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Egyház és világ

PÜSPÖKI JELENTÉS az Északi Egyházkerület 
Presbitérium a ülésén 

— 1985. november 28: —

Újabb egy esztendő telt el Egyházkerületünk életében 
azóta, hogy az Egyházkerületi Presbitérium 1984. november 
12-én tanácskozott. Negyedik püspöki jelentésemben Isten 
iránti mély hálával újabb, eseményekben gazdag évről adha
tok számot.

Magyarországi Evangélikus Egyházunk és benne Egyházke
rületünk békében, az egyházak nemzetközi közösségének meg
becsült tagjaként és magyar hazánk, társadalmunk életének 
aktív részeseként végezhette Istentől reá bízott szolgála
tát: Krisztus evangéliuma hirdetését és a "szeretetben mun
kálkodó hit” (Gal 5, 6) sokoldalú diakóniai szolgálatát.
Teológiai alapunk: egyház a világért

Mielőtt jelentésem részleteire áttérnék, szeretném egy 
ma sokat szereplő, világszerte sokakat foglalkoztató teológi 
ai kérdésre irányítani a presbitérium figyelmét, amely ma az 
egyházak életének centrális témája. Így foglalhatom össze 
ezt a kérdést: "Az egyház felelőssége Isten teremtett vilá
gáért" .

Közelebbről ez a kérdés azt jelenti: miért él az egy
ház az idői világban; mi az egyház létének és szolgálatának 
értelme a teremtett világ, Isten földi világa életében?

Sokan a felületesen gondolkodók közül az egyházat és a 
világot két, egymással szemben álló valóságnak látják. Ezért 
hajlamosak arra, hogy Krisztus nevében harcba szálljanak a 
világ ellen. "Amíg Krisztust és a világot két egymásba üt
köző és egymást taszító térfélnek gondoljuk el, addig csak 
a következő lehetőség marad: lemondva a valóság teljessé
géről, a két térfél közül az egyikbe áll bele az ember, - 
vagy Krisztust akarja a világ nélkül, vagy a világöt Krisz
tus nélkül. Vagy pedig mindkét térfélben egyszerre próbál
ja megvetni a lábát, s ezáltal az örök konfliktusok emberé
vé lesz" - vallja Dietrich Bonhoeffer, századunk nagy teo
lógusa, a fasizmus mártírja (Eiitik, 6,2.lp).

Az egyház és a világ egymáshoz való viszonyának kér
dése mindig az egyháztörténet egyik fő témája volt, és ma 
is kulcskérdés az egyházak mai életében jelentkező különfé
le irányzatok megértéséhez. Ma világszerte jelentkezik az 
egyházi konzervativizmus és fundamentalizmus irányzata, a- 
mely erre az ellentétre épül. Vele szemben áll az a másik 
alapvető látás, amely a világban nemcsak a bűnös és Isten
től elszakadt teremtettséget látja, hanem Isten saját terem
tését, saját világát, amelyet meg akar szabadítani és meg 
akar újítani. Ezért küldte Fiát a világba, és ezért küldi 
el Jézus tanítványait, egyházát is: megőrizni és megszaba
dítani a teremtett világot. Az egyház nem egyház a világ
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ellen, hanem egyház a világért, "Isten hatalmas nem-je a 
világ bűnére; de még hatalmasabb igen-je a világra, az 
emberre, a földi életre, hogy az megújuljon, teljes és i- 
gazi életté legyen. Jézus Krisztusban Isten nem felváltani 
akarja ezt a világot valami mással, mintegy kiszorítani a 
helyéből az egyházzal; hanem megváltani akarja, vagyis 
igazi világgá tenni; megszabadítani mindentől, ami életét 
mérgezi és tönkreteszi... Az egyház sem valami más a végső 
lényege szerint, mint a világ-. Az egyház maga is világ, de 
a világnak az a szektora, ahol a megváltásnak: a bűn, tör- . 
vény és halál hatalmából való megszabadulásnak újjáteremtő 
isteni erői működnek.. . Az egyház azért van, hogy a világ 
igazi világ lehessen: Isten szeretett és megújított világa!" 
(Nagy Gyula: Egyház a mai világban 147-148.lpk).

A világkeresztyénség nagyobb részében ma ez a látás 
jelentkezik, amely az Istenbe vetett, föltétien hitet, a 
Krisztus iránti teljes szeretetet elválaszthatatlannak 
látja az igehirdetés és a felebaráti szeretet egymásba fo
nódó szolgálatától, a teremtett világ megőrzéséért és meg
váltásáért. A hit Istenben, a teljes Ige hirdetése és az 
embertárs, az emberi közösségek, az egész teremtett világ 
életéért való szeretet - szolgálat, erkölcsi felelősség a 
világkeresztyénség döntő többsége számára együtt és elvá
laszthatatlanul jelenti az egyház létének értelmét, az 
egyház küldetését a világban. Hisszük, hogy az Isten világa 
megőrzéséért és megváltásáért végzett keresztyén szolgálat 
az élet minden területén elválaszthatatlan egymástól.

Ez az alapvető teológiai látás adja meg a helyes irány
vonalat az egyház életének minden aktuális kérdésében.
Ezért olyan fontos, hogy mai kérdéseinket, feladatainkat szám 
bavéve, mindig újra visszatérjünk Isten igéje alapvető 
igazságaihoz és a reformáció ezen alapuló, sarkalatos taní
tásaihoz.
Egyházunk a mai világban

Egyházunk és benne Egyházkerületünk élete állandóan 
megérzi a nemzetközi helyzet minden változását, s közben át- 
érzi érte felelősségét is. Előző jelentésemben a mérhetet
len veszélyekkel terhes, feszült világpolitikai helyzetről 
szóltam. Istennek legyen hála érte, ma - a súlyos veszélyek 
és feszültségek ellenére - a reménység jelei mutatkoznak.
A világ két vezető hatalma - a Szovjetunió és az Egyesült 
Államok - vezetőinek genfi találkozását a népek reménysége 
és a hívők imádsága kísérte. Azt reméljük, hogy a Genfben 
megindult folyamat - a türelmes és felelős tárgyalások sok
oldalú folytatása - elvezet az őrült fegyverkezési verseny 
megállításához és a kölcsönös biztonság elve alapján, a po
koli nukleáris, világpusztító fegyverek csökkentéséhez, ill. 
végső megsemmisítéséhez. Az egyházak fe_elős vezetői ma vi
lágszerte ezért fáradoznak: a békés tárgyalások erősítéséért, 
a béke lelki hátterének minden irányban való kibontakoztatá
sáért. S ebben imádságaival, Isten előtti felelősségével 
részt vállal a mi egyházunk is.
132



Ezidén ünnepelhettük az Egyesült Nemzetek Szervezete 
fennállásának negyvenéves évfordulóját, a Helsinki Egyez
mény 10 éves jubileumát, és otthont, megbecsült vendégsze
retetet adhattunk a Helsinki Kulturális Fórum budapesti 
tanácskozásainak. Az idei, sokszorosan jubileumi és emlékez
tető év mintha oldotta volna a szembenállás jeges atmoszfé
ráját és erősítette volna a keresztyénség világméretű fele
lősségét is teremtett világunk békéjéért, megmaradásáért.

Istennek adunk hálát a reménység jeleiért a mai világ 
horizontján. És imádkozunk, fáradozunk a magunk felelősségi 
területén és eszközeivel az élet megőrzéséért’ és megújulásá
ért, világunk megváltásáért, végezve a Krisztus Urunktól 
reánkbízott szolgálatot.
Egyházunk szolgálata népünk életében

Magyarországi Evangélikus Egyházunk, Egyházkerületünk 
élete az elmúlt évben is szorosan egybekapcsolódott magyar 
hazánk és társadalmunk életével. Ezidén ünnepeltük meg - 
együtt egész népünkkel - a második világháború végének és 
hazánk felszabadulásának 40. évfordulóját. Ez alkalmat adott 
arra, hogy országos és helyi viszonylatokban is számot ves
sünk egyházunk elmúlt negyven évének alakulásával, teológi
ánk és egyházi életünk fejlődésével, mai társadalmi helyze
tünkkel és feladatainkkal. A MSZMP XIII. Kongresszusa, az 
országgyűlési és tanácsválasztások, a Hazafias Népfront 
készülő decemberi kongresszusa ezt az esztendőt egész népünk 
jövőjének tervezése, alakulása szempontjából döntően fontos 
évvé teszi. Minket, magyar evangélikusokat is arra indít, 
hogy még mélyebben gondoljuk végig a népünk iránti szeretet 
felelősségét és vállaljuk a magunk részét a közös jövő épí- 
tésében.

Az állam és egyházak közötti viszony hazánkban közismer
ten jó és megalapozott, sok területen tovább épült és gaz
dagodott. őszintén hálásak vagyunk azért, hogy kormányzatunk 
és szocialista társadalmunk értékeli és megbecsüli az egy
házak szolgálatát népünkért, társadalmunkért. Ezt bizonyít
ja többek között az a tény is, hogy egyházunk püspökei, lel
készei, világi vezetői az országgyűléstől a fővárosi, váro
si és községi tanácsokig és a Hazafias Népfront helyi szer
vezeteiig, mindenütt még nagyobb számban kaphattak helyet a 
közügyek intézésében. És egyházi emberekként, hívő lelkiis
meretűk szerint, megbecsültén szólhatnak és vállalhatnak 
részt közös feladataink végzésében. Hisszük, hogy ez a tar
tós és jó irányú fejlődés tovább mélyíti a hívő emberek 
aktív részvételét népünk, társadalmunk békés jövőjének lel
ki, erkölcsi és anyagi építésének nagy munkájában.
Egyházkerületünk élete

Az Egyházkerület életének kontextusát alkotó, nemzet
közi és hazai összefüggések után Egyházkerületünk életének 
elmúlt esztendejéről kívánok szólni.
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A soron következő, részletes jelentésekben ismerte
tésre kerül majd az Északi Evangélikus Egyházkerület 140 
anyagyülekezetében és 833 szórványában végzett lelki mun
ka, közös gondjaink, örömeink és feladataink.

Egyházkerületünk élete nyolc egyházmegyében folyik.
Ezek életében két fontosabb személyi változás történt. Hosz- 
szű és értékes szolgálat után, súlyos betegsége miatt nyug
díjazását kérte D. Koren Emil budai esperes, kerületi egy
házi főjegyző, egyházunk életének és különösen a finn-magyar 
egyházi kapcsolatoknak fáradhatatlan munkása. Köszönjük 
hűséges szolgálatát! Helyére a Budai Egyházmegye gyülekeze
tei teljes egyhangúsággal Szebik Imre miskolci lelkészt, 
borsod-hevesi esperest választották meg. A Borsod-Hevesi Egy- 
házmegye - ugyancsak egyhangú választással - Sárkány Tibor 
miskolci lelkészt hívta el espereséül. Mindkettőjük espere- 
si beiktatása istentisztelet és ünnepi közgyűlés keretében, 
a püspök szolgálatával ez év őszén történt meg. Az újonnan 
megválasztott két esperes munkásságára kérjük az Egyház 
Urának gazdag áldását.

Az egyházmegyékben lendületesen folyt a Lelkészi Munka
közösségek sokágú, értékes munkája. Az 1984. munkaév során 
az Északi Egyházkerület nyolc Lelkészi Munkaközössége 76 
munkaülést tartott - tehát csaknem 10 munkaülést egyházme
gyénként - és feldolgozta az országosan elfogadott teológiai 
ökumenikus és gyakorlati témákat. Ez évben nyolc munkaközös
ségünk eddig 68 ülést tartott, és minden reménység szerint 
eleget tesz az 1985. évre kitűzött munkatervének. Mint az 
Országos Lelkészi Munkaközösség vezetője, és mint a 16 egy
házmegyében folyó teológiai-lelkészi továbbképzés felelőse, 
csak mély hálával szólhatok egyházunk életének erről az 
ágáról: benne sokoldalú, gazdag teológiai munka folyik, 
lelkészeink kicserélik tapasztalataikat, megvitatják teoló
giai, gyülekezeti és társadalmi szolgálatuk kérdéseit és 
egyben erősítő, segítő lelkiközösséget találnak egymás hi
tének és szolgálatának elmélyítésére.

Egyházmegyénkben megbízott lelkész-előadók foglalkoz
nak az igehirdetés, a lelkész- és diakóniai munkásutánpótlás, 
a diakóniai intézmények és gyülekezeti diakónia, a gyüleke
zeti segély, az egyházi sajtó és az egyházi ének-zene 
megyei és helyi feladataival. Szolgálatuk jelentősen segít
heti az esperesek szétágazó, felelős szolgálatát. Ezért fon
tosnak tartjuk, hogy az előadók jól töltsék be a rájuk bí
zott feladatokat.

Egyházmegyéinkben szükséges a lelkészi létszám növeke
dése. örömmel jelenthetem a Kerületi Presbitériumnak, hogy 
ezen az őszön 15 új fiatalt vehettünk fel Teológiai Akadé
miánkra - többet, mint a megelőző évek hosszú során át -, 
és az idei akadémiai tanév végén reménységünk szerint 5 fi
atal állhat majd gyülekezeteink szolgálatába. A lelkészután
pótlás fontosságának a kiemelése mellett azonban hangsúlyoz
ni szeretném a diakóniai intézmények munkás-utánpótlásának, 
a gyülekezeti munkatársak, kántorok és presbiterek képzéséért 
való felelősségünk nagyságát is. Egyházmegyéinkben és gyüle
kezeteinkben fokozott gondot kell fordítanunk arra, hogy 
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akik hitbeli indítást éreznek egyházunk szolgálatára, azo
kat hívjuk és mindenben támogassuk az egyházi szolgálatra 
való készülésükben.

Nagy örömmel és Isten iránti hálával számolok be arról, 
hogy a diakóniai munka egyházunk életének nemcsak teológiai 
iránya, hanem elmélyülő, gazdagodó gyakorlata is mind orszá
gos egyházunkban, mind egyházkerületünkben. Ebben az eszten
dőben az Egyházkerületünk területén fekvő és országosan is 
három legnagyobb diakóniai intézmény életében történt örven
detes előrelépés. Ezév szeptemberében a nyíregyházi Élim 
Gyermekotthon - testi-szellemi sérült gyermekek szeretetott
hona - Sztehlo Gáborról elnevezett új üdülőjét adhattam ét 
szolgálatának a tokaji volt paróchia-épületben. Szép és 
modern kis otthon, amely lehetőséget ad gyermek-ápoltjaink 
és gondozóik környezetváltozására, pihenésére. Ezév novem
ber közepén, alig két hete adhattuk át rendeltetésének a 
Budai Szeretetotthon - legnagyobb egyházi szeretetintézmé- 
nyünk - Gyermekotthona új, modern,háromszintes, többmilliós 
költséggel felépült épületszárnyát. Egyidejűleg megindulha
tott a régi, elavult épület teljes felújítása és modernizá
lása. Igen régi, nyomasztó gondunkon segített ez a régen 
várt esemény, hála államunk, külföli hittestvéreink és, gyü
lekezeteink áldozatos segítségének. Végül, alig néhány nap
ja, a Győri Evangélikus Szeretetház 100 éves jubileumát 
ünnepelhettük meg. Ez a nagy szeretetintézményünk is új, 
modern épületszárnnyal egészült ki, miután az elmúlt 10 év 
során jelentős felújításon ment keresztül. Az őszi Országos 
Diakóniai Konferencia és a Diakóniai Tanács nemrég tartott 
ülése fontos javaslatokat fogadott el intézményes és gyüle
kezeti diakóniai szolgálatunk további elmélyítésére.

Ugyancsak Egyházkerületünk életének is fontos eseménye 
volt ezidén a Gyülekezeti Segély 125 éves jubileuma (azelőtt 
Gusztáv Adolf Gyámintézet). Ez az egyházi intézményünk a kül
földi hittestvérek segítsége mellett a hazai gyülekezetek 
egymás iránti kölcsönös anyagi felelősségét mozgósítja a 
.szegényebb gyülekezetek támogatására, templomok, gyülekeze
ti házak, lelkészlakások építésére és megújítására. Kecske
méten - külföldi testvéregyházak küldötteivel együtt - egész 
egyházunk adott hálát az egymás iránti szeretetnek ezért a 
fontos intézményéért. Csak egy adatot említek ennek az egy
házi munkaágunknak jellemzésére: az Északi Egyházkerület 
gyülekezetei ebben az évben 744.185,-Ft-ot gyűjtöttek össze 
a szegényebb gyülekezetek, a templomok, lelkészlakások és 
gyülekezeti épületek megújítása országos céljaira! Hatalmas 
jel ez az adat is, a 125 éves jubileum is, a gyülekezeteink 
egymás iránti felelőssége vonatkozásában.
Gyülekezeteink élete

Az Északi Egyházkerület élete 140 anyagyülekezetben és 
833 leány-, ill. szórványgyülekezetben folyik. A gyülekeze
tek lélekszáma az egyházmegyék összesített jelentései sze
rint lényegesen nem változott. Egyházkerületünk gyülekeze
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teiben a lelkigondozást 111 gyülekezeti lelkész, 23 segéd
lelkész, lelkészt munkatárs, valamint gyülekezeti munka
társ és 289 önkéntes gyülekezeti munkás végezte, - kevesebb,, 
mint az elmúlt évek során. A presbitériumokban 4.476 presbi
ter végzett önkéntes egyházi szolgálatot. Ugyanakkor kisebb 
emelkedés mutatkozik a keresztelések, konfirmációk és - saj
nos - az egyházi temetések számában is. Tovább csökkent - 
mintegy 8%-kal - az egyházi házasság-megáldások száma. Vi
szont nőtt az elmúlt két évhez viszonyítva a hitoktatásban 
résztvevő gyermekek és a vallástanítási órák száma is. Egy
házkerületünk gyülekezeteiben az 1984. esztendő folyamán 
21.835 istentiszteletet, 1146 istentiszteleti jellegű alkal
mat, 1460 családi áhítatot és 336 egyházi ünnepélyt, ill. 
egyházi hangversenyt tartottunk. A bibiiaórák száma is nö
vekedett: csaknem 6000 felnőtt-, és 7841 gyermek- és ifjúsá
gi bibliaóra volt gyülekezeteinkben, örvendetes az is, hogy 
tovább növekedett az úrvacsorái -istentiszteletek és az ezeken 
résztvevők száma. (1981: 60.667; 1984: 73.333).

Jelentősen nőtt az egyházi építkezésekre, templom- és 
épületfelújításokra felhasznált összeg. (1983: 9.521.000,-Ft; 
1984: 14.298.000,-Ft.!). Kisebb mértékben növekedett az egy
házközségek bevétele (1984-ben: 45.176.000,-Ft) Nem változott 
jelentősen az önkéntes megajánlásokból, istentiszteleti of- 
fertóriumokból és adományokból befolyt összeg egyházkerüle
tünkben. Gyülekezeteink a Gyülekezeti Segély útján egymást 
több mint 1.900.000 forinttal segítették. Az egyházközsége
inknek juttatott összes segélyek összege: 3.469.000,-Ft volt.

Hogyan kell értékelnünk ezeket a statisztikai adatokat? 
Először is nyilvánvaló belőlük, hogy a gyülekezeti élet 
középpontjában változatlanul az istentisztelet, az úrvacso
ra, a gyülekezeti bibliaéra és az egyházi cselekmények 
(keresztelés, konfirmáció, hitoktatás, esketés, temetés) 
állnak. Kevesebb lelkésszel általában több istentiszteleti 
szolgálatot végeztünk, örvendetesen tovább nő az úrvacsora 
jelentősége egyházi életünkben. A lelkipásztori látogatások 
száma évenként csaknem 40.000, ez azonban még mindig nem 
kielégítő, ha híveink és családjaink lélekszámára gondo
lunk, különösen a szórványokban.

Örvendetesen alakul híveink anyagi áldozatkészsége, 
különösen a templomrenoválások, a lelkészlakások és gyüle
kezeti épületek felújítása, modernizálása vonatkozásában.
A. Türelmi Rendelet 200 éves évfordulója és az LVSz VII. 
Világgyűlése Budapesten (1984) különösen erős indításokat 
adott: ebben az évben is szinte minden hét végén végezhet
tem a tavaszi és az őszi időszakban hálaadó istentiszte
leti szolgálatokat gyönyörűen megújított evangélikus temp
lomokban. Templomaink a városok és falvak reprezentatív 
épületei: gyülekezeteink megható módon, sokszor erejükön 
felül áldoznak megújításukra, a lelkészlakások korszerű
sítéséért. Erről, valamint a külföldi testvéregyházak 
anyagi segítségéről is csak hálával tudok megemlékezni je
lentésemben.
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Segíti gyülekezeteink életét, hogy nemrég megjelent 
egy új, modern Konfirmációi Káté, hogy új Énekeskönyvünk 
hamarosan újabb 10.000 példányban hagyja el a sajtót, és 
hogy az Evangélikus Élet korszerű, szép köntösben és gaz
dag tartalommal végezheti fontos szolgálatát.

Megemlítem, hogy két fiatal lelkészünk - Bálint László 
és Donáth László - a betheli Teológiai Főiskolán, ili. a 
heidelbergi egyetemen végez ösztöndíjas tanulmányokat.
Püspöki szolgálataim

Röviden beszámolok az elmúlt egy esztendő sorén vég
zett, legfontosabb püspöki szolgálatokról.

Amellett, hogy a Budavári Gyülekezetben rendszeresen 
végeztem lelkészi szolgálataimat, az előző Kerületi Presbi
teri ülés óta összesen 41 gyülekezetünkben és 3 szeretetin- 
tézményünkben voltak igehirdető, előadói és gyülekezetláto
gató szolgálataim. A meglátogatott gyülekezetek: Budapest- 
Budafok, Csepel, Kelenföld, Nagyveleg, Tét, Gaigaguta, Szi- 
rák, Bér, Eger, Celldömölk, Szombathely, Farád, Hegyfalu, 
Sárvár, Nemeskér, Kajárpéc, Ménfőcsanak, Tényő, Győrújbarát, 
Székesfehérvár, Csesztve, Irsa (lelkészi munkatársavatás), 
Esztergom, Sajókaza, Miskolc, Hatvan, Gyöngyös, Tokaj, 
Nyíregyháza, Nyíregyháza-Varga-bokor, Meszlen, Nemeskocs, 
Pusztavám, Súr, Miskolc, Balassagyarmat, Ipolyszög, Békés
csaba (Povázsay Mihály igazgató-lelkész temetése) és Győr.
Az említett szolgálatok legnagyobb részt megújított templo
mok felavatása, új és megújított paróchiák megáldása, gyü
lekezeti jubileumok, esperes-iktatás és más különleges al
kalmak összefüggésében történt.

Az elmúlt munkaév során a Budai (kétszer), a Pesti, 
a Fejér-Komáromi (kétszer) és a Győr-Soproni Lelkészi Mun
kaközösségeket látogattam meg és végeztem azokon előadói 
szolgálatokat is. Vezettem az Országos Lelkészi munkakö
zösség munkáját és az Országos Diakóniai Konferenciát 
ezévben Albertirsán. Ismételten részt vettem a Teológiai 
Akadémia munkájában istentiszteletek, ifjúsági fórumok és 
tanári értekezletek keretében. Hivatalos látogatásokat vé
geztem: a Fővárosi Tanácsnál, a Győr-Sopron Megyei, a Vas 
Megyei, a Szabolcs Megyei Tanácsoknál, valamint Miskolc 
Város és Nyíregyháza Város Tanácsainál. Részt vettem a 
Magyar ökumenikus Tanács és az Egyházközi Békebizottság 
munkájában. Kerületi lelkészvizsgát tartottunk, s ezen 
két fiatal segédlelkészünk szerzett lelkészi oklevelet. 
Háromnapos lelkészevangélizációt tartottunk Korén Emil 
esperessel Budapesten lelkészek, lelkészfeleségek és 
gyülekezeti tisztségviselők számára a budavári templomban.

Társadalmi szolgálataim közül megemlítem, hogy ezév 
nyara óta tagja lettem Budapest Főváros Tanácsának; ve
zetőségi tagja vagyok a Magyar ENSz Társaságnak, amelynek 
számos nemzetközi tanácskozásán és ülésén vettem részt; 
továbbá tagja vagyok az UNICEF Magyar Tagozatának is.
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Számos tanulmányt, ill. cikket írtam a hazat és 
külföldi egyházi sajtóban. Két vallásos félórát tartottam 
a Magyar Rádióban és számos nyilatkozatot adtam hazai és 
külföldi rádió- és televizió-társaságok számára.

Ezzel csak a legfontosabb hazai szolgálati területeket 
említettem meg; további részletezésük túllépné enne a jelen
tésnek a kereteit.
Nemzetközi szolgálatok

Az előző presbitériumi ülés óta külföldön négy, itthon 
ugyancsak négy alkalommal végeztem szolgalatokat nemzetközi 
egyházi és világi konferenciákon.

Mint az Egyházak Világtanácsa Központi Bizottságának 
tagja 1985. július 27.és augusztus 16.között részt vettem a 
Központi Bizottság munkájában Buenos Airesben (Argentína) 
és látogatást tettem a nyugat-argentinai Kendoza és San 
Rafael gyülekezeteiben. Mint az Európai Egyházak Konferenci
ája állandó teológiai tanácsadója ezév február 25.és március 3 
között Genfben vettem részt az EEK ezévi teológiai program
jának és jövő évi nagygyűlésének előkészítésében. A Kínai 
Keresztyén Tanács meghívására a Magyar Ökumenikus Tanács 
négytagú delegációjával látogatást tettem Fekmgben, Hang- 
csoban, Sanghajban és Nankingban, az utóbb: három városban 
a magyar egyházi delegáció vezetőjeként. Ez a látogatás na
gyon jelentős volt nemzetközi keresztyén összefüggésekben is. 
És különösen fontosak voltak tárgyalásaink Dr.K.H.Ting 
püspökkel, aki hazánk és egyházunk régi jó barátja, a kínai 
protestánsok világszerte megbecsült vezetője. Erre a láto
gatásra 1985. október 4. és 18.-a között került sor. Októ
ber végén, rövid, egynapos látogatást tetten Eizenstadtban 
és Dr.Reingrabner szuperintendenssel megbeszélést folytat
tunk elsősorban a jövő évi magyar-osztrák lelkésztalálkozó 
ügyében. A közeli napokban indulok Genfbe, ahol megkezdődik 
az LVSz és a Református Világszövetség közötti evangélikus
református világdialógus, amelynek társelnökeként veszek 
részt a következő négy évi munkában.

Idehaza - számos külföldi egyházi csoport és egyházi 
vendég fogadása mellett (így a legutóbbi napok során az 
Egyházak Világtanácsa egyik elnökét, Dr. Lois Wilson 
asszonyt fogadtam Budapesten) - néhány jelentős egyházi 
tanácskozást kell megemlítenem. Ezév májusában tartottuk 
Szombathelyen 25 burgenlandi evangélikus lelkész és ugyan
ennyi nyugatmagyarországi lelkészünk részvételével az 
első határmenti magyar-osztrák lelkésztalálkozót, jelentős 
sikerrel. Ezév júniusában volt budavári templomunkban a há
romnapos finn-észt-magyar lelkészkonferencia, amelynek mun
kájában két finn püspök és az észt érsek is részt vettek. 
Jövőre tervezzük az újabb magyar-osztrák lelkésztalálkozó 
megrendezését, ezúttal Burgerlandban és az első magyar- 
westfáliai lelkészkonferenciát Gvenesdiáson.

A hazai nemzetközi konferenciák közül kiemelem a nagv- 
^elentőségű Európai Kultúrális Fórum megrendezését október 15.



és november 25. között Budapesten. Nagy megtiszteltetés volt 
számomra, hogy a magyar delegáció egyetlen egyházi tagjaként 
részt vehettem ennek a rendkívüli jelentőségű nemzetközi 
tanácskozásnak a munkájában. Az elmúlt év végén a Békekuta
tók Nemzetközi Szervezetének budapesti konferenciáján vehet
tem részt.
Elismerés, búcsú, köszönet

Örömmel emlékezem meg arról, hogy ennek az évnek fontos 
eseményeivel kapcsolatban az Elnöki Tanács Dr. Káldy Zoltán 
püspök-elnököt hazai és nemzetközi szolgálataiért a Magyar 
Népköztársaság rubinokkal ékesített Zászló Rendje magas 
kitüntetésében részesítette. Az ENSz 40 éves Jubileumán a 
Magyar ENSz Társaság jubileumi Emlékérmével tüntetett ki.
D.Korén Emil esperes ezidén a Munka Érdemrend arany fokozatát 
kapta meg, több esperesünk és lelkészünk pedig különböző 
társadalmi szervezetektől részesült kitüntetésben.

Kegyelettel emlékezünk meg az elmúlt év során Urunkhoz 
hazatért szolgatársainkról. Riesz György tési lelkész az 
aktív lelkészi szolgálatból, Baráth Pál, Csaby József, Ja
kab Sándor és Nagy Gyula nyugdíjas lelkészeink nyugalmuk éve
iből tértek haza Isten békességébe. Szolgáló életük emléke 
maradjon áldott közöttünk!

Az év folyamán nyugdíjazásukat kérték és nyugdíjba vo
nultak-: D.Koren Emil budai esperes, Csengődy László, Józsa 
Márton és Laborczi Zoltán lelkészek. Köszönjük hosszú időn 
át végzett, lelkiismeretes szolgálatukat és Isten gazdag 
áldását kérjük nyugalmuk éveire.

Szeretettel köszöntjük az ezév nyarán szolgálatba lépett 
két női lelkészi munkatársat egyházkerületünkben, Buczolich 
Mártát és ifj. Magassyné Csonka Zsuzsannát. Az Egyház Ura 
adja nékik Szentlelkét szolgálatukban!

Jelentésem végéhez érkezve szívből jövő köszönetemet 
fejezem ki Országos Egyházunk vezető püspökének, Dr. Káldy 
Zoltán püspök-elnöknek, Dr.Fekete Zoltán országos felügyelő- 
nek, Dr. Karner Ágoston országos főtitkárnak, a Teológiai 
Akadémia dékánjának és tanári karának, a Teológus Otthon 
vezetőinek, az Országos Egyházi Hivatalok osztályvezetőinek 
az Egyházkerületben Kari Károly kerületi felügyelőhelyettes
nek, egyházkerületünk espereseinek, felügyelőinek és tiszt
ségviselőinek önzetlen, egyházkerületünk életét gá'zBagí'£ö 
áldozatos szolgálatukért.

Őszinte, hálás köszönetemet fejezem ki az Állami 
Egyházügyi Hivatal vezetőinek, Miklós Imre elnök úrnak és 
közvetlen munkatársainak, Sarkadi-Nagy Barna általános 
elnökhelyettes, Bai László főosztályvezető, Dr.Völgyesi 
Mátyás főosztályvezető,Dr.Pozsonyi László főosztályvezető, 
Kovács András főosztályvezető-helyettes és Lóránt Vilmos 
tanácsos uraknak nagyon sokszor megtapasztalt, jóakaraté 
támogatásukért és segítőkészségükért, Egyházkerületünk és 
gyülekezeteink ügyeiben.
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Külön is megköszönöm közvetlen munkatársaim, Giczi 
Ferencné irodavezető és Hanzély Attila gépkocsivezető hűsé
ges és fáradságot nem ismerő szolgálatát.

Minden köszönet és hálaadás legyen azonban elsősorban 
Istené, egy újabb, szolgálatokban gazdag és eredményes esz
tendő minden öröméért, minden áldásáért! "Mert jó az Úr, 
örökké tart szeretete, és hűsége nemzedékről nemzedékre" 
(Zsolt 100, 5 )

Budapest, 1985. november hó 28-án
Dr.Nagy Gyula 

püspök

HATÁROZATI JAVASLAT
az északi Egyházkerületi Presbitérium 1985. november 28-i

ülésére
1. Az Egyházkerület Presbitériuma kéri a gyülekezeteket  

és minden szolgatársunkat, hogy imádságaikkal, a maguk terü-
'létén végzett felelős szolgálattal segítsék népünk és a világ 
békéjének megőrzését, a népek közötti bizalom megerősödését 
és egy igazságosabb gazdasági-társadalmi világrend kialakulását

2. Az Egyházkerület Presbitériuma hálával emlékezik meg 
népünk, társadalmunk és egyházaink negyvenéves, békés fejlődé
sének eredményeiről; egyházunk Isten előtti felelősséggel kí
ván továbbra is, fokozottan részt venni nemzetünk egysége, 
szocialista társadalmunk lelki-erkölcsi és anyagi előmenetele, 
közös jövőnk építésében.

3. Az Egyházkerület Presbitériuma örömmel hallotta a 
püspöki jelentésből, hogy gyülekezeteink életében a jó irány
ban való fejlődés számos területen jelentkezik; a maga részé
ről is kéri a lelkészeket és minden egyházi munkatársunkat a 
fokozott hűségre az egyház igeszolgálatának és szeretet-szol- 
gálatának minden ágában, továbbá a gyülekezeti, intézményes 
és társadalmi diakónia még erőteljesebb támogatására.

4. Az Egyházkerület Presbitériuma köszönetét mond számos 
gyülekezetünk nagy anyagi áldozatvállalásáért temploma, gyüle
kezeti épületei megújításáért, építéséért; államunk és kül
földi testvéregyházak ilyen irányú segítségéért; és még foko
zottabb lelki és anyagi felelősséget kér minden gyülekezetünk
ben az egyházi szolgálatok ellátásáért, a közegyházi feladatok 
végzéséért és a szegényebb, elsősorban kislétszámú és szórvány
gyülekezetek segítéséért.

5. Köszönöm a püspök (és munkatársak) munkáját.
Isten áldása legyen minden elhatározásunkon!
Budapest, 1985. november 28.
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Dr. Carl Mau
Emancipáció a modern társadalomban -  kihívás 

az egyház felé

Az 1984. július 22-től augusztus 5-ig Budapesten tartott 
Lutheránus Világszövetségi Nagygyűlés az egész világunk és az 
egész keresztyén egyház számára igen jelentős esemény volt. Sokan 
beszéltek és írtak róla már. Jelenleg ugyan sokminden eltúlzottan 
kritikusnak ítéltetik, véleményen szerint eljön majd az idő, ami
kor a budapesti Nagygyűlés pozitív eredményeinek megítélése is 
nagyobb hangsúlyt kap.

Budapest telve volt feszültséggel. Olyan feszültségekkel, 
melyeket keresztyénként és egyházként, - mivel e világban élünk - 
nem kerülhetünk meg, de nem is szabad megkerülnünk. Feszültségek 
voltak Kelet és Nyugat, Észak és Dél, férfiak és nők, idősek és 
fiatalok, feketék és fehérek között. Mindezek a feszültségek azért 
voltak érezhetők, mert a Nagygyűlésen jelenlévők magukkal hozták 
azokat. Ezek ugyanis olyan feszültségek, melyek társadalmainkban 
mindenütt jelen vannak. Éppen ezért ezek az egyházak számára minden
képpen kihívást jelentenek, amennyiben az egyházak válaszolni akar
nak a világ által felvetett kérdésekre. Ha azonban az egyház meg
próbál kimenekülni a világból - mint azt oly gyakran meg is tette -, 
a modern társadalom kihívásai felé vakká és süketté lesz. Ez pedig 
azt jelentené, hogy legfontosabb feladatának, a missziónak nem tesz 
eleget. Akkor azonban már nem is nevezhető Jézus Krisztus egyházának.

Témánk feldolgozása során tehát az "emancipáció" kifejezést 
használtam. Némelyek számára talán már maga a szó is egyfajta ki
hívást jelent. Természetesen használhattam volna a "felszabadítás" 
kifejezést is. Célom mindenesetre az, hogy a Lutheránus Világszövet
ség budapesti Nagygyűlése interpretálása során rámutassak arra, hogy 
a modern társadalmaknak az emancipációval és felszabadítással kap
csolatos erőfeszítései nagyon is érintik az egyházat, mert azok 
kihívást jelentenek számunkra és új feladatok elé állítanak.

A Lutheránus Világszövetség VII. Nagygyűlésén az elmúlt évben 
Budapesten elhangzott véleményeket én magam egy olyan folyamat 
barométereiként és szeizmográfjaiként értelmezem, amely minket 
a mában kényszerít megválaszolására.

Második lépésként meg kell vizsgálnunk a fent említett..prob
lématerületek bibliai összefüggéseit.

A harmadik részben a budapesti Nagygyűlés határozatai vizs
gálom és kommentálom, még pedig a már korábbi állásfoglalások 
fényében.

Végül megpróbálkozom néhány olyan feladat megfogalmazásával, 
melyeket a jövőre nézve különösen fontosnak tartok.

141



A. Nagygyűlés folyamán több olyan problémakör adódott, 
melyről heves viták folytak. Első célként emelném ki azt a 
vitát, mely a 6. Munkacsoport beszámolóinak kétszeri felolva
sását követte. Ez a munkacsoport a nők és a férfiak egyházban 
és társaöa-i-omban kívánatos partneri kapcsolatával foglalkozott.
Ez a beszámoló többek között síkra szállt annak érdekében, hogy 
a Lutheránus Világszövetség határozathozó szerveiben a női képvi
selet meghatározott arányszámokat érjen el.

Erre azt válaszolták: néha lehetetlent kell követelni, hogy a 
lehetséges elérhető legyen, de az egyenlőség nem számarányok kér
dése. Éppen az lenne ugyanis szexizmus, azaz nemi előítélet, csak 
éppen fordított előjellel. Mindkét nem mindenfajta adománya ugyanis 
az egész közösség hasznára fordítódik. Ugyanakkor a nők közre
működésükhöz nagyobb teret igényelnek.

A számarányokat illető ellenvetésre adott válaszokból fogal
mazódott meg a kérdés: lehetséges lenne, hogy a Szentlélek aján
dékai kizárólag a férfiakra korlátozódnak? Természetesen a Szent
lélek hívását a nők is meghallják. Éppen ezért a Nagygyűlés nem 
zárhatja be kapuit a nők előtt, de még csak azt sem teheti, hogy 
félig nyitja meg. Ha a Nagygyűlés Urát akarja követni, a felsza
badítás irányában kell lépéseket tennie. Minden olyan gyakorlat 
megszüntetendő, mely bárki számára akadályozza azt, hogy Krisz
tust megtalálja. Ebben pedig igenis, bizonyos mércét jelentenek 
még a számarányok is.

Ebben az összefüggésben egy másik vélemény is igen érdekes 
volt. Ez a hozzászólás hangot adott a gyülekezetek azon kérdésé
nek, hogy a Szentlélek különféle ajándékai miképpen működnek 
egymással együtt. A Krisztus Testéről megrajzolt páli kép sze
rint a lelki ajándékok bár különbözőek, mégis egyenértékűek.
Az egyházon belül sikeresen meg kell hogy valósuljon ezen aján
dékok együttműködése és harmóniája. A felszólaló, - úgymond - 
nem tudja elképzelni, hogy a Lélek munkája "matematikailag meg
fogalmazható viszonylatokkal" mérhető lenne. Ugyanakkor a nők* 
joggal elvárhatnak olyan egyértelmű kijelentéseket, melyre hi
vatkozhatnak minden olyan esetben, amikor megpróbálják akadá
lyozni őket a teljes jogú felelősségvállalásban.

A végére hagytam egy olyan hozzászólást, mely a számszerű 
részarányok kérdését egy másik problémafelvetéssel kapcsolta 
össze, nevezetesen azzal a ténnyel, hogy a Nagygyűlés elfogadott 
egy olyan szabálymódosítást, mely a kölcsönös szószék és úrvacso
rái közösséget mondja ki. Ez pedig magában foglalja azt az igényt, 
hogy minden tagegyház minden szószéke és oltára nyitva álljon egy 
másik tagegyház minden lelkésze és lelkésznője előtt. A valóság
ban azonban nem így áll a helyzet, tekintettel a délafrikai 
faji megosztottságra, vagy bizonyos egyházak azon gyakorlatára, 
mely a nők felszentelésével és a női lelkészek helyzetével kaD- 
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Áttekintve ezt a néhány véleményt, egy aiaptencencia már most 
felismerhető - s ebben minden bizonnyal társadalmi jellegű kérdés- 
felvetések is szerepet játszanak-, hogy ti. itt valójában az egy
házon belüli közösség kérdéséről van szó. Csakis ott, azaz az egy
házi közösségen belül szűnnek meg azok a különbségek, melyeket sa
ját kultűrális tradíciónkból, vagy társadalmunkból talán magunkkal 
hoztunk. Eközben nem egyszerűen az történik, hogy mindnyájan egy
formák lennénk, hanem csak az, hogy minden egyes ember valami 
specifikus lelki adománnyal rendelkezik. S természetesen minden
ki arra törekszik, hogy ezt a lelki adományát elismerjék és mél
tassák, s hogy azt az egyház egész működésének hasznára kamatoz

tathassa. A hozzászólások többsége azoknak a strukturális vagy 
tradicionális nehézségeknek és akadályoknak a megszüntetése mellett 
szállt síkra, melyek az egyház szolgálatában való teljes jogú része
sedést még mindig lehetetlenítik. Ezt a szándékot illetően valójá
ban mindenki egyetért, akit idéztem. Csupán abban mutatkoznak bi
zonyos' eltérések, hogy melyek azok a konkrét módszerek, melyeknek 
segítségével ez a cél elérhető.

A fenti megfigyelés, hogy ugyanis itt a közös szolgálat útjá
ban lévő akadályok leküzdéséről van szó, csak újabb bizonyítékot 
nyer akkor is, ha a 7. Munkacsoport jelentését vizsgálom. Ez a 
csoport a fiatalság egyházban és társadalomban betöltött szerepé
vel foglalkozott. Az e munkacsoport jelentésének vitája alkalmá
ból felvetődött egy változtatási javaslat, mely azonban nem nyert 
elfogadást. E szerint "mind a tagegyházak, mind pedig a Lutheránus 
Világszövegség Tanulmányi Osztályának részéről helyzetelemzéseket 
és tanulmányokat kellene kidolgozni, melyek azzal foglalkoznának, 
hogy miképpen részesedhet nagyobb mértékben az ifjúság az egyházat 
és a társadalmat érintő döntési folyamatokban. E tanulmányok cél
ja konkrét intézkedések és javaslatok kidolgozása.”

Jelen tanulmányom harmadik részében fogom majd a Nagygyűlés 
egyik"határozatát idézni, mely világosan felveti a fiatalok parti- 
cipációjának kérdését. De már most hadd említsem meg, hogy az 
előbb idézett változtatási javaslat véleményem szerint ugyanazt a 
tendenciát mutatja. Kifejezésre juttatja ugyanis azt az igényt, 
hogy kívánatos lenne az egyház döntési folyamataiban jobban ré
szesedni, még pedig éppen azokon a pontölíöft, áhö'l az egyház jövő
beni szolgálatának súlypontjait határozzák meg. Hiszen mindenki, 
aki képességeivel ezt a szolgálatot akarja elősegíteni és részt 
akar venni abban, kell, hogy a célok kitűzésének is részese lehes
sen. Teljesen természetes, hogy a fiatalok beleszólást igényelnek 
azokba a döntéshozatalokba egyházon belül, melyek az ő saját jö
vőjüket érintik.

II.
Isten gyermekeinek ilyenfajta egyenjogúságának megalapozásához 

különös jelentőségű Gál 3,28:"Krisztusban tehát nincs többé sem 
zsidó, sem görög, nincs sem szolga, sem szabad, nincs sem férfi, sem

csolatos. Fel kell ismernünk, hogy a nők diszkriminációja is bűn.
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nő, hanem mindnyájan egyek vagytok a Jézus Krisztusban." Budapesten 
e textust az a Munkacsoport idézte, amelyik a fogyatékosok egyházi  
szolgálatának kérdésével foglalkozott, ők fűzték h o z z á :"...sem 
fogyatékos, sem egészséges..."

Mekkora érvényességi köre van ennek a bibliai kijelentésnek? 
Talán szakszerű megalapozása lehet azoknak a törekvéseknek, melyek 
minden gyülekezeti tag azonos beleszólási jogát tűzik ki célul.
Az emancipáció ugyanis arra törekszik, hogy minden keresztyén a 
neki ajándékozott képességekkel részt vehessen az egyház szolgá
latában és ennek megfelelően a döntések meghozatalában is része
süljön.

Az idézett kijelentést Pál apostol akkor teszi, amikor a tör
vény jelentőségéről gondolkodik. Eközben a hívőknek olyan gyüleke
zetéhez szól, akik a zsidóság törvényétől ugyan már Krisztushoz tér
tek, mégis meg kell hogy tanulják, hogy saját erejükből nem állhat
nak meg Isten előtt:"Tehát a törvény nevelőnk volt Krisztusig, hogy 
hit által igazuljunk meg"(Gal 3,24). a törvényen tenát túl vannak és 
a hit szaoadságából élnek. Hogy a hitnek ezt a szabadságát jellemez
ze, teszi Pál az idézett “kijelentést, hogy ti. mindazok, akik Isten 
gyermekeinek tekintik magukat, a régi különbségeket és akadályokat 
legyőzni képesek.

Egyesek még azt is föltételezik, hogy itt utalás történik 
valamifajta önálló "női tradícióra", mely a János által alapított 
kisázsiai gyülekezetekben fejlődött ki (Vö. Uwe Gerber:"Feministische 
Theologie",ThLZ,109.Jg.,So.574kk). E textus utópiája egyszer vala
mikor tehát valóság lehetett és mutatja azt, hogy a patriarchális 
uralmi viszonyokat a keresztyének nem ismerték el, ill. hogy azo
kat nem is szabad elismerni: “A házi-gyülekezetekben ez az egali- 
tárius erkölcs megvalósult. Az új család férfi- és nőtestvérei 
visszautasítottak mindenfajta hierarchikus uralmat"(u.o.).

Ez a végkövetkeztetés a Biblia feminista interpretációjából 
adódik. Ez az interpretáció a társadalom alapvető újraformálását 
tűzi ki célul. "A nők ma már nem elégednek meg azzal, hogy csak a 
rendekben gyakorolhassanak szeretetet, miközben a politikai és 
szociális terület ettől érintetlen marad, ők fölfedezték a szere
tet forradalmi erejét és felelősnek érzik magukat a szociális 
igazság teremtési rendeken belüli megvalósításáért. Tudatában van
nak annak, hogy bizonyos beidegződések megváltoztatása a szociális
társadalmi igazságosság érvényesülése érdekében gyakran a múlttal 
való fájdalmas szakításokkal is jár. A nők felszabadításával egyi- 
dőben síkraszállnak az osztályok és fajok felszabadításáért is, s 
ebben a felszabaaítási teológia alapelveit követik.“...Már itt a 
földön elkezdődik Isten Országa megvalósulása, s így a keresztyének 
arra vannak hivatva, hogy az eljövendő igazságosságot már itt érvé
nyesítsék és éljék.”(Elisabeth Moltmann-Wendel, epd-Dokumentation 
25/1978.12k o.).



Ez az idézet olyan gondolatokat tartalmaz és olyan területek
re mutat rá, amely területeken a Lutheránus Világszövetség már évek 
óta aktív tevékenységet fejt ki. Ez azt jelenti, hogy témánk össze
függésben van az Afrika déli részével kapcsolatos elkötelezettsé
günkkel és azokkal a határozatokkal is, melyek ezzel összefüggésben 
többek között Budapesten is születtek. Gondolatmenetünkben a későb
biekben erre még visszatérünk.

Mielőtt azonban a Budapesti Nagygyűlés határozatait interpre
tálnám, további exegetikai megállapításokat tartok szükségesnek.
Ez már csak azért is szükségszerű, mert néha úgy tűnik, hogy fél
beszakadtak azok a beszélgetések, melyek a Biblia kezelésének 
különböző lehetséges módszereivel foglalkoztak. Itt van pl. a 
feminista bibliamagyarázati módszer, mely egyértelműen szembenáll 
az általunk ismert tradicionális magyarázati módszerrel. Ezt mu
tatja az az interjú, melyet nemrég von Keler württenbergi püspök
kel készítettek. Azoknak a kérdéseknek a megválaszolása közben, 
melyeket neki a Württenbergi Tartományi Egyház és az Egyházak 
Világtanácsa kapcsolatáról feltettek, egy nagyon érdekes kijelen
tést tett. "Mi a helyzet a Szentírás autoritásával? Megengedhető-e 
az ún. kontextuális teológia számára a hangsúlyok olyan mértékű 
eltolása, hogy gyakorlatilag ez a vonatkozás, tehát a világ, a 
kinyilatkoztatás tartalmának urává váljék? Ha a Szentírás nem azt 
nyújtja, amit mi politikai szituációnkból eredően és emberileg 
talán megérthető módon tőle elvárnánk, akkor szabad-e vele szem
beszegülnünk?!" (epd-Dokumen tation 4a/1985.6.o.). A már említett 
végkövetkeztetések mellé a továbbiakban tehát egyéb exegetikai 
felismeréseknek is helyt szeretnék adni a már idézett bibliai 
szakaszon túl (Gal 3,28). Remélem, hogy ezek nem lesznek meggyanú- 
síthatók az egyoldalú "férfivonatkozás" vádjával.

A Gal 3,28-ra történő utalás ugyanis az Isten gyermekei új 
közösségének bázisa felőli kérdéssel egészítendő ki: miért van 
az, hogy az egyházban a régi elválasztó különbségek megszűnnek?

A Galata levélnek ezeket a megállapításait a Római levél 6. 
fejezetében írtakkal kell egybevetni. Ott utal ugyanis Pál a ke
resztyén szabadság alapjaira. A keresztségről szól, mint arról 
az eseményről, mely az embert megváltoztatja. A keresztségben és 
a keresztség által történik a keresztyének felszabadítása. Akik 
előtte a bűn rabjai voltak, most e bűntől szabaddá lettek. A 
szabadság ellenben azt jelenti - s itt Pál az élet titkainak 
mélyébe enged betekintést -, hogy ez a szabadság egyszersmind en
gedelmességet is jelent az iránt a nagyobb és erősebb hatalom i- 
ránt, mely hatalmasabb, mint a bűn volt. Ezt olvassuk: "...ha 
valakinek átadjátok magatokat szolgai engedelmességre, akkor en
gedelmességre kötelezett szolgái vagytok annak, mégpedig vagy a 
bűn szolgái a halálra, vagy az engedelmesség szolgái az igazság
ra? De hála az Istennek, hogy csak voltatok a bűn szolgái, de 
szívetek szerint engedelmeskedtetek annak a tanításnak, amelynek 
követésére adattatok! Miután tehát megszabadultatok a bűntől, az
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igazság szolgáivá lettetek"(Róm 6,16-18). Pál itt a "szolga" ki
fejezésre az akkori "doulos" szót használja("rabszolga"), hogy 
rávilágítson a Krisztussal való viszony igazi lényegére. Én ezt 
a kifejezést, más egyébhez hasonlóan, mint pl. az "úr" (kyriosz- 
despotes) kifejezést, nem szívesen akarom feladni. Ugyanakkor - 
s itt térek rá a feminista exegézisre - mai látásunk szerint szük
séges, hogy ezek a kifejezések megváltozott, új értelmezést nyerje
nek. Már Pál apostol is rámutat a Krisztus melletti személyes dön
tés fontosságára. Az evangéliumban megígért szabadság csak azokat 
tudja igazán megnyerni, akik a Krisztusban nyilvánvalóvá lett meg
váltó isteni cselekvésben teljes szívükkel bíznak. Ez a "tökéletes 
bizalom" jelenti a Krisztushoz tartozást, "-...amely által egészen 
az övé leszek és neki szolgálok." (Luther Második Hitágazathoz írt 
magyarázata a Kis Kátéból)

Hadd fűzzek ehhez az alapigazsághoz még néhány további megjegy
zést, melyek egyszersmind a "bűn" mibenlétére világítanak rá, de 
ugyanakkor összefüggésben állnak a már említett Gál 3-mal és a 
"törvény" szerepével.

Pál apostol éppen úgy, mint az egész Újszövetség is, tudja, 
hogy mi emberek olyanok vagyunk, akik önmagukat a saját kezükbe 
akarják venni és a maguk megvalósítását önmaguk szeretnék elvégez
ni. Saját magunk életének fenntartásáért küzdünk. Ehhez sokminden 
tartozik, amit manapság önmegtalálásnak, identitáskeresésnek, vagy 
emancipációnak nevezünk. Ugyanakkor Pál apostol, mint az egész 
Újszövetség, azt is tudja, hogy ezek a fáradozások hiábavalóak. Nem 
vezetnek eredményre. Mindaz, amit mi a kezünkbe vehetünk, az végül 
is nem egyéb átmenetiségnél és múlandóságnál. A halál tartozéka.
S éppen ehhez a felismeréshez a zsidó törvény érvényességének a 
vizsgálata segített el. A törvény előírásai és rendelkezései 
ugyanis még mindig csak a saját erőbevetésemet motiválják és 
igénylik. Ezáltal azonban a törvényt betartani akaró ember végül 
is nem Istent szolgálja, amint azt feltételezi és hinni szeretné, 
hanem titokban csupán saját egyéni akaratát. Ezért lehetséges, 
hogy Pál ezt az egész folyamatot bűnnek ítéli, amint azt Hóm 6- 
ből hallottuk. Bűnnek minősül az embernek az az aggódással telt 
törekvése, hogy jaj, csak nehogy megrövidüljek, jaj, csak maga
mat el ne veszítsem.

Ebből az aggódó szorongásból azonban szabadság csak akkor 
születhet, ha magunkat Krisztusra bízzuk. Minden egyéb legfeljebb 
csak palástolja ez összefüggéseket, nem szabadít azonban fel belő
lük. Az emancipáció is, mint olyan, ezen a területen reked meg, 
s ezt Pál joggal bűnnek nevezhetné. Azonban a keresztyén szabad
ság perspektívája nyílik meg azok számára - ismételten mondom -, 
akik magukat Krisztusnak átadják és őt követik. S ez történik 
a kereszteléskor. Azáltal lettünk "engedelmesek az igazság iránt". 
Pál, a már idézett Római levélbeli szakaszban, amikor az engedel
messég mibenlétét taglalja, egészen konkrétan hivatkozik arra a 
tananyagra, melyet a megkeresztelendők tanultak, s ami mellett 
bizonyságot tettek keresztelésükkor! (Vö. ehhez Schlier,ThWNT II. 
492-500.o.kk)
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Azt hiszem, hogy ezeket az összefüggéseket világosan kell 
látnunk. A Krisztussal való eggyé válásnak ebből a bázisából 
születik meg ugyanis Isten gyermekeinek egyenlősége. Ez mindazok 
egyenlősége, akik Krisztust követik. Mindnyájan különböző adott
ságokkal gazdagítják ugyan a közösséget, de az egyháznak ezt a. 
közösségét mint egyenrangú megajándékozottak szolgálják. Megis
métlem tehát tézisemet: felszabadítás az egyházban azt jelenti, 
hogy mindenki egyenértékűen részesedhet az egyház szolgálatában, 
s ez egyszersmind azt is jelenti, hogy ellene van mindenfajta 
hamis megkülönböztetésnek és alárendeltségi viszonynak, mely 
elhomályosítaná a közös Urnák való tulajdonképpeni alárendeltségi 
viszonyunkat, akit mi a szolgálatban akarunk követni.

III.
Tisztáztuk tehát az előfeltételeket. Konfrontálódhattunk a 

bibliai igazságfelismerés dimenzióival. Most forduljunk azok felé 
a szövegek felé, melyek a budapesti Nagygyűlésen születtek. Ezek 
a szövegek két döntő vonatkozásban nevezik nevén a bűnt. Mindkét
szer azoknak a strukturális összefüggéseknek a vonatkozásában, 
amelyeknek eredménye az elnyomottak identitásáért érzett felelős
ségünk:

"Az újszövetség korától kezdve az asszonyok igen fontos sze
repet töltenek be az evangélium továbbadása folyamatában. Ma is 
ők teszik ki a világot átfogó keresztyén közösség tagjainak több
ségét. Az egyház bizonyságtétele és szolgálata mégis akadályozva 
van azáltal, hogy nem minden tag lelki ajándékát méltatják azono
san és nem minden tag értékét ismerik el egyenértékűnek. Az evan
gélium továbbterjesztése és az egyházak meggazdagodása érdekében 
a szexizmus bűnét, mint ami a nőket az egyházban és a világban 
történő teljes participációban megakadályozza és korlátozza, fél
re kell tenni az útból és le kell győzni" (6.Munkacsoport Hivata
los jelentése, 236.o.).

"Mi magunk s azok a társadalmak, melyben élünk, meg vagyunk 
fertőződve a rasszizmus bűnétől. Ezért van az, hogy az LVSz és 
annak minden tagegyháza a rasszizmus betegségében szenved. Mi 
bevalljuk a rasszizmus bűnében való részességünket. ...Felszólít
juk egyházainkat, vizsgálják meg életüket, ismerjék be vétkes
ségüket a rasszizmus bűnében és jobbítsák meg életüket"(Határo
zatok 10.10. u.ott 259 k.o.).

A bűnnek ilyen egyértelmű identifikációját a vita folyamán 
volt aki kritizálta, mondván, hogy fennáll annak a veszélye, hogy 
mindazok, akik a bűnt ilyen pontosan körülírják, meghatározzák és 
harcolni akarnak ellene, magukat e bűntől mentesnek tartsák. Az 
egyházban pedig csak bűnös nők és bűnös férfiak, megigazult nők 
és megigazult férfiak utasíthatják egymást rendre! A bűn inkább 
valamiféle titok, melyben hinnünk kell. - Ismétlem tehát: ez a 
magatartásforma, mely minket a romlásba és a halálba vezet.
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Von Keler tartományi püspök ezzel kapcsolatban- mondja a már idézett 
interjúban: "A Gonosz ellenben titokzatos módon nem hagyja magát 
lokalizálni. Újra meg újra más és más formát vesz fel. Az Újszövet
ség, közelebbről a Zsidó levél szerinti "minket megkörnyékező bűn" 
(Zsid 12,1) valami olyan, ami minket állandóan átölel. A teológia 
tud az eredendő bűnről. S innen elindulva tudja azt is, hogy puszta 
jóakarattal az ember nem teremtheti meg az üdvösséges világot. Az 
akarnokság e tébolya vereségünkhöz is vezethet"(epd-Dokumentation 
4/a/1985.3.o.).

Az ilyenfajta kritikák igen nagy veszélyeket látnak. Én azon
ban hiszem azt, hogy Budapest nem ezt a zsákutcát választotta. Csu
pán annyi történt, hogy a Nagygyűlés félreérthetetlenül kifejezés
re juttatta meggyőződését, mégpedig úgy, hogy azt senki ne enged
hesse el a füle mellett. Bűneinket ezért konkrét formában nyilvání
tottuk ki. Ezért volt az, hogy nők és fiatalok a képviseltség 
konkrét számadataira kérdeztek. Ezért függesztették föl két tag
egyház tagságát. A mindezen elhatározások mögött meghúzódó tulaj
donképpeni indítórugö azonban nem más, mint az, hogy az egyház 
közösségében minden ember egyenlő módon részesedhessen és adott
ságait egyenlő mértékben megoszthassa. A következőkben azokból 
a határozatokból mutatok be néhányat, melyek e fenti meggyőző
dést igazolják.

A Nagygyűlés elhatározta, hogy különös hangsúlyt helyez azon 
nők kiképzésére, akik az egyház nők között végzett munkájában, 
vagy női szervezetekben foglalkoztatottak (6.3.1.), de általában 
is lépéseket tesznek annak érdekében, hogy a vezetők kiképzési 
programjainak tervezése és lebonyolítása közben (6.3.2.) a rész
vételi arány szempontjai ne szenvedjenek csorbát. Továbbá meg
állapodtak olyan speciális kutatási feladatokban, melyek antro
pológiai kutatási témák tanulmányozását segítik elő. Ezeknek a 
tanulmányoknak azt kellene megmutatniuk, hogy milyen hatást gya
koroltak a különböző kultúrák és tradíciók a jelenlegi társadalmi 
modellekre, különös tekintettel az egyenlő részesedés és a partner
ség problematikájára. Ezáltal lehetőség lenne olyan ismeretekre 
szert tenni, hogy miként lenne megvalósítható a férfiak és nők 
identitása a különböző társadalmakban. Ugyanakkor az is feladatuk 
lenne, hogy mindezt bibliai és teológiai interpretációval megala
pozottan végezzék el. (6.5.1.) . Egy ilyen interpretációt próbál
tam én magam is adni a Gál 3 és Róm 6-tal kapcsolatos fejtegetése
immel. Ezennel ezt vitára bocsátom. Természetes az, hogy az ilyen
fajta, új munkamódszereket igénylő kutatási feladatokkal el kell 
érnünk egészen azokig a gyülekezetekig, akik a participációt ma
guk már megvalósították és figyelembe vették (6.5.2.). Az ilyen 
kezdeményezés is megvilágosító erejű lehet az általam elmondottak
ra nézve. Kooperáció, együttműködés és egymás kiegészítése cím
szavak ugyanis, nem elegendő, ha csupán felsoroltatnak, mint kö
vetelmények egy-egy megismerési folyamat befejezéseként. Inkább 
az a jó, ha ezek már kezdettől meghatározzák a kutatási folyama
tot. Csak ott, ahol minden ember egyenértékűségének tényét és a
Krisztusnak való egyenlő alávetettséget ab ovo felismertük, ott 
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lehetséges csak az, amit Gal 3-nan Pál tesz, hogy ugyanis az 
egyenlőség egész kérdését az egyházban teljesen magától értődőén, 
mintegy mellékesen éppen csak érinti! 

A 7. munkacsoport jelentésével kapcsolatos határozatok is 
alátámasztják feltételezésünk jogosságát. Ez a Munkacsoport a 
fiatalok egyházban és társadalomban betöltött szerepével fog-  
laikozott. Ebben megfogalmazódik az a követelés, mely szerint 
lehetővé kell tenni, hogy "a fiatalok részt vehessenek egyházaik 
döntési folyamataiban, továbbá abban, hogy egyházunkban minden 
szinten átvehessenek felelősségteljes feladatokat", s hogy kikép
zésben és továbbképzésben részesedhessenek (7.2.1.-7.2.3.)(Vö. 
Offizieller Bericht,242.o.). Az egyenlő participáció vonalára es
nek azok a fáradozások is, melyek annak érdekében történtek, hogy 
a fiatalok képviselhessék magukat a különböző bizottságokban és 
a Végrehajtó Bizottságban. Magától értődő dolog, hogy sók hatá
rozat túlhaladja a belső egyházi kereteket. Érvényesek ugyanis ezek 
társadalmunk egész szervezetére vonatkozólag is, a békére vonatko
zólag is, de a környezetvédelemre vonatkozólag is. De hadd legyen 
szabad itt nekem csupán az egyház életében való részesedés kérdé
sére koncentrálnom, mint ahogy az a Nagygyűlés vitái folyamán 
elhangzott és már idézett vélemények tükrében megjelenik.

Láttuk tehát, hogy Budapesten olyan határozatokat fogalmaztak 
meg, melyeknek célja, hogy mindenki számára lehetővé tegyék a spe
cifikus adottságaikkal való konkrét részesedést. Éppen ezeknek a 
konkrét teendőknek a vonalán látom feladatainkat az elKövetkezendő 
jövőben, ezt megelőzően azonban még egy sajátságos problémakörre 
hadd legyen szabad rámutatnom. Eddig ugyanis tudatosan csak azokat 
a pozitív kijelentéseket ragadtam ki, melyek a participáció szük
ségességét hangsúlyozzák. Természetesen vannak olyanok is, amelyek 
még mindig különböző előítéletek rabjai, s amelyek ezáltal akadá
lyozzák a participációt. Ha valami mellett elköteleztük magunkat, 
szükséges, hogy egyúttal állást foglaljunk bizonyos dolgokkal 
szemben is. Ez történik pl. akkor is, amikor a bűn lokalizálásá
ról van szó.

Utalhattam volna a 6. Munkacsoport egyik határozatára, mely 
egyrészt a nők ellen irányuló hatalmi struktúrák, másrészt általá
ban a társadalmakban uralkodó hatalmi struktúrák analizálását sür
geti (6.6.). Már ez a határozat is szemügyre vesz néhány olyan 
szituációt, amelyben az ellenállás, vagy akár zendülés a keresz
tyén egyház hátteréből egyenesen szükségszerűnek látszik. Most 
azonban inkább egy olyan határozatra szeretnék rátérni, mely 
a Nagygyűlésen különösen éles vita tárgya volt, s amely témánk 
összefüggésében föltétlenül említést érdemel.

A Nagygyűlés két dél-afrikai egyház tagságát suspendálta, azaz 
felfüggesztette, mivel azoK nem vállalnak közösseget fexete bőrű 
keresztyénekkel és más fekete egyházakKal. Nem szabaa arról meg- 
feledkeznünk , hogy ezt az elhatárolást és velük szembeni ellenállást
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tizennégy olyan év előzte meg, ami közben folyamatosan kérték 
őket arra, hogy tegyenek eleget Isten gyermekei egyenlő rész
vétele elvének. Hozzá kell tenni még azt is, hogy ez a határo
zat nem szakítja meg velük a közösséget, hanem éppen a közösség 
érdekeit akarja szolgálni, s egyúttal fölajánlja nekik: a Nagy
gyűlés felhatalmazza a Lutheránus Világszövetség Végrehajtó 
Bizottságát arra, hogy "az érintett egyházak tagságának felfüg
gesztését tekintse semmisnek, mihelyt azok megfelelő intézkedé
seket foganatosítanak annak érdekében, hogy az apartheid elvi 
és gyakorlati feltételei az egyház és a gyülekezetek életében 
megszűnjenek”, továbbá "hogy a délafrikai lutheránus egyházaknak 
az ilyen irányú fáradozásához minden segítséget megadjon és tá
mogassa ŐKet anban, hogy Jézus Krisztus kegyeiméről számot adhas
sanak és a látható egység útján előbbre lépjenek" (vö. u.ott 188.o

E határozat jogosságát is élesen kétségbe vonták és némelyek 
még mindig vitatják. Meg kell mondanom, hogy e határozat fájó szív 
vei született. Szívesebben jártunk volna valamilyen egyéb utat.
A Nagygyűlés ellenben arra a döntésre jutott, hogy ez a döntés 
a szükségszerű. Csak egy vonatkozásra hadd mutassak rá. Ez az 
aspektus összefüggésben van azzal, amit az előbbiekben az egy
ház közösségéről mondtam abban az értelemben, ahogy azt Pál 
apostol látja.

A fenti határozatot követő vita folyamán világossá vált, 
hogy délafrikai testvéreink, férfiak és nők, egyebet sem tehet
nek, mint hogy szenvednek, Bőrük színe miatt szenvedik el a 
diszkriminációt. A szenvedésnek ettől a "tűzvonalától” a fehér
bőrű egyháztagok távol tarthatják magukat. Tehetik ezt akár egyé
nenként, akár pedig csoportosan, amikor is fenntartanak egy olyan 
különálló egyházat, mely bár ugyanazon felekezethez tartozik, mint 
a feketéké, de azok szenvedésével nem vállalnak közösséget. Feke
te testvéreink kérése nem egyéb, mint hogy valósuljon meg végre az 
egyházban a valódi közösség - s mint mondottuk, már tizennégy éve 
kérik ezt! -, ill., hogy ezzel a közösségvállalással mutassák meg, 
hogy van bátorságuk szenvedéseikkel is közösséget vállalni.

III. 1.
Ezúttal egyszer hadd szakítsam meg ez előadás gondolatmenetét 

Gondolatmenetem kereteire már előadásom kezdetén utaltam, hogy ti. 
ezúttal a célom nem más, mint a közösség különböző formáinak 
vizsgálata, még pedig ahogy az az egyházon belül jelentkezik. Most 
azonban ki kell térnem azokra a következményekre is, amelyek az 
egyházi közösség megléte folytán a társadalomban alakulnak ki.
A délafrikai ügyben történő fáradozásaink példája megmutatja 
ugyanis, hogy fekete testvéreink szenvedését nem az okozza, hogy 
ők keresztyének. Hanem inkább az a tény, hogy feketék. Már pedig 
ha mi az egyházban, közösségvállaiásunk következményeképpen meg
szüntetjük ezt a szenvedést, olyan jelet tudunk felmutatni a tár
sadalomnak, hogy lehetséges szembeszállni adott feltételekkel,
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igen, akár egy társadalom állami törvényeivel is! így hatásunk 
e társadalomban felszabadító jellegű.

Az általam elmondottak itt állnak kapcsolatban azzal, amit 
Moltmann-Wendel asszonytól idézhetek: "A nők tisztában vannak az
zal, hogy bizonyos beidegződések megváltoztatása és a szociális 
igazságosság megteremtése a múlttal való - sokszor fájdalmakkal 
teli - szakítással jár együtt. A nők felszabadításáért folytatott 
küzdelemmel egy időben síkraszállnak az osztályok és fajok fel
szabadításáért is a 'felszabadítási teológia' alapelveinek meg
felelően.” A valódi egyházi közösség kialakítása után ilyen 
következményektől nem kell tartanunk, hiszen az egész a közös 
Krisztusnak való alávetettségünk égisze alatt történik. Az ő 
kezétől, a Feltámadott kezétől indítottaknak tudhatjuk magunkat.

Egy különbségre kell itt rámutatnom: az lehetséges ugyan, 
hogy hitünKbői eredően felszabadultan cselekszünk, az evangélium 
szellemének megfelelően, s ennyiben jogos a felszabadítási teo
lógia, ugyanakkor ezzel a hitből felszabadult cselekvéssel nem 
az Isten Országát építjük! Ez a különbségtétel igen fontos. Hi
szen Isten Országa, melynek eljövetelében reménykedünk, minden 
emberi lehetőségünket és elképzelésünket felül fogja múlni. Ennek 
ellenére kötelességünk az, hogy az eljövendő Ország rendje szerint 
próbáljuk jelen világunk arculatát is formálni, azaz a béke, az 
igazságosság és a szeretet szellemében.

E ponton vehetjük hasznát az előbb betoldott gondolatnak. 
Annak, amikor mondtam, hogy fekete testvéreink Dél-Afrikában azt 
kérik a fehérektől, hogy legyen bátorságuk szenvedéseikkel is 
közösséget vállalni. Aztán kitértem arra, hogy ennek a keresztyén 
közösségvállalásnak olyan konzekvenciái is vannak, amelyek társa
dalmunk szolgaiasltó és igazságtalan struktúráinak történő ellent
mondás formájában jelentkeznek.

Hitből fakadó mély meggyőződésünk forog mindebben kockán. 
Valami ilyenről beszél Pál is egyszer, amikor keresztyénként, vé
gigtekint addigi életén, s megállapítja, hogy hite miatt bizony 
sok nehézségen kellett túlesnie. De nem futamodott meg előlük, 
kiállta a próbákat, s ez a tapasztalata teszi őt képessé arra, 
hogy másoknak - a levél címzettjeinek - segíteni tudjon. Azonnal 
megértette, hogy az addig megtett út - mi talán azt mondanánk 
"Kerülő” - szükséges volt: csak a megfeszített Krisztus dicsősé
gében fogoK részesülni, mert előtte a kereszthez vezető útjának 
is részese voltam!

Mindvégig Krisztus követéséről beszéltem. Némelyek megkérdez
hetik, hogy tkp. mit is jelent ez. Egészen pontosan azt jelenti: 
nem ódzkodni a kereszt és a szenvedés útjától sem, hiszen Krisztus 
is azt járta. Pál mondja: meghalni Krisztussal, hogy vele együtt 
élhessünk(Róm 6). Ezt jelenti Krisztusnak való alávetettségünk.

151



A Krisztussal! való közösségünk győzi le s hagyja maga 
mögött szokásos önfenntartásunk és identitásvágyunk miatti 
aagódásainkat. Ahoi a Krisztussal járt közös úton Isten minden 
gyermekét magába foglaló új közösség sarjad, ott az Ki kell, hogy 
hasson a közösen vállalt szenvedés idejére is. Éppen erről a 
szenvedésben vállait közösségről beszél Pál i s a m i l y e n  bőség
gel veszünk részt a Krisztus szenvedésében, Krisztus által oly 
bőséges lesz a mi vigasztalásunk is. Ha szorongathatunk, ez a ti 
vigasztalásotokért és üdvösségetekért van; ha vigasztalhatunk, 
az a ti vigasztalásotokért van, amely erős ugyanazoknak a szenve
déseknek az elhordozására, amelyeket mi is szenvedtünk."(2 Kor 
1,5-6) Pál tehát a Krisztussal való együtt szenvedésre szólít 
fel minket.

Délafrikai keresztyén testvéreink sem tettek egyebet. Csak 
kérik fehér testvéreiket ugyanazoknak a szenvedéseknek türelmes 
vállalására, amely szenvedéseket nekik hordozniuk kell. Vállalá
sára s nem pedig tartózkodásra. A Lutheránus Világszövetség nem 
helyezkedhetett még tovább várakozó álláspontra, s kerülhette meg 
a konkrét cselekvést. A dorgálásnak ez az egyértelmű szava egy
szerűen elkerülhetetlen volt azok felé, akik ott a szenvedő több
séggel nem vállalnak szolidaritást.

Budapesti határozatainkról és vitáinkról szóló fejtegetései
met tehát összefoglalom: az egyházban a közösségünk egyenrangú 
felek közössége. Olyanoké, akik azt különféle adottságokkal egy
aránt szolgálják. A legfőbb adomány, melyet a Lélek nekünk aján
dékozhat, az a bátorság és képesség, hogy tel merjük venni hitünk- 
ből eredően a nehézségek, üldöztetés és szenvedés keresztjét is. 
Csak és először akkor tűnnek el valóban a görögök és zsidók, a 
férfiak és nők, a feketék és fehérek közti különbségek, ahol és 
amikor egymással és egymásért a szenvedést is vállaljuk.

IV.
Szeretném előadásomat néhány jövőre vonatkozó sürgős feladat 

vázolásával zárni. Egészen röviden, csak sticwortokban utalok 
ezekre. Ahogy ezt már említettem, ezexet a feladatokat a határo
zatok vonalán, azok érvényesítése területén látom.

1. A tagadást és az igenlést nem szabad különválasztani.
Nem elég, ha csupán a múltból magunkkal hozottak ellen folytatunk 
harcot. Ez a harc ugyanis gyakran csak saját elképzeléseink és 
önmegvalósításunk akarására mobilizál. Gyakran még a keresztyéni- 
etlenség határait is súrolja. Ezért azt új közösségünk pozitív 
tartalmával kell kiegészítenünk. Ehhez a szenvedésben vállalt 
közösségünk is hozzátartozhat, ha Isten tőlünk úgy kívánja.

2. A képzés terén megvalósítandó egyenlő esély egy fontos 
kulcsszó. A világ megjobbítása csak akkor lehetséges, ha mi magunk 
is egyre kompetensebbek és munkaképesebbek vagyunk. Tudatosan vá
lasztottam a "munkaképes" (”leistungsfaehig") kifejezést, jól 
lehet, sokak számára talán negatív kicsengése van e szónak. De én
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valóban arra gondolok, hogy illetékesek legyünk és erőfeszí
téseket tegyünk szervezetünkön belüli csoportjaink összetartása 
érdekében, családjaink, gyermekeink, öregjeink érdekében. Van 
egymástól tanulnivalónk. Minden oldal felé nyitottaknak és felve
vőképeseknek kell maradnunk.

3. Akármilyen éles volt is a részvételi arányok körüli vita, 
továbbra is azt akarjuk elérni, hogy vezető testületeinkben, zsi
natainkban és egyházi hivatalainkban igazságos arányok és viszo
nyok jöjjenek létre. Erre tömegeinkben akkor válunk képessé, ha 
hétköznapi munkánk során együtt törekszünk a felszabadult partner 
ség elérésére. Az egyházon belüli igazságos képviseletet s a part 
nerséget nem tekinthetjük a férfinem valamiféle nőket megajándéko- 
zó nagy adománynak, úgy általában. Az együtt dolgozni tudásnak a 
képessége sokkal inkább azon emberek naponként együttműködése 
folyamán alakul ki, akik különböző adottságaikkal naponként gaz
dagítják a mindannyiunkat összefogó közösséget.

Az emancipációnak ez a formája nem egyfajta áldozat, hanem 
már maga is Isten kegyelmi adománya, melyet Jézus Krisztus egyhá
zának megújulására a mi időnkben felkínál. Bár tanulmányom is 
ennek az adománynak az elfogadására bátorított volna!

Fordította:
Bízik László
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Johannes Hasselhorn
Isten műhelye -  a misszionáló gyülekezet 

a népegyházban
A "népegyház” szót, a nép hangsúlyozásával, nem találjuk a 

Bibliában. Ugyanolyan kevéssé áll ott, mint a "szabadegyház”, 
vagy az "önálló egyház" kifejezés. Ahol az újszövetség egyházról 
beszél, ott többnyire egy meghatározott helyen levő gyülekezetét 
ért alatta. A reformátorok nagyon éles különbséget tesznek hamis 
és valóságos egyház között. Az igaz egyház "szívben és lélekben 
való összejövetel”... "lélekben való összejövetel, mert mindegyik 
igét hirdet, hisz, remél, szeret és dicsér, mint a másik”
(Luther Márton WA 6, 222, 35kk.).

1. A népegyház olyan egyház, amely egy ország polgárainak 
többségét magába foglalja.

r.z emberek milliói tartoznak valamely népegyházhoz. Éppen 
ezért szenved a népegyház attól - amitől a többi nagy szervezet, - 
hogy aktív tagok viszonylag kis csoportja, a passzív tagok nagyon 
nagy csoportjával áll szemben. Az embereknek mindig csak egy kis 
csoportja tud aktív lenni. A nagy szervezetek sohasem tudnak 
tagjaik számára áttekinthetővé válni. A népegyházhoz való tarto
zás többnyire automatikusan jön létre, valamely evangélikus egy
házhoz tartozó családban történő gyermekkeresztség által. Amíg 
a családok nagyjából szilárdak voltak, a vallást szívesen elismer
ték, mint egy mindent átfogó köteléket, és ennek megfelelően 
tisztelték is. A mi időnkben azonban ez a családias vallásos 
társadalmi jelleg egyre nagyobb sebességgel csökken és ezzel a 
népegyház belső felbomlásához vezet.

2. A népegyház olyan egyház, amely sok fő foglalkozású 
munkatársat igényel.

A népegyház tagjai magas elvárásokat állítanak az egyház 
fő foglalkozású alkalmazottai elé. A népegyháznak sok ilyen 
munkatársra van szüksége, hogy megfelelhessen a tagok növekvő 
igényeinek. A legnagyobb követelményeket a lelkészekkel szem
ben támasztják. A sok munkatárs egyúttal azt is jelenti, hogy 
szükség van egy különálló szervezetre, amely nemcsak vezet, ha
nem a többiek munkájához szükséges tartalmi és jogi kereteket 
is biztosítja.

Egy népegyházi gyülekezet annyira élő, amennyire a minden
kori lelkész bánni tud az emberekkel és el tud indítani valamit. 
Ahol a lelkész fáradt, ott többnyire alszik a gyülekezet is.

3. A népegyházban sok bizonytalanság van arra nézve, hogy 
mit kíván a Szentírás üzenete, és azon is, hogy mennyire 
kell komolyan venni azt.

A gyülekezet"magia"és a többi gyülekezeti tag a hithez tar
tozásról és a hívő keresztyén magatattásáról szinte más-más 
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világba illő elképzelésekben gondolkodik. Amíg a gyülekezet 
tagja számára az istentiszteleten való részvétel, a Biblia 
olvasása, az imádság és az úrvacsoravétel az élet fontos ré
sze, addig a többi számára az már túlzás. Nekik fontos az, 
hogy az etikai normák alkalmazásában az egyház türelmes legyen, 
de az is, hogy a mindennapi élet kríziseiben adjon segítséget. 
Megint mások az egyházat annak társadalmi tevékenységén keresz
tül mérik le. Ezért van azután sok egyháztag, aki különböző okok 
miatt elégedetlen a népegyházzal.

4. Nem szabad eltekintenünk attól, hogy ez a népegyház közve
títette és adta át nekünk a Szentírást.

Ennek az alapjai a prófétákon és az apostolokon nyugszanak, 
és attól, hogy sok generációból származó bizonyságtevők fellege 
veszi körül ezt a népegyházat. A népegyházban, ill. azon keresz
tül talált utat a keresztyén hit számtalan ember gondolkodásához 
a családról, a közösségi életről, művészetről, kultúráról, neve
lésről, erkölcsről, gyászról és örömről vallott elképzeléseiben.
A keresztyén naptárak, de az egész egyházi esztendő különböző 
koráljai és bibliai igéi, ünnepei és a keresztyén szeretet meg
nyilvánulási formái mind ebből a népegyházból erednek. Ezért 
érvényes a népegyház számára ez az ige: "Ne pusztítsd el, mert 
áldás van benne!" (Ézs 65,8).

5. Kérdésünk a népegyházban levő missziói gyülekezetre vonat
kozik. Ezért a népegyházat mindkét oldalról alaposan szemügyre 
kell vennünk. D.H.Thimme egyházelnök az EKD 1980-ban tartott zsi
natán ezt a következőképpen fejtette ki: "Amikor Philip Jákob 
Spener 1676-ban megírta a Pia Desidefia című művét és Johann 
Heinrich Wichern 1848-ban a Wittembergi Egyházi Napon megtartotta 
történelmi beszédét a bel- és a népmisszióról, szintén hasonló 
kemény őszinteséggel ítélték meg koruk egyházának a helyzetét. 
Véleménynyilvánításukat mégsem kísérte rezignáció, vagy kétségbe
esés, hanem bűnbánat és a hit előretörése. Nyilvánvalóvá vált, 
hogy az egyház sohasem oldódik fel megjelenési formáiban, ez 
benne a titok."

Mindazon dolgok mellett, amelyek egy - a népegyházon belüli - 
missziói gyülekezet működését jelentik, tudnivaló, hogy abból 
sohasem fog egyház kifejlődni, vagy ahogy az 1934-es Barmeni 
Nyilatkozat mondja:"A megkegyelmezett bűnösök egyháza" lesz. Min
dig és mindenkor, akár életünk legelső napján is egyformán bűnö
sök és ugyanakkor igazak vagyunk. Bűnösök, ha magunkra nézünk, 
igazak pedig csak akkor, ha Jézus Krisztushoz ragaszkodunk. Pál 
apostol a misszionáló gyülekezetét a Római levél 4,24 versében a 
következőképpen írja le: "Mi abban hiszünk, aki a mi Urunk Jézust 
feltámasztotta a halottak közül, aki bűneinkért halálra adatott és 
megigazulásunkért feltámasztatott." Pál apostol a misszionáló gyü
lekezet három olyan alkotóelemét szögezi le, amelyeket nekünk 
semmiképpen sem szabad figyelmen kívül hagynunk:
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1. A gyülekezet a hívők nyája
A hívők olyan emberek, akik személyes kapcsolatban élnek 

Istennel, aszerint élnek és hallgatnak rá, mint Jézus Krisztus 
Atyjára. "Ez óvja a gyülekezetét attól, hogy Isten Igéje mellett 
vagy azon kívül bármilyen hatalmat, eseményt, szervezetet, vagy 
igazságot Isten kinyilatkoztatásaként fogadjon el." (Barmeni 
Tézisek 1.). A gyülekezet tehát nem választható el Jézus Krisztus 
tói, aki annak az Ura, úgy, mint “elsőszülött a testvérek között" 
(Róm 8,29}. Az osztrák evangélikus keresztyének üldözésének ide
jéből mesélik, hogy a katonák elfogtak egy asszonyt, aki isten- 
tiszteletre Készült. Megkérdeztek, hogy hová indul. Az asszony 
egész egyszerűen azt mondta: "Elsőszülött bátyám örökségének el
osztására." Mindaz, ami egy misszionáló gyülekezetről elmondható, 
benne van ebben a mondatban. Mindenfajta megnyilvánulás, amelyben 
egy misszionáló gyülekezet többet akar annál, hogy csak egyedül 
az ő Urának örökségéből éljen, tkp. kevesebbet akar. Valamely 
gyülekezet missziói eleme az a törekvés, hogy Jézus Krisztust 
minden elképzelhető módon dicsérje. Ott, ahol a népegyház hosszú 
története során meg kellett tapasztalnia, hogy az Ige szabad hir
detéséből származó teljhatalom mindig utat tört az élő gyülekezet 
igénye felé. Nem szabad rajta csodálkoznunk, hogy ma is ez a 
helyzet. A Biblia a mai napig a legforradalmibb könyv a világon, 
mert arról az Istenről tanúskodik, aki a mi Urunk Jézust feltá
masztotta a halálból. Csak ebben a megfeszítetthez és feltámadott- 
hoz fűződő élő kapcsolatban látható meg, hogy a gyülekezet állandó 
ráutaltságában is mennyire bizakodó őbenne. Ez a kapcsolat egyút
tal korlátozottság is napi odafigyelésében, szolgálatában és éle
tében. Ez a kapcsolat a Jézussal való egység bizonyossága is 
abban, hogy őt dicsérje, missziói parancsát, igéjét továbbadja 
és életét neki megfelelően alakítsa Ki.

2. A gyülekezet a kereszt alatti nyáj
A keresztről szóló bibliai üzenet felfedezése a reformátori 

teológia tétele: Isten a keresztről uralkodik! Jézus Krisztus 
keresztje azt jelenti, hogy Isten maga védi meg Fia halálával 
azokat az embereket, akik elszakították magukat Tőle és saját 
útjukat járják. Ezek pedig minden időben a pusztulás útjai vol
tak. Ebben á dologban nincs különbség az emberi történelemben. 
Ebből a pusztulásból való megváltásunk ára: "Isten Krisztusban 
megbékítette magát a világgal" (2 Kor 2,19). Ha mi a megfeszített 
alakját templomainkban és gyülekezeti termeinkben magunk előtt 
látjuk, akkor az figyelmeztessen minket arra, hogy Isten így lát 
minket: kiszolgáltatva a bűnnek, kitaszítva a méltóságból és át
adva a halálnak, annak minden kínjával együtt. A maradandó bot
ránykő azonban az, hogy ő a mi bűneinkért jutott oda. Így jut 
szemünkbe minden istentiszteleten és összejövetelen az elesett- 
ségünk. Jaj nekünk, ha ezt már nem érezzük! Ha tudtuk volna, hogy 
elveszettek vagyunk, megmentettek lettünk volna! A. mi életünk 
felett az időben és az örökkévalóságban Jézus Krisztus ítélkezik. 
Aki semmilyen más történetet nem ismer, csak a keresztrefeszítés 
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történetét, az mindent tud. Aki azonban ezt a történetet nem 
úgy ismeri, mint a saját életét és egy misszionáló gyülekezet 
életét, az semmit sem tud. A kereszt volt és most is ugyanaz - 
Isten szeme a világban. Mivel azonban a misszionáló gyülekezet 
is mindig abba a veszélybe kerül, hogy saját küldetését túlérté
keli, szüksége van azoknak a szolgálatára, akik ezt a keresztet 
szüntelen a szeme előtt tartják. Pál apostol erről így ír: "Egyéb
ként pedig örüljetek testvéreim az úrban. Hogy ugyanazt írjam nek
tek, az engem nem fáraszt, titeket viszont megerősít."(Ef 3,1)

3. A gyülekezet a feltámadottak nyája
Luther Márton a Római levél magyarázatában ezt mondja:

"Az Ő feltámadása nem csupán a mi megigazulásunk záloga, hanem 
ha mi hiszünk őbenne, akkor bennünk is létrehozza azt.MM.L.
Rö.München 1965.3.Auf1.S.178.). A pietizmus soha fel nem adható 
örökségéhez tartozik, hogy az egyházat mindig újra megkérdezzék, 
hogy a Jézus Krisztusban való hit mit hoz létre az emberekben.
Ennek kell, hogy legyen eredménye!

Itt mutatja meg Pál apostol nekünk azt, hogy a feltámadás 
hatasa nem valami másodlagos, vagy pótlólagos dolog a megigazulás 
mellett. Mi nagyon szívesen beszélünk a megigazulás gyümölcséről, 
vagy áldásáról. Pál apostol sokkal többet mond ennek a kihatásá
ról: "Feltámadott megigazulásunkért". A feltámadás soha el nem 
hervadó jele annak, hogy Isten amellett van, ami a kereszten tör
tént. Isten szemében a megigazult tényleg igaz és szent. Bűnös ma
rad magára tekintve, de igaz és szent Jézus Krisztushoz ragasz
kodásában. "Istennek ez az ítélete az egyetlen Valóság, amely 
mellett nincs más"(Eduard Schweizer, Das Leben des Herrn in der 
Gemeinde und Ihren Diensten, Zürich, 1946,S.15.). A feltámadott- 
ban hinni egyúttal élő kapcsolatot is jelent vele, melyben 
hálásan fogadja el az ember a megigazulást. Ezt a valóságot a 
saját tökéletlenségünk látása sem tudja megszüntetni. A misszio
náló választott nép minden időben tévedő, hibázó, sok esetben 
pedig esendő és célt el nem érő nép volt.
Éppen ezért volt azelőtt és most is ez a nép Isten igaz és bol
dog nyája. A népegyház misszionáló gyülekezetének nem szabad 
elfelejtenie sohasem, hogy a feltámadás mindig nagyobb, mint a 
bűn, amely még mindig hozzátapad. Éppen ezért a misszionáló gyü
lekezet mindig ott van boldogan a tennivalók sűrűjében azzal a 
tudattal, hogy azok a földi élet ideje alatt sosem fejeződnek be.
A kereszt és a feltámadás alatt vár "arra az órára, amelyet az Atya 
az ő hatalmából meghatározott" (ApCsel 1,7). Amit ő elhatározott, 
bizonyosan meg is teszi.

II.
A "kegyelmet nyert bűnösök egyháza" sohasem talált egységes 

formát Jézus Krisztus egyháza történetében. Igaz, hogy ez gyakori 
szemrehányás, de Isten olyan intelmének is felfogható, hogy az ő 
gyülekezete maradjon olyan építőelem, amely mindig ahhoz a környe-
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1975 decemberében részt vettem a délafrikai fekete lutherá
nus egyház (az ELCSA) megalakulásán. A legkülönbözőbb törzsek
ből és nyelvekből jöttek össze a delegátusok, hogy egy új egyhá
zat alakítsanak. A zsinatnak így a fehérek nyelvét kellett hasz
nálnia, vagyis az angolt. Naphosszat vitatkoztak az egyház jogi 
keretein. Mivel azonban megbízható egyházjogászok véleményét nem 
kérték ki, az előkészítő bizottság egy termelőüzem jogi kereteit 
fektette le. Miért is nem? Nem a forma a döntő, hanem ahogy azt 
Luther mondja: "A gyülekezetét arról lehet bizonyosan felismerni, 
hogy az evangéliumot hirdetik" (M.L.WA. 11 408,5-12.). Ez a féket 
egyház úgy él, mint a kegyelmet nyert bűnösök egyháza, mint min
den misszionáló gyülekezet a világon. Már az Újszövetség megmutat
ja nekünk a misszionáló gyülekezetek különböző fajtáit.
1. A páli gyülekezetek

Pál apostol gyülekezetekhez írt levelei a rómaiak által uráli 
világban íródtak. Ezek a gyülekezetek olyan városokban éltek, 
amelyek különleges jogaikat megtartották a római államrendben.
A rómaiak elég okosak voltak ahhoz, hogy minddel külön szerződést 
kössenek és az ügyek intézését átengedjék a város mindenkori pol
gárságának. Pl. Augustus idejében Kisázsiában majdnem 100 város
köztársaság volt saját joggal és pénzzel. Az újtestamentumi 
időszak végére számuk már majdnem 300-ra növekedett. Pál apostol 
idején ezekben a városállamokban erőteljesen virágzott a naciona
lizmus és az ő küldetését is befolyásolta. A nemzetközi kapcsola
tok is csak kevéssé fejlődtek ki. A jeruzsálemi zsidó vezetés 
ennek ellenére mégis tudott pl. egy kiadatási egyezményt kötni a 
damaszkuszi vezetőséggel anélkül, hogy ehhez be kellett volna 
szereznie a rómaiak hozzájárulását (ApCsel 9,2). A Pál apostol 
elleni cézáreai eljárás mutatja világosan a bíróságok jogosultsá
gának komplikáltságát. A rómaiak uralkodtak, de csak ott avat
koztak be, ahol ez nekik politikailag hasznosnak tűnt.

A jog akkoriban az volt, ami a rómaiaknak használt. Aki nem 
volt valamelyik város polgára, az ki volt szolgáltatva az önkény
nek. Az úT-ban használatos kifejezések, úgy mint: jövevény, ide
gen, külföldi, zarándok, vendég, mind a "köztársasági osztálytu
datból származtak" (Judge, Christliche Gruppén in nichtchristlic- 
her Gesellschaft, Wuppertal 1964.) Éppen ezért sokkal fontosabb 
volt ennél az életet meghatározó háznépi közösség, az ÖKONÓMIA.
Az ilyen közösségek megtérése nem kis szerepet játszik a páli 
misszióban."'A háziközösség' a legmegfelelőbb hely volt a keresz
tyének összejövetelére" (Judge id. ld. fent.). Itt kevés külső 
beavatkozásra volt lehetőség. A házbeliek szokásos rangbeli kü
lönbsége megmaradt ugyan, de egyidejűleg új minőséget kapott, 
úgy, ahogy a Filemonhoz írt levélből nyilvánvaló. Az együttélés 
döntő eleme a szeretet lett (Gál 6,1). A rabszolgákból fiák let
tek (Róm 8,15-17; Gál 4,5-7) anélkül, hogy a patriarchális rendet 
felfüggesztették volna. A jogilag lehetővé tett önkéntes kapcsola 
158

zethez tud kapcsolódni, amelyikben él.



a KQINÓNIA ugyanakkor gazdasági okokból történő szövetkezés is 
volt, vallásos jegyekkel keverten. KOINÓNIA-ként szerveződtek 
a különböző jótékonysági egylete, úgy mint: segélyező vagy te
metkezési testvériségek. Így azután a KOINÓNIA csak akkor vált 
államilag veszélyessé, ha külföldi kapcsolatai voltak, mint pl. 
a zsidóknak és később a keresztyéneknek. A keresztyén gyülekeze
tek azért is gyanúsak voltak a hatóságok előtt, mert a társadalom 
minden rétegét egybegyűjtötték, így pl. Korinthusban a kikötői 
munkásokat és az előkelőket is.

Az ECCLESIA elnevezés is ismert volt, mint önkéntes egyesülés. 
Ezek többnyire kimondottan vallásos egyesületek voltak. Amikor 
Traianus császár keresztül akarta vinni az összes egyesület beszün
tetését, a keresztyéneknek is új formát kellett keresniük. Ezen a 
háttéren kell nekünk a páli misszionáló gyülekezetei megértenünk: 
minden hívőnek adatott képesség a gyülekezet építésére, mindegyik 
egyenértékű és egyenrangú. Minden egyes keresztyén Ura a Szenthá
romság Isten, aki a feladatot adja. Ezzel minden adomány egy má
sikkal egészül ki..1 Kor 12-14-ben Pál apostol nagyon érthetően 
magyarázza az adományok egyenlőségét. Ott, ahol a gyülekezet 
kereszt és feltámadás alatt él, ott mindig szolgáló gyülekezet 
van. Pálnak azt a kérdést is fel kellett vetni: mennyire kü
lönbözik egymástól a Jézus Krisztusért való lelkesedés és a Jé
zus Krisztus lelkülete. 1 Kor 12,7-ben mondja: "A Lélek megnyil
vánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy szolgáljon vele".
"A kegyelem célja a szolgálat." (A.Schlatter, Der Dienst des 
Christen in der aelteren Dogmatik, Gütersloh 1897.). A misszionáló 
gyülekezet - mint kegyelmi adomány,- szeretetszolgálat.
2. Palesztinái gyülekezetek

"Az őskeresztyénség úgy kezdődött, mint egy Jézustól életre 
hívott belső zsidó megújulási mozgalom."(G.Theissen, Soziologie 
dér Jesusbewegung, München) Jézus mint vándorprédikátor volt úton 
(Mt 8,20kk). Tanítványai követték őt. Az ő életük is ehhez a 
palesztínafceli és azon túli vándorláshoz tartozott. Ezek a ván- 
dorprédikátorok adták tovább Jézus szavát azoknak, "akik érdemesek 
voltak reá" (Mt 10,11). Ezek az emberek Palesztina kisvárosaiból 
és falvaiból származó parasztok és kézművesek voltak. A tanítvá
nyokat a hatóságok üldözték (Mt 23; ApCsel 8,1), vagy a helységek
ből kiutasították őket (Mt 10,14). Elhagyták hazájukat és felrúg
ták az együttélés érvényes szabályait.(Mt 8,22) A gazdagságban 
pedig a tanítványság különösen nagy veszedelmét látták.;Lk 6,24)
A szegénység nemcsak sors, hanem egyúttal feladat is volt nekik.
(Mt 6,25-34). Ők kizárólag abból éltek, hogy az üzenetüket meg
hallgatták és elfogadták. A letelepedett vidéki lakosság nélkül 
nem tudtak volna életben maradni. A különböző támadások ellen 
teljesen fegyvertelenek voltak.(Mt 5,38kk). A hatóságok előtt le
mondtak arról a védelemről, amelyet nem a Szentlélek adott nekik. 
Társadalmon kívüliek voltak, és így különösen közel kerültek a be
tegekhez, fogyatékosokhoz, prostituáltakhoz, naplopókhoz, adósze
dőkhöz, azaz a nép elveszett fiaihoz és lányaihoz. Azok a hely
beli csoportok, akik ellátták őket, nem gondolhattak arra, hogy
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keresztyén egyházat alapítsanak zsidó területen. Gyülekezetala
pítás csak Jeruzsálemben és a hellén városállamokban volt lehet
séges.

A helyi csoportok erős társadalmi ellenőrzés alatt álltak. A 
zsidó szellemi vezetőség nyomasztó hacalcm volt számukra (Mt 
23,1kk). Alávetettei voltak a papságnak, meg kellett fizetni a 
templomadót (Mt 17,24kk). Rájuk is vonatkoztak az egészségügyi 
(Mk 1,44kk), a böjti előírások. Az erős társadalmi ellenőrzés 
arra késztette őket, hogy rejtekhelyre vonuljanak (Mt 6,6),. Az 
elnyomáshoz természeti katasztrófák járultak, úgy mint: éhínség, 
járványok, földrengés, szélviharok, aszályok(Mk 13,8). Paleszti
nának akkorioan szokatlanul nagy volt a népsűrűsége. Galilea 97%- 
ban mezőgazdaságilag művelt terület volt. A földtulajdon a gaz
dagok kezében koncentrálódott. A szegények szegényebbek, a gaz
dagok gazdagabbak lettek.(Lk 19) A nyugtalanság növekedett az 
országban, és a megújulási vágyat a társadalmilag gyökértelenek 
hordozták magukban.

Ezek a kis keresztyén gyülekezetek olyan formát igényeltek, 
amellyel azonosulni tudtak(Mt 18,19). Számukra Péter lépett a 
rabbi helyére, ő a kőszikla, akin a gyülekezet épül(Mt 16,18), 
ő az, aki old és köt, azaz megmagyarázza, mi az, ami meg van 
engedve és mi az, ami tilos, ő oldoz fel a bűn alól.

Péter volt a gyülekezet feltétel nélküli vezetője. Ez a 
vezetői hely különösen az ApCsel-ben van kiemelve: ő, aki az Urat 
megtagadta, a kegyelmet nyert bűnös, pünkösdkor prédikál a tanít
ványoknak, betegeket gyógyít és az apostolok zsinatán i s  irányt 
ad. Ahogy a zsidó gyülekezetben is, úgy a keresztyén gyülekezet
ben is van presbiter, aki a vezetőt helyettesítheti. A kézrátétei- 
lel való zsidó ordinációt Péter továbbviszi. Itt már előrajzoló
dott a hivatalos egyház, amely később a római jog talaján tovább
fejlődött. A palesztínai gyülekezet ennek ellenére lelkileg olyan 
éber, hogy nem szolgáltatja ki magát feltétel nélkül az egyházi 
hivatalnak A "hivatal" számára átmeneteileg a "diakónia" szót 
használják. A "hivatal" megszilárdulása megszüntette testvérek 
egyenrangúságát(Mt 23,8). A gyülekezetek és csoportok még misz- 
szióiak voltak, de a döntés már megtörtént a "hivatalos egyház" 
irányába.
3. A jánosi gyülekezet

Az őskeresztyének idejében ismertek voltak az elzárt tele
püléseken levő vallásos szerzetesi mozgalmak, testvérközösségek, 
vagy a kolostori életmódot folytató csoportosulások. Aki egy 
rendbe be akart lépni, annak eskü által köteleznie kellett magát, 
így pl. az esszénusokr.ál is. A mezőgazdaságra alkalmatlan vidéken 
a föld művelését a termőföld feljavításával kezdték. Az egyik 
elkötelezés a teljes vagyonközösség volt. Házasságra, gyermekre 
nem gondolhattak, mert az életük célja - legalábbis ahogy ők ér
tették - az isteni parancsolat betöltése volt. Politikailag béke- 
160



szeretőnek, sőt pacifistának számítottak, mivel Izráel ellensé
geinek pusztulását a Messiástól várták. Felebarát-szeretetük 
gyakorlása, a haragban és elzárkózásban mutatott önuralmuk és 
a nőtlenségük vallásos megtérési mozgalomnak mutatja őket. Az 
ilyen testvéri kapcsolatokhoz való hasonlóságában érthető meg 
a jánosi gyülekezet felépítése. A gyülekezetértelmezés számára 
döntő az "egymással való közösség”(1 Jn 1,7). Ez a közösség min
dig más fordulatokban íródik le. Isten szétszórt gyermekeinek 
egységét a közeljövőre várják(Jn 10,16). Semmilyen vezetői funk
ció nem ismerhető fel. Hivataluk tkp. csak Jézus ellenzőinek, 
nevezetesen a zsidóknak van. Az emberek bizonyságtétele is fon- 
tos(Jn 4), de ez csak a kezdet. A Lélek adja a nagyobb bizonyság- 
tételt. (1 Jn 5,6). A Lélek sokkal fontosabb, mint a hivatal és 
annak a rendje. A Lélek vezet minden igazságra(Jn 14,25).A rajon
gás veszedelmét többnyire felismerik emellett, minden gyülekezet 
azt a feladatot kapja, hogy a lelki vezetőket állandóan megvizs
gálja. (1 Jn 4,6). A tévtanítást el kell utasítani. Ez történik 
Jézus Jn 8,31. 15,10-ben mondott beszédében. A hivatal elleni 
gyülekezeti fenntartások ellenére Péter vezetési igénye elfo
gadást nyer.(Jn 20,1-8;21,15kk).

III.
Az újtestamentumi iratokba való gondos beleolvasás még inkább 

megmutatja nekünk az őskeresztyén gyülekezetek sokféleségét. Ezek 
mind missziói gyülekezetek voltak, amelyek növekedtek és lelki 
életüket elmélyítették. Még ma is ebből élünk. A keresztyén hit 
meglepő gyorsasággal terjedt el a római birodalomban, sőt még 
azon kívül is. Ahol keresztyének összejöttek, olyan nyomokat 
hagytak hátra, amelyből ma is sejthetjük, milyen erőteljesen 
élték át akkor a hitet. A gyülekezetek befelé is növekedtek.
Még ma is megérintenek bennünket azok az események, amelyeket 
az újszövetséget kezünkbe véve a korai egyház hitvallásairól olvas
hatunk. Az őskeresztyének úgy őrizték meg az újszövetségi iratokat, 
mint a Jézus Krisztusról való bizonyságtétel legvilágosabb kifeje
zését-. Mekkora szellemi és lelki teljesítmény egy ilyen könyvnek 
a hátrahagyása.
Mekkora jótétemény, hogy mienk a keresztyén igehirdetés lapja.
A Biblia Isten könyörületességének legnagyobb műve. Isten itt 
úgy beszél velünk, hogy az ő élet-igéjét képzettségtől, nemtől, 
kortól, fajtól, nyelvtől vagy bőrszíntől függetlenül elfogadhat
juk. Kinek adatik azonban meg az, hogy egy élet alatt kimerítheti 
a Biblia mélységeit? Luther Márton utolsó szavai a Biblia magya
rázatára vonatkoznak: "Koldusok vagyunk, így igaz"!

Fölébreszthetjük-e ennek a fiatal gyülekezetnek a missziói 
távlatait és egyoldalúságát, mélységeit és magasságait? Nemrégi
ben egy sváb lelkész könyvecskéje volt a kezemben, amelyben ő 
humorosan, néhány vonással képeket rajzolt az egyházról. Az egyik 
kép alá ez volt írva: "élő népegyház". Gyors tollával báránykák 
körtáncát rajzolta le, amelyek vidáman forogtak. Nagyon remélem, 
hogy ez a lelkész maradéktalanul tévedett. A missziói gyülekezet 
bizony nem egy vidám körforgás - egészen a kimerülésig! Csak az
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Istentől távol levő ember forog maga körül! A missziói gyülekezet
nek célja van, amelynek összes erejét alárendeli. Evilági embe
rekből álló nyájnak tekinti magát, amelynek ebben a népegyházban 
az a feladata, hogy embereket Krisztushoz, mint az ő üdvözítő 
Urukhoz vigyen, hogy részt nyerhessenek az ő örök életéből. Ez a 
dolognak a lényege. Személyes találkozásnak kell létrejönnie 
Krisztussal. (Beszámoló az EVT II. Világkonf. 1954. Evanston)
Hogy ez a találkozás létrejöhessen, Krisztusnak meg kellett halni. 
Árengedményt nem lehet tenni. "Aki egy fiatalt Jézushoz akar vinni, 
annak a szívét kell a horogra helyeznie''!. így tanultuk mi 50 év
vel ezelőtt az ifjúsági munkát! Senki se sajnálja az áldozatot, ha 
arról van szó, hogy "embereket az egyház teljes életébe bevezesse
nek" és "emberi intézményeket és életformákat vigyenek közelebb, 
ami Isten akarata és hogy Isten határokat szabó parancsának tisz
teletet teremtsenek".

Ezek egy mai misszionáló gyülekezet célkitűzései,"mivel a 
Krisztussal való személyes kapcsolattól függ az egyes ember örök 
élete" (EVT.Evanston). Bizonyos, hogy ennek a szolgálatnak a be
töltéséhez meghatározott keretekre van szükség. Számunkra több 
misszionálási lehetőség van, mint amennyi egyáltalán megvalósítha
tó. Eldöntendő jelentősége marad azon lelki alaptörvények figye
lembe vételének, amelyek között mi személy szerint képessé válunk 
erre a szolgálatra. Az EVT Evanstonban szerzett tapasztalatát 
a keresztyénség mára világszerte elfogadta, nevezetesen: "Isten 
országa legkülső őrhelyein a laikusok állnak" "ők Krisztus misszi
onáriusai minden világi területen”. Ezzel felismerést nyert, hogy 
a missziói gyülekezet csak ott jöhet létre újra, ahol az újszövet
ségi lelki alaptörvények érvényre jutnak: Isten mindenkivel nagy 
dolgokat cselekszik. Isten mindenkitől valami egészen határozott, 
talán egyedülálló dolgot akar. <5 nevünkön hívott minket. Az övé 
vagyunk. Ha az elsőszülött, fiú örökségének elosztásáról van szó, 
akkor a vele való testvérségről is szó van. Ez az egész élet oda- 
áldozását jelenti. Fel kellene hagynunk azzal, hogy azután lessünk, 
mit kellene másoknak tenniük a missziói gyülekezet felépítéséért.
Mi csak radikálisan, azaz a gyökerekig hatoló módon kérdezhetünk: 
milyen személyes áldozathozatalra vagyunk képesek. A missziói 
gyülekezet csupa merő egyesekből áll! Nem vitázik már arról, hogy 
mi lenne a missziói gyülekezet feladata a népegyházban. Sokkal 
inkább felteszi az eredeti kérdést: Mi az én és mi a te missziói 
feladatod ebben a népegyházban? Csak az egyes ember tudja az első
szülött fiú örökségének elosztásából származó ajándékot naponta 
megragadni és abból élni. Az egyén senkivel sem helyettesíthető 
Jézus Krisztus egyházában. Azért kell a laikusok szolgálatát 
kiemelni, mert ők - ma úgy, mint egykor, - kiemelkedő módon misz- 
szionáriusok, "Jézus Krisztus élő levelei" (2 Kor 3,3).
Lelkileg egészségesnek kell lennie, hogy misszionárius módjára 
élhessen. Melyek azonban a lelki egészség ismertetőjelei? Itt 
csak néhányat szeretnék felsorolni.
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1 . ismertetőjel: Értelem és szakszerű tevékenységre való
képesség

Az ember cselekvésre született (1 Móz 1,28). A cselekvés 
legnemesebb formája a segítés. Milyen egy pillanat az, amikor 
egy gyermek felemelkedik játékából és édesanyjának akar segí
teni! Az a cselekvés szakszerű és értelemszerű, amely erre a 
világra és a benne élő emberekre vonatkozik, hogy azokat elvi
gye Isten uralkodási körébe. Csekélységek nem igényelnek nagy 
figyelmet. A fontos és lényeges dolgokra azonban megfelelő időt 
kell szánni. Ehhez tartozik a hivatásban és a mindennnapokban 
való hűség. Hogyan kellene azonban az embernek helyesen cseleked
ni, ha‘elmulasztotta magát megfelelően informálni. Aki az erejét 
állandóan túlfeszíti, már nem tud értelmesen cselekedni és ha
marosan elkezd mindent elhanyagolni. Milyen sokszor töltjük el 
haszontalanul ezzel az időnket. Aki elveszejti magát a munkán, 
az saját magát töri össze. Jő annak, aki saját korlátait komo
lyan veszi.
2. ismertetőjel: Közösségre való képesség

Minden ember rá van utalva a közösségre. Különösen egy 
munkamegosztásos társadalom teszi világossá számunkra, hogy 
milyen kevéssé tudnánk egyedül megélni. Zinzendorf-tói szárma
zik ez a mondás: "Közösség nélkül nem tudom meghatározni a 
keresztyénséget." A herrnhuti testvérgyülekezet közösségi éle
tének alapján állva, csodálatra méltó módon végezték a missziót 
és a diakóniát. A keresztyén ember nem különutas, hanem közössé
get keres. Aki a Miatyánkot imádkozza, az egy világméretű közös
ségben imádkozik,ezzel a közösséggel,ezért a közösségért. Az ir
galmas samaritánus csak úgy tudott segíteni a rablók által meg
támadottnak, hogy leszállt szamaráról és odament hozzá.(Lk 10,34) 
Ha Jézus önmagunk megtagadására szólít fel minket (Mt 16,24), 
akkor azt akarja, hogy másokról gondoskodjunk. Ez formálja a kö
zösséget. Igaz ugyan, hogy nem vagyok minden emberhez egyformán 
közel. A családtagokhoz, munkatársakhoz vagy akár az utastársak- 
hoz való kapcsolat különbségeit figyelembe kell venni. De minden 
egyes személy Isten különleges teremtménye, akárki legyen is az.
3. ismertetőjel: Képesség az élet balsikereinek elviselésére

Az életben minden embernek keresztül kell mennie gyászon 
és fájdalmon (Jel 7,14). Azok az embertársak, akikkel élünk, 
csak időlegesen adattak a számunkra. Vagy előttünk mennnek el, 
vagy mi hagyjuk el őket. Csak az, aki ismeri halálát, az tud 
megvigasztalódva élni. Aki semmiért sem tud sírni, annak semmi 
sem volt fontos az életben. <5 félretolja a gyászt és a fájdal
mat. Aki találkozik vele, az megérzi embertelenségének fogsá
gát. "Fájdalmak között vési be a Mester a szívekbe és a lelkekbe 
az ő örök érvényű képmását" (Kari Fr. Hartmann EKG. 305,2). Mi a 
szenvedés alatt érünk be. Aki sokat szenvedett, az tud sokat sze
retni.
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4. ismertetőjel: Képesség a folyamatos növekedésre
"Az emberi élet folyamat, nem pedig állapot” mondja Luther 

Márton (WA 40,2). A Szentírás telve van a növekedés képeivel. 
Méghozzá ezek a döntő jelei Isten országának. Ma a pszicholőgia 
tudományából tudjuk azt, amit a Biblia már régen bebizonyított, 
hogy az emberi növekedésnek, ill. fejlődésnek nincs határa.
Hol a külső növekedés megáll, ott Isten a belső növekedést adja 
akaratával az utolsó lélegzetig. Megöregedni Isten rendje szerint 
annyit jelent, hogy bölcsek lehetünk. A mi világunknak valóságos 
bölcsességre van szüksége az élethez, a túléléshez. Aki nem állít
ja be magát a lelki életben való növekedésre, az ne csodálkozzon 
az életében tátongó ürességen. Értelmünk pedig a lelki növekedés
ben többnyire fékezőerővé válik.

Népegyházunk misszionáló gyülekezete után kérdeztünk és a 
végiggondolás útján a lelki egészséghez és annak ismertetőjelei
hez érkeztünk meg. Ez szükséges volt, mert a 20. század világában 
az egyén lett különös módon az idők misszionáriusa. Ha az egyesek
ben nincs meg a lelki egészség minimuma, akkor soha sehol sem lesz 
ezen a világon misszionáló gyülekezet. Fejezzük be végül egy indi
ai keresztyén imádságával: "Uram, újítsd meg egyházadat, és kezdd 
rajtam. Ámen"

Fordította
Koháry Ferenc
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FÓRUM

Úrvacsorai  helyzetünk és gyakorlatunk

Az úrvacsorázás terén gyülekezeteink helyzetét válsá
gosnak ítélem. Gondolom, ezzel legtöbben egyetértünk. Sok 
jelzés mutatja: a helyzet régen megérett arra, hogy nagyon 
tudatosan odafigyeljünk.

A legtöbb gyülekezetben aggasztóan kevés az úrvacsorá- 
zók száma. Az istentiszteletek után kiürülnek a templomok, 
s az úrvacsoraosztásra egy kis töredék marad vissza csupán. Ha 
egyáltalán visszamarad, s nem az a helyzet, hogy - látva az 
üressé vált templomot - az úrvacsorát magától elutasító 
gyülekezet után szomorúan kiballagunk. Néha az az érzésem, 
egyes esetekben néhányan azért maradnak vissza, mert sajnál
nak minket.

Az úrvacsorázók köre is nagyon leszűkült. A  nagyünnepi 
istentiszteletek után visszamaradottak is a hűséges templomo
sokból állnak, és részben sem azokból, akik évente egyszer- 
kétszer még a nagyünnepen felkeresik a templomot. Így egyre 
nő és egyre jelentősebb a gyülekezetben azoknak rétege, akik 
életükben egyszer, csupán a konfirmációjukon vettek úrvacso
rát. Tapasztalható ez ott is, ahol a konfirmációi ünnepélye
ken az a gyakorlat, hogy a konfirmandusok közös úrvacsora
vétele után jönnek az oltárhoz a családtagok, majd a gyüle
kezet. Már régen nem kirívó, hogy a szülők, keresztszülők, 
rokonok nagy része is a padokban ülve marad.

Pontos statisztikák nem állnak rendelkezésemre. Túl az 
úrvacsorával élők számán bizonyára nem is készülnek. Pedig 
nem lenne lehetetlen és érdektelen egy olyan országos felmé
rés, hogy pl. a legutolsó 10 év konfirmandusaiból egy év 
alatt hányan vesznek úrvacsorát. Így még inkább kényszerí
tő erővel szembesülnénk azzal a szomorú trenddel, amelyik 
az úrvacsorai alkalmak elnéptelenedéséhez vezet.

Ott sem lényegesen jobb a helyzet, ahol erősebben hat
nak még a tradíciók. Emlegetik a félreértett tételt, hogy 
"Luther szerint négyszer kell egy évben úrvacsorázni", de 
ez az eredetileg "legalább négyszer" is már valószínűtlenül 
messze van. A tradíciókhoz való ragaszkodás e tekintetben is 
már többnyire csak fék. Csak a nemtetszés nyilvánítása ak
kor, amikor a hagyományos alkalmak mellett bevezetésre kerül 
pl. a havi első vasárnapi úrvacsora. Ezzel vele jár ezeknek 
az alkalmaknak szinte teljes bojkottja is. Most az elmúlt 
karácsonyon egy ősi, sok tekintetben átlagon feletti gyüle
kezetben a zsúfolt templomból csak a lelkészcsalád tagjai 
maradtak vissza az úrvacsorán, mert a karácsonyi ünnepekben 
ott régen úrvacsoraosztás nem volt szokás. Bevezetése évek 
óta hiábavaló kísérletnek bizonyul. A helyén ülve maradó 
papnénak pedig éreznie kellett a kivonuló gyülekezet tagja
inak furcsálló, rosszalló tekintetét.

A lelkészek egy része beletörődött a helyzetbe. Bele-
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fásult, és annyi minden mással együtt ezt is közönyösen 
nézi. Hiszen mit is lehet várni úrvacsorai téren is attól,  
aki (megtörtént esetről szólok), a beharangozás után a ha
rangozó jelzésére, hogy "nem jött az istentiszteletre senki 
azt válaszolja: legalább nem kell kimennem az esőbe. Akinek  
öröm egy elmaradt istentisztelet, miért is jelentene lelki 
terhet a rossz úrvacsorai statisztika? De hozzájuk nem is  
igen szólhatok, hiszen ők úgysem olvassák ezeket a cikkeket. 
Azokat keresem, akik szintén aggasztónak Ítélik a helyze-  
tet és szeretnének változtatni rajta.

Bizonyára sok mindent sikerül is megtenni a magunk körén 
belül. Prédikálni az úrvacsora jelentőségéről, nemegyszer  
kitérni rá, és nemcsak akkor, amikor - mint most, böjt 4. 
vasárnapján - a kijelölt alapige hozza elénk. Kiemelten taní
tunk róla a konfirmációi oktatásban is. Átveszünk egymástól  
jól bevált módszereket. Ilyen lehet többek között, hogy a 
konfirmációi istentiszteleten az új konfirmandusok nem e- 
gyütt, hanem családtagjaikkal vesznek úrvacsorát. A gyerme-  
kek közös úrvacsoravételének úgyis nagy veszélye, hogy egy-  
két komolytalanabb, a helyzet feszültségétől még inkább sar- 
kallva, társait is megzavarja éretlen viselkedésével. Ez a 
veszély is megszűnik, ha a névsor szerint elhangzó neveket 
hallva, a konfirmandus mellé odatérdelnek szüleik, nagyszü-  
leik, a keresztszülők és testvérek. Maradandóbb élmény az 
első úrvacsoravétel a gyermekeknek is így. Volt eset, amikor 
ezt a rendet a konfirmációi órán megbeszéltük, a hazaérő 
kislány anyja nyakába ugrott: édesanyám, melletted veszek 
úrvacsorát! Hallatlanul nagy a módszer fegyelmező ereje is. 
Amikor magától értetődővé válik vonakodó szülők, néhány éve 
konfirmált idősebb testvérek, egyháztól már elidegenedő ke-  
resztszülők számára is az úrvacsora, akiknek nagy része nem 
élne vele. Tudom a felhozható teológiai kifogásokat. De át-  
élem gyülekezetet nevelő erejét, s ezt én többre tartom.

Ismételt és sokfelé történő próbálkozás az úrvacsorát 
behozni az istentiszteletbe.

Nekem is vannak erről évtizedes jó tapasztalataim: mert  
nyomatékosan hirdettem, az úrvacsoraosztáson benn maradt 
az egész gyülekezet. Ennek is nagy fegyelmező ereje van, no-  
ha itt is lehet találni kifogásokat is a gyakorlat ellen. 
Hiszen vannak, akik a "ha már úgyis ott vagyok” alapon jön
nek az oltárhoz. Lehet reménységünk velük kapcsolatban is. 
Nagy gyülekezetben azonban, főleg ott, ahol egy lelkész van, 
az úrvacsorával összekötött istentisztelet mai formájában 
keresztülvihetetlennek látszik. Hiszen mi is lenne, ha ko
molyan vennék a hívó szót: "Mindenkit vár Urunk kegyelmei", 
s egy nagyünnepen 4-500-an akarnának úrvacsorát venni, vagy 
egy karácsonyeste ezernél is többen? Márpedig a cél az len
ne, ha az istentiszteleti gyülekezet egyúttal úrvacsorai 
gyülekezetté is válna. Most úgy szól hívásunk mindenki felé, 
hogy közben arra kell gondolnunk: csak nehogy mindenki komo
lyan vegye!

Hosszabb idő óta egyre nyomasztóbb terhet jelent számom
ra, hogy a rendkívüli ünnepi alkalmaink szinte kivétel nél-



kül úrvacsora nélkül zajlanak. Legyen az lelkészszentelés 
va«y iktatás, templomépítési jubileum, vagy egyházmegyei 
presbiteri, diakóniai csendesnapok , esperes -, vagy püspök
iktatás. Lelkészszentelések általános gyakorlata, hogy csak 
a felszentelendők kapnak úrvacsorát, s "az idő rövidsége 
miatt" a gyülekezet, de a családtagok sem. Lelkésziktatáso
kon ez már nem is kérdés. Hogy ti. amikor hivatalossá vá
lik egy lelkész és egy gyülekezet kapcsolata, az egymásra 
találás legmélyebben az úrvacsora közösségében fejeződhet
ne ki: egyek lenni Krisztusban, teste és vére közösségében. 
És ott van egy-egy ilyen ünnepi alkalmon olykor 30-40 
Luther-kabátos, beöltözött lelkész! Segítségükkel sokszázan 
vehetnének egészen rövid idő alatt úrvacsorát. Ragyogó és 
követendő példa volt erre az LVSz nagygyűlésének megnyitó 
istentisztelete. Az az érzésem, mi magunk is leszoktatjuk 
a gyülekezeteket az úrvacsoráról, ha éppen ezeken a ritka, 
ünnepi alkalmakon mellőzzük el. Mintha azt demonstrálnánk: 
a lényegtelen elmaradhat.

Talán éppen itt van a baj gyökere is: mi nem látjuk már 
a jelentőségét jól, igazán. Az Ágostai Hitvallás jól ismert 
definíciójában az egyház ismérveiben az ige és a szentsé
gek egyenlő súllyal szerepelnek. Mi "az Ige" egyháza let
tünk. Az imént felsorolt ünnepi istentiszteleteink sokszor 
2-2,5 órás tartalmába beleférnek hosszú prédikációk, bele
fér köszöntések szóáradata. Csak éppen a szentség kiszolgál
tatása marad el, mert arra nincs idő. Talán hiányzik már az 
a belső látás is, amelyik még vallotta, hogy az úrvacsora 
semmi mással nem pótolható módon teremti meg a közösséget 
Krisztussal és egymással.

A baj orvoslását talán éppen itt kellene kezdeni. 
Kimondani, hogy ne legyen egyházunkban lelkész-, vagy espe
resiktatás, jubileum vagy egyházmegyei csendesnap, tehát 
egyetlen ünnepi, nagy alkalom sem az úrvacsorai közösség 
megélése nélkül. Nem is kell hangsúlyozni ennek példaadó ha
tását az azokon résztvevők felé. Hiszem, hogy kisugárzó 
hatása lenne a gyülekezetek úrvacsorai életére is.

Törekedni kell természetesen arra, hogy a nagy létszámú 
gyülekezet úrvacsoráztatása is minél kevesebb időt vegyen 
igénybe. A Fejér-Komáromi Egyházmegye csendesnapjain jól 
bevált a folyamatos úrvacsorázás. Az osztást rendszerint 
négy lelkész végzi, páronként, mindig az oltár közepétől 
indulva a szélek felé. Kihirdetjük, hogy ne várjanak el
bocsátásra, aki részesült az úrvacsorában, adja át helyét 
a következőknek. Így a térdeplő széléhez érve, középtől 
szünet nélkül azonnal lehet újra kezdeni az osztást. Szük
ség van gyülekezeti munkatársak vagy laikusok segítéségre, 
akik - megint csak úgy, mint a Sportcsarnokban - irányítják 
a folyamatos kijövetelt, és szeretettel megérintve figyel
meztetik azokat, akik a megszokás hatalma miatt cttfelejt- 
keznek az oltárnál, elbocsátásra várva. A legutóbbi egyház- 
megyei diakóniai csendesnapon mintegy négyszázan vettek úr
vacsorát így, egészen rövid idő alatt.

Sajnálatosnak tartom, hogy az új énekeskönyv továbbra
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is rögzítette azt a nagyon megszegényedett gyakorlatot, 
amelyik az úrvacsorát elválasztja az istentisztelettől.  
Ezt akkor is így látom, ha az úrvacsora a záró oitári  
szolgálat keretében az istentisztelethez is csatlakoztat- 
ható. így is "függelék" marad.Tudok kísérletekről, amelyek 
igyekeznek kiküszöbölni ezt. így pl. a Kyrie imádság, amely 
úgyis bűnvalló jellegű, egyúttal a gyónó imádság is. Talán 
csak kibővítik kissé az Agenda két mondatát. Miért is ne  
lehetne a Kyrie elég mély bűnvallás ahhoz, hogy egyúttal  
úrvacsorázók gyónó imádsága is legyen? Ezek a helyenként meg- 
valósuló összevonási szándékok az időbeli rövidítést is cé- 
lozzák. Hiszen addig aligha várhatunk eredményes javulást,  
amíg az egy órás időkeretbe az úrvacsorás istentisztelet  
is bele nem fér. Ez általában megoldható nagy önfegyelemmel 
15-18 perces prédikációkkal. Mindenképpen megmutatkozik  
ezekben a liturgiai összevonásokban az a szándék, hogy maga 
az egész istentisztelet legyen úrvacsorai jellegű, az úrva
csorára is irányuló. Ezt a szándékot látom még kevésbé ér- 
vényesülni akkor, ha az úrvacsoraosztást "a szokásos módon 
befejezett istentisztelet után végezzük" (Agenda). Ugyanazok 
akik már egyszer elmondták a Miatyánkot, negyed óra múlva  
megismétlik azt. Számomra ennek az a látszata, mintha az 
első Miatyánknak még semmi köze nem lenne az úrvacsorához, 
hatása és érvénye 15 perc alatt semmivé foszlik, az igazi  
a másodszori. S a befejező ároni áldásnál mintha azért is  
sajnálni kellene az úrvacsoraosztásban ott nem maradtakat, 
mert ők ebben is csak egyszer részesültek. 

Mondanivalóm és fogalmazásom szándékosan kiélezett, 
tudatosan vállal támadási felületeket. Talán így vitára, 
hozzászólásokra ingerlőbb. Mert a szándékom ez: beszélge-  
tést kezdeni. Mit kellene tennünk, hegy az úrvacsora vissza
nyerje megillető helyét gyülekezeteink tudatában? Melyek azok 
a gyakorlati megoldások, amelyek elősegítik ezt? Sok módszer 
beli kérdés is előkerülhet. Ilyen lehet a laikusok bevonása 
is az osztásba, amit pl. már egy átlagos gyülekezeti konfir- 
mációi úrvacsoraosztás hosszúsága is indokol. Rendszerint má 
reménytelen ehhez lelkészi segítséget kapni. Számomra nem  
volt az úrvacsora kevesebb, amikor külföldön egy pulóveres  
fiatalember nyújtotta felém a letört kenyérdarabot, - sőt,  
annál inkább átéltem így a közösséget, úgy tudom, az új 
Agenda pártolja laikusok aktív bevonását az istentisztele-  
tekbe. Nem tudom, ez az úrvacsoraosztásban való segítségre  
is vonatkozik-e? Külön kérdés a különkelyhes úrvacsorázás 
bevezetése. Külföldről, ajándékképpen egyre több gyülekezet
ben van ilyen készlet, külön püspöki jóváhagyással helyen
ként már használatban is. Fel kell vetni a lelkészi fórum 
előtt is, és megtárgyalni az ezzel kapcsolatban felvetődő  
teológiai és gyakorlati kérdéseket, hogy ne elválasztó ténye 
ző legyen ez is az úrvacsora terén. Hiszen "egy test va
gyunk sokan, akik az egy kenyérből részesedünk" (1 Kor 
10, 17). Most Laetare vasárnapján ez az úrvacsorái textus 
az alapigénk. Nem tudunk róla belső átéléssel prédikálni,
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ha nem fáj nekünk az úrvacsorával kapcsolatos válságos 
helvzet, s ha nem próbálunk ezen segíteni.

(A vitaindító néhány megállapításával bár nem tudok 
egyetérteni, azt mégis teljes terjedelmében az Olvasók 
elé viszem, hogy azután közös munkával, fáradozással mi
nél több gyülekezetünkben éljék át testvéreink a bűnbocsá
natot kapott emberek örömét, és a Krisztussal közösségben 
élők békességét.

Várjuk Olvasóink hozzászólását, véleményét!)

Zászkaliozky Péter

Szerkesztő
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1VIEG J E G Y Z É S E K
Ernst Brinkmann: Niernöller Márton Wesztfáliában című cikkéhez LP.1986.1.SZ.1.lap
1) Für die hier vorliegende Arbeit wurden folgende ungedruckte

Quellén benutzt: Evangelisches Zentralarchiv ín Berlin, EO, 
Westfalen I, Nr. 1 , Bd. 12; Zentralarchiv dér Evangelischen
Kirche in Hessen und Nassau, Darmstadt, 62/3553; Archív dér 
Evangelischen Kirche von Westfalen, Bielefeld, 5,1, Nr. 435,
Fasc. 2; 5,1 Nr. 463; Protokollbuch des Vereins für Westfalische 
Kirc'nenge sch ich t e , 1915-1940; Kand ida t en 1 i s t e dér Kir chenprovinz
Kestfalerv, Nr. 656; Archív des Diakonischen Werks dér Evange
lischen Kirche von Westfalen, Münster, Fasc. Geschaftsführer 
des Westfalischen Pr ovinz ial ver bánd s für IM; Fasc. Mi.tglieder- 
versammlungen des Westfa1 ischen Provinzia1verbands für IM, 
1927-1929; Universitatsarchiv Münster, Neue Universitat,
E II 2/65; Stadtarchiv Münster, Stadtregistratur, Fach 19, Nr. 4/
Stadtregistratur, Fach 19, Nr. 48; Verwaltungsbericht, 1926-1945.Vegl::.2) ('Martin Niernöller, Vöm U-Boot zűr Kanzel, Berlin 1934 ; Wilhelm 
Niernöller, Martin Niernöller, Ein Lebensbild, München 1952;
Wilhelm Niernöller, Martin Niernöller, - in: Standpunkt, Evange- 1 
lische Mona t sschr if t, 10. Jahrgang, Berlin 1 982 , S.7ff-.;
Dietmar Schmidt, Martin Niernöller, Hamburg 1959.

3) Vgl.: Wilhelm Niernöller, Vater Niernöller, Ein Lebensbild, 
Bielefeld 1946.

4) Wilhelm Niernöller, Vater Niernöller, Sj7.
5) Vgl.: Martin Niernöller, a . a.0.,S.5ff.
6) Vgl.: Martin Niernöller, a . a . 0 .,S.153ff.
7) Martin Niernöller, a.a.0.,S.158.
8) Martin Niernöller, a.a.0.,S. 163.
9) Vgl.: Martin Niernöller, a . a.0.,S.165íf.
10) Martin Niernöller, a . a.0.,S.171.
11) Johann Wilhelm Rothstein (1853-1926), von 1914 an ordentlicher 

Professor für Altes Testament in Münster.
12) Ottó Schmitz (1883-1957), von 1916 bis zűr Zwangspensionierung

im Jahre 1934 ordentlicher Professor für Neues Testament in Münste
13) Kari Heim (1874-1958), von 1914 bis 1920 ordentlicher Professor 

für Systematische Theologie in Münster.
14) Georg Wehrung (1880-1959), von 1920 bis 1927 ordentlicher Professe 

für Systémátische Theologie in Münster.
15) Georg Grützmacher (1866-1939), von 1914 an ordentlicher Professorl 

für Kirchengeschichte in Münster.
16) Julius Smend (1857-1930), von 1914 an ordentlicher Professor für I

Praktische Theologie in Münster,_________________________________ I



1 7) Vgi.i Martin Niemöller, a . a . O. , S . 190f í .
jg) Dér Brief var adressiert an "Herrn cand.theo1.Kapitanieatnant a.. 

Niemöller”.
j9 ) Martin Niemöller, a . a .0.,S.206.
20) Martin Niemöller, a.a.O.S.207.
2 1) Drei Kinder sind in den Jahren von 1925 bis 1928 noch hinzugek..
22) Kari Barth (1886-1968), von 1925 bis 1930 ordentlicher Profess. 

für Systematische Theologie in Münster.
23) In: Martin Niemöller - Gevissen dér Kation, Eine Dokumentation 

von Eans-Joachim Dörger, Cári Bringer, Dietmar Schmidt, Eine 
Pfoduktion des Hessischen Rundfunks, (S)l979.

24) Zűr Datierung dér Begegnung: Kari Barth ist 1925 nach Münster 
gekommen; Georg Wehrung hat Münster 1927 verlassen.

25) Verhandlungen dér 31. Késtfalischen Provinzialsynode in ihrer 
XI. ordentlichen Tagung zu Soest vöm 29. August bis einschl.
10. September 1927, Schwelm O.J..S.113

26) Verhandlungen dér 31. Kestfa 1ischen Provinzialsynode in ihrer
11. ordentlichen Tagung, S.159*. ---- - ,

27) Verhandlungen dér 31. Kestfa 1ischen Provinzia1synode in ihrer 
II. ordent1ichen Tagung, S.156*.

28) Dietmar Schmidt, a.a.O.,S.77.
29) Martin Niemöller, a.a.0. , S.206.
30) Wenn Niemöller hier nicht die Namen "KShler" und"Zanker" ver- 

wechselt hat, müflte er schon in dér Zeit zwischen Mai und 
September 1924 im Konsistorium tatig gevesen sein. Anha1tspunkte 
für eine solche Tatigkeit lassen sich jedoch in den für diese 
Arbeit benutzten Quellén nicht finden.

31) lm Zusammenhang mit seinem Dienstantritt in Ber1in-Dah1ei schiec 
Niemöller aus dem Vorstand aus. Dér Arbeit des Vereins blieb er 
indes zeitlebens eng verbunden. lm Jahr 1982 wurde er zum Ehrer- 
mitglied des Vereins ernannt.

32) Heute: Evangelische Darlehnsgenossenschaft eG, Münster.
33) Verhandlungen dér 31. Westfa 1ischen Provinzialsynode in ihrer 

II. ordentlichen Tagung , S . 33*.
34) Lothar von Arnauld de la Periére (1886-1941), aktiver Marine- 

offizier, zuletzt Vizeadmiral.
35) Die Weltreise endete tatsachlich am 13. Dezember 1929.
36) Die SPD hatte die Gültigkeit dér münsterischen Kommunalwahl vöm

17. November 1929 angefochten; végén eines Formfehlers bei dér 
Zusammenstellung dér Wahlvorschlage hatte sie Aufsichtsbeschwerdc 
e inge légt. . . 1 7 1



37) ZumVergleich die MandatszahLen dér and e ren Partéién: Deu t sch ?
Zentruaspartei; 28; Sózia1demokratisehe Partéi Deutsch1 ands : a. 
Deutsche Volkspartei: 3; Reichspartei des deutsenen MitteIstandes 
(Wirtschaftspartei); 3; K o mmu n i s t i s c h e Partéi Deutschlands: 2- 
Deutschnationale Volkspartei: 1; Nationa1sozia1istische Deutsche 
Arbeiterpartei: 1.

38) Ernst Rosenfeld (1869-1952), von 1902 an ordentlicher Professor 
für Strafrec'nt, StrafprozeB, Zivilprozefi und Kirchenrecht in Münste

39) In dér Stadtverordnetenversaimlung am 20. Mai 1931 teilte Niemölie£ 
mit, daB er sein Stadtverordnetenmandát wegen seiner Berufung nach 
Bér 1in-Dahlem niederlege und daB an seiner Stelle Studienrat
Dr. Wilhelm Kloster die Führung dér Frakción übernehme.

40) Seiner westfaIischen Heimat blieb Niemöller in den folgenden Jahr- 
zehnten immer eng verbunden. Ihr gehörte unverandert seine Liebe. 4 
Am 12. Marz 1984 wurde er in Westfalen zu Grabe getragen. Er wurde 
- wie er es selbst bestimmt hatte - auf den evange1ischen Friedhof 
zu Wersen im Tecklenburger Land bestattet.
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A b ib l ia  v il á g a

Kiállítás a Szépművészeti Múzeumban

Ezúttal - az 1984-es kiállítás folytatásaként - újszö
vetségi tematikájú rajzokat, metszeteket és miniatúrákat vá
logattak össze a kiállítás rendezői.

Ezek főleg reneszánsz és barokk mesterek művei, de néhány 
korábbi munkával is találkozhatunk. A bőséges képanyag, a nagy 
gonddal kiválasztott alkotások a Szépművészeti Múzeum "rejtett", 
nem mindig látható kincseiből adnak ízelítőt.

Az európai művészet egyik legfontosabb témája hosszú 
időn keresztül Jézus élete volt, ahogyan az evangéliumok tanús
kodnak róla. Emellett még a középkorban kialakult Mária-kultusz 
nvomán az apokrif iratok ismertté válása után gyakoriak lettek 
a"Jézus gyermekségét részletesen elmesélő alkotások. A kiállí
tás gerincét Dürer és Rembrandt munkái alkotják. Dürernek három 
nagy sorozata került teljes bemutatásra: a Mária élete, a Nagy 
Passió és az Apokalipszis fametszet-sorozatok. Az ótestamentumi 
kiállítás keretében csak néhány Rembrandt-grafikát láthattunk. 
Ezúttal azonban a Szépművészeti Múzeumban őrzött újtestamentum 
rézkarcok közül szinte valamennyi bemutatásra került.

"Rembrandt még valami mást is tudott, amikor nem kellett 
szó szerinti hűségre törekednie, mint a portréknál, amikor 
kibújhatott belőle a költő, vagyis amikor teremteni tudott. 
Rembrandt munkái olyan dolgokat mondanak el, amire semmilyen 
nyelven nem találnánk szavakat" - így vélekedett róla a késői 
kolléga, Vincent van Gogh. Rembrandtot valóban érdemes "fel
fedezni". A tragédiát és komédiát összeötvöző finom irónia, 
a részletekre figyelő, de a mondanivalót mégis drámaian össze
sűrítő tömörség a nagy művész mögött nagy gondolkodót is sej
tét. Ábrázolásmódja könnyed és precíz egyszerre. Grafikáin a 
megszokottat szokatlannal keveri, a komor témákat humorral 
oldja fel.
Ilyen a "Szent Család a macskával" című rézkarca, amelyen egy 
macska Mária köntösével játszik, vagy az "Irgalmas szamaritánus" 
ahol az előtérben - talán azt szimbolizálva, hogy a póruljárt 
szerencsétlennel kevesen törődtek - egy szükségét végző kutya 
látható...

A nagy szakmai tudás, az egyéni hangvétel magasan kiemeli 
Rembrandtot kortársai közül, munkái ma is frissnek, "modernnek"
hatnak.

Kellemes délutánt szerezhet ez a kiállítás, amely még 
április 15-ig megtekinthető a Szépművészeti Múzeumban.

Aklanné Balogh Éva
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Igehirdető műhelye

Húsvét utáni 1. vasárnap

Ez 11, 19-21

A magyar perikóparend megállapítása óta két alkalommal 
már volt kijelölt alapige ez a textus (vö. LP 1954.190kk lp. 
és 1963.126kk lp), az első alkalommal alaposabb exegézis is ké
szült róla. Némelyik kommentár (pl. az ATD) nem tárgyalja kü
lön, “dublettának" tekinti, és 36,26-27-et tartja az "eredeti" 
szövegnek. Mivel Ezékiel könyvében elég gyakoriak az "ismétlé
sek", és megállapítható, hogy ez a jelenség a könyv stílusához 
tartozik, textusunkat is "eredeti" szövegnek kell elfogadnunk. 
36,26-27 más összefüggést mutat.
A szöveg problémái

Az elérhető fordítások összehasonlításával néhány szót és ki 
fejezést érdemes közelebbről megvizsgálni.
A 19.v.-ben a héber szöveg szerint "egy" szívet ígér az Úr 
(léb-'ehád), a LXX azonban "másik"(heteran) szívet ír, ami egy 
variáns szövegre, esetleg másolási hibára vezethető vissza (a 
"dálet" és a "rés" könnyen összetéveszthető, és így léb-'ahér 
is lehet), a szír fordítás és a Targumok 18,31 és 36,26-hoz 
hasonlóan "új" (hádás) szívet olvasnak. A közvetlen összefüggés 
azt mutatja, hogy nem véletlenül van szó egy szívről: a fogság
ban szétszóródottak újra egymásra találnak, ugyanazt az Urat 
fogják imádni. Csak egy néhány újabb fordítás követi a LXX-t, 
a legtöbb az első változatot fogadja el. Luther egyenesen "ein- 
trechtig"-nek fordította, és a későbbi revíziók is megtartották 
ezt a kifejezést.
A 19.v.-nek van még egy vitatott kifejezése: a héber szöveg kri
tikai kiadása a második mondatban böqirbökem-et ír, ("belétek") 
holott logikailag és az összefüggést tekintve többes 3. szemé
lyi) rag illenék ide, és ezt erősíti, hogy számtalan héber kézirat 
a LXX, a Vulgata így is hozza, ennek nyomán a legtöbb fordítás is 
így veszi. Csupán Luther, az ő fordításának revíziói, az angol 
King James Version, és érdekes módon a mi revideált Károlyi- 
fordításunk (noha a Vizsolyi Biblia szövege itt:"beléiec") fo
gadja el és alkalmazza a többes 2. személyragot. Valószínű, hogy 
itt egy megszokott mondat kísértette azokat a másolókat, akik 
a BH alapul vett szövegét másolták. Ha nincs is nagy jelentősé
ge a különbségnek, és szebb is az egyforma fordulatok alkalmazá
sa, az egyenetlenség azt sejtteti, hogy talán egyesek a jobban 
személyhez, gyülekezethez szóló kifejezést kedvelték.

A 21.v. befejező mondatánál is jócskán eltérnek a fordítások 
A héber szöveg: darkám böró'sám nátatti. A legrégebbi fordítások
ban az "út” szóval adják vissza a derek-et, ezzel éreztetik, hogy 
itt kettős értelmű kifejezéssel van dolgunk. Luther és az újabb 
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fordítások a "tett" kifejezést használják, ezzel egyértelművé 
teszik a mondatot. A Zürcher Bibéi és az Einheitsübersetzung 
viszont "életút"-nak (Wandel) fordítja a szót. - Magának a mon
datnak a fordításai eléggé eltérők, úgy tűnik, hogy itt az 
1 Kir 8,32 ill.,2 Krón 6,23-ban található kifejezés (amely lehe
tett valóban a királyok korából, vagy még régebbi időből szárma
zó beszédfordulat) lett Ezékiel gyakran használt, jellegzetes 
mondásává (vő. 9,1C; 16,43; 22,31 és még 7,3.4.9 hasonló monda
tát). Kár lenne ezt a mondatot modernizálni, és így általánossá, 
sőt lapossá tenni ilyesformán: "megbüntetem őket cselekedeteik 
miatt" (Gute Nachricht, Good News. Hasonló értelmezést ad még 
Menge, a New English Bibié és az új magyar római katolikus for
dítás is). Luther, s nyomán a Károlyi-fordítás, különösen is a 
revideált szöveg, közelebb áll az eredetihez és jobban kifejezi 
a mondat igazi értelmét (wil ich jr thun auff jren kopff werfen - 
azoknak útját fejőkhöz verem), mert itt arról van szó, hogy 
"visszakapják" azt, amit tettek, éppen az lesz a büntetésük, hogy 
"sikerül", amit akartak. Ez a mondat több annál, amit a mi új 
fordításunk ad (azoknak tetteit a fejükre olvasom).

A 21.v. eleje is ad egy kis problémát. A vö'el-léb csonka 
mondatnak tűnik. A LXX szó szerinti fordítást ad (kai eisz tén 
kardián), ami mind az eredetiben, mind itt ilyesféle értelmű: 
ami a szívet illeti. A legtöbb fordítás úgy tekinti, hogy a 
"szív” szó fölöslegesen kétszer fordul elő és ezért csak álta
lános bevezető "de azoknak..." kezdetet adnak a mondatnak. Né
hány fordítás még ennyit se tesz, egyszerűen kihagyja ezt a két 
szót (Vulgata, Luther 1534, Vizsolyi, Károlyi, Gute Nachricht, 
Good News). Pedig a szöveg összefüggéséből világos, hogy a 
19.v.-re utal vissza ez a megjegyzés: csak a megváltozott szív 
jelenthet új életet, akiknek a szíve a régi marad, azok a 
régi "úton" maradnak.
Gondolatok a prédikációhoz

A perikóparend a Húsvét utáni 1. vasárnap témakörébe helyezi 
a textust: “Krisztus feltámadt megigazulásunkért - Az új élet 
teremtője". Az óegyházi evangélium és epistola (Jn 20,19-29;
1 Jn 5,4-10), és a magyar rend A sorozatának másik két igéje 
(Jn 5,24-2512 Kor 4,10-14) különböző hangsúllyal ezt a témát jár
ja körül. Ha elég időnk van hozzá, érdemes megkeresni ezeknek a 
kijelölt textusoknak (akár a másik két sorozat textusainak is) 
a speciális mondanivalóját, hogy rátaláljunk a mi textusunk sa
játosságára. Talán ilyesmire: az új életet teremtő Úr "legbelül", 
mindennek gyökerénél, a szívnél és a mentalitásnál kezdi el művét. 
A prófétai textus összefüggése is ilyesvalamire utal: a fogság
ból való hazatérés, a szétszórtak összegyűjtése azzal kezdődik, 
hogy az úr "belsőleg" teremti újjá népét, annak egyes tagjaiban.

Arra is érdemes figyelni, hogy ez az "új", a "más" mindenes
tül az úr műve. Feltűnő, hogy a textusban a ragozott igék mind 
egyes szám első személyben állnak a 19. és 21. versben.

Természetesen azt is észre kell vennünk, ami nem "szöveg
probléma", mert egyszerű, világos mondat: az új élet tartalmát
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az Úr törvényei és rendelkezései (ezek jellegzetes deuteronómiumi 
kifejezések) határozzák meg, mert az új élet aktív élet, "út", 
amelyen "jár" Isten népe, amelyen cselekszi Isten akaratát, figyel 
Istenre, meg az emberekre, végzi munkáját, harcol a bűn és minden 
rossz ellen.

Ebben az összefüggésben lehet jelentős az a gondolat, hogy az 
Úr egy szívet ígér: az új élet Teremtője összegyűjti, összefogja 
az övéit, együtt tartja az úton. Már véget érhetne a széthúzás, 
az Isten törvénye alóli kibúvás lehetőségeinek keresése, Isten 
rendelkezései értelmének csűrése-csavarása. Krisztus feltámadá
sának gyümölcse, az új élet, új lehetőség az egységre, az egy 
úton együttjárásra.

Nem hanyagolható el textusunk utolsó verse, amely komoly fi
gyelmeztetés. Az "azoknak útját fejükhöz verem" ilyesféléket je
lent: aki öl, azt. megölik; aki lop, azt meglopják; a hazug bele
keveredik hazugságaiba és őt is becsapják; az engedetlen, szüleit 
nem tisztelő gyermek mindent visszakap a saját gyermekeiben; aki 
nem tudja szeretni embertársait, azt nem fogják szeretni, csupa 
irigység, gyűlölködés, harag, bosszúállás veszi körül. Figyelmez-  
tetés: mindent el lehet veszíteni, mert van olyan is, hogy az 
ember ki van szolgáltatva a saját bűnének (vö. Róm 1,18kk).

Természetesen van még ennek a textusnak sok gazdagsága: ki 
lehet használni a "kőszív-hússzív" képet, vagy azt a régi ígé
retet, hogy "az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek". Mi
vel Ezékiel egyik jellemző sajátossága, hogy nagy hangsúly esik 
nála az egyéni életre, kegyességre, természetes, hogy a keresztyén 
ember új életéről szólunk, de azt sem szabad elfelejteni, hogy 
még textusunkban se független a szív és lélek megújulása a közös
ség megújulásától.

Egyben talán azt is sikerült megláttatni, hogy nem felesleges 
munka a szöveg alaposabb vizsgálata, a különböző fordítások össze
hasonlítása, mert ennek is megvan a haszna a prédikáció kialakí
tásában.

Dr. Muntag Andor

Húsvét utáni 2. vasárnap

Jn 10,27-29.

Exeqetikai megjegyzések:
A textus jobb megértéséhez figyelembe kell venni azt a 

körülményt, hogy újabb igemagyarázók szerint a 27-29.v. nem a jó 
pásztor példázat után hanem előtte hangzott el. Időrendileg a 10. 
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rész a 22. verssel kezdődik, a 29.v. után következik az 1-18.-V. , 
utána pedig a 30. A 19-2.1.v. a 9. fejezet végéhez csatlakozik.

Jézusnak ez a beszéde a templomszentelési ünnepen a zsidók
kal kialakult vitában hangzott el. Arra a kérdésre, hogy Jézus 
nvíltan jelentse ki Krisztus voltát, azzal válaszol, hogy "ő már 
megmondta, de a zsidók nem hisznek" - mivel nem az ő juhai. Ezután 
jön a példázat. Jézusnak az ő juhaira való hivatkozása tkp. már a 
keresztyénekre vonatkozik.

Fontos kifejezés a 27.v.-ben a TA PRÓBATA Pl. - bárányok, még 
inkább juhok, átv.ért. keresztyének. Továbbá az ÁHOLOUTHOUSZIN - 
kísérni, követni, mögötte menni, Krisztust követni, részint a kül
ső, részint a belső követés értelmében. AHOUÓUSZIN - AHOUÓ - hal
lani, meghallani, engedelmeskedni. A 28.v.-ben KAI EGO DIDÓM!
AUTÓIS DZOÉN AIÓNION -és én örök életet adok nekik. Itt az ere
deti szöveg utolsó szavának gazdag tartalmára érdemes figyelni.
Pl: hosszú idő, korszak, örökkévalóság. Jézusnak és az Atyának 
eltökélt szándéka, hogy az övéiket megvédelmezik, senki sem ra
gadhatja el őket. Ezt a 29.v. még nyomatékosabban ismétli meg,
KAI OUDEIS DÜNATAI - és senki sem képes —  kiragadni őket. Hasz
náljunk fel, amennyit csak tudunk a kifejezések gazdag gondolati 
tartalmából az igehirdetéshez.
Meditáció:

A hiba az ön készülékében van! Ez az ismert, szatirikus hang
vételű felszólítás a korábbi ellenkező előjelű tv-feliratból ala
kult ki, de nagyon jól szemlélteti igénk mondanivalóját. A csele
kedetek bizonyságot tesznek Jézusról, de a zsidók nem hittek benne. 
Chrisostomos írja: "Ha ti nem követtek engem, ez nem azért van, 
mert én nem vagyok pásztor - mondja Jézus - hanem azért, mert ti 
nem vagytok az én juhaim".

Azok lesznek Jézus nyájának tagjai, akiket az Atya Jézusnak 
ad. Ez a hit csodálatos dolgai közé tartozik. Ugyanakkor azt 
sem felejthetjük el, hogy a magunk felelősségét nem háríthatjuk 
át. Mert ha úgy érezzük, hogy ott a helyünk a gyülekezetben, ak
kor ne csak hallgatói, hanem követői is legyünk Jézus szavának, 
mert akkor a hiba valóban a mi készülékünben lesz.

János evangéliumának ez a része arról szól nekünk, hogy mi 
Jézussal tulajdoni és függőségi viszonyban vagyunk. Ismerjük a 
régi olajnyomatos "Jó Pásztor" ábrázolásokat. Ezeket azonban fe
lejtsük is el. Manapság nem örülnek az emberek, ha juhokhoz ha
sonlítják őket. Tartalmilag ez a viszony azonban ráutaltságában 
az atya és gyermeke viszonyával hasonlatos. Ez az ige a teljes 
tulajdonról beszél. Az ember tulajdonjoga sosem lehet teljes, 
az idő és az emberi hűtlenség által mindig fenyegetve van. (Ma is 
hány család életét rontja meg az anyagi javak önző, esetleg kény
szerű hajszolása. Következményei még a betegség, hirtelen halá
lozás, lelki-szellemi érdekteíenség. Ezzel szemben Isten tulaj
donjoga teljes. Az élet, amely Istené, csak örök élet lehet. Mi 
elveszíthetünk embereket is, akárcsak pénzt, otthont, vagy bár
dit. Isten azonban semmit sem veszít el. A keresztyén embernek 
azért lehet tartása, mert Isten tartja. Így saját megkérdőjelez
hető és megbízhatatlan akaratát Isten örök és biztos akaratával
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helyettesítheti. Pál apostol ezt még élesebben így fejti ki:
"Én Pál, Jézus Krisztus rabszolgája". Itt egy másik dolgot is 
le kell szögeznünk: Aki Isten tulajdona, az nem lehet zsarnokok 
játékszere. A reformáció, de az ókori, középkori és az újkori 
egyháztörténet számtalan bizonyságát adja ennek. Csak egy most 
egyébként is aktuális nevet említenék, Dietrich Bonhoeffer és a 
Kitvalló Egyház. Úgy hiszem, eljött az ideje annak, hogy gyüle
kezeteinkben erősítsük a hítvalló tartást. Ez nem azt jelenti, 
hogy mártírokra van szükség, éppen elég az, ha a mártírokat nem 
felejtjük el, akár egyének, akár egész közösségek. Amikor a 
francia forradalommal elindult az állam és az egyház szétválasz
tása, akkor még nem látszott az, ami most bizonyos pluralista 
államokban már látszik, hogy ti. az állam nem képes olyan sok
féle, lelki, kulturális és emberbaráti tevékenységet ellátni, 
mint ami szokásban van. Ezzel szemben sok országban a vallás- 
szabadság a vallástól való szabadságot jelenti. A keresztyén 
ember számára az állam és egyház viszonyának megítélésében 
döntő, hogy az állam az egyházakhoz semleges legyen, tehát ne 
kösse össze magát valamelyik felekezettel, vagy világnézettel. 
Erre és az emberek lelkiismeretére társadalmi méretekben, pl. 
tájékoztatás, oktatásügy, tekintettel kell lenni.

Ezek azonban csak szavak, ha a mindennapi életben nem gya
koroljuk ezt. Ha valaki a másik ember egész életét akarja, akkor 
áldozni kell érte.

Isten éppen ezt cselekszi meg Jézus Krisztus által.
Vázlat:

I. Mi az Úré vagyunk
Keresztyén mivoltunkról különféle igazolásaink vannak. Ezek

nek időnként komoly szerepe is van egy ember életében. Isten e- 
lőtt azonban hiába mutogatjuk bizonyságként őket. Keresztyénsé- 
cünk bizonysága Isten előtt a hitünk lehet. Ennek pedig egész 
életünkön meg kell látszódnia.

a. Hallgatunk Jézus szavára.
b. Rábízhatjuk magunkat, mert ismer minket.
c. Követnünk kell őt.
II. örök élettel ajándékoz meg
örök életet csak az adhat, akinek magának is van. Jézus irán 

tünk való szeretetéből még erre is telik. Azt akarja, hogy a föld 
élet után örökre vele lehessünk. Sok mindent el lehet venni az 
embertől, de a Jézus által adott örök életet nem, mert ő önmagát 
áldozta fel ezért.

III. Isten a leghatalmasabb, de a legirgalmasabb is
Milyen jó, hogy Isten kezében biztonságban érezhetjük magun

kat. Még nagyobb öröm, hogy a hatalmas Isten irgalmas is hozzánk. 
Misericordias Domini vasárnapján, amikor sok gyülekezetben konfir 
máció is lesz, szóljunk bátran Jézus követésének egész életet be
töltő feladatáról, s arról, aki mindehhez erőt ad és vezet minket
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Húsvét utáni 3. vasárnap
Mt 18, 11-14

Örüljünk Isten szeretetének és örüljünk egymásnak!

Máté evangélista a 18. fejezetben Jézus azon beszédeit gyűj
tötte össze, amelyek a gyülekezet gyakorlatáról, a tanítványi é- 
let hétköznapjairól szólnak. A fejezetet a kisgyermek példája ve
zeti be, és ehhez szorosan kapcsolódik az "egy e kicsinyek közül" 
megfogalmazás, ami lényegében hozzákapcsolja textusunkat az elő
zőekhez. Máténál nagyon szorosan kapcsolódik a kisgyermek maga
tartásának bemutatása a tanítványok alázatosságának követelésé
vel. "Jézus tanítványának ugyanis nem arra kell néznie, hogyan 
előzhet meg másokat, hogyan kerekedhetik mások fölé, hanem a szol
gálatban kell elsőnek lennie" (Karner Károly). A Jubilate vasár
napjára kijelölt textus ebbe a környezetbe illeszkedik bele: köz
vetlenül következik a "kicsinyek" és a mennyei Atya kapcsolatának 
bemutatása után (10) és ezzel is fejeződik be. Hogy itt nem va
lami elvont misztikus kapcsolatról van szó, annak bizonyítéka, 
hogy az evangélista ezt a kapcsolatot azonnal a gyakorlat szint
jén értelmezi. Az egész fejezet ugyanis a gyülekezet gyakorlatát 
veszi célba, és ezalól az elveszett juh példázata sem kivétel.
Isten akaratának bemutatásával egyúttal az ember kötelességét is 
meghatározza: utána menni az elveszettnek. Máté szerint Jézus ha
tározottan az emberi közösség szintjére hozza ezt a példázatot, 
mikor így szól: "Ha egy embernek-...". Ez a textus értelmezésének 
első fontos fázisa.

Itt kell megemlíteni azt, hogy a 11.vers a legrégibb és leg
hitelesebb kéziratokból hiányzik. Lk 19,10 szó szerinti átvétele 
ez a vers, de a Máté szerinti összefüggésbe nem illeszkedik bele, 
mert megtöri az egész fejezet logikus menetét azzal, hogy Jézus 
emberkeresését állítja a középpontba. A jó Pásztor jánosi értel
mezését és ennek az egyházban elterjedt jelentőségét Máté termé
szetesen nem semlegesíti, csupán a keresés emberi vetületére 
koncentrál.

A példázatban Jézus háromszor említi azt, hogy egy "elveszett
ről" van szó. Ennek többszöri megemlítéséből arra következtethetünk, 
hogy itt van a példázat egyik fő hangsúlya. Valóban ebben gyökere
zik Jézus szavainak a korabeli rabbinista felfogással való polémi
ája. E szerint a felfogás szerint az a természetes, hogy Isten az 
igaznak jobban örül, mint a bűnösnek, még akkor is, ha az megtért. 
Jézus azonban valami érthetetlent és nem természeteset fejez ki 
azzal, amit ünnepélyes "ámen"-nel vezet be:"bizony mondom néktek, 
jobban örül neki...". Azonban nemcsak a rabbinizmus számára volt 
természetellenes az ilyen felfogás, hanem a korai keresztyének 
számára is. Az apokrif Tamás evangéliuma például elkezdi magya
rázni, hogy az elveszett juh egy különlegesen nagy, zsíros pél
dány volt, a nyáj legjobbika, ezért érthető, hogy a pásztor el
hagyja miatta a kilencvenkilencet, és keresi, míg rá nem talál.
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Jézus azonban a példázattal éppen arra mutat rá, hogy Isten 
előtt a legkisebb, a legelveszettebnek tűnő individuumtól indul  
el az értékítélet. Aki saját erejéből képtelen megtalálni a meg
térés, a közösségbe való újra-beilleszkedés útját, annak számára 
ott van Isten szeretete, amelyik sohasem mond le róla, és ott van 
(ott kellene lennie) a felebarát szeretetének is, amiben Isten 
szeretete realizálódik.

A textus mai szószékre vitelét három ponton érzem kikristá-  
lyosíthatónak:

1. / Ne csak számoljunk!
2. / Adjuk meg a felebarátnak is az esélyt a megtérésre!
3. / Isten akarata, hogy mindenki életre jusson.
1./ Nemrégiben egyik gyülekezeti tag azt mondta nekem, hogy 

nem tudja elfogadni az Újszövetség azon tételét, hogy egy bűnös  
megtérése fölött nagyobb az öröm a mennyben, mint 99 igaz miatt.  
Ezt ő igazságtalanságnak érzi. Mikor beszélgetni kezdtem vele a 
témáról, kiderült, hogy azért olyan sérelmes ez számára, mert ő  
titkon a 99 közé sorolja magát. Nem lop, nem hazudik, nem sik
kaszt, nem gyilkol, stb. - tehát joggal tarthat igényt arra, hogy, 
ő a 99 között legyen, akinek nincs szüksége megtérésre. Nemcsak 
6 érez így. Talán mindannyiunkban van ebből az értékítéletből va
lami. Bár nem ismerek olyan gyakorló keresztyén embert, aki nyíl- 
tan ki merné mondani azt, amit ez a hittestvérünk kimondott, azért 
legtöbbünkre ez a jellemző. Márpedig a legtöbb esetben éppen itt  
csúszik mellékvágányra az igeértelmezésünk: elkezdünk a magunk lo- 
gikája szerint számolni. Miért éri meg ez Istennek; Mi haszna van  
ebből a Jézust követő embernek? Azt hiszem, túlságosan a profit  
birodalmában élünk ahhoz, hogy az effajta értékfecsérlést valójá-  
bán megértsük. És túlságosan meg vagyunk elégedve a világban be-  
töltött helyünkkel ahhoz, hogy magunkat képesek legyünk elveszett
nek, erőtlennek és segítségre szorulónak nyilvánítani.

Természetesen nem m ehetünk  el figyelmetlenül a Jézus által ,  
említett arányszám m e l le t t .  Megvan ennek a maga jelentése. A 99 
és az 1 viszonylatában a z  j u t  kifejezésre, hogy valami még akkor  
is megéri, sőt, valamiért még akkor is érdemes kockázatot vállal- 
ni, amikor az értéke a semmivel egyenlő.

2./ Itt kerül elő az említett gyülekezeti tagunk véleményé
nek másik érdekessége. Azért tartotta igazságtalannak a példá
zatot, mert a bűnösnek örültek jobban, mint az igazaknak. Pedig 
a példázat éppen nem ezt állítja. Jézus szavainak hangsúlya azon  
van, hogy a bűnös megtért. Az elveszett megkerült! Ezzel pedig 
egy óriási változás állt be. Nem azért örül a pásztor, mert egy 
elveszett, hanem mert azt az egyet megtalálta és az visszatérhe
tett a nyájhoz.

Itt is azonnal meghúzható a mai élettel való párhuzam. Is
merőseim közül azonnal fel tudnék sorolni vagy harmincat, akinek 
emlékszem valamilyen kisebb-nagyobb port kevert egykori botlására. 
Megtévedt. A példázat másik problematikája éppen ebben áll. Egy 
ember nevének említésével azonnal előttünk áll a múltja. Arra 
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kevésbé koncentrálunk, és azt kevésbé akarjuk tudomásul venni, 
hogy Ki Ő most. Vagy azt, hogy talán éppen most igyeksziK kife
lé kászálódni valamiféle botlásából és ilyenkor nem a háta mö
götti sustorgásra, hanem a felebaráti melléállásra, sőt, az ér
te való kockázatvállalásra volna szükség. Nagyon sok jobb sorsa 
érdemes ember például éppen azért válik visszaeső bűnözővé, mert 
nem tudják és nem is akarják elfelejteni a múltját.

Megállunk tehát annál, hogy elveszett. Pedig Jézus pontosan 
itt hoz újat: megtanít bennünket arra, hogy próbáljuk meg értékel
ni és próbáljuk meg segíteni a felebarát megtérésre irányuló erő
feszítéseit. Mivel azonban ez egymagában nem elég, talán még mi 
is lehetünk közvetítői annak az isteni akaratnak, amelyiknek cél
ja, hogy minden elveszettet visszakormányozzon, visszasegítsen 
a földi életben is az üdvözülés útjára. Nem kényelmes feladat ez? 
Kockázatos? úgysem lesz eredménye? Bizony, sokszor hallani a le
mondás hangját egy-egy emberrel kapcsolatban, akinél már annyi
ra felhalmozódott a bűn, a közömbösség, hogy emberileg a legcse
kélyebb remény sincs arra, hogy valaha is jó útra tér, esetleg 
Jézus igaz követőjévé válik.

Vajon mit gondolunk azokról a papíron evangélikus híveink
ről, akik már vagy 15 esztendeje nem fizetnek egyházi hozzájá
rulást? Mit gondolunk és mit teszünk azért az emberért, aki már 
mindenét elpazarolva ötödször esett vissza az alkoholizmus csap
dájába? Mit mondanánk annak a bizonyos Lacikának, aki a tele
vízió előtt tett saját bevallása szerint 56 lelkésztől csikart 
ki különféle összegeket szélhámossággal? Mit tehetünk a ki tud
ja hányadszor tönk szélére került házastársi kapcsolatokkal, 
amelyekről hallunk, tudunk? Vajon mondhatjuk-e egyszer is, hogy 
nem érdemes folytatni, amíg érvényben van Jézus szava: "A ti 
mennyei Atyátok sem akarja, hogy egy is elvesszen e kicsinyek 
közül”?

3./ A mi erőforrásunk a földi munkánkban, a sokszor kilátás
talannak tűnő erőfeszítéseink során a mennyei Atyánk akaratában 
rejlik. Egyfelől azért, mert mi is haza szeretnénk találni és 
ebben csak ő segíthet, másfelől azért, mert értelmessé teszi a 
mi testvér-mentő fáradozásunkat. Eltévedtünk és mégis lehetünk 
mások támaszai, vezetői, örüljünk Atyánk szeretetének és örül
jünk egymásnak!

Z ü gn  Tamás

Húsvét utáni 4. vasárnap
Mt 21,14-17.

A textus helye
Ez az epizód csak Máté közléséből ismeretes. Az előzmény - 

a jeruzsálemi bevonulás és a templomtisztítás - a többi evangéli-



umokban is szerepel, de csak Lukácsnál találunk utalást arra, 
hogy a vezetők (ott farizeusok) méltatlankodnak, látva Jézus 
ünnepeltetését. Máté leírása alapján az az érzésünk, hogy Jézus 
bevonulása, a templomtisztítás és a csodatételek nagy visszhan
got keltettek. A rendkívüli zűrzavarban még a gyermekek is szó
hoz jutnak, utánozva a bevonuláskor hozsannázó tömeget. Ezt, 
normális körülmények között nem engedte volna a templomőrség.

A szöveg
A szöveg is jól érzékelteti, hogy valami egészen szokatlan 

rendbontásról van szó:
krazontasz - kiáltoztak, lármáztak, oszanna - eredetileg segély- 
kérő kiáltás,- héber szó. Dicsőítő jellegét az adja, hogy aki
hez segítségért kiáltunk, annak a hatalmát is elismerjük, 
éqonaktészan - nehezen tűrni, aorisztoszban: haragra lobbanni, 
plasztikusan ábrázolja a feltörő indulatot.
nai - Jézus higgadt, kurta válasza: "igen". Noha ő a nagy lelke
sedés okozója,"ura az érzelmeknek. Jelzi, hogy itt nem tömeghisz
tériáról, rajongásról van szó, hanem ez a természetes viselkedés, 
ha az ember átéli Isten szabadítását.

A textus elválaszthatatlan egységben van az előző történet
tel, a templom megtisztításával. Így Jézus ajkáról két ószövet
ségi idézetet is hallunk, melyekkel hithű zsidó hallgatóit és a 
papokat akarja meggyőzni, eszméltetni: mi az istentisztelet ere
deti rendeltetése, van-e helye az istentiszteletben a gyermeki 
hitből fakadó örvendezésnek?

Meditáció
Cantate! - nem kiemelkedő ünnep, talán csak ott hangsúlyos, 

ahol van valamilyen egyházzenei tevékenység. Ilyen gyülekezetek
ben általában az énekkar, zenekar ünnepévé válik. Igénk üzenete 
az, hogy ahol átélik a gyülekezet tagjai Krisztus szabadítását, 
ott - mint fánál a gyümölcs - természetes következmény az Istent 
dicsőítő ének: énekkarban, hangszeres kántori szolgálatban, gyü
lekezeti közéneklésben.,.

A szószék felé
Kétféle dallam
A jó zenei hallású emberek észreveszik a hamis hangzást ott 

is, ahol az átlag ember tiszta harmóniát hall. Textusunk a zsidó 
istentiszteleti életbe vezet minket, ahol kétféle hang szólal meg 
egyszerre. Kérdés: melyik a tiszta, és melyik a hamis? Az egyik 
hang a szokásos vásári zsivaj a templom udvarán, a másik a nagyon 
is szokatlan "gyermekkórus". A vásározást mindenki természetes
nek tartja, hiszen az áldozatbemutatáshoz szükséges állatok áru
sításáról van szó. Az idegen pénzeket váltják át a templomi pénz
re. A gyermekek kiáltozása azonban rendbontás.

Az események megítélésében nagy az ellentét Jézus és a papok 
között. Jézus "hamisnak", nem oda illőnek tartja a vásári hango
kat, ugyanakkor elfogadja a gyermekek hozsannázását. A papok vi- 
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szont indulatosan tiltakoznak a gyermekének ténye és tartalma 
ellen. Szerintük ez a "hamis" hang.

A gyermekének ténye: az istentiszteleti életben a gyermek 
(az asszonyokkal együtt) csak mint csendes, tétlen résztvevő 
lehetett jelen. A szertartást csak arra érdemes papi személyek 
végezhették. Ezt az általános teológiai szemléletet tükrözi 
a tanítványok viselkedése is, amikor el akarják űzni a Jézus
hoz jövő gyermekeket. A gyermekének tartalma: Istennek járó 
dicsőítés Jézus felé. Ez istenkáromlás a zsidó felfogás szerint.

Kinek van jő hallása? Jézusnak vagy a papi vezetőknek?
Jézus szabadító szolgálata - a hamis hangok megszüntetése
A hamis hangszer felhangolásához egy tiszta alaphangra 

(normál "á") van szükség. Jézus szava a tiszta alaphang. Hogy ez 
hallhatóvá váljék, előbb megszünteti a gyülekezeti élet hamis zűr
zavarát, ezért űzi ki a vásározókat. Az egész áldozati felfogás 
hamissá vált, mert a bűnbánat töredelme helyett az áldozatot vég
ző ember önigazságát igyekezett érvényre juttatni. A jeremiási 
idézet szerint a templom az a hely, ahol a bűntől megnyomorodott 
ember Isten gyógyító kegyelméért folyamodhat. Jézus szavainak 
szinte illusztrálásaképpen ez azonnal meg is történik: nyomorult, 
szabadulásra váró emberek könyörögnek a szabadulásért. Így a 
templom újra azzá lett, amivé Isten rendelte: imádság és ima
meghallgatás háza, a nyomorúság bevallásának és a tőle való sza
badulásnak a helye. Jézus a jól szervezett istentiszteleti élet 
felszíne alól kihallja az emberi nyomorúság hamis hangjait és 
hozzálát a hangoláshoz - a gyógyításhoz. Ma is csak ez lehet a 
templom, az istentisztelet rendeltetése. Nem állhat a középoont- 
ban az emberi cselekvés - sem a lelkészé, sem a gyülekezeté. - 
Nem válhat az istentisztelet az önigazoló vallásosság demonstrá
lásává. Egyedül Krisztus szabadító igéje állhat a középpontban, 
ami egyúttal az ő cselekvése is mirajtunk. Csak ezután van he
lye a mi szolgálatunknak, de most már nem esetlegesen, hanem 
következményszerűen. A szabadulást megtapasztalva gyermeki 
örömmel dicsőítsük szabaditónkat.

Az ének nem luxus, hanem szükségszerű következmény,
hitünk gyümölcse
Sok gyülekezetünkben ezen a vasárnapon tartják az ének- és 

zenekarok szezonzáró alkalmát, szolgálattal, közös úrvacsorával, 
szeretetvendégséggel. Jó volt szolgálni az istentiszteleteken, 
ünnepségeken, de most egy időre felfüggesztjük ezt a sok áldoza
tot (próbák) igénylő szolgálatot. Gondoljuk meg: valóban ilyen 
"idénymunka" az énekkari szolgálat? Csak az ünnepek fényét hi
vatott emelni, csak dekoráció?

Mi a helyzet azokban a gyülekezetekben, ahol nincs magasabb 
szintű egyházzene? Sok helyen nem is lehet, hiszen nincs ember
anyag, nincs zeneileg képzett lelkész, stb.

Ilyen gyülekezetekben talán esik néhány szó az istentiszte
leti éneklésről, liturgiáról (nagyon helyesen!), de esetleg egyéb
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nem történik. Az éneklés pedig olyan, mint a táplálkozás: nem 
beszélni kell róla, hanem gyakorolni kell.

Tovább kell jutni a cantate-i prédikációnál! El kell jutni 
a szívből fakadó, Istent dicsőítő éneklésig, mert az éneklés nem 
luxus. Az éneklés az igehirdetés folytatása, következménye, vissz
hang az evangélium örömhírére. Megújult életünk egyik gyümölcse. 
Nem dekoráció! - a gyümölcsfa virágát nem tesszük a vázába, hanem 
teremni hagyjuk.

Ez a gyümölcs lehet szórványhíveink egyszerű éneke, lehet 
fiatalok gitárkíséretes "könnyűzenei" szolgálata, lehet az ősök 
hagyományát megbecsülő "komoly" zene. Mindez egyenrangú és azo
nos értékű, ha mögötte Isten szabadító kegyelmének átélése van.

Enélkül a megtapasztalás nélkül a művészi magasságokba jut
tatott egyházzene is csak fülsértő diszharmónia, amit Jézus ma is 
keményen megítél. 

Ne legyünk "otthagyott" gyülekezet!
Az ének csak egyik gyümölcse az evangélium hirdetésének.

A bűnbocsánat átélése sokféle szolgálatra indíthat bennünket.
Ez a keresztyén élet értelme, a keresztyén gyülekezet külde
tése: valahol, valamilyen eszközzel visszhangozni, továbbítani 
Krisztus szabadító szeretetét. Krisztus nélkül nem egy sajátsá
gát veszti el csupán az egyház, hanem okát, célját - létjogo
sultságát! “Énnélkülem semmit sem tudtok cselekedni" (Jn 15,5). 
Ezért tragikus az, hogy Jézus otthagyta a jeruzsálemi templom 
dühös papjait, akik bizonyára siettek visszaállítani a megboly
gatott rendet.

Az egyházzene vasárnapján gondoljunk olyan szolgálattevőkre, 
akik nem űzték el maguktól Krisztust és ezért szolgálatuk évszá
zadokon keresztül is megtenni gyümölcseit.

J.S.Bach minden műve komponálásához kérte Krisztus segítsé
gét: Jesu iuva! Ugyancsak odaírta művei fölé: Soli Deo Glória, 
Így emelkedhetett az ő zenei szolgálata a jeruzsáiemi gyermekek 
hozsannázásának szintjére. A "hozsanna" jelentése egyszerre se
gítségül hívás és dicsőítés.

"Dicsérjétek hatalmát minden szentegyházban,
Zengjétek diadalát mindenkor vidáman.
Haranggal, orgonával csendüljön az ének,
Hozsannával, zsoltárral zengjen a dicséret!" (49,3.)

Győri Gábor

Húsvét utáni 5. vasárnap
Lk 18,1-8

Szövegmaqyarázat
Az alapige scopusa látszólag kettős: első olvasásra kitartó 

imádságra buzdít, az evangéliumban való elhelyezése - az Emberfia 
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eljövetelére utaló beszédek után - azonban a Jézus-várás kérdé
sét veti fel. A két gondolat végül is szorosan összetartozik. 
Imádságban kell várni az Emberfiára, az imádság a hit kifejező
je. Az az ember és gyülekezet vár ébren, amelyik hittel imádko
zik és vár hite teljesedéseként a Fiú eljövetelére.

A példázat szerkezete a minőre ad maius: ha a könyörtelen, 
kőszívű bíró - csak hogy szabaduljon az asszonytól - meghallgat
ja kérését, mennyivel inkább Isten, aki a szegények és kitaszítot
tak védelmezője, figyel a hozzá fordulók imájára.

Joachim Jeremias szerint a történetben pénzügyi dolgokról le
hetett szó, mivel az asszony nem bírósághoz, hanem egy bíróhoz fór 
dúlt. Szegény volt, nem adhatott ajándékot a bírónak, egyetlen 
fegyvere a kitartása volt. A bíró nem az asszony dühkitörésétől 
fél, hanem az örökös jövetel, kilincselés zavarja nyugalmát.

Voigt hangsúlyozza, hogy az igazságszolgáltatás (ekdikésis), 
a nagy rehabilitáció és szabadulás Isten népe életében Jézus el
jövetelekor történik meg. Ebben az értelemben Jézus a Választot
tak alatt nem a hallgatóságát, hanem a majdani hívő gyülekezetei 
érti.
Gondolatok a textusról

1. Isten egészen más, mint a bíró
A bíró öntörvényű, nem ismeri el Istent maga felett. Embe

rekre sincs tekintettel. Önző, könyörtelen. Az asszonyt is csak 
kényelemből hallgatja meg, hogy lerázza magáról. Isten egyetlen 
indítéka a szeretet. A bíró közönyből és szívtelenségből várakoz
tatja az asszonyt. Ha Isten várat is, ezt azért cselekszi, hogy 
a hitet kutassa és megpróbálja. A Fiú eljövetelének késleltetése 
is csak azért történik, hogy többen megtérjenek, és Jézus eljö
vetelének órája ne ítéletet, hanem szabadulást hozzon.

A bíró számára teher, Isten fülének pedig kedves a kérő 
szó hallgatása. Emberek előtt visszatetszést keltő és fárasztó, 
ha valaki állandóan kéregét, Isten szívesen veszi és várja ké
réseinket. Ha merünk kérni, ez azt jelenti, hogy komolyan vesz- 
szük biztatását, és elhisszük, hogy szeret. Luther szerint.Isten 
előtt szélesre kell tárnunk szivünket, mindent bátran és felsza
badultan mondhatunk el neki, ő kívánja ezt tőlünk. Olyan Atyánk 
akar lenni, akivel mindig bátran beszélgethetnek gyermekei, még 
ha oktalanságot mondanak is. Isten hallgatásában is jóság rejlik, 
amellyel buzgóbb és közvetlenebb imaéletre serkent.

2. A gyülekezet egészen más helyzetben van, mint az özvegy
Az özvegyasszony a palesztin társadalom legkiszolgáltatottabb 

tagja volt. A gazdaggal és befolyásossal szemben mindig alulmaradt 
Jogai érvényesítésére csak a hatósághoz folyamodhatott. Ezért ki
ált a példázatbeli asszony is szakadatlanul a bíró segítsége után. 
Nincs más eszköze, mint kitartása. Nem törődik a bíró haragjával, 
szégyennel, fáradsággal. Addig jár a bíró nyakára, míg kérése 
meghallgatásra kerül. A gyülekezet Voigt szerint az özvegyasszony
hoz hasonlóan kiszolgáltatott, védtelen. Ellenséges hatalmakkal: 
pogány, zsidó hatóságokkal, rontó erőkkel áll szemben. A gyüleke
zet helyzete mégis egészen más. Míg az asszony nem kívánatos sze-
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mély a bíró számára, addig a gyülekezet Isten választottéinak a 
közössége, Isten szeme fénye.

3. Az asszony állhatatossága és a gyülekezet imája
Az özvegy kitartása, fáradhatatlansága, elszántsága oélca a 

gyülekezet számára is. Milyen lelki erő kellett a kőszívű bíró 
ostromlásához! A kudarcok után újra indulni, újra megalázkodni, 
újra kérni rendületlenül, csüggedés nélkül. Mi elvárnánk, hogy 
Isten hallgasson meg minket az első szóra. Ha ez nem történik, 
kedvünket vesztjük, feladjuk a harcot, vagy öklünket rázzuk az 
ég felé (Thielicke) . Isten arra vár, hogy mi is elszántan ostro
moljuk őt, hiszen kitartó imánk annak jele, hogy számunkra is 
egyetlen lehetőség az ő segítsége. Isten szemében nem ellenszen
ves a lerázhatatlan imádkozó (Mt 11,12). Mi is rághatjuk Isten 
fülét, ahogy azt az asszony is tette. Ha azt mondjuk: miért imád
kozzam, hiszen úgyis minden Isten akarata szerint történik, akkor 
nem hitünket, hanem kényelmességünket és Istentől független élet
módunkat fedjük fel. Isten kitüntet bennünket azzal, hogy bevon 
bennünket világkormányzó munkájába (Ábrahám imája Sodomáért és 
Gomorráért). "A szegény özvegy a világtörténések kulcsszereplője: 
Isten szívén nyugszik, és Isten megígérte, hogy az ő füle nem 
süket annak a számára,, aki kéri őt. Akinek befolyása van Isten 
szívére, az irányítja a világot. A szegény özvegy így valóságos 
világhatalom."(Thielicke)

4. Jézus aggodalma másra irányul, mint a mienk
Az imádság"hiánya a hit hiányára vall. Aki nem imádkozik, 

az nem is hisz. A mi kérdésünk az, hogy érdemes-e imádkozni, van- 
e, aki odafigyel szavunkra; Jézus amiatt aggódik, hogy van-e, aki 
imádkozik, aki hisz, aki várja az ő eljövetelét. Az imádkozó em
ber fénylő jel Isten számára és fénylő jel az emberek között is.
A hitnek és Jézus visszavárásának a jele. A példázat Jézus kérdé
sével zárul. Ez indokolttá teszi, hogy az fölcsendüljön a prédi*- 
kációban is.
Vázlat

Van-e hited?
Ez egy nagyon árulkodó igeszakasz. Érzékeny,-éles tükör, 

amely könyörtelenül leleplez bennünket, ha igazán beletekintünk. 
Elárulja, mi van bennünk, vagy még helyesebben: mi hiányzik be
lőlünk. Bár a példázat maga az imádkozásról szól, valójában a 
hitünk felől kérdez bennünket. Fontos is, hogy ebben a döntő do
logban ne áltassuk magunkat, ne tévedjünk.

Milyennek mutatja a mai ige imádságra indító hitünket?
1. Sok imádság csak próbálkozásból támad, kísérletezésképpen 

születik. Másnál látott példák, hallott történetek indítanak rá. 
Hátha nálam is beválik.

2. Sokan kezdtek imádkozni, s aztán abbahagyták. Egyesek ha
marabb, mások hosszabb idő után. De mindenképpen meghallgattatás 
előtt. Ez a példázat különös hangsúlyt tesz a kitartó, cél előtt 
meg nem szakadó imádkozásra.

3. Imaéletünk mindig tükrözi Istenről alkotott képünket. A 
rapszódikus, eleve reménytelen, gépiesen mondott imádságok sze
szélyes, megbízhatatlan, tehetetlen címzettet sejtetnek.
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4. Szívből mondott imádság vall személyes kapcsolatra 
az imádkozó és az imádság címzettje között. Isten jeleni-- tv, 
valósága csak hitben élhető át. Jelenlévő előtt lehet kitárul
kozni, kis és nagy ügyeket eléje vinni, neki hódolni.

5. Egyedül a hit bírja a meghallgatás ígéretét, a betelje
sedést, az áldásnyerést, a nagy Eljövendő fogadását és üdvözítő- 
sében való részesedést.

Urunk, növeld hitünket! Légy segítségül a mi hitetlensé
günkben !

Mennybemenetel ünnepe

Jr. 20,16-18.

r. Bevezető megjegyzések
1. Ne magyarázzuk, hogy a "mennvbementel", az "Isten jobb

ján ülés" hogyan értendő. Arra se vesztegessünk szót, hogy aentív: 
re "hétköznappá" lett ez az ünnep. Hirdessük az evangéliumot, hoc 
ahhoz az élő Jézushoz tartozunk, akinek irgalma végtelen és nato_ 
ma korlátozhatatlan.

2. Gondoljunk arra, hogy szakaszunk húsvéti történet részle
te. Amiről tudósít, az egyszer történt meg, de az egyszeri esemér. 
minden nemzedék számára döntő üzenetet hordoz: Jézus tette Isten
nel való örök közösséget ígér az embernek.

3. Figyeljünk a következő kifejezésekre: a "Rabbur.i" a "Paci 
melegebb, közvetlenebb, személyesebb változata. Szakaszunkon kí
vül csak egy helyen fordul még elő az újszövetségben: Mk 10,51 cc 
rög szövegében. A "ne tartóztass engem" ezt is jelentheti: "ne ra 
gaszkodj hozzám", "ne tarts vissza engem".(Mátyás Ernő) "Hírül ac 
ta" (aggelousa): Mária az angyalok szolgálatát folytatja. Jézus 
feltámadását hirdeti. A Jézussal való találkozás "angyallá", 
''küldötté” formálja az embert.

4. A 17.v.-hez: "Itt nevezi először Jézus tanítványait test
véreinek” (Das Neue Testament mit Erlauterungen).

5. Előkészítő munkánk folyamán érdemes számbavenni az evangé 
liumből azokat a helyeket, amelyekben az Atyának és Jézusnak a ka 
csolatáról van szó. Főképpen a következőkre aor.dolok: 1,14.'8: 
3,17.35; 4,34; 5,19-47; 6,32-46.57; 7,16-16.28; 8,18-19.42; 
10,15.17.37-38; 11,41-42; 13,1-3; 14,6-20.28-31; 15,1-17.23b-33; 
17;

II. Az alapige csomópontjai
1. Mária akkor ismeri fel Jézust, amikor az nevén szólítja.

A felismerés nem Mária érdeme, hanem Jézus pásztori szolgálatának 
eredménye. (Érdemes figyelni arra, hogy az evangélium 20. és 21.
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fejezete milyen tudatossággal szól Jézusnak erről a szolgálatá
ról!) Az történik meg, amit Jézus korábban kijelentett:"Az én 
juhaim hallgatnak hangomra, én ismerem őket, ők pedig követnek 
engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert 
senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből."(10,27.28.) Mária 
azért ismerheti fel Jézust, mert Jézus ismeri, számontartja őt. 

2. Mária úgy véli, hogy Jézussal való régebbi élete folyta
tódhat tovább. Ezt jelzi a "Rabbuni" megszólítás. Mária a maga 
számára akarja lefoglalni Jézust. Pedig Jézus szolgálata végte
lenné tágul: halálának és feltámadásának erejével "mindenkié" 
lesz. Ettől a szolgálattól nem szabad őt Máriának "visszatarta
nia". Ez Mária számára látszólag megszegényeöést jelent, valójá
ban felbecsülhetetlen ajándékot kap: Jézus "angyalává", küldőt-  
tévé teszi. /"Ne tartóztass engem,... hanem menj az én testvére
imhez . . . ")

3. Mária, mint Jézus küldötte, megkapja azt az üzenetet, 
amelyet tovább kell mondania ("...mondd meg nekik..."). Az üze
net tartalmáról alább lesz szó. Most az a lényeges, hogy Jézus  
bizalmával ajándékozza meg Máriát, azt a mondanivalót bízza rá, 
ami abban a helyzetben a legfontosabb, és amelyet a kétségek 
között vergődő tanítványoknak mindenképpen tudniuk kell. Mária
az üzenetet azzal a tapasztalatával egészíti ki, amelyben kegye-  
lemből részesült: “Láttam az Urat." Mint megajándékozott ajándé
koz meg másokat; olyan emberként továbbítja Jézus szavait, mint 
akivel szóbaállt Jézus.

4. Az üzenet("Felmegyek... és a ti Istenetekhez") egyrészt 
Jézusnak tanítványaitól különböző helyzetét, másrészt tanítvá
nyaival való kapcsolatát, közösségét hangsúlyozza. Nem "mi" 
Atyánkról és "mi" Istenünkről van szó! Jézus egészen másképpen 
van kapcsolatban Istennel, mint tanítványai, ő az Egyszülött 
Fiú! Mint Egyszülött Fiú valósítja meg, hogy tanítványai új kö
zösségbe kerüljenek az Istennek és Atyával. Mint Jézus "test
vérei" - ez nem értékelés, hanem annak megállapítása, hogy mi
lyen új nelyzetbe kerültek Jézus halála és feltámadása által, - 
bizakodással és reménységgel élhetnek tovább.

III. Egy lehetséges vázlat
Jézus "fölment a mennyekbe, ott ül Istennek, a mindenható 

Atyának jobbján", valljuk meg vasárnapról-vasárnapra, ünnepről- 
ünnepre azt, amit a mai nap újból szívünkbe vés. Elveszítettük 
Jézust? Nem, hiszen sokkal inkább miénk, mint volt azoké, akik 
földön-jártában találkoztak vele. Csak kevesen mondhatják magu
kénak? Egyáltalán nem, hiszen szava ma sokkal több ember felé 
hangzik, mint akkor, amikor ezrek és ezrek hallgatták a Mester 
"hatalommal" bíró beszédeit. Szegényebbek lettünk, hogy kilépett 
tapasztalataink világából? Semmiképpen sem! Hozzá kapcsolódó 
bizodalmunk és hitünk gazdaggá tesz valamennyiünket. Kicsoda ma 
ő, hogyan gondolhatunk rá, mit várhatunk tőle? Három szóval vá
laszolhatunk: pásztorunk, küldőnk, testvérünk Jézus!

1. Pásztorunk Jézus. Ebben a kijelentésben az a megrendítő, 
hogy nem mi választottuk pásztorunknak, hanem ő hívott minket 
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nyája közösségébe. Akkor szólított meg, amikor mi még szólni 
sem tudtunk. Életünkben milyen sokszor ismétlődött hívása és 
szólítása! Pásztorunkként ismer mindnyájunkat. Ez r.em csupán 
azt jelenti, hogy számontart, hogy gondol és emlékszik reánk,
(bár milyen biztonságot adhat az a tudat, hogy van valaki, aki
nek hiányzunk!) hanem azt is, hogy tévedhetetlen mozdulattal mu
tat életünknek azokra a dolgaira, amelyek veszedelmet jelenthetnek 
számunkra. Máriát akkor szólította meg, amikor elveszitettnek gon
dolta Mesterét, és a veszteségnek a fájdalma elveszéssel fenyeget
te. úgy szólt hozzá, hogy Vele kapcsolatos téves várakozását és 
igényét is helyreigazította, hiszen az is elveszítheti Őt, aki 
mindenképpen a maga 5zámára akarja kisajátítani és megtartani. 
Pásztorunk Jézus! Ez a hit tart meg kísértéseink között.

2. Küldőnk Jézus. Neki akkor éppen Máriára volt szüksége.
Arra a Máriára, aki a Vele való találkozás előtt csak panaszkod
ni és sírni tudott, aki talán nagy rájdalmában úgy értékelte az 
életet, hogy az már semmire se jó”. Küldetése arra emlékeztet
te, hogy vannak, akik kevesebbet tudnak nála, akik tanácstalanab
bak, mint ő. Voltunk és leszünk olyan élethelyzetben, amikor ép
pen. ránk volt vagy lesz szükség. Arra a tapasztalatunkra, amelyet 
éppen "gyengeségünkben" szereztünk (és ami inkább ajándék volt, 
mint a mi "szerzeményünk"), hogy Jézus nem a csüggedtek üres 
vágyálma, hanem életre segítő és megtartó Úr! Mária "jó volt" 
Jézusnak arra, hogy talaj tvesztett tanítványain segítsen. Hczzá 
hasonlóan mi is alkalmasak lehetünk valamire - nem magunkban, 
hanem Jézus kezében, a Jézustól ránkruházott küldetésben. Mennyi
re "felértékelhet" önmagunk előtt ez a tudat! Nem akárkik, hanem 
Jézus küldöttei vagyunk!

3. Testvérünk Jézus. Nem véletlen, hogy János evangéliumában 
Jézus halála és feltámadása után mondja először tanítványait test
véreinek. Nagy ára van annak, hogy Jézus testvérei lehetünk, hegy 
vele együtt mondhatjuk ki az "Isten" és az "Atya" nevét! Jézus 
nélkül istenkáromlás lenne kiejteni ezeket a neveket. Csak Jézus 
értünk való halálát vallva és feltámadásának hozzánk is elható 
erejét remélve beszélhetünk Istenről mint Atyánkról. Jézus üze
nete azonban felhatalmaz rá. Természetesen nem úgy, hogy gondo- 
lattal^nul és megrendülés nélkül hangoztassuk. Az is következik 
ebből, hogy testvérnek fogadjuk el a hozzánk hasonlóan megszólí
tottakat. De azokat is, akikért - ahogyan miértünk - meghalt 
Jézus. Testvérünk Jézus, hogy Isten Atyánk és a másik ember test
vérünk lehessen!

Jézus mennybe ment, - hogy közel legyen hozzánk. Ebben a 
közelségében pásztorunk, küldőnk, testvérünk ma is. Ez a közel
sége ad erőt, értelmet és hitelességet életünknek és szolgálatunk
nak.

Bohus Imre
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Nagypéntek (Bánfi Béla)---------------------------------- 167
Nagyszombat (Kalácska Béla)---------- -------------------16S
Húsvét 1. ünnepe(Szebik Imre)--------------------------- 172
Húsvét 2. ünnepe (Bálintné Varsányi Vilma)--------------- 175
Húsvét után 1. vasárnap(Missura Tibor)------------------ 178
Húsvét után 2. vasárnap (Dr. Inotay Lehel)----------------180
Húsvét után 3. vasárnap(Madocsai Miklós)----------------183
Húsvét után 4. vasárnap(Szimon János)------------------- 136
Húsvét után 5. vasárnap(Keveháziné Czégényi Klára)------169
Mennybemenetel ünnepe (Szabó Lajos)---------------------- 192
Húsvét után 6. vasárnap(Bohus Imre)---------------------245
Pünkösd ünnepe(Sólyom Károly)---------------------------247
Pünkösd 2. ünnepe (Garami Lajos) -------------------------249
Szentháromság vasárnapja (Szabó Gyula)--- ------ 252
Szentháromság ünnepe után 1. vasárnap
(Sztojanovics András)------------------------  255
Szentháromság ünnepe után 2. vasárnap(Detre János)---- ;257
Szentháromság ünnepe után 3. vasárnap(Fehér Károly)--325
Szentháromság ünnepe után 5. vasárnap(Bálint László)---367
Szentháromság ünnepe után 6. vasárnap
(Tóth-Szöllős Mihály)---------------- --------------- -— 370
Szentháromság ünnepe után 7. vasárnap(Nagy László)-----373
Szentháromság ünnepe után 8. vasárnap(Keveházi László)--447
Szentháromság ünnepe után 9. vasárnap(Káposzta Lajos)-375
Szentháromság ünnepe után 10.vasárnap(Zászkaliczky Pál)-378
Szentháromság ünnepe után 11.vasárnap(Varga György)----33C
Szentháromság ünnepe után 12.vasárnap(Ittzés Gábor)----3S3
Szentháromság ünnepe után 13.vasárnap(Dr.Foltin Brúnó)— 386
Szentháromság ünnepe után 14.vasárnap(Tekus Ottó)------ 508
Szentháromság ünnepe után 15.vasárnap(Ittzés János)----511
Szentháromság ünnepe után 16.vasárnap
(Keveháziné Czégényi Klára)-----------------------------558
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Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap(Szebik Imre)----- 561
Szentháromság ünnepe után 18. vasárnap
(Tekusné Szabó Izabella)------------------ --------------- 564
Szentháromság ünnepe után 19. vasárnap(Csizmazia Sándor)-567 
Szentháromság ünnepe után 20. vasárnap
(Sárkányné Horváth Erzsébet)---------------------------- 570
Szentháromság ünnepe után 21. vasárnap(Dr.Muntag Andor)— 573
Reformáció ünnepe (Sárkány Tibor)------------------- •*---- 576
Szentháromság ünnepe után 22. vasárnap(Varga György)----- 626
Szentháromság ünnepe után 23. vasárnap(Szabó Lajos)------628
Szentháromság ünnepe után 24. vasárnap(Szirmai Zoltán)--— 632
Szentháromság ünnepe után utolsó vasárnap
(Zászkaliczky Péter)------------------------------------ 635
Advent 1. vasárnapja (Gáncs Péter)----------------------- 637
Advent 2. vasárnapja (Kertész Géza)---------------------- 640
Advent 3. vasárnapja(Szabó Vilmos Béla)----------------- 691
Advent 4. vasárnapja (Dr, Muntag Andor)------ -------:----- 694
Karácsony este(Szimon János)-----------------------------697
Karácsony ünnepe (Dr.Cserháti Sándor)---------------------700
Karácsony második ünnepe(Benkő Béla)---------------------703
Karácsony utáni vasárnap (Lábossá Lajos)---------------- — 730
Óév este(Széll Bulcsú)-------------------  734
Újév ünnepe (Szebik Imre)-------------------------------- 738
Újév utáni vasárnap (Győri János Sámuel)----------------- 742
Vízkereszt ünnepe (Kiss János)--------------------------- 746
Vízkereszt után első vasárnap (Dr. Nagy István)----------- 749
Vízkereszt után utolsó vasárnap(Balicza Iván)----------- 754
Hetvened vasárnap(Zászkaliczky Pál)----------------- ----758
Hatvanad vasárnap(Keveházi László)------------ ----------762
ötvened vasárnap (Bárány Gyula)-------- -------------------76 7
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