az evés, a szexuális kicsapongás, a túlhajszolt mun
ka, a harácsolás rabja, "Ő adta testemét, lelkemet...Mind
ezért én neki hálával és dicsérettel, szolgálattal és en
gedelmességgel tartozom" /KK/. Azaz tartozom Istennek önma
gámmal. Elszámoltat engem testemről és lelkemről: hogyan 
élek, hogyan vigyázok arra, ami az Övé? A Krisztusért i- 
gazságot nyert ember nem rombolja önmagában azt az életet, 
amelyet Istentől kapott, de nem is dobja el, hanem hálás 
Istennek és szolgál Urának az emberek között az örök élet 
reménységében. Ezért kapta az életet és ez ad életének ér-
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telmet és célt.
3.Felelősek vagyunk az emberért. A legszűkebb emberi 

közösségtől a legnagyobbig, a családtól az emberiség nagy 
családjáig.

Luther a Miatyánk 4. kérésének magyarázatánál a minden
napi kenyér fogalmába sorolja a "derék házastárs"-at és a 
"derék gyermekek"-et. Ezzel arra figyelmeztet, hogy csalá
dunkat is Istentől kapjuk. A szülők iránti szeretetet és 
tiszteletet Isten külön parancsban írja elő számunkra. Is
ten megkérdez minket: milyen viszonyban vagy házastársad
dal, gyermekeiddel, szüleiddel? A válások nagy száma, az 
állami gondozásba adott gyermekek nagy sokasága (legújab
ban a 30.000 kábítószeres fiatal), az elhagyott, vagy szo
ciális otthonokba helyezett szülők sóhajai mind arról val
lanak, hogy korunk nagy nyomorúságai a családi életen be
lüli felelőtlenségből fakadnak. Isten tovább kérdez: hol 
van a te házastársad, hol vannak a gyermekeid, szüleid?
Miért hagytad el őket érzéketlenül? Miért nem láttad el 
velük kapcsolatos kötelezettségeid? Miért nem törődtél 
többet testükkel, lelkűkkel? Válaszolnunk kell ezekre a 
kérdésekre.

A reformáció tanítása alapján a bűnbocsátó Istenhez 
kell menekülnük. Krisztus érdeméért ő tegyen igaz emberekké 
minket, hogy Luther szavaival élve "szüleinket tiszteljük, 
becsüljük és szeressük" (KK. 4. par. magyarázata), hogy 
"hitvestársát mindenki szeresse és megbecsülje" (KK.ö.par. 
magy.). Luther a Nagy Kátéban a 4. parancsolat kapcsán 
szól a szülők kötelességéről is. Hangsúlyozza, hogy min
denki "köteles gyermekeit mindenek előtt Isten félelmére 
és ismeretére nevelni, ha pedig alkalmasak rá, iskoláz
tatni és taníttatni, hogy használhatók legyenek ott, ahol 
szükség van rájuk." A szülők kötelessége tehát, hogy gyer
mekeiket hitben vezessék, erkölcsi nevelésben részesítsék, 
és segíteniük kell, hogy Istentől kapott képességeiket ki
bontakoztathassák és így legyenek hasznára környezetüknek.

A társadalomért és az egész emberiségért is felelősség
gel tartozunk. Isten "az egész emberi nemet egy vérből te
remtette" (ApCsel 17,26). Luther korában a mai társadalmi-, 
és világproblémák még ismeretlenek voltak. Ezért nem is 
várhatjuk, hogy az ilyen jellegű kérdéseinkre konkrét taní
tást kapjunk. Mégis azt kell látnunk, hogy Luther a Nagy 
Kátéban, a 4. parancsolat magyarázatánál olyan következ
tetéseket von le, amelyek prófétai éleslátással ma is el
igazítást adhatnak társadalmi és világméretű felelősségünk 
vonatkozásában. Mindezt a gyermekek helyes nevelésével 
kapcsolatban mondja el a következőképpen: "Ha így cseleked
nénk, akkor Isten gazdagon meg is áldana, ... úgyhogy o- 
lyan embereket nevelnénk, akikből haszna volna az ország
nak, világnak, azonkívül kitűnő képzett polgárokat nevel
nénk, tisztességes és házias asszonyokat, akik aztán de
rék gyermekeket és háznépet nevelhetnének." Mi ez, ha 
nem társadalmi felelősség?!Ha magán viseli is Luther meg
állapítása a reformáció korának társadalmi felfogását pl. 
nők helyzetét ("házias") illetően, mégis utat mutat ne
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künk a társadalmi felelősség gyakorlására.
Az emberiség iránti felelősségünkre is utal Luther a 

Nagy Kátéban, amikor az előbbi gondolatokat folytatva ezt 
írja: "Mivel ezt megvetjük, Isten is olyan szörnyen bünteti 
a világot, hogy nincs közrend, jó kormányzás és béke. Panasz
kodunk is miatta mindnyájan, de nem látjuk, hogy a mi vét
künk ez. Hiszen olyan rendetlenek és engedetlenek a gond
jainkra bízottak, amilyenekké mi neveljük őket." Életfolyta
tásunkkal és gyermekeink nevelésével hozzájárulhatunk a vi
lág rendjéhez és békéjéhez. A Krisztusban megújult életünk 
lesz alkalmassá arra, hogy felelősséggel szolgáljunk csa
ládban, társadalomban, világban az emberek lelki, testi 
boldogulásáért, a jó rendért és a békéért.

Pintér János

FÜGGETLENSÉG HELYETT - EGYMÁSRA UTALTAN 
Galata 6,2.

Pál apostol szavai szerint Krisztus törvényének telje
sítése egymás terhének hordozásában lesz gyakorlati valóság
gá. Az még a gyülekezeti élet perifériáján élők számára is 
ismert és magától értődő, hogy ez a törvény a szeretet. Így 
mondja Jézus búcsúbeszédeiben tanítványainak: Új parancsola
tot adok nektek, hogy szeressétek egymást. (Ján 13,34) Az 
apostol ajkán azonban ennek a kifejezésnek külön sajátos 
színe van. A korabeli zsidó gondolkodásban a messiási vára- 
dalmakhoz tartozott az a reménység, hogy ő a törvényt 
(Tóhrát) újra magyarázza és megerősíti. Az apostol szerint 
a Messiás Krisztus a törvénynek nemcsak vége, célja és tel
jességre vivője, hanem igazi megjelentője is. Az egész tör
vény teljesedik be ebben az igében: Szeresd felebarátodat, 
mint magadat.(Gál 5,14) A Krisztus törvénye kifejezés hasz
nálatával tehát a parancsolatokat összefoglaló szeretetet 
jelöli meg elkötelezésként a messiási új közösség számára.

Ez az új közösség a Krisztus titokzatos teste, az egy
ház, melynek a megkereszteltek lesznek tagjaivá. Keresztsé- 
günk tehát az egyház közösségének tagjává tesz anélkül, hogy 
megszüntetné azokhoz a közösségekhez való tartozásunkat, a- 
melyekhez a világi létünk, életünk természetesen csatol: 
családot, társadalmat, népet, az emberi nemzetséget,stb. 
Keresztyén voltunk nem függetlenít hát az emberi közösségek
től, sőt inkább még egy új közösségnek, a Krisztusban hívők 
közösségének tagjává tesz. Individualista keresztyénség 
nincs. Bár igaz, hogy az egyházban magában is sokszor kí
sértett bizonyos individuális szemlélet, talán éppen azért, 
mert a hit mindig személyes meggyőződés és bizonyosság, mé
gis azt kell mondanunk, hogy ha nem létezhetik a világon 
magát az emberi közösségektől függetlenített egyén, mint 
ahogy nem létezhet, még kevésbé létezhet független keresztyén 
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Krisztusban való hitünk tehát semmiképpen nem jelent 
függetlenséget, sőt, sokkal inkább a szeretetben való el
kötelezettséget a másik ember, a felebarát felé. A szabad
ság, melyre Krisztus megszabadított, magában hordozza ezt 
az elkötelezettséget. Az ugyanis bilincsektől, megkötözött- 
ségektől való mentességet és új cselekvési lehetőséget je
lent. Lehetőséget a másik ember megértésére, a vele való 
szolidaritás vállalására, az ő terhének hordozására. A 
szeretetre felszabadulva vagyunk képesek igazán nemcsak 
igényelni a magunk számára mindezt, hanem gyakorolni is 
azt. Eközben Isten csodálatos, kifürkészhetetlen világot 
kormányzó és vezető akaratának is eszközeivé leszünk, aki 
világunkban hitbeli és világi dolgokban egyaránt egymásra 
utalt bennünket.

Milyen bilincsektől, megkötözöttségektől való mentes
séget jelent hát ez a szeretetre való felszabadulás? Min
denekelőtt önmagunktól. Az egoizmus, önzés és énközpontú
ság, egocentrikusság világi szempontból talán minősíthető 
csupán téves felfogásnak, helytelen, antiszociális beállí
tottságnak, hitünk szempontjából azonban ennél sokkal súlyo
sabban kell megítélnünk. Bűn ez a leghalványabb és legmeg- 
engedhetőbbnek látszó árnyalatában is. Az önző és énközpon
tú ember, ki kell mondanunk, önmagát állítja Isten helyére. 
Gondoljunk csak arra, amit Luther a Kiskátéban az első pa
rancsolat magyarázatánál mond: Istent mindennél jobban 
féljük és szeressük... Aki pedig csak magával van mindig 
elfoglalva, hogyan jutna annak lehetősége, ideje és energi
ája Isten számára? Aki csak önmagát szereti, hogyan szeret
hetné Istent? Még könnyebben belátható ez felebarátaink, 
embertársainkhoz való viszonyunkban. Másokkal segítőké
szen törődni csak akkor tudunk, ha saját önző érdekünk és 
énünk feladjuk. Szolidárissá lenni velük, gondjukat, ter
hüket felvenni csak úgy vagyunk igazán képesek, ha lemon
dunk önmagunkról és a magunk körül való önző forgásunkról. 
Krisztus szeretetét kell megértenünk és igazán megismer
nünk. Azt a szeretet, amellyel szeretett minket is és az 
egész világot. Ez a szeretet lemondott önmagáról a világért! 
Szédületes távlata nyílik így szeretetben való elkötelezett
ségünknek! Emberek, akikkel együtt vagyunk az életuton, 
közösségek, melyekben benne élünk, a társadalom és az e- 
gész embervilág. Nincs határ és korlát!

Az, hogy a szeretetre való felszabadulás önmagunktól 
való mentességet jelent, természetesen nem csupán az önzés
re és énközpontúságra vonatkozik. Sokkal szélesebb skálán 
kell ezt érzékelnünk és átfognunk. Az ember nemcsak önzé
sébe, de az élet gondjaiba, a ránehezedő terhekbe, testi, 
lelki megkötözöttségekbe, indulataiba és érzelmeibe, szo
rongásaiba és félelmeibe is beleveszhet. Kell-e bizonyítani, 
hogy az élet terhei és gondjai lelkileg olyan gúzsba köthe
tik, hogy csak ez az, amivel foglalkozik s nem tud szaba
dulni belőlük? Ezek azok, melyek lekötik, s így nem képes 
meglátni az embertársat, nem képes megérteni, felfogni an
nak helyzetét, nem képes megérteni közösségek problémáját, 
nem is szólva arról, hogy ezek sokszor látszatra kicsivé
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törpülnek az ő felnagyított, de sokszor valóságban csekély
ke terhei és gondjai mellett. Kell-e bizonyítani, hogy még 
ennél is félelmesebben gúzsba köthetik az embert szenvedé
lyek? Nem véletlen, hogy általános szóhasználat szerint ép
pen ezeket szoktuk megkötözöttségeknek nevezni. Ki ne ismer
né az ilyen kifejezéseket: az ital, kártya, stb. rabja, 
sőt újabban - sajnálatos, hogy már hazánkban is szót kell 
ejteni róla - a kábítószer rabja...? Azt sem nagyon kell 
bizonygatni, hogy a testünk kívánságai és vágyai hogyan 
tudják megkötözni és szolgájukká tenni az embert. Nagy té
vedés lenne természetesen ezt csupán a szexualitás síkján 
érteni és látni - bár ennek megkötöző és emberi közösséget 
romboló hatását sokszor családok felbomlásában is szomorú
an tapasztalhatjuk. Ide tartozik azonban a telhetetlenség 
is, melyet nagyon könnyen álcázunk ma életszínvonalunk e- 
melkedése utáni jogos vágynak.

Az önmagunktól való szabadság jelenti ezeken a testi 
vonatkozásokon túl a lelki megkötözöttségektől való men
tességet is. Ismert tény, hogy harag és gyűlölet miként 
tudja rabul ejteni az embert egészen odáig, hogy miatta vi
lágos látása és ítélőképessége is elhomályosul, s nemcsak 
a szeretet hiányzik belőle, de még az igazság is csorbát 
szenved. Nem önmagát, vélt igazát, stb. akarja-e ezekben 
erőnek erejével érvényesíteni az ember? És ott vannak 
szorongásaink és félelmeink. Utoljára, de nem utolsóként 
a halál félelme. Micsoda megkötöző erőt jelent! Nem tér
hetünk ki itt a lélektan tudományára és nem szólhatunk 
keresztyén reménységünkről, ez különálló téma lehetne, de 
utalnunk kell János apostolra: A szeretet kiűzi a félel
met. (I.Ján.4,17-18.)

Szó volt arról, hogy keresztyén hitünk nem jelent 
függetlenséget embertársainkhoz és közösségekhez való vi
szonyunkban, sőt inkább a szeretet elkötelezettségét hor
dozza magában. Most ki kell mondanunk, hogy ha független
ségről valamilyen értelemben egyáltalán beszélhetünk, akkor 
az az ezektől a megkötöző erőktől való függetlenség, amely 
szabaddá tesz Isten és felebarátaink számára.

Bánfi Béla

KÖZÖMBÖSSÉG HELYETT - SZOLIDARITÁS 
(Lk 6,20kk)

Luther reformátori szolgálatának és a reformáció ki
sugárzásának annyi részlete, fontos felismerése éS az újko
ri történelemre gyakorolt hatása ismeretes, hogy alig lehet 
számbavenni. Mégsem lehet a reformációt azzal jellemezni, 
hogy elősegítette a nemzeti kultúrák kialakulását, a köz- 
művelődést, az egyházi művészetek továbbfejlődését, az_ új
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kori közélet normáinak kialakítását. Mindezt tette, sőt 
még sok mást is, mégis végeredményben csak egy ügyet szol
gált.

Az evangéliumot, a Szentírás lényegét, sőt az Élő 
Isten Krisztusban adott kinyilatkoztatását hozta napvilágra 
Ez volt az egyedüli célja, feladata. Ez az egyetlen ügy fog 
lalkoztatta.

Hogyan lehet továbbadni ezt az üzenetet olyan egyház
ban, amelyik a népétől idegen nyelven beszél? Anyanyelvre 
kell fordítani az üzenetet. Hogyan olvassa az egyszerű nép 
ezt az üzenetet, ha analfabéta? Iskola, népművelés kell. 
Hogyan jusson el mindenkihez az üzenet szóban, írásban a 
siralmasan lezüllött közállapotok nyomorúságában? Erkölcsi 
rendet kell teremteni egyénekben, családokban, közösségek
ben, társadalomban, nemzetközi viszonyokban. Ezeknek a fel
tételeknek a hiánya hátráltatja az evangélium továbbadá
sát.

Elmondható, hogy a reformáció korában elesett, rászo
rult, hihetetlen lelki szegénységben élő nép között kellett 
hirdetni az evangéliumot. Luther hatalmas erőfeszítésébe 
került, hogy emberfeletti munkával, harccal olyan feltéte
leket teremtsen, a köznépet olyan anyagi és szellemi, mo
rális kondícióba hozza, amelyben egyáltalán hozzáférhető 
lesz a számára az Élő Isten szava. Akinek az evangéliumot 
hirdetni akarjuk, azt fel kell karolni, testi, lelki nyo
morúságában meg kell segíteni.

Az evangéliumot bárhol, bármikor el lehet mondani. 
Éhezőnek, kifosztottnak, emberi kapcsolat nélkül élőnek, 
magányosnak, ügyefogyottnak, megbélyegzettnek, mindenféle 
csapástól sújtottnak, megalázottnak, kisemmizettnek, nar- 
kósnak, aberráltnak, morál insanitynek. Csakhogy üres és 
hatástalan marad a szép üzenet. A személyes szolgálattal, 
a rászoruló gondjában-bajában osztozással, felkarolásával 
készíthetjük"az Úrnak útját".

Mindig féloldalas a tevékenységünk, ha csak az evan
géliumra összpontosítunk, annak a tudományos színvonalára, 
Lélektől ihletettségére ügyelünk. A reformáció nagy*felis
merése volt az evangélium újra előtérbe állítása mellett 
az, hogy felfedezte az embert, akinek az evangélium üze
nete szól. Komolyan vette sok-sok baját, nyomorúságát.

A reformáció krisztocentrikus és antropocentrikus. 
Felismerte az igazi Krisztust, és tőle tanulta meg, hogy Ő 
mindig az embert látta maga előtt. Jézus nem általában hir
dette meg Isten országa evangéliumát, hanem a vakon szüle
tettnek, némának, ördöngősnek, éhező tömegnek, Zákeüsnak, 
kapernaumi századosnak, leprásoknak, farizeusoknak, szaddu- 
ceusoknak. Az örök élet üzenete nála a megszólított szemé
lyes felkarolásával, szeretetével járt együtt. Volt, aki 
elfogadta, volt, aki visszautasította, Jézus mindenképpen 
személyes szeretetével, személyre szóló szolgálattal köze
ledett mindenkihez.

Nincsenek erre vonatkozó történeti adataim, de biz
tosra veszem, hogy Luther sokkal előbb felismerte a teoló-
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giai igazságokat, elvont tantételekbe foglalható módon, 
mint a gyakorlati lépéseket, amelyek során, szívós szol
gálattal az evangéliumot közkinccsé lehet tenni.

A reformáció gyors elterjedésének egyik oka az volt, 
hogy szolidaritást vállalt azzal az emberrel, akinek az 
újra felismert evangéliumot hirdette. Ma sem tévesztheti 
szem elól ezt a felismerést és gyakorlatot a reformáció egy
háza. Nem lehet közömbös az ember élete, sorsa, öröme, gond
ja, baja, veszedelme, akinek az evangéliummal szolgálni aka
runk. Valamilyen élethelyzetben, talán éppen elviselhetetlen 
szituációban szól hozzá az ige. Minél nagyobb a gondja, rá
szorultsága, minél tehetetlenebb a ránehezedő testi vagy 
lelki nyomással szemben, annál több törődést, türelmet és 
áldozatkészséget igényel. Az élet dolgaiban eligazodni még 
nem tudó kicsinyek, magukat ellátni már nem képes öregek, a 
hátrányos helyzetbe kényszerült fogyatékosok, az éhezők és 
a szenvedők mind szolgálati kihívást jelentenek az egyház és 
az egyes keresztyén emberek számára. A közvetlen környezet
ben található ilyen emberek állandó együttérző szolgálatra 
kell, hogy ösztönözzék.

Világosan látjuk - a reformáció világ és társadalom i- 
ránti nyitottságán tájékozódva - hogy a keresztyénségnek 
nemcsak az elesettség és rászorultság egyedi eseteiben van 
szolgálati kötelessége, hanem világméretű társadalmi kérdé
sekben is. Százmilliókra tehető az éhezők száma. Egyéni 
megsegítésükön túl kötelessége a keresztyén egyházaknak az 
olyan igazságtalan gazdasági és társadalmi rendszerek meg
változtatásáért, amelyek eltűrik, sőt egyenesen termelik a 
tömeges anyagi és szellemi ínséget.

Kiemelt jelentősége van az egyház békeszolgálatának. 
Amikor egyetemesen fenyegetett az egész emberiség léte, ak
kor elsőrendű feladat a végzetes lépés megakadályozása, a 
pusztulás elhárítása és a béke megőrzése, kiteljesítése az 
egész glóbuszon.

A reformáció csodálatos teológiai felismerésekkel a- 
jándékozta meg az egyházat, tisztán ragyogtatta fel a Szent
írás üzenetét, közel hozta az élő Jézus kegyelmét. Közel 
hozta az embertársat, a felebarátot is minden problémájával, 
ínségével, akinek ezt az örök üzenetet át kell adnunk. E- 
nélkül nincs hitele az igehirdetésnek. Az ige továbbadása az 
elsőrendű feladat. Ahhoz pedig, hogy ezt az egyház elvégez
ze, fel kell vállalnia az egyes ember és az egész világ 
minden baját és rászorultságát. Ez határozza meg az egyes 
keresztyének, helyi gyülekezetek és az egész világra ki
terjedő egyház diakóniai magatartását.

Baranyai Tamás
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AZ EMBERI ÉLET LEÉRTÉKELÉSE HELYETT - FELÉRTÉKELÉSE

Gyakran elhangzó vélemény - elsősorban idősek szájá
ból - hogy: "Engem ittfelejtett az Isten!" "Nincs már semmi 
értelme az életemnek!" Koporsó mellett talán a legtöbbet el
hangzó kérdés ez: "Miért?" "Mi értelme van a halálnak?"

Olyan kijelentések, olyan kérdések ezek, amelyek el 
kell, hogy gondolkozhassanak bennünket: Mi a mai ember életé 
nek a célja? Vajon mi - nem csupán lelkészek, hanem Krisztus 
tanítványai is - elkövetünk-e mindent, hogy célt adjunk az 
embereknek?

Az élet értelmét gyakran abban látják az emberek, hogy 
anyagi, erkölcsi jólétet biztosítsanak maguknak, családjuk
nak; hogy lépést tartsanak a változó kor igényeivel; hogy 
le ne maradjanak a barát, a szomszéd, a munkatárs mögött. 
Időt, pénzt, energiát nem kímélve küzdenek, hajszolják ma
gukat - sokszor csak azért, hogy a látszat megmaradjon. Még
sem ez adja meg az élet értékét, nem ennyit ér csupán az é- 
let. Mert ha csupán ilyen célok teszik ki az életcélokat, 
akkor lehet jobb, lehet magasabb az életszínvonal - magát 
az életet veszik semmibe. Ezek a célok nagyon könnyen ve
szendők. Nem kell messzire menni ennek megértéséhez, hiszen 
elég, ha a nyári földrengésekre gondolunk. Az élet értelmét 
nem a többmilliós lakás, nyaraló; nem a soha-nem-látott au
tó; nem az extra turistaút; nem a videomagnó, ami másnak 
még nincs - adja meg, hanem az a tény, hogy mivel Isten te
remtése, az <5 gyermeke az ember, az élet is az ő kezében 
van. Ő használja fel céljai megvalósítására.

Minden életnek van Istentől rendelt célja, értelme.
Nem biztos, hogy ezt a célt, értelmet mi -gyarló emberi 
ésszel gondolkodással- azonnal megértjük, nem biztos, hogy 
számunkra miden tévedést kizárva megvilágosodik az isteni 
elképzelés. Mégsem mondhatjuk, mégsem éreztethetjük senki
vel, hogy értelmetlen, felesleges az ilyen, vagy olyan é- 
let. Mert egy életet, egy halált akkor érezhetünk felesle
gesnek, ha azzal a mércével mérünk, hogy mit tett meg, 
mit tehetett volna meg. Ha érték-létrehozás kategóriájában 
mozgunk csupán.

Az élet értelmét, célját az adja meg, hogy hasznos-e - 
nemcsak materiális értelemben. Hasznos lehet, hogy tudunk 
másokat meghallgatni, hasznos lehet egy jó szó, egy barát
ságos mozdulat, hasznos lehet a megértő biztatás.

Amikor vállaljuk azt, hogy minden élettel - az egy 
papossal is és a kilencven évessel is - Istennek van vala
milyen célja, nem eshetünk abba a hibába, hogy azt gondol
juk, hogy akkor mi már mentesek vagyunk mindenféle meg
próbáltatástól, kísértéstől. Mindenkit egyformán ér, ér
het megrázkódtatás, csüggedés, fásultság, hitetlenség. A 
"miért" mindenki ajkán elhangzik. Éppen ezért van szüksé
günk arra a biztatásra, bátorításra, amelyet Ézsaiás pró
féta tolmácsol: "Ne félj, mert neveden szólítottalak, meg
váltottalak, enyém vagy." (Ézs 43,1)
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Isten célt adott az életnek, megváltott minket, nem 
hagy egyedül. Isten velünk léteiét mutatja az, hogy a 
"miért"-ek után találunk megnyugvást, tovább tudunk lépni. 
Jézus segítségével, erejével, bűnbocsátó kegyelmével a mi 
életünk is megújul.

Jézus megváltásának, Isten szeretetének a jelét ma
gunkon hordozzuk. "A külső jel nem csak azért adatott, hogy 
erősen hasson, hanem azért is, hogy jelezzen valamit. Ahol 
ugyanis a hit gyümölcseivel együtt kibontakozik, ott a ke- 
resztség nem üres jelkép, hanem hatása is van. Ahol azonban 
nincsen hit, ott csak meddő jel marad" - írta Luther a Nagy
kátéban. Ez azt jelenti: nem elég, ha magunkban maradunk; 
nem elég, ha magunknak érezzük a prófétai vigasztalás sza
vát; nem elég, ha csupán a saját dolgainkkal törődünk. Is
ten szeretetét akkor értjük igazán és akkor érezzük igazán, 
ha mi is megpróbálunk szeretni. Ha értelmet nyert életünkkel 
nem mi magunk próbálunk meg gazdálkodni, hanem Istenre bíz
zuk, hogy mit és hogyan tegyen velünk. Nem 
egy kis darabjával az életünknek, nem egy kis részével az 
időnknek, nem a felesleges javainkkal, hanem az egésszel. 
"Isten, szívem néked adom, Kedves ajándékul. Ezt kívánod 
tőlem, tudom, Fogadd sajátodul" - énekeljük a 319.ének 1. 
versében.

Jó lenne, ha őszintén tudnánk énekelni ezt az énekünket, 
mert ez azt jelentené, hogy számunkra értelmet nyert az é- 
let. Nem csupán a sajátunk, hanem a mások élete is. Az ÉLET 
nyert értelmet, melyért felelősek vagyunk, melyet ránk bí
zott Urunk! S akkor kevesebb lesz az elhanyagolt élet, a 
semmibe vett élet, az eldobott élet, a meggyötört élet, a 
veszélyeztetett élet.

ifj. Magassy Sándor

REMÉNYTELENSÉG HELYETT - REMÉNYSÉG 
(1Pt 1,3; Kol 1,27; Tit 3,7; Róm 15,13.)

A nagypénteki esemény után három nappal két tanítvány 
elindult Jeruzsálemből a falujába. A fájdalom, a gyász el
homályosította látásukat. Nem ismerték fel a Feltámadotta-t, 
aki csatlakozott hozzájuk. A Mester kérdezősködésére szomo
rúan beszámoltak arról, ami a názáreti Jézussal történt. E 
szavak foglalták össze bánatukat: "Azt reméltük, hogy meg 
fogja váltani Izráelt." Szivükben a reménység helyét a szo
morúság, bánat foglalta el. Bekövetkezett náluk is az a 
fordulat, ami minden reményét vesztett embert utolér. Úrrá 
lett rajtuk az elkeseredés, kishitűség. Ilyen állapotban a 
jövő elveszti jelentőségét. Mivel nincs biztosítékunk arra, 
hogy életkörülményeink mindig kedvezően alakulnak, ezért, 
kell szüntelenül féltő gonddal őrizni reménységünket. Vi- 
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gyázni arra, hogy a körülöttünk élőkre rá ne törjön a 
csüggedés, a megkeseredés, a reménytelenség kínzó, félel
metes hatalmú érzése.
I. ISTEN ÚGY ALKOTOTT MEG MINKET, HOGY LELKÜNKHÖZ HOZZÁ

TARTOZIK A JÖVŐ VÁRÁSA.
A reménységnek igen nagy jelentősége van az emberi hala

dásban. Ez segít előbbre minden vállakózásunkban. Pál ezt 
tanácsolta a földműveseknek: "Aki szánt, reménységgel kell 
szántania, aki csépel, azzal a reménységgel csépeljen, hogy 
részesedik a termésből." Az anyagot formáló munkást, a keres
kedőt az eredmény reménysége ösztönzi, amikor valaminek ne
kikezd. A művészt az alkotás hevében, a tudóst kutató mun
kája lendületében az serkenti szüntelenül, hogy fáradozása e- 
redményes lesz. Világszerte nő a válások száma. Fiatalok mé
gis elindulnak a közös boldogság keresésének útján abban 
a reménységben, hogy nekik sikerülni fog, ami másoknak nem 
sikerült. A remény cselekvésre biztat. Megkönnyíti a kedve
zőtlen élethelyzethez való alkalmazkodást. Sok tervünk, ál
munk megvalósulása attól a bizalomtól függ, amivel a betel
jesedést várjuk. A múlt mögöttünk. Benne minden megváltoz
tathatatlan. Benne élünk a jelenben. De minden pillanatban 
búcsúzunk is tőle. Célunk a jövendőbe érkezés. Szüntelenül 
útban vagyunk a holnap felé. Mindnyájan nagyon jól tudjuk, 
hogy reánk borul néha a sötétség. Ez elhomályosítja látá
sunkat, mint az emmausi tanítványokét. Gyöngíti az akara
tunkat. Fékezi a lendületünket. Ennek ellenére is bennünk 
él a meggyőződés: ha el is borult az ég felettünk és el
rejtette előlünk az öröm, a boldogság napját, a vihar nem 
tart örökké. Jön a fény! A felhők mögött Istenünk, Atyánk 
örök világossága ragyog. A szél sodorta, vonuló felhők fö
lött örökre kék az ég!

Veszedelmes következményei vannak a remény feladásának. 
Nem lehet semmiről előre lemondani. Mindenhez tudatos, cél
irányos belső összeszedettség kell. A régiek bölcsessége 
ezt így fogalmazta meg: "Aki lovagláskor mindig a leesésre 
gondol, vagy éppen attól fél, jobb annak, ha lóra sem száll." 
"A pokol annyi, mint elveszíteni a reményünket" (A.J.Cro- 
nin: A mennyország kulcsa)

Jézus megváltói munkájában a jövendő eldőlt. A Minden- 
ség sorsa Isten kezében van. A megváltott Világban nincs 
valóságos ok a kishitűségre, kétségbeesésre, reménytelenség
re és csüggedésre. A mi Atyánk annak örül, ha mi megújult, 
friss,örömteli, életvidám, gondnélküli lelkülettel haladunk 
a jövendő felé. Azt várja tőlünk, hogy boldogan, mindig bi
zakodva az Ő erejében, biztatására, segítségére számítva 
vállaljuk a szebb, a gazdagabb holnapért való küzdelmet. 
Amennyit Isten kijelentett nekünk, az elegendő arra, hogy 
bizonyos reménységgel eltelve a sötétségbe is meg merjük 
tenni a következő lépést. Avval mutathatjuk meg Istennek 
iránta való szeretetünket, hogy mindig, mindenben remélünk 
Tőle valamit. Keresztyén életünk a reménység gyümölcse. U- 
tunk hasonlít Ábrahám útjához, ami az ismeretlen ígéret 
földjére vezetett.
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Istenről való tanúskodásunkkal embertársaink felé for
dulunk. Szavunkkal, életünkkel megmutathatjuk, hogy van bol
dogság. Életérték ezen a világon a remény és az öröm. Ér
demes és szép élni.
II. KERESZTYÉN REMÉNYSÉGÜNK KÖZÉPPONTJÁBAN JÉZUS ÁLL.

A jövőbe vetett reménységünk alapja Isten ígérete. A 
Szentlélek tudatosítja bennünk azt, hogy Jézus kereszthalá
lával és feltámadásával elhárította felőlünk a szent Isten 
haragját és végső ítéletét. Elnyertük bűneink bocsánatát. 
Nincs már semmi akadálya annak, hogy Isten üdvözítő munkája 
befejeződjék az életünkben. Jézus helyet készített számunk
ra az Atyánál. "Ott nyugalmat lelünk és látjuk Istent. Lát
juk és szeretjük, szeretjük és dicsérjük. Ez lesz a vég, a- 
melynek nincs vége." (Augustinus). Aki Istenben reménykedik, 
az bízik abban, hogy a mennyei Atya minden képzeletet fe
lülmúló javak birtokosává teszi gyermekét.
A jövendő, mint minden ember számára, a mi számunkra is 
ezernyi titkot hordoz magában. Isten nem fedi fel ezeket a 
titkokat. Bizony ez sok emberben nyugtalanságot, félelmet, 
csüggedést ébreszthet. Tagadhatatlan tény, hogy számolhatunk 
előre nem látott fájdalmas eseményekkel. Ezeken átsegít az 
örök életbe vetett reménységünk.

Ha be akarunk jutni a mennyországba, akkor el kell jut
nunk ahhoz, hogy teljesen elveszettnek tudjuk magunkat. A 
halál közelségébe érve ezt éljük át. Elvétetik tőlünk min
den, amit a magunk jósága felől képzelünk. Az elveszettség- 
nek ebben az állapotában ragyoghat fel számunkra Isten meg
mentő szeretete. Úgy tűnik, hogy a halálba érkezett számára 
nincs már reménység. Valójában akkor érkezünk meg a remény
ség beteljesedéséhez.

Luther így tanít: "Reménységben várunk drága örökség
re. Reménységhez a hitünkkel jutottunk. Mert a sorrend ez: 
az igéből hit születik, a hitből újjászületés, az újjászüle
tésből reménység, hogy teljes bizonyossággal tudjuk várni 
örökségünket."
III. AKIT ISTEN ÜDVÖSSÉGRE ELHÍV, ANNAK FELADATOT AD TERVEI

MEGVALÓSITÁSÁBAN
Pál apostolt a reménység lelkesítette, ösztönözte fu

tásában, a mindvégig való hűségben, hogy küldetését betölt
se. Ez erősítette abban, hogy elkerüljön mindent, ami mél
tatlanná tehette volna apostoli tisztében. Halála közeled
tével várta a jutalmat, amely futását megkoronázza. Tudta 
és vallotta, hogy Krisztus lesz a jutalma. Reménysége az 
volt, hogy Avval lesz, akinek szolgált, akitől elhivatását 
kapta. Pál nem a személyes boldogságát várta, hanem VALAKIT 
várt, akit szeretett. Reménységének önzetlensége abban 
nyilvánult meg, hogy zsidóknak és pogányoknak egyaránt meg
hirdette a Krisztusban lett üdvösséget.

Ugyanez látható Luthernál! Nem egyéni üdvössége meg
szerzése vezeti, nem jócselekedeteket gyűjt magának, amikor 
örök élete bizonyosságában végzi reformátori munkáját. Ő 
mindig, minden eszközzel Krisztust akarta felmutatni a kö- 
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rülötte élőknek. Népének éppen úgy, mint az egész emberi
ségnek. A külföldről érkezett tanítványaival való kapcsola
tai, a reformáció munkáját idegenben elősegítő levelezése 
mind ezt bizonyítják.

Isten végső ígéreteinek beteljesedésén még innen va
gyunk. Reménységgel várjuk az ígéretek valóra válását. A 
várakozás számunkra nem a tétlenség ideje. Jézus Urunk 
példázataiban azokat a szolgákat mondotta hűségeseknek, 
akik uruk visszaérkezéséig eleget tettek kötelességüknek.

Miközben az Isten formálta jövendő felé fordulunk re
ménykedő szívvel, benne élünk a jelenben. A Szentlélek éb
resztette reménység ad lendületet a jelen feladatainak hű
séges teljesítéséhez.

A keresztyén reménységet táplálja és erősíti a Jele
nések könyve. A gyülekezet kiáltásával zárul az Újszövetség: 
"Jöjj Uram Jézus!" A megdicsőült Úr válasza: "Bizony, hamar 
eljövök!" A Szentlélek őrizzen meg bennünket ebben a remény
ségben!

Ferenczy Zoltán
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IGEHIRDETŐ MŰHELYE

Szentháromság utáni 22. vasárnap 
Jer 33,8-9.

Gondolatok a fejezethez
A 33. fejezetben nagy ellentétek tárulnak elénk. Jere

miás próféta fogoly, mégis örömmel hirdeti Isten üzenetét. - 
A város népe harcban áll a káldeusokkal s a küzdelemben hely
zetük egyre reménytelenebb. Mégis Isten üzenete boldog jövőt 
hirdet. Ott, ahol most minden pusztul, ember és állat, ott 
újra szép város lesz, öröm és vigasság hangja hallatszik. Ezt 
üzente az Úr:"Ez a város hírnevet, örömöt, dicséretet és tisz 
tességet szerez majd nékem a föld minden népe előtt..."

"Ez a kép tehát éles kontrasztja a jelenlegi helyzetnek, 
ezért hivatkozik többször is a prófécia a történeti helyzet 
reménytelenségére. Ez a háttér jelzi, hogy milyen nagy és meg 
foghatatlan Istennek üdvösséget munkáló akarata, hiszen még 
Jeremiás sem érti!" (Pálffy:Jeremiás II.kötet 168.o.)

"Kegyelmes ígéret Jeruzsálemnek és Júdának ...semmilyen 
emberi erőfeszítés nem segít, a városra a biztos pusztulás 
vár. Az ítéletes események mögött maga Isten áll. De várat
lan fordulat történik: ugyanaz az Isten az ítélet beteljese
désének pillanatában már a kegyelem távlatait villantja fel 
szolgája előtt. Végtelen irgalmából megtisztítja népét bű
neitől és a fogságból visszahozza. Jeruzsálemet újra a min
dennapi élet kedves zaja és az ünnepek istentiszteletének 
hangjai töltik be...Mindez Isten munkája, aki az ember szá
mára "megfoghatatlant" cselekszik." (Jubileumi kommentár 
722.o.)

Az ige üzenete ma: Nagy a bűn hatalma életünkben és a 
világban, egyének és népek életében. De nagyobb az Isten 
hatalma, mely minden életet újjáteremthet. "REMÉNYT SE LÁT 
AZ ÉN GYARLÓ SZEMEM S <3 SZÁZ ESZKÖZT TALÁL".(62.ének 3.vers)
Az igehirdetéshez

Az egész emberiség megdöbbenve és aggódva tekintett az 
elmúlt napokban Mexikóváros felé a nagy földrengés után. 
Borzalmas pusztulás, romok mindenfelé és alattuk és közöt
tük halottak és sebesültek ezrei. Közben folyt a mentési 
munka a romok alatt lévők kiszabadítására, vagy a romok kö
zül is a halottak kiemelésére. Aztán hallottuk a közelényt: 
Már nincs remény, hogy a romok alatt még legyenek élők. A 
mentőalakulatok mégis szakadatlanul dolgoztak, hátha van 
még élő is... S később ámulva hallottuk, hogy még 8.-10 nap 
múlva is életben maradottakat szabadítottak ki. A kórház 
romjai alól újszülötteket is.

Isten népe is reménytelen helyzetben volt, amikor Jere
miás próféta Isten üzenetét hirdette. Romokban a város, de 
lelkileg romokban a nép is. Ebben a helyzetben hangzott fe
léjük Isten üzenete: Ez a város hírnevet, dicséretet, örö
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möt és tisztességet szerez majd nékem a föld minden népe 
előtt..."Nem másutt épül majd egy új város, hanem ez épül 
újjá. Nem más nép, hanem ez hirdeti majd Isten szabadítását. 
Ezen a helyen ad majd hálát a nép Istennek a szabadításért.

Minden időnek van kísértése a csüggedésre. A jelennek 
is. Van kiút az emberiség életében a megújulásra? Szerte a 
világban feszültség, háború, gyűlölet, terrorizmus. "Reményt 
se lát az én gyarló szemem..." Van kiút a fiatalok életének 
a megváltozására, a tartalmatlan, sokszor cinikus, nihilis
ta életfelfogásból? Amikor úgy rohannak a veszedelem felé, 
mint az autó, melynek elromlott a fékje. Tisztátalanság, pa- 
ráznaság, durvaság, alkoholizmus. "Reményt se lát az én gyár 
ló szemem..." Lehet falukban és városokban templomos, isten
félő gyülekezet, amikor a felnőtteket is annyira hatalmába 
kerítette az anyagiasság, az istentelenség és az emberte
lenség?" Reményt se lát az én gyarló szemem..."

Jeremiás korában talán kisebb volt a bűn hatalma? Sem
mivel sem. Isten hatalma és szabadítása sem lett erőtele- 
nebb. Az ének idézett szavai sem zárulnak le azzal, amire 
az előbb többször figyeltünk, hanem a maga egységében így 
hangzik: Reményt se lát az én gyarló szemem s Ő száz eszközt 
talál, hol gyenge ember mit sem tehet, megment, megáldja 
életemet. Hatalmas <5! Az, amit Jézus így mondott:"Emberek
nél lehetetlen, de Istennél minden lehetséges." Ezt az ö- 
römüzenetet hirdeti mai igénk is. Nem a próféta optimizmu
sa szólal meg, hanem az Isten üzenete:"Ez a város szerez 
nékem örömöt, dicséretet, hírnevet és tisztességet a föld 
minden népe előtt...” Ma is ezzel a reménységgel hallhatjuk 
az Ő üzenetét: ez a falu, ez a város, ez a gyülekezet lesz 
örömömre...

Hogyan lehetséges?"Megtisztítom őket minden bűneiktől 
és megbocsátom minden bűnüket...

MEGBOCSÁTOM. - Megromlott kapcsolatok rendezésének is 
a megbocsátás az alapja. Ha a sértett, a szenvedő meg tud 
bocsátani. - Szülők, akiknek a gyermeke a városba köl
tözött, elhagyta őket,-sokáig nem is írt. Amikor nagy 
csalódások érték és elhagyottan gyötrődött, akkor írt a 
szüleinek ha visszafogadnák őt most már másodmagával. Vil- 
lámcsapásszerűen érte őket a hír, sok sírás, kesergés, mé
gis a megbocsátás.

Isten is megbocsát nékünk, a bűneinkre rádöbbenő, Is
tennel szemben sokszor engedetlen, de bűneinket megbánó 
gyermekeinek.

MEGTISZTÍTOM. - "Megtisztítom őket minden bűneiktől".
A megbocsátásból erő fakad. Ez lehet olyan hatással reánk, 
hogy vállaljuk a tisztogatás sokszor fájdalmas útját is.A- 
hogy Jézus mondta: "Eredj el és többé ne vétkezzél!" - Bűn
bánaton,. bűnbocsánaton keresztül így végzi Isten megtisz
tító munkáját, a bűneinkből való megtérést és vezet az új 
élet útján.

Ezzel a hittel hallgassuk Isten üzenetét. Hatalma és 
szeretete ma is mindnyájunk életét újjáteremtheti és meg
tarthat ja."Reményt se lát az én gyarló szemem s Ő száz
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eszközt talál". Van reménység Vele újat kezdeni, Vele járni. 
Van reménység erre az útra rálépni mindenkinek. Annak is, a- 
zoknak is, akik ma még csak ennyit tudnak mondani: Reményt 
se lát az én gyarló szemem...
Azok is indulhatnak és induljanak is, hogy már most boldogan 
tudjuk a másik énekkel folytatni:"Elmúlt a régi, kezdhetem 
az újat, adj erót nékem, hogy bátran induljak. Új úton, min
dig teutánaa, Véled új élet hajnala támad." (431.ének 3.vers)

Varga György

Szentháromság utáni 23. vasárnap 
Jer 20, 7-13.

A textus megértéséhez
Hogy textusunk rendkívülisége eleve vissza ne riasszon 

a vele való foglalkozástól, tekintettel kell lennünk a szi
tuáció rendkívüliségére, amelyben írója élt és prófétaként 
működött. Jeremiás körül torlódtak az események. Működése 
elejére esik a jósiási reform. Sokan újulást, régi remények 
valóra válását látják benne. Jeremiás tudja, hogy a külső 
változtatások belső megváltozás nélkül nem segítenek, ő is 
várakozó álláspontra helyezkedik.

Jósiás elesik a fáraó ellen vívott, megiddói csatában. 
Várakozások törnek derékba, reménység hiúsul meg. Jahve 
mintha sorsára hagyta volna választott eszközét. Először 
az ország népe választ királyt. Mellőzik Eljákimot, Jósiás 
idősebb fiát. A trónra került fiatalabb testvért, Jóáházt 
a fáraó eltávolítja, magával viszi Egyiptomba. /Jeremiás 
mély részvéttel kíséri apa és fiú tragikus sorsát, bennük 
népéét 22,10/. Eljákim, akit most a fáraó trónra helyez, 
lesz az a király, akinek intézkedései és magatartása ki
váltja Jeremiás prófétai bírálatát.

Eddig Asszíria uralma jelentett egy bizonyos állandó
ságot a területen elhelyezkedő kis országok, sőt Egyiptom 
szempontjából is. Most belső elerőtlenedés, majd pedig 
külső támadás bénította, végül felmorzsolódott. A káldeu- 
sok alapította babilóniai birodalom megszilárdulása időbe 
telt. Az ingatag helyzet módot adott egyfajta "ingapoliti
kára", az időközben elszenvedett sérelmek megtorlására.

Ebben a helyzetben adta Isten népe megtartására Je
remiás prófétát. Prófétai munkája a nemzeti párt előtt a 
legteljesebb mértékben népszerűtlen volt. A hatalmas ke- 
Leti ellenségben Isten eszközét látta és állhatatosan hir- 
lette, hogy népe, annak vezetői, a király adják magukat 
Esten kezébe. Ez akkor konkrétan ezt jelentette, hogy fo- 
jadják el Babilon fennhatóságát. Mivel Jójákim ellentétes 
jolitikát folytatott, tettei nyomában ott volt kritikájával
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Jeremiás abban a bizonyosságban, hogy őt a mondandóval Jahve 
bízta meg, akinek ő feltétlen engedelmességgel tartozik. Ál
láspontját az események igazolják pl. Jójákim sorsa. A követ
kező király, Cidkijjá támaszkodni is próbált rá, de gyenge
sége, a körülmények s az udvari körök intrikája meghozta az 
eredményt, a végpusztulást. Jeremiást igazolták ugyan a tör
téntek, de ez mégsem siker számára. Kudarcot vallott mások
nál, válságba jutott belsőleg is. Ebbe az önmagával való 
meghasonlásba adnak betekintést "confessio"-i. Bennük nem 
emberekhez szól - ahogyan az prófétánál természetes lenne -, 
hanem önmagával, a tulajdon szívével, végső fokon Istennel 
tesz számvetést. Egy mélyen megsebzett lélek emésztődik itt, 
többnyire nem lel kiutat. Egyetlen reménysugár, hogy van ki
vel okolódnia. De így mégsem szoktak Istennel beszélni! Ám
bár a hozzá nagyon "bejáratosak" talán megteszik. Egy prófé
tát ne mérjünk az átlagemberhez és semmiképp se próbáljuk u- 
tánozni!

Több írásmagyaíázó szeme megakad már az első mondaton: 
"Rávettél, Uram és rávétettem". Az az igegyök, amit a pró
féta használ, speciális jelentésű. Arra használták, amikor 
egy szédelgő elcsábított egy tudatlan leányt, aztán otthagy
ta a szégyenével. Mintha azt mondaná Jeremiás: hogy lehettem 
olyan tudatlan és naív, hogy hittem neked? Az ótestamentumi 
ember számára a földi életen túli homályba vész. Ezért a föl
di életben akarja kamatozva látni azt, amit befektetett. E- 
zért vissza-visszatérő téma a gonoszok szerencséje és az"i- 
gazak" szenvedése. Jeremiás érzékenyen reagált minden gúny
ra, szidalomra, hántásra, ami érte, márpedig ebből bőven ki
jutott neki. Reggeltől estig másban sem volt része. Amellett 
minden hidat fölégetett maga mögött, szakított családjával, 
baráti körével, lemondott a családalapításról, nem vállalt 
mint papi dinasztia tagja hivatalt, csakhogy annak az el
hívásnak szentelje életét, amelyet Istentől kapott.

Micsoda szuverén Úr is az Isten, akiről így vall a 
próféta: megragadtál, hatalmadba ejtettél! Egyben azt is 
jelzi, hogy aki vele kezdett, az nem bír neki nemet mondani. 
Idevág a 9. vers gyönyörű vallomása, amelyet Pál apostol is 
átvett. Valószínűleg Jeremiásnak ezekre a szavaira is gon
dol, amikor 1 Kor 9,16-ban ezt írja: "...kényszer nehezedik 
rám. De jaj nekem, ha nem hirdetem az evangéliumot". Jere
miásnak félelmetesen nagy a kísértése, hogy mindennel le
számoljon, ami Istennel és az ő elhívásával kapcsolatos, de 
képtelen megtenni, mert az őt elhívó keze erősebb minden kí
sértésnél. Pedigaz ellene való uszítás a füléig ér. Vál
ságos órákban szívesen veszik az emberek, ha elszenderedhet- 
nek, miközben szépen duruzsolnak a fülükbe, ki kívánja, hogy 
folyton alarmírozzák? Jeremiásnak pedig minden szava riada
lom. Riadalom itt, riadalom ott, riadalom mindenütt. Ő min
ket riaszt? Hadd riadjon ő tőlünk: "Jelentsétek fel! Fel is 
jelentjük". Válságos időkből ki ne ismerne olyan légkört, 
amelyben alig megy más, mint feljelentés?

Mindezeket figyelembe kell vennünk, ha valamelyest is 
meg akarjuk közelíteni azt az elkeseredettséget, amely Je
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remiásból itt és többi "confessio"-jában a megszokott, kon
vencionális kultuszi formákat szétszakítja. Imádkozik itt ő, 
csak sokkal bensőségesebben és személyesebben, mint aki u- 
nottan maga elé mormol dogmatikailag nagyon is elfogadható 
mondatokat.

A 11. versben a hitre annyira jellemző "de" kötőszóval 
beáll a nagy fordulat. Mi történt? Talán a bénultan veszteg
lő Jeremiás mégis össze bírta szedni maradék erejét, hogy 
talpraálljon és meneteljen, ahogy az Úr parancsolja? Volt 
ott egyáltalán mit összeszedni? Nem égett minden hamuvá az 
emberfeletti próba hőségében? A zsoltárokból ismerünk egy 
sémát. A zsoltáros elmondja a maga történetét, előadja pa
naszát. Majd a gyülekezet jelenlétében az ő esetéből le
vonja a tanulságot mindenki számára, aztán felhívja hittest
véreit, hogy vele együtt dicsérjék az Urat. (Zsolt 6,10]̂ .
30,12k; 31,8k; 41,12k; 54,6k; 63,3kk; 69,34k) Jeremiásnál 
azonban, különösen a confessiokban minden annyira sajátos, 
eredeti és prófétai exisztenciájából fakadó, hogy a konven
cionális, a sablonos szinte kizárt. Itt valami történt Is
ten részéről a próféta javára, aminek az az eredménye, hogy 
kétsége eloszlott, bizalma megerősödött. (Mint pl. a 26. 
fejezetben elmondottak során vagy a 73. zsoltárban). Ezért 
hirdetheti: "Az Úr vele van mint erős vitéz". (1.Ady:Ádám, 
hol vagy? "És hogyha néha-néha győzök, ő járt, az Isten 
járt előttem, Kivonta kardját, megelőzött".)

Isten megláttatja a mi sebzett, harcra nem alkalmas 
szívünkkel a szabadítást. Ch. Mercier így vonja meg a pár
huzamot Pál és Jeremiás között: "Pál ezer megpróbáltatása 
között is ragyogó látomásban látta a számára eltett örök 
koronát és Mestere ügyének eljövendő győzelmét. Jeremiás 
pedig prófétáija, hogy minden reménység hiába már, hogy 
Jeruzsálem el fog esni, hogy csak egy kis maradék kel é- 
letre az elhamvadt város romjai közül valamikor, a tá
voli jövőben, amit sem ő, sem honfitársai nem fognak meg
érni már. Jól mondták róla: mártír a mártírok koszorúja 
nélkül; ugyanúgy szenved, mint azok, de az ő ajkán nem 
hangzik fel a halál révén is boldog örömmel szárnyaló ének. 
Azok közé tartozik, éspedig ott is a legelsők közé, akik 
egyedül a hit által járták meg az élet keserves útját, mert 
Isten elhívó szavának akartak engedelmeskedni és számukra 
egyetlen jutalom maga az engedelmesség volt" (Ch. Mercier: 
Izráel prófétái ford. Muraközy Gyula 94-95.lap.)

Meditáció
Minden keresztyén embernek szembe kell néznie egy a- 

lapvető kérdéssel: mennyire legyek aktív a környezetemben? 
Nagyon sok esetben a szélsőségek jellemzik ma ezt a terü
letet. Vannak, akik vállalják az aktív részvételt. Teljes 
erőbedobással nyilatkoznak és küzdenek politikai nézetek 
mellett vagy ellen. Vannak sokan, akik a hallgatás útját 
választják mondván: nem a mi területünk. Az indoklás sok
szor csak ennyi: nem nőhetünk össze legalább mi ezzel a 
bűnre ítélt világgal.
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A próféta küzdelme, hely-és hangkeresése nem azonos 
a mi életünk hétköznapi pályájával. Mégis figyelmeztetés 
számunkra éppen napjainkban. Aki elkezdett beszélni, an
nak szólnia kell. Aki elkezdett tusakodni egy-egy kérdés
sel, annak küzdenie kell. Aki elvállalt egy másik életet, 
egy nyomorult emberi sorsot, hogy hordozza azt, az nem ad
hatja fel az első nehézségnél.

A legelső kérdés, hogy megtudjam,mi az Isten által ki
jelölt út, amelyen küzdenem kell. Nem szeretünk ezzel a kér
déssel foglalkozni. Leegyszerűsítjük olyan módon, hogy tu
sakodás és mérlegelés nélkül mondjuk a legkézenfekvőbb,a 
legegyszerűbb útra: ez az igazi. Pedig a küldetés felis
merése csak küzdelemben lehetséges. A hit, ha valóban az, 
csak nehéz napi akadályok legyőzése után érik meg arra a 
szintre, hogy "elhívásról" merjünk beszélni. Nem vált ez a 
mi szóhasználatunkban túl olcsóvá? Általános kis feladata
inkról, munkánk apró-cseprő eseményeiről beszélünk úgy, hogy 
szolgálatot végzünk. Pedig a szolgálat ott kezdődik el, a- 
hol valaki valóban vállal. Nem egyszerűen beáll egy sorba 
és ismétel, hanem exisztenciális döntés alapján, küzdelemre 
éretten odaadja magát az ügynek. Hagt-e minket még a jeremi- 
ási "perzselő tűz"? Megpróbáltuk-e már magunkban tartani a 
korán született igazságot? Észrevettük-e már, hogy az egy 
ponton úgy tört ki belőlünk, hogy nem volt hatalmunk felet
te? Igehirdetéseink, igehallgatásaink nem sorolódnak-e bele 
egy átlag, szürke hangszínbe amiatt, mert nincs ott mögöttük 
s ezért nem is lehet bennük a megszenvedett és megérett val
lomás? Csak annak van értelme a keresztyén életben, ami a 
"confessio" stílusában és tüzével szólal meg.

Az egyházi esztendő végetáján szabad ezen a vasárnapon 
visszakérdeznünk: mennyire volt aktuális, mennyire kapcsoló
dott a mindennapi élet valóságához az az üzenet, amit közve
títettünk? Ezen a napon, Luther Márton születésének évfordu
lóján utalnunk kell arra, hogy a reformátori teológia milyen 
hiteles vallomást kért és kér ma is közvetítőitől. Luther 
prédikálása minden esetben olyan bizonyságtételt jelentett, 
amely szólt korának legégetőbb kérdéseihez s amely azokban 
igyekezett segítséget nyújtani. Igehirdetése nem romantikus 
történetekkel színezett vagy kitalált képekkel illusztrált 
beszéd volt, hanem a legégetőbb kérdésekhez kötött kérügma.
Ha csak egy kis lépéssel is bátorítunk ezen a napon az idő
szerű vallomástételre, már a jeremiási üzenet közelében já
runk .

Szabó Lajos
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Szentháromság ünnepe utáni 24, vasár:.

Mt 7, 13-14
A vasárnap mottója: "Célegyenest igyekezzünk elhivatá- 

sunk jutalmára - az élet felé!" Fontos, hogy a hangsúly az 
"élet" szóra essék, amely eszhatologikus kicsengésű(az egy
házi év végén vagyunk!), de Jézus világossá teszi, hogy most 
úton vagyunk, tehát földi életünk útjain dől el életünk ér
telme is, célja is. Az egész hegyi beszéd lényege az, hogy 
Jézus új utat mutat, mást, többet követelve, mint a "régiek" 
de egyúttal csodálatos finomsággal fogalmazva, remek képe
ket alkalmazva azt is nyilvánvalóvá teszi, hogy mindez jár
ható, emberhez méretezett út.

Fontos az is, hogy tisztázzuk: a keskeny és széles út 
Jézus korában is és azóta is gyakran használt képét jól kell 
értenünk, azt tudniillik, hogy ezek nincsenek távol egymás
tól. A hívő ember nem él valamiféle arisztokratikus elkülöní 
tettségben, kényelmes biztonságban a gonosz, széles úton já
ró világgal ellentétben, hanem inkább állandó feszültségek 
közepette, hogy hitének lazulásai, szeretetének"kihagyásai" 
nyomán le ne lépjen útjáról, átlépve a -Széles útra. "Senki
földje", átmeneti állapot nincsen: vagy vállalom a keskeny 
úton való járást, vagy máris a másikon vagyok. - Egész éle
tünknek és szolgálatunknak ugyanakkor azt is ki kell fejez
nie,hogy a széles úton járóknak is szüksége van_Isten hívó 
szavára, szeretetének felismerésére és ez lehetséges is, 
mivel Isten senkiről nem mond le, hiszen egyszülött Fiát 
adta az egész világért. Egyszerre mindkét úton nem lehet 
járni, de e földi életben még nem érvényes a gazdagról és 
Lázárról szóló jézusi példázat jövendölése : "közöttünk 
és közöttetek nagy szakadék is van, hogy akik innen át a- 
karnak menni hozzátok, ne mehessenek, se onnan ide át ne 
jöhessen senki!"(Lk 16,26) Most még át lehet jutni egyik 
útról a másikra. Jézus jellemzi mind a kettőt és a cél felől 
nézve szólít a helyes választásra.
Az igehirdetéshez

Életbevágó kérdésről van szó: milyen úton járunk, ho
gyan rendezzük be életünket, a nekünk adott lehetőségek 
között?! A közutakon a legtöbb balesetet azok a vezetők o- 

 kozzák, akik tétováznak akkor, amikor határozottnak kellene 
 lenniük, vagy azok, akik rosszul mérik fel az útviszonyokat,
 távolságokat, túlbecsülik saját kocsijuk erejét. A célbaé- 
 résnek alapvető feltételei ezek: megtalálni a jó, a célhoz 

vezétő utat és azon megmaradni, végigmenni, 
 1. Úttalálás. - Gyakran esik szó mostanában arról, hogy
 a gyermekek és fiatalok sok ismeretet sajátíthatnak el a 
 természet és világunk dolgairól, de senki nem tanítja őket 
 arra,hogy hogyan éljenek, sem a család, sem az iskola. Ez
 azért lehet így, mert a felnőttek sem vállalkoznak az "é- 
 let-oktatásra", időhiányra hivatkozva, valójában inkább a- 
 zért, mert ők maguk sem tisztázták ezt a maguk számára. Él-
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nek, sodródnak, anélkül, hogy gondolkodnának életük belső 
törvényeiről, céljáról. Ily módon lesznek elegendőek a 
megőrzött látszatok /családban, munkahelyen, barátok között/, 
ezért hatnak oly erősen a "közgondolkodásnak", "divatoknak” 
példái. Életeket befolyásoló etikai kérdésekben a "mások is 
így csinálják", vagy a "ma már ez nem probléma" jelszóval 
jutnak csapdák fogságába. Ha azután halmozódnak az ilyen 
csalódások, akkor kezdik magát az életet hibáztatni és a 
menekülések különböző, sehova nem vezető útjait (banda-szel
lem, ital, drog, "minden mindegy" alapon való cselekvés) járn

Mindez az egyik életmód, amelyet Jézus "széles úton" 
való járásnak mond. Van sok más életmód is, amelyben nincs 
elbizonytalanodás, menekülések, hanem inkább magabiztos ön
zés, hideg számítás a jellemző. A magukat "hívőknek" tartók 
között sem ritka a befelé-fordulás, a csak magukkal, vagy 
kevesekkel való törődés önzése. "Nem mindenki megy be a menv- 
nyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram..." /Mt7,21/ 
Az életre vezető "keskeny út" megtalálása mindnyájunknak na
ponkénti feladata és naponkénti imádság tárgya kell, hogy 
legyen.

A vasárnap oltári igéje (Kol 1,9-14) sokat segíthet ige
hirdetésünkben, különösen is a 9/b-12 versek, hogy érzékel
tessük, mekkora kegyelem az, ha valaki a keskeny útra ráta
lál és mennyit kell imádkoznunk magunkért és másokért, hogy 
a Lélektől kapott bölcsesség és megértés által ezen az úton 
járni is tudjunk.

Amikor Jézus a "szoros kapu" képét használja, amely a 
keskeny útra való rátalálás feltétele, bizonyára arra is gon
dol, hogy igazi bűnbánat, töredelem és megalázkodás nélkül 
e kapun nem lehet átjutni. Testileg meggyógyított betegeit 
is mindig a bűnbocsánat felszabadító jó hírével bocsátotta 
útra. Erre az őszinte bűnbánatra és a bűnbocsánat befogadá
sára szüntelenül szüksége van a keskeny út vándorának. De 
arra a tudatra is, hogy ezen az úton nem élhetek önmagámnak, 
kereszteket kell hordoznom, másoknak szolgálnom, minden el
képzelésemet alárendelnem az út követelményeinek. Az út , 
"keskenysége" nem azt jelenti, hogy ott állandóan kényel
metlenül szorongó érzésekkel lehet csak "elférni" és halad
ni, ellenkezőleg: a szabad mozgás örömét élhetem át akkor, 
ha az út követelményeinek megfelelően élek és az előttem 
ott járt Jézus életének példájára figyelek.

2. úttartás. - Pál apostol a Róma 7. végén, de másutt 
is sokszor vall a keresztyén ember belső harcáról, feszült
ségeiről. Ezt a harcot senki sem spórolhatja meg azok közül 
sem, akik úgy érzik, átmentek Isten kegyelméből a szoros 
kapun és elindultak a keskeny úton. Istentől békességet 
kapunk és mégis szüntelenül harcban állunk, saját bűneinkkel, 
kísértéseinkkel, küldetésünk betöltéséért. A keresztyén em
ber soha nem érezheti "méltónak" és "alkalmasnak” önmagát az 
életre vezető úton való járásra. Nem vagyunk mi jobbak, tisz
tábbak, veszélyeknek kevésbé kitettek. Csak az az erős, Aki 
megkegyelmezett és elhívott minket!

Közutakon a balesetek zöme az indokolatlan sávváltások.
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előzések következménye. Ilyenek azonban nemcsak a széles 
utakon, hanem a keskeny úton is történhetnek. Tudva, vagy 
tudatlanul eltérünk, lelépegetünk a számunkra kijelölt út
ról, szólamokat mondunk, amikor minden szót meg kellene gon
dolnunk, vagy újra kellen fogalmaznunk. Kivonjuk magunkat 
valamiből, akkor, amikor éppen teljesen be kellene vetnünk 
magunkat abba. Fölényeskedünk, amikor terhet keHere horda
nunk, elbátortalancdunk, amikor bátorságra lenne szükség. 
Kapkodunk, amikor csendre és imádságra kellene időt szakí
tanunk, meditálunk akkor, amikor tettekre vár környezetünk. 
Megelégszünk a felületes megoldásokkal, amikor mélyebbre 
kellene hatolnunk (Lk 5,1-11), menekülünk a feladatok e- 
lől, amikor azt a küldetést csak mi tölthetjük be (1.Jónás 
példája).

Mindez bizony indokolatlan sávváltás, bizonytalan veze
tés. A helyes úttartáshoz teljes figyelem és teljes erőbeve
tés kell. Ezért vagyunk együtt ezen a vasárnapon is, hogy 
lássuk: milyen úton járunk, hogyan felelünk meg az "útvi
szonyoknak"?!

3. Az út célja. - Ha a közlekedési képnél maradunk, el
mondhatjuk, hogy olyan vezető talán nincs is, aki józan fej
jel kocsiba ülve ne tűzne ki valamilyen úticélt. Az életben 
mégis sokan vannak, akik csak egészen közeli, rész-célokat 
tűznek ki és egész életük végén semmilyen célt nem látnak. 
"Majd csak lesz valahogy", "jól élni, amíg lehet", "boldo
gulni az életben, azután jöhetnek a kukacok..." - Jézus 
világossá teszi: minden út vezet valahová! Az egyik a kár
hozatba (értelmetlenségbe, Isten nélküliség fájó és megvál
toztathatatlan ürességébe), a másik az életre, amely itt is 
naponta értelmet ad mindennek és amely nem szakad meg a ha
lállal, hanem csodálatos kiteljesedést ígér Isten országá
ban. Ha ezt a távoli célt sokan nehezen fogják is fel, azt 
azonban mindenki érzékeli, hogy életidőnk gyorsan múlik, 
és sok a váratlan halál körülöttünk, időben kell számot 
vetnünk életünk értelméről és reménységeinkről.

Külön kérdés lehetne a Jézus által említett számarányok 
mibenléte: a "sokan" és’"kevesen" vannak feszültsége. Egy
részt az nyilvánvaló, hogy a nehezebb utat mindig keve
sen vállalják. Az is egyértelmű, hogy a hívők száma (bár
mely vallás területén) mindig kisebbséget jelent. Az egysze
rűbbnek látszó, kevesebb felelősséget jelentő széles út 

mindig vonzóbb és sokan tartják azt természetesnek, ember
hez méretezettebbnek, - egészen addig, míg nem kerülnek 
szembe az élet és halál nagy alapkérdéseivel.

Mielőtt azonban a statisztikai adatokra próbálnánk meg
felelő magyarázatokat találni, jó meggondolnunk azt, hogy 
Isten számára, de a mi számunkra is a legnagyobb szám min
dig az "egy"! Egy ember élete, sorsa, jelene és jövője. Egy 
ember üdvössége vagy kárhozata. Ezer szállal kötődünk egymás
hoz, ezt soha nem felejthetjük el, fontos az "egy" felebarát, 
fontos az "egy" nép, haza, fontos az emberiség, a béke, az 
igazságosság, az élet - de végül Isten egyenként állít ma-
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ga elé majd mindeneket! "Halálodra magadra maradsz" - írja 
egy író regénye címéül. A "sokan" és "kevesen" élesztheti 
felelősségérzetünket, hogy még többet tegyünk másokért, de 
tudnunk kell: utunkért, életünkért nekünk magunknak kell 
számot adnunk Annak, Aki életet adott, Megváltót adott, és 
egy életen át szólít, hív és küld minket, mert egyenként is 
szeret minket.

Szirmai Zoltán ■

Szentháromság ünnepe utáni utolsó vasárnap

Mk 13, 24-27.

1. Sötét jövő rajzolódik itt elénk? A világegyetem pusz
tulásának víziója vigasztalan. Akárcsak az Ember tragédiájá
ban az ú.n. eszkimó-jelenet, amikor a kihűlő Nap vörös korong
ja alatt lassan lehetetlenné válik az élet. A Földön minden 
élet forrása és éltetője a Napból származó energia, - a 
"nap elsötétedése" minden földi élő létforma vége is. Ami ad
dig volt, véglegesen lezárul, befejeződik. A kozmikus ka
tasztrófában a Föld is megsemmisül.

Lehet ezeket a jelenvaló világunk végét jelző utalásokat 
besorolni a zsidó apokaliptikába, amely egy végső katasztrófa 
várásával, bekövetkezése idői számitgatásával tőlünk már 
messze van. Lehet megkérdőjelezni, mint annak a kornak régen 
meghaladott világképe elemeit. Mégis, vége már annak az idő
szaknak, amikor a világ örökkévalóságába vetett magabiztos
ság tudatában lehetett mosolyogni ezeken a jövendöléseken.

Sir James Jeans angol csillagász (1877-1946) a világe
gyetemet egy lejáró órához hasonlítja, amelyet senki sem fog 
még egyszer felhúzni, tehát idővel meg kell állnia. Jelen
leg félig lejárt óra... (A csillagos ég titkai, 1942). A 
részletkérdésekben persze sok az eltérő vélemény. Steven 
Weinberg, az amerikai Harvard egyetem atomfizikusa szerint 
két lehetőség áll az Universum előtt, fizikailag mindkettő 
lehetséges. Ha a kozmikus tömegsűrűség egy bizonyos kritikus 
értéknél kisebb (ezt ma még nem tudják pontosan kiszámítani), 
akkor a világegyetem jelenlegi tágulása a végtelenségig 
folytatódik majd. A termonukleáris reakciók lassan valamennyi 
csillagban leállnak, különféle salaktermékeket hagyva csak 
hátra. A másik eset, ha az Universum sűrűsége a kritikus 
értéknél nagyobb. Ekkor a világegyetem véges, és tágulása 
előbb-utóbb abbamarad, egy egyre gyorsuló összehúzódás ve
szi majd kezdetét, és a kezdeti ősrobbanás előtti állapot
hoz, egy végtelen sűrűségű pont felé közeledik. Ezt a fo
lyamatot a számítások ma többé-kevésbé megbízhatóan addig 
követhetik, amikor a világegyetem hőmérséklete ismét hozzáve-
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tőleg 100 milliárd Celsius-fok lesz. Ekkorra már nemcsak 
megsemmisülnek a csillagok és a bolygók, nemcsak a moleku
lák majd az atomok esnek szét, de az atommagck is alkotó
elemeikre bomlanak. (Weinberg: Az első három perc. Gondolat, 
1982). Az előbbi fagyhalál, vagy az utóbbi hőhalál a világ
egyetem vége? Mindezt olvasva szegényesnek érzi az ember 
a sokáig túlzónak ható bibliai víziót: "a csillagok lehulla
nak az égből, és az égi erők megrendülnek".

Nem a Biblia igazolását találom meg a mai asztrofizi
ka eredményeiben, de abban segíthetnek mindnyájunkat, hogy 
ne lássuk nevetségesnek, rösstellnivalóar, primitívnek és el
hallgatásra megérettnek a 24. vers mondanivalóját. Ma újra 
tudjuk azt, amit a régiek megérezték, ma atomfizikusok szá
mításaiban szerepel az, amit Jézus itt a korabeli apokalip- 
tika képeiből átvett.

Ha különböző indítóokokból történik is ennek a végnek 
bibliai és mai megrajzolása, azonos kérdést vet fel szá
munkra: mi a világ értelme, célja, ha megsemmisülés a vége? 
Az idézett Weinberg, korunk egyik legkiválóbb atomfizikusa 
erre vizsgálatai alapján így válaszol: "Bármelyik kozmoló
giai modell bizonyul is majd helyesnek, nem sok vigaszt 
lelhetünk benne. /.../ Minél jobban megértjük az Universum 
történetét, annál értelmetlenebbnek és céltalanabbnak ta
láljuk ."

2 . A világ értelmére Krisztusban van felelet. A világe
gyetem jövője kezében van. A fizika minden bizonnyal felelni 
tud majd egyszer a ma még nyitott kérdésre, hogy dermesztő 
hideg vagy elviselhetetlen forróság vet majd véget ennek a 
világnak. De hitünk számításában ott van Jézus, aki egy
szer eljön "nagy hatalommal és dicsőséggel". Neki a világ
gal célja van, s összegyűjtött választottal számára új eget 
és új földet teremt - "A kozmosz teljes összeomlása nem ön
magában lényeges, hanem csak kezdete az egyedül fontosnak, 
az Emberfia eljövetelének"(E.Schweitzer). A világegyetem 
értelmetlenségének bénító tudatát nem oldja fel az sem, 
hogy léte fizikailag még sok milliárd évig biztosított. Mi 
hisszük, hogy Az, aki a távoli galaxisokat is teremtette, 
kezében tartja ezt a táguló világegyetemet, amelynek ér
telme, célja az, hogy készülünk, készülhetünk "az újjáte
remtő Isten színe elé" (Agenda).

Célja van velem is. Nélküle emberi létem is értelmetlen. 
Miért élek, ha egyszer meg kell halnom?! Nobel-díjas bioló
gus fogalmaz így: "A biológia lényege az evolúció, az evolú
ció lényege pedig az, hogy se indítóoka, se célja nincs...
A legtöbb ember felismeri, hogy az elme minden élőlény kö
zül egyedül ránk hárít majdnem elviselhetetlen terhet, a mú
landóság, a halál elkerülhetetlenségének tudatát, azt, amit 
az egzisztencialista filozófusok az emberi lét "abszurditá- 
sának"neveznek"(Salvador Luria: Az élet: befejezetlen kísér
let, Natura, 1976). Mi tudjuk, hogy Jézussal a halál nem 
elviselhetetlen teher, hiszen egyszer előhoz onnan, magához 
hív, összegyűjt választottaival engem is. Ő tanít ebben a 
hitben élni és ebben a reménységben meghalni.
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Ezért várhatjuk örömmel eljövetelét. Várva várni az ő 
megjelenését (2Tim 4,5) az övéi, választottal tudják, ők 
azok, akik a rejtettségében is felismerik, hogy bár a lát
szat sokszor cáfolni látszik, neki adatott már most is minden 
hatalom mennyen és földön.

Ma még közöttünk rejtetten van jelen. Nem látja minden
ki, mint akkor, amikor majd megjelenik. A "szolgai forma" 
takarta igazi lényegét akkor is, amikor közénk született 
szegényen, közöttünk járt rangrejtetten és meghalt kivetett 
ember módján. Csak kevesen ismerték fel úgy, mint a pogány 
százados, elismerve, hogy valóban Isten Fia volt. Ma is csak 
a hit látja meg, hogy az úrvacsora kenyerébe és borába rej
tetten teste és vére van. Rejtve van szava is az emberi i- 
gehirdetésben. Dicsősége is olyan, hogy meg lehet kérdőjelez
ni, mint a jeruzsálemi bevonuláskor: kicsoda ez?! De egyszer 
ez nem lesz kérdéses többé. Mindenki meglátja, hiszen a ha
talom nyílt birtokosa lesz. A kormányzáshoz és igazságszol
gáltatáshoz nemcsak a lehetősége, joga lesz meg, hanem azt 
ténylegesen gyakorolja is.

Utolsó érvcént szoktuk mondani: majd meglátod! Amikor 
elfogynak a bizonyítékok, nem tudunk tovább érvelni valami 
mellett, igazunk biztos tudatában még kijelentjük: majd te 
is meglátod, meggyőződsz róla. Mi is belső bizonyossággal 
mondhatjuk: "És akkor meglátják az Emberfiát..." Lehet ezt 
fenyegető hangsúllyal is mondani, ahogyan elhangzott Jézus 
kihallgatásakor is azok felé, akik nem hitték (Mk 14,62).
Én biztatást is érzek benne. Jézus szól, megingó hitű ta
nítványait, minket is biztatva itt: Ne féljetek, amikor 
majd mindenki meglátja az Emberfiát, akkor majd ti is meg
látjátok, hogy igazat szóltam, és ígéretem szerint visz- 
szajöttem értetek.

Zászkaliczky Péter

Advent 1, vasárnapja

Ézs 55,6-7.

Advent 1. vasárnapjának homiletikuma
Agendánk így intonálja az induló egyházi esztendőt:

"Az új kezdet: megtérésre hívó szó!" Gyülekezeteink egy 
részében még él a tudat, hogy az ádventi idő egyfajta "kis 
böjt", tehát az önvizsgálat, a bűnbánat, a megtérés lehe
tőségét kínálja föl. Erre utal a lila liturgikus szín, és 
például saját gyülekezetemben a még népviseletben templomo- 
zók bűnbánatra utaló fekete öltözéke az ádventi időszakban.
De ahol hiányzik is ez a tudat, ott is lehet formálni, nevel
ni a gyülekezetei, hogy mélyebben élhessék át az ádventi i
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dőt. Ennek egyik lehetősége például az úrvacsora felkínálása 
minden ádventi vasárnapon hangsúlyozva a komoly gyónási 
felkészülés fontosságát.

Ézsaiási alapigénk nagyszerű lehetőséget kínál az Agen- 
dánk szerinti intonáció erőitejes megszólaltatására.
Szekuláris kontextus

Mielőtt alapigénk felé fordulnánk, próbáljuk felmérni, 
hogy milyen szexuláris kontextusban kell szószékre állnunk 
1985. de ember elején. A fővárosi üzletek kirakataiban már 
megjelentek az első karácsonyfadíszek... A fogyasztói tár
sadalom, a kereskedelem érdeke, hogy az ünnepi készülődést, 
a fogyasztási, vásárlási "kényszert" minél szélesebb idő
szakra terjessze ki. így tehát a karácsonyi ünnepekre va
ló készülődésre már nem az ádventi igehirdetés szólít föl 
először, hanem ezt már hónapok óta végzi a kereskedelem 
reklámhadjáraté. S talán bölcsebb is, ha mi nem az ünne
pekre való felkészítést látjuk feladatunknak, hiszen a mi 
küldetésünk sokkal több és mélyebb ennél. Mi nem csupán egy 
többnapos ünnepre hirdetünk programot, a mi "árunk" nem 
szezoncikk, nem ünnepi dekoráció, hanem egy életre szóló 
program, új kezdet, megtérésre hívó szó. Tudjunk kell tehát, 
hogy mi minden kavarog az emberekben ezekben a hetekben, 
de felesleges időpocséklás mindezt szószékre is vinni. Az 
ünnepi nyüzsgéssel, vásárlási őrülettel való szembeprédiká- 
lás pedig egyenesen hiábavaló szélmalomharc lenne. A mi kül
detésünk annak az evangéliumnak a meghirdetése, ami 1985-ben 
is az egyetlen igazi újdonság, valódi szenzáció lehet az ün
nepi kínálatban, a karácsonyi vásárban. Ezzel a reménység
gel forduljunk most már a szószék felé!

Az Úr közel, DE keresni kell!
Az ádventi evangélium szíve, közepe Isten közelségének, 

az Úr közeledésének meghirdetése. Ezekben a hetekben még a 
gyülekezeti élet peremén élők, sőt az egyházon kívüliek is 
éreznek valamiféle "Isten-szagot". Ez még nem jelenti az 
Istennel való találkozás automatikus megvalósulását. A kö
zelség, a közeledés magában hordozza az egymás elkerülésének 
is tragikus lehetőségét. Ézsaiással együtt mi is bátran hir
dethetjük, hogy 1985. ádventjében is közel az Úr, de a ta
lálkozásra csak annak van esélye, aki vállalja az Isten ke
resésének minden kockázatát.

Mit jelent ez a keresés? A'DARAS' héber igének árnyalt 
jelentéseit C. Kestermann így írja körül: Jahvét egy prófé
tán keresztül megkérdezni, Jahve felé fordulni, magunkat Jah- 
véhez tartani. E. Ruprecht szerint ennek a héber igének 
ebben az összefüggésben elsősorban kultikus, istentiszteleti 
cselekményre utaló tartalma van.

Tény, hogy az istenkeresés, ha csupán egyéni vállakó
zás, akkor hamar kudarcra van ítélve. Korunkban, amikor so
kak számára ismeretlen név az Isten neve, lázasan folyik az 
egyháztól, gyülekezettől független egyéni istenkeresések kí
sérlete. Igénk közös istenkeresésre hív: "Keressétek az URat, 
amíg megtalálható!" (6.vers).
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Miért kell keresnünk Istent, ha úgyis közeledik, ha 
már úgyis közel van? Ezzel a primitívnek tűnő alapkérdéssel 
is szembe kell néznünk. A legkézenfekvőbb választ éppen É- 
zsaiástól kapjuk néhány fejezettel korábban, ahol így vall 
az Úrról: "Bizony Te elrejtőzködő Isten vagy!”/Ézs 45,15/.
S ez az inkarnációban megtörtént kinyilatkoztatás óta, és 
azzal együtt és amellett is igaz. Agendánk hirtelen, korai 
haláleseteknél ajánlja a fenti igét temetési textusnak, s' 
melyikünk ne tudná, micsoda küzdelem koporsó mellett megáll
va megkeresni, meghirdetni az elrejtőzködő Isten igazi a- 
karatát?!

Nemcsak azért kell keresnünk Istent, mert elrejtőzködik 
a teremtett világban, történelmi eseményekben, emberi lelki
ismeretben, hanem azért is, mert ő élő, dinamikus, mozgásban 
lévő Isten. Nem bálvány, akit ha ma megtaláltunk, holnap is 
ott lesz, ahol hagytuk. Az élő Isten mozgásban van, és népét 
is mozgósítani akarja. H. Braun dinamikus istenképével élve: 
"Isten nem van, hanem történik." Ezt a "történő", cselekvő 
Urat kell megkísérelnünk nyomon követni, tetten érni napja
inkban is, saját környezetünkben, életünkben, de az egész 
teremtett világban is.

Hogyan kéressük ezt a dinamikus Istent? Ha elfogadjuk a 
héber igének kultikus töltését, akkor elsősorban az isten- 
tiszteletre kell gondolnunk, melynek elemeiben valóban esé
lyünk van az Isten tetten érésére: ige, imádság, ének, szent
ségek... S mintha textusunk második felhívása is ebbe az 
irányba bátorítana minket.

Az Úr közel, DE hívni kell!
Ezen a vasárnapon talán minden istentisztelet az ősi 

ádventi könyörgéssel kezdődik: "Jöjj, népek Megváltója!" 
Többnyire halk, áhítatos sóhajként hangzik ez az ének, 
pedig valójában segélykiáltás. Az ember, aki rádöhben 
istenkeresésének csődjére, már csak egy kiutat lát: "Jöjj, 
népek Megváltója!" S nem elég az ádventi koszorú gyertyá
jának fénye mellett elrebegni ezt az éneket. Az ünnepi ké
szülődés forgatagának külső és belső lármáját elnyomva kell 
szinte S.0.S.-jelként belekiáltani a világba: "Jöjj, népek 
Megváltója!" - jöjj, míg nem késő, keress meg minket, míg 
nem robbantottuk fel ezt a földgolyót, találj ránk, amíg 
még ember található ezen a bolygón... Milyen tragédia, hogy 
éppen az ádventi készülődés világi és egyházi nyüzsgésében 
jut a legkevesebb időnk az imádságos csöndre, az Úr segít
ségül hívására.

Miért ez a hiány, ez az időzavar? Nem a külső körülmé
nyek a felelősek ezért, nem is csupán-az időbeosztásunkon 
kellene változtatnunk, hanem valami alapvető fordulatra 
van szükség. Erre szólít a 7. vers többszörösen hangsúlyos 
felhívása.

Az Úr közel, DE meg kell térni!
Lehet a megtérés kényszer, történhet parancsra? A Jubi

leumi Kommentár így magyarázza a 7. verset: "A kegyelem nem 
előfeltételezi a megtérést, hanem eredményezi." (682.oldal) 
Nem azért "kell" megtérni, mert az Úr közel, hanem azért
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LEHET megtérni, mert Isten Jézus Krisztusban közel jött, raj
ta keresztül megszólítható, hívható, megtalálható!

Isten "kész megbocsátani", de ennek következménye kell 
hogy legyen egy gyökeres életűjulás, ami kihat a gondolko
zásunkra és egész életfolytatásunkra: "Hagyja el útját a 
bűnös, és gondolatait az álnok ember!" Új gondolkodásmód, 
új út - ez az igazi ádventi program, ami nem december 24-ig 
tart, hanem egy egész életre. Éppen az ádventi istentiszte
letek lehetnek ennek a megújuló életnek a bölcsői, ahol le
het az élő Istent keresni, hívni, hozzá térni, mert Ő kö
zel van, s kész megtalálni minket!

Gáncs Péter

Advent 2. vasárnapja 
Mai 3, 1-7a

I. A.z Ige
Malakiás könyve eleven, lüktető párbeszéd. Istennel, 

önmaguk sorsával elégedetlen, csüggedt emberek kérdéseire 
hangzik a próféta vagy Isten válasza. A próféta is kérdez, 
visszakérdez az elégedetlen ember kérdésére. "Szeretlek ben
neteket - mondja az Úr. De ti azt kérdezitek: Miből láthat
juk, hgv szeret minket".(1,2) "Ti azt kérdezitek: Mivel ve
tettük meg nevedet?1 (1,5) stb.

A könyv szerzőjét nem ismerjük, annyit tudunk, hogy a 
fogság után vagyunk, a templom elkészült, az emberekben két
ség, csüggedés van Isten istensége iránt.

Perikópánk logikailag 2,17-tel kezdődik. A kérdés: hol 
van az igazságos Isten?

Erre válaszol textusunk:
Isten elküldi követét (MLKI), aki előkészíti az Úr bevonulá
sát templomába. A keleti uralkodók útelőkészítőjének képe 
jelenik itt meg. Isten bevonul földi lakhelyére a templom
ba, az igazságos Isten, s várva várt Isten.

Jó lesz ez nekünk? Isten a népén kezdi el a tisztítást: 
tűzben és lúgban. Mondjuk ki: "Lévi fiain", rajtad és raj
tam, a lelkészeken. Az egész perikópában ott van a csüggedés, 
a kétség hangja Isten igazságossága, Úr volta felől. Úgy tű
nik mindenkinek jobban megy, mint a hívő embereknek. Malaki
ás szerint az egyház baja belül van. Jézus is templomtisz
títással kezdi a szinoptikusok szerint a megváltás munkáját.
Az úr követe a kegyesek fejére is azokat a bűnöket olvassa, 
amiket mások szemére vetnek. a teleti elnyomottak között 
három réteg jelenik meg: az özvegyek, az árvák és a jövevé
nyek. Malakiás még hozzáteszi a napszámost, akinek nem fi
zetik ki a bérét. Minden szociális bűnnek az alapja: "Nem 
félnek engem". (5.v.)

A 6. versben új vitabeszéd kezdődik. Isten nem változott,
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és Jákób is az maradt, ami volt: csaló. Az értéktelen, for
mális áldozatokra céloz, melyekkel minduntalan becsapják az 
Istent.

Ádventben nem nehéz meghallani a textus üzenetét. A jö
vendölés beteljesült: eljött a követ: Keresztelő János, és 
az Úr: Jézus Krisztus.
II. Készüléshez

Advent II. vasárnapjának gondolatköre: ítélet előtt, 
kegyelem alatt.

Sokszor várjuk mi is kárörvendve Isten ítéletét. Ha ez 
egyszer eljön, akkor ez számunkra nem izgalmas látványosság 
lesz, amikor megnézzük, Isten hogyan ítél el másokat. Raj
tunk az egyházán kezdi majd a tisztítást. Érdemes lenne 
többször elmélkednünk a 2. fejezeten: ha bűnbánatra hívunk 
embereket, magunkon kell, vagy kéne kezdeni.

Meg kell kérdezni: jó nekünk ez az ádvent? Tényleg arra 
használjuk amire az Isten adta? Emberek tele vannak hamis 
várakozással, készülődéssel, pedig Isten hamar elküldi köve
tét és számonkéri tőlünk az igazságot.

Isten vádat emel ellenünk, ha nem szólunk az igazságért. 
Hogyan állunk az igazs^gérzet dolgában, az "a legpontosabban 
a napszámosokról, özvegyekről és árvákról meg az idegenekről 
olvasható le: hogyan is vannak igazságérzet dolgában. Ha jog
talanság és erőszak történik, ott, ahol senkinek sincs ked
ve közbenjárni, a gyülekezetnek kell megmozdulnia, mert itt 
különösképpen Isten ügyéről van szó." (Lüthi)

A jövőnk függ attól, hogy ma hogyan intézzük a jövevé
nyek, árvák, napszámosok ügyét. Ha ez igaz volt Malakiás 
korában, akkor - azt hiszem - százszorosán igaz napjainkban, 
(állami gondozottak helyzete, menekült kérdés)

Isten ítélete megtisztít: minden értéktelent eltávo
lít rólunk. Nagy reménységünk, hogy ez a tisztítás nem 
pusztító, hanem megmentő tűz. Ahogy az ércdúsítóból is ér
tékesebb anyag kerül ki, úgy tisztít meg minket is Jézus 
Krisztus. Egy ilyen nagy alkalom már mögöttünk van: Jézus 
kereszthalála. Ott a kereszt körül sokan "megégtek", mert 
kiderült, hogy hitük nem volt elég erős. (Péter)

Arthur Miller drámája nálunk A salemi boszorkányok címen 
lett ismertté, pedig eredeti címe: "Olvasztótégely". Egy fa
lu megméretik, mennyire erős az embersége a hisztériával 
szemben. Mi is újra és újra "megégettetünk".

Az igazi ítélet még előttünk van. Meg kell kérdezni, 
hogy vajon abban a tűzben marad-e belőlünk valami?

Kell szólni az úrvacsoráról, mint a tisztulás alkal
máról: mennyire esemény, élmény az úrvacsora számunkra. Ád
vent a kegyelem ideje, Urunk vár a kegyelem asztalához.

Az Isten nem változott, ma is az a kegyelmes Isten, a- 
kit Jézus Krisztusban megismertünk. S vajon mi mennyit vál
toztunk? Advent körül olyan családtagokkal is találkozunk, 
akiket csak ritkán látunk. Megállapítjuk a rokon gyerekek
ről, mennyit nőttek. Mi változtunk-e? Pedig azért van az 
ünnep, hogy változzunk. Büszkék vagyunk kialakult vélemé
nyünkre, pedig érdemes lenne elgondolkodni: hátha azon is
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van mit javítani. Mert jaj nekünk, ha egyszer Isten mondja: 
nem változtatok, "Jákob fiai maradtatok", eltértetek rendel
kezéseimtől .
III. Szószék felé

Ki bírja ki az ítélet napját?
Bevezetésben arról szólnék, hogy mindenkit valamiféle 

készülődés fog el áaventben. A keresztyének újra és újra é- 
neklik az ősi éneket: "Jöjj, népek Megváltója". Bölcs dolog 
ezt énekelni? Képzeljük el, hogy meghallgatja az Isten és 
eljön. Ki fogja kibírni?

a. / Akit Isten megtisztít!
A bűnbocsánat fontosságát emeljük ki itt. A tűz meg

tisztít, tartósít. A faoszlopokat, mielőtt leásnák a földbe, 
megégetik, hogy azután a földben el ne korhadjon. Isten így 
akar rólunk sokmindent lefejteni, "tartósítani az ítéletre".

b. / Az irgalmas ember!
A bátor, vállakozó ember az ideálunk, aki mindig mer 

újat kezdeni. Isten szemében az irgalmas ember a jövő embere.
Mennyire szisszenünk fel, amikor másokat ér igazság

talanság? Karácsonyi bevásárláskor eszünkbe jutnak-e azok, 
akiknek nem vásárol senki? Nagy a kísértésünk, hogy mindent 
rábízzunk az intézményekre.

c . / Aki jól "helyezkedik"!
Krisztus közelében lehet csak kibírni az ítéletet. 

Egy énekünk így kezdődik: "Hadd menjek Istenem mindig feléd!" 
A keresztyén életnek, a megmaradásnak az a titka, hogy mi i- 
gazítjuk magunkat a változatlan Istenhez.

Advent mindig alkalom, hogy figyeljünk arra az Isten
re, aki felénk jön. Adja Isten, hogy ítéletét kibírjuk.

Kertész Géza
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