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TANULMÁNYOK
gzennay András: AZ EGYHÁZ MISSZIÓS KÜLDETÉSE

Missziós helyzetünk Krisztus újrajöveteléig
AZ egyház általános küldetése
Az egyház krisztusi küldetésének létmeghatározó tényezője 

világ végezetéig aktualitásából nem veszítő "missziós helyzet". 
a  misszió illetőleg misszós jelleg nem olyan dimenzió az egyház 
életében, mely mintegy csak kiegészíti azt. Nem, mivel szer
vesen hozzátartozik annak létéhez és feladatát, célját gyökerében 
határozza meg. A keresztény ember nemcsak saját személyében meg
váltott, nem magányosan álló "megmentett ember". A keresztség 
és a bérmálás, az eucharisthia erősítő, az isteni Ige éltető 
ereje, - mindez csak akkor válik valóban üdvösségére, ha kész 
reá, hogy mások, hogy a többi ember számára is az üdvösség út- 
készítője legyen: ez a keresztény missziós feladat!

Az egyház a Krisztus-hívők közössége. Isten újszövetségi 
népe, mely az életnek pusztai vándorlása során sokak, sőt elv
ben mindenki számára az új Izráelt jelenti. Az egyház az üdvös
ség fölkiáltó és fölszólító jele, feladata, hogy a világ, az 
emberek üdvösségéért élje, vállalja Krisztus által kijelölt 
funkcióját. Az egyház az egész emberiség számára létezik, az 
egész emberiség reményének csírája és záloga (vö. Lumen 
Gentium 9.).

E megfontolás Jézus személyének és küldetésének legmélyebb 
lényegére utal. Ő a mennyei Atya küldötte; aki Jézusban hisz, 
az abban hisz, aki őt küldötte, - aki Jézust látja, annak azt 
kell fölismernie, akinek ő a képmása. Az Atya azt bízta rá, 
Küldöttére, amit mondania és tennie kellett. S e megbízás, 
küldetés: az emberek hazavezetése, az örök élet kapujának 
föltárása (vö, Jn 12,44-50).

Az a közösség, mely Jézus közösségének ismeri fel és 
vallja magát, - vagy misszionárius közösség, vagy pedig egyál
talán nem hivatkozhat küldőjére. Jézusra, azaz akkor nem is 
krisztusi - a keresztény közösség. Az egyház enélkül a missziós 
és a küldött-mivolthoz tartozó aktivitás nélkül életének táp
talaját veszítené el, egzisztenciájának alapját húzná ki önmaga alól.

A konkrét missziós helyzet
A sajátos missziós szituációt az ősegyház, és a mindenkori 

egyes helyi egyházak számára a történeti és társadalmi kölcsönös 
összefüggés határozta meg és szabja meg ma is: az a környezet és 
az az idő, melyben az egyház élete realizálódik. A keresztények- 
nek a keresztény helyi-egyházi közösségeknek a mindenkori á.tala- 
kulóban illetőleg megváltozott helyzetben kell tudomásul
venniük, hogy az adott helyzetben vállalják Krisztus küldötteként 
missziós munkájukat. Krisztus felé mutatva, őfelé vezetve kell 

Vezetőnket megváltoztatni, azaz kereszténnyé tenni. Ez a
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feladat és cél indokolja, sőt teszi szükségessé a keresztény
ségnek korok és helyek, helyzetek szerinti "inkultúrációját"' 

E tény valóságával először az Apostolok Cselekedeteinek  
15. fejezetében találkozunk. A zsidó múlt felől érkező keresz
ténység a hellén kultúrkörrel, az új keresztényekkel találkozik 
A megújulásnak, változásnak alapvetően fontos folyamata indul 
el hosszú útjára. Az út eleje nehéz: a zsidó- és pogány-hellén 
keresztények egymás létjogosultságát kölcsönösen megkérdőjele
zik. Az őei zsidó környezetben élők és az új hellén kultúrvilág. 
hoz tartozók már-már szakítanak egymással. A vezetők - mindenek
előtt Péter - valahol a középen állnak. Látják a helyes irányt 
de még nem tudják pontosan meghatározni a követendő utat.
Kicsit ide is, kicsit oda is... És a megoldási kísérlet során 
egyre világosabbá válik, hogy nem is annyira ők, és nem is 
a nagy tömeg, a hivő nép, hanem az Úr Lelke vezeti holnapja 
felé egyházát. Jézus Krisztus egyháza nem marad meg zsidó szek
tának, hanem lassan a sok helyi kisebb egyházi közösségből 
álló, számos politikai hatalommal, kultúrával, néppel, nyelv-  
vei kapcsolatba kerülő világegyházzá válik.

Történeti párhuzamok, előzmények
Az egyház történelme során, ha nem is ismétlődött meg semmi, 

de számos hasonló helyzet, esemény, válaszút adódott. S a kissé 
is gondos vizsgálódás feltárhatja, hogy a történelem eseményei
nek, a társadalomnak és a környezetnek hatása nem valami többé- 
kevésbé esetleges, véletlen tényező volt az egyház számára, - 
hanem: Az idő szavában Isten szava, útmutatása jelentkezik 
(vox temporis, vox Dél); Félre ne értsük: nem a napi és gyorsan 
változó, divatos frázisokra, jelszavakra gondolunk, hanem . 
azokra a követelményekre, felszólításokra, igényekre, melyek  
egy-egy konkrét időben és helyen a kereszténység felé, a helyi 
egyházak felé is elhangzanak. Ezek - végső soron - Isten üzene
tei, fölszólításai és a Jézus küldetését - misszióját - vállaló, 
továbbvivő keresztények kötelező feladatai.

E rövid gondolatmenet már jelzi: az egyháznak és mindenek
előtt az egyes helyi egyházi közösségeknek a hely- és időténye
zőket, a környezetet tudomásul vevő, konkrét szituációja teoló
giailag, elsősorban pasztorál-teológiailag releváns, sokat mon
dó, sőt létmeghatározó tényező.

Igyekezzünk azonban kissé konkrétabbak is lenni. Kérdésün
ket, illetőleg saját helyzetünket most nem vallásszociológiai 
fölmérésekkel szeretném vázolni, hanem inkább egy történelmi 
közelmúltból vett ténnyel, eseménnyel próbálnám megvilágítani.
A jelszó, mely fölszólítást foglalt magában: "Franciaország 
missziós ország", - a negyvenes évek elején egyre inkább köz
tudottá, közismertté vált. "Tényt állapítok meg: népünk széles 
rétegei már nem gondolkodnak keresztény módon. Köztük és a 
valódi Krisztus-közösség között szakadék tátong. E tény azt
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követeli, hogy ha valóban el akarjuk érni ókét, akkor ki kell 
lépnünk házunkból, otthonunkból, és fel kell őket keresnünk,
el kell hozzájuk mennünk. Ez ma az igazi probléma." Aki e soro- 

kat leírta, az az 1940-ben párizsi érsekké kinevezett Suhard 
bíboros volt. Feljegyzéseinek tanúsága szerint ez volt a hely- 
zet amellyel Párizsban, de az országban is szembetalálta magát, 
Ugyánő azonban már 1929-ben, mint Bayeux püspöke feljegyezte: 
Franciaországot újra misszionálni kell, az országnak misszioná- 
tusokra van szüksége. Suhard bíboros élete végéig hangoztatta: 
nemcsak a "szent maradékkal", a még keresztényekkel kell az 
egyháznak foglalkoznia, hanem az ország minden emberével, a 
kortárs pogányokkal is. - És azóta számos európai ország keresz
tényei néztek szembe a problémával: vajon nem vagyunk-e mi is 
újra missziós terület? A kérdést olykor egyfajta keresztény 
sci-fi történetig fokozták. Néhány éve például az Új Ember 
hasábjain olvashattuk: Európában a harmadik évezred elején 
maid afrikai bennszülött keresztények fogják a missziós mun
kát végezni, hogy az öreg kontinenst újra megtérítsék. -

És nálunk?
A 30-40 év előtti francia helyzetnek felemlítése után 

azonban mostmár önmagunknak tegyük föl a kérdést: ha nálunk 
mondott volna, vagy mondana ma valaki hasonlót, vajon elgon
dolkodnánk-e, komoly lelkiismeretvizsgálatot kezdenénk-e 
tartani. Vagy defetistának, pesszimistának kiáltanánk ki a 
fölszólalót? Sajnos, a néhány évtized előtti francia prognózis 
Európa számos nyugati és keleti országában egyaránt valóság- 
gá vált, vagy legalábbis azzá kezd válni. Ma már idehaza is 
tényként kell elkönyvelnünk: hazánkban - mindenekelőtt a nagy-, 
de a kisebb városokban is - az egyház valódi missziós szituáció
ban él. Krisztus küldetésében, missziójában járva már nemcsak 
kisgyermekeket kell Jézushoz vezetnie, hanem felnőtt tömegeinek 
keli az ismeretlen, vagy az alig, esetleg rosszul megismert 
Krisztust és evangéliumát hirdetnünk. Európa számos országa 
között az egyik hazánk, ahol a kereszténység már nem tartozik 
természetszerűen és föltétlenül az egyes ember és a társadalom 
életéhez, már nem döntően meghatározó tényezője annak. A 
keresztény tanításnak szinte minden tétele - talán a legalap
vetőbb és legáltalánosabb emberi erkölcsi normákat leszámítva - 
a különféle korosztályok és társadalmi rétegek számára legalábbis 
megkérdőjelezett, ha nem elutasított. A keresztények pedig ebbe 
a helyzetbe születnek bele, a fiatalok ebben növekednek-nevel- 
keanek és élnek, ez hat rájuk az óvodától egészen az öregek 
szociális otthonáig.

A távolállók
A missziós szituációról tanúskodik a közömbösök, a távol

állók nagy száma is. Azoké, akik nem elkötelezettek sem az 
ateisták, sem a keresztények táborában. Régi időkben mindaz, 
aki távol állt, aki nem vett részt a keresztény életben



(a legtágabb és legáltalánosabb értelemben véve most a szót), 
többé-kevésbé kiszakadt a társadalmi életnek kommunikációs 
kapcsolatokat biztosító számos területéről is. Az ilyeneket 
legjobb esetben “peremkeresztényeknek" tekintették, és könnyen 
kerülhettek a társadalom peremére is.

Nem lenne könnyű vállalkozás - még hosszas elemzés után sem 
ha meg akarnók válaszolni a kérdést: valójában ki is ma a kívül- 
álló? Kit lehet, vagy egyenesen kell is küldetésünkből, missziós 
feladatunkból fakadóan hitjelöltként kezelnünk és misszionálnunk 
Missziós helyzetünket többek között épp az igazolja, hogy ma a 
közvélemény már másképp gondolkodik az ún. távolállókról.
Régen, az ún. keresztény korszak, kurzus idején, a magát keresz
ténynek mondó társadalomban a távolállók jelenségét azáltal ha-  
tározták meg: vajon az általánosan elismert egyházi - és az ehhez 
kapcsolódó társadalmi - struktúrákba beilleszkedik-e valaki, 
vagy sem? Aki az egyházi élettől, a külső formák elfogadásától 
és gyakorlatától teljességgel távol maradt, vagy csak alig-alig  
vett részt e gyakorlatban, annak a társadalom életében is nehéz 
volt lábát megvetnie - a peremre szorult.

Ha viszont ma tesszük föl a kérdést, vajon ki is áll távol, 
ki szakadt ki a társadalmi kontextusból jobban: az, aki gyakorló 
keresztény, aki a keresztény értékrendet fogadja el önmaga, csa
ládja és környezete számára, - vagy pedig inkább az, aki az egy
re nagyobb többséggel - a mai "modern" elveket és életformát 
vallja és gyakorolja, akinek tavasztól őszig a kirándulás, ősz-  
tői tavaszig a szabadidő-kultusz legkülönfélébb formái elégséges 
okot nyújtanak, hogy távol maradjon az istentiszteltről, a 
szentségektől és az egyházi élet egyéb megnyilvánulásaitól, 
akinek számára az ünneplés már csak pihenést és szórakozást 
jelent, - ha mindezt számba vesszük, akkor nagyon el kell gon
dolkodnunk, hogy hiteles választ adhassunk a kérdésre: ki is 
a távolálló?

Ha a társadalomnak jelentős, esetleg nagyobb része elvben 
és gyakorlatában mást gondol és tesz, mint mi, keresztények, 
ha tőlünk távolabb, vagy igen messze áll, vajon nem nekünk kell-e 
önmagunkról állítanunk, hogy lassan-lassan a társadalom peremére 
kerülünk? - És épp ez a helyzet az, amit Európa-szerte és hazánk
ban is missziós szituációnak nevezhetünk, sőt, annak kell 
fölismernünk. Nekünk, az egyre kevesebbeknek - mint valamikor az 
ősegyház idején, vagy a magyar hittérítés századában - küldeté
sünk, missziónk van: újra meg kell ismertetnünk és el kell fogad
tatnunk Krisztust és evangéliumát. Nem várhatjuk többé, hogy 
hozzánk jönnek az emberek. Krisztus küld, - és nekünk fel kell  
keresnünk, meg kell találnunk őket.

Szembesülés a mai missziós helyzettel
A rendelkezésre álló hazai statisztikai adataink nem éppen  

biztatóak, sőt... Az egyházi élet, a hívő vallási gyakorlat 
Európa-szerte, és nálunk is - fogyatkozóban van. Megfontolatlan,
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komolynak nem tartható vélemények gyorsan meg is adják a 
bajok okát: tudomásul kell vennünk, hogy "kisded nyáj"

vagyunk, és a jövőben még inkább azok leszünk. Mintha Jézus- 
nak e szavát itt időtlenül, nem az adott helyre és korra, 
hanem pontosan ezredfordulónk végére kellene alkalmaznunk.

É s  
h a  

már azzá, egyre kisebb nyájjá is kezdünk válni, vajon 
a többi jézusi kijelentést éppen olyan komolyan alkalmazzuk-e 

önmagunkra: vajon valóban a föld sója, a világ világossága, a 
hegyre épült város, a meghívás egyháza vagyunk, amely kitárja

kapuit,- és nem ezernyi, csupán emberi tilalomfával akadályoz
za belépést, a benne való életet?

Kétségtelen, hogy a II. Vatikáni Zsinat - egyéb vonatkozá
sit, tanítását most nem tárgyalhatjuk - valami igen lényegest 

kívánt és valamit valóban el is ért. Amint a meglehetősen köz
ismert német kifejezés jól érzékelteti: az Unterscheidung der 
Geister-t, a szellemeket, a különféle lelki-szellemi beállított
ságú embereket különböztette meg. Azokat, akik mintegy bele 
kívánkoznak temetkezni a múltba, a régi és nyugodt időkbe, és 
azokat, akik a holnapot, az életet, az egyház, a kereszténység 
jövőjét kívánják szolgálni.

A restaurációs törekvések és rezignációs tényezők mellett 
azonban szólnunk kell a másik végletről is. Azokra az ultra- 
alkalmazkodőkra gondolunk, akik mindenben és minden áron moder
nek kívánnak lenni. Sajnos, ún. moderneskedésnél tovább nem 
jutnak, épp ezért mélyebb hatást senkire sem gyakorolnak, sőt... 
és előbb-utóbb önmaguktól feloszlanak. - Ezt az általános kije
lentést az élet gazdag példatára igazolja.

Milyen módon konfrontálódjunk napjaink sajátos missziós 
szituációjával? - E kérdés megválaszolásánál elsősorban napjaink 
pluralisztikus helyzetére kell utalnom. Ez ma letagadhatatlan 
tény. Ennek következtében lett a missziós szituáció egyházunk
ban, hazai egyházunkban is kihívás, felszólítás és feladat. - 
Bárcsak ma is meghallanék az Ő szavát! (vő. Zsolt 94.) - ismé
teljük újra a zsoltárossal. Az a missziós helyzet, amelyben ma 
Európa-szerte és hazánkban is papok, lelkészek és hívek szembe
sülnek és élnek, teljességgel meghatározza a kiindulópontot, 
Krisztus küldő szavának jelenlegi "Sitz im Leben"-jét, élet
helyzetét.

A missziós szituáció és egyházképünk
Mindenekelőtt egyházértelmezésünk néhány új, illetőleg újra 

"Ifsúezett hangsúlyát kell kiemelnem. A II. Vaticanum ekklézio- 
lógiájának egy pontjára szeretnék itt rámutatni: a re-prezentáció 
gondolatára. Az egyház látható és hatékony jel, és ebben az érte
lemben - Semmelroth kifejezésével élve - ős-szentség. Az a látható 
]el' mely világunkban szüntelenül, így ma is, újra meg-jeleniti, 
re-prezentálja, hogy a Jézus nevében összegyűlő kisebb-nagyobb 
hívő közösség az emberiséget ugyanannak a Jézusnak nevében és 
kegyelmének erejében hivatott hazavezetni. Ez az egyház Krisztust
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nemcsak bemutatja a világnak, hanem hatékonyan közvetíti is 
Krisztus szabadító, életet biztosító kegyelmét. Az egyház 
Krisztusban egyszersmind a Szakramentum, az a jel és eszköz, 
mely Istennek, az emberiségnek belső egységét mozdítja elő és  
szolgálja (Red.hóm.VII. vö. Lumen Gentium 1.).

A küldetés, a misszió fogalma alapvetően függvénye annak 
egyházképnek, egyházfogaiómnak, amelyet elfogadunk. A két foga
lom természetesen kölcsönhatásban is áll egymással: az egyházkén 
az egyházról alkotott fogalom meghatározza a misszióról kialakí
tott fölfogásunkat is. Ugyanakkor azt sem hagyhatjuk figyelmen 
kívül, hogy a folyamatosan változó világ, a társadalmi-történeti 
átalakulások hatással vannak az egyház küldetésének, missziójá
nak gyakorlására, illetőleg gyakorlati megvalósítására. A szeku- 
larizációs folyamat és újabban az ún. politikai teológia szinte 
kényszerítik az egyházak, hogy kritikusan fölülvizsgálja, - 
nem küldetés-misszióját, hanem a missziójához való hűségét, ilie- 
tőleg misszionáló gyakorlatát. E téren nemcsak Isten, de a 
környezet, a társadalom, korunk kereső-kutató-kérdező embere 
is igényeket, sőt követelményeket támaszt az egyházzal szemben. 
Az említett szakramentális perspektíva nem annyira belső egyházi- 
fogalom-tisztázást, illetőleg szintézist szorgalmaz, hanem az 
egyház küldetésének reálisabb föltárását a környező világ előtt. 
Azt, hogy bemutassuk: az egyház Istentől érkezik - miként Meg
váltója - és a világért, annak megváltásáért hivatott szolgála
tot vállalni, miként Ura, Jézus Krisztus is tette.

Eszkatolóqikus szemléletből, és semmiképp sem egyfajta egyhá- 
központú fölfogásból ered az itt vázolt fölfogás. Krisztusra,  
az őtőle útjára induló küldetésre hívja fel a figyelmet. Krisz
tusra, aki a Népek világossága (Lumen Gentium). Ez a szemlélet 
óvhatja csak meg napjainkban az egyházat bizonyos ön-szekulari- 
zálás veszélyétől és ébresztheti egyre jobban tudatára, hogy 
léte, küldetése, minden életmegnyilvánulása: actio Dei, azaz 
Istennek hatékony működése világunkban. És ugyancsak ez a szem
lélet számolhatja fel végre a Tridentinumnak azt a fölfogását, 
hogy az egyház, mint "societas perfecta" integrálódik világunk
ban, a világi, társadalmi, politikai környezetben. Ez a societas 
perfectá-ról vallott vélemény előbb-utóbb szükségképpen konflik
tusokhoz vezetett a világi-politikai hatalom birtokosaival, az 
államok vezetőivel, a társadalommal. Hogy sok minden úgy alakult 
az elmúlt mintegy négy évszázad során, ahogyan azt a történelem 
elénk tárja, annak számos oka, összetevője volt. De azt hiszem, 
nem tévedek, ha az egyik lényeges okot, ha nem éppen 
a z  o k o t  abban jelölöm meg, hogy az egyház már-már elfeled
kezett szentháromságos küldetés-missziós eredetéről; arról, 
hogy az Atya küldte Fiát, és a Fiú küldi a Lélek erejében 
misszionáriusait (a legáltalánosabb értelemben véve itt a szót), 
hogy megszenteljék és hazavigyék a világot.

E trinitárius perspektívában a Szentháromságnak - bármily 
szokatlanul is hangozzék - története van a világgal, működik és 
hat világunkban. S erre gondolva, a misszió, mint teológiai téma/
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és mint egyházi, azaz minden keresztényt kötelező feladat, 
nemcsak egy fejezete az ekkléziológiának, vagy a lelkipásztori 
teológiának, hanem az a "hely", az a sajátos tárgyalási néző
pont, az a szegletkő, ahol mindent be lehet és kell mutatnunk, 
ahol minden megfordul, minden eldől, fiz egyház "természete" 
szerint missziós egyház, tagjai mind Krisztus küldetésében 
járnak (vö. Dianicn in: Concilium 1981.522-526).

Korunk megosztottsága
Korunk legnagyobb problémája és veszélye az emberiség 

megosztottsága, pártokra, sőt ellenséges,szembenálló csoportok
ra való szétszakadása. E megosztottság a társadalmat, de a 
népeket is egykönnyen pusztulással fenyegeti. Ha valaha, hát 
ma kell - Krisztus küldése nyomán - az egyháznak az egység 
hatékony jeleként és eszközeként földünkön működnie. Hivatása, 
hogy életképessé tegye az emberek szívében a reménység és 
egység csiráját (vö. Lumen Gentium 9.). A statikus egyházkép 
ezt a nagy aktivitást, minden emberi erőt megmozgatni képes 
feladatot alig, vagy egyáltalán nem hangsúlyozta. Ezért kell 
napjainkban fokozott mértékben a dinamikus egyházképet, éppen 
missziós helyzetünkre való tekintettel, újra magunkévá tennünk, 
és mások szívében is elmélyítenünk.

A missziós feladatokról az elmúlt néhány évszázad alatt 
kialakított kép és értelmezés sok vonatkozásában már idejét 
múlta. Az egyház ma már valóban eljutott a "föld határáig".
A néhány fehér folt glóbuszunkon, ahová az evangélium hirde
tése még egyáltalán nem érkezett el, előbb-utóbb eltűnik. 
Ugyanakkor egyre inkább megállapítható, hogy az evangélium 
számos ún. keresztény országban csakúgy, mint pl. Távol-Keleten 
még máig sem érte el, vagy már nem érte el az emberek szívét- 
lelkét, és még kevésbé hatotta át a társadalmakat, a népeket.
Igaz ugyan, hogy a kereszténység majdnem mindenütt jelen van, 
és az evangélium számos ősi értéke ma már ott is hat, ahol 
nem gondolnak erre tudatosan. De vajon megelégedhetünk-e ezzel 
az implicit, vagy ha úgy tetszik, anonim kereszténységgel? - 
Az evangélium ugyan elért már a föld határáig, de még mindig 
nem kapott helyet, vagy már nincs helye a keresztény Európa, 
a keresztény múltú Magyarország tömegének szívében. És talán 
azért, mert máig is - úgy tűnik - gyarló küldötteknek, misszi
onáriusoknak bizonyultunk. Mi tagadás, az ateista humanizmus 
napjainkban igen széles rétegeket érint. S ami talán egyeseket 
meglephet: a jelenség nem 35-40 évre, hanem közel két évszázad
ai a fölvilágosodás korára vezethető vissza.

Missziós feladataink
Tegyük föl tehát a kérdést: vajon a szívek mélyéig hatni 

kívánó misszicnálás nem követeli-e meg tőlünk, hogy számos 
újszerű, modernként jelentkező kultúrális és élettapasztalatot 
lobban szemügyre vegyünk? Vajon egyértelműen és feltétlenül azzal
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hozzuk-e közelebb az evangéliumot és a kereszténységet a ma 
emberéhez, a mai fiatalabb generációhoz, hogy régi nyelvezetet, 
formákat igyekszünk - olykor görcsösen - fönntartani, ill. 
felújítani? Vajon a kétezer éves evangéliumot nem új tömlőkben  
kell-e mindenkor számára továbbítani? Anélkül, hogy a szerte
ágazó problémát itt részletesen elemeznénk, csak arra utalnék:  
a kereszténységet, az evangéliumot minden időben és helyen, minden 
társadalmi környezetben és nyelvi-kultúrális összefüggésben kell 
"beültetnünk", otthonossá tennünk.

Ennek a feladatnak alapveltétele, hogy 1. a módszerében 
és útkeresésében az embereket elérni kívánó missziós munka 
nem hagyhatja figyelmen kívül a konkrét embert és a mai társa- 
dalmi-kultúrális környezetet. Vonatkozik ez Távol-Keletre, Kö- 
zép-Afrikára, de hazánkra is. A megváltozott társadalmi kon
textusban az egyház helyzete is változott, és folyamatosan 
változóban van. - 2. Mindennek következményeképp (és nem for
dítva) változnia kell az értelmező teológiai és a gyakorlati 
lelkipásztori munkának is. 3. Az intézményes egyházról alkotott 
képet egyre jobban szakramentális egyházképpé kell alakítanunk.
Az új egyházkép a világgal való kapcsolatteremtés feladatainak 
légióit vonja maga után. A hívő nézés úgy szemléli a világot, 
mint Istennek eszkatológikus aktivitását, mely végcélja felé 
vezeti - az ember közreműködésével - egyházát és az egész 
világot.

Jézus felé tekintve
A munkát szüntelenül Jézus küldetéséhez kell viszonyítanunk. 

Jézus szeretetből vállalta küldetését. Számára az Atya, az Isten 
neve nem a "siker", nem az eredményesség volt, legalábbis nem 
evilági értelemben. Az egyházi missziót sem motiválhatja semmi
féle statisztikailag, vagy egyéb módon rögzíthető siker, egy
fajta siker-élmény. Ami a mi küldetésünkből fakadó feladatunk, 
az - Joachim Wanke erfurti püspök szavát használva - Jézus 
"halálszolgálatának" (Todesdienst) vállalása. "Halálra válni", 
azaz önkéntesen, szeretetből fölajánlani azt is, hogy lassan 
odaadhassuk a missziós munka számára önmagunkat. Ez az önma
gunk halálra adása, ez a fölőrlődést is vállaló szolgálat lassan 
"életszolgálattá" magasztosul. Élnek köztünk is ismerten,vagy isme 
retlenül olyanok, akik saját életkörülményeik között és küldetés
tudatukból nem kevésbé életmentő "halálszolgálatra" vállalkoznak. 
Az önmagát kiüresítő Jézus követésére elszegjdni: missziós fela
dat vállalása és végzése. A kénóziszban, az ön-feladásban, ön- 
kiüresítésben mindig jelen van és hatékony a szoteriologikus 
momentum. Akik Jézus küldetésében járnak, azok hitben tudják, 
és olykor eleven erővel át is élik ezt (Joachim Wanke:Der 
"Todesdienst" und der "Lebensdienst" Jesu und der Kirche, in: 
Diakonia 1981. 155-58.).

A humanista ateizmus ember-szolgálata értékes és meg
becsült feladatokra vállalkozhat. A küldött, azaz missziós 
tudatból vállalt, az Isten felé nyitott, az eszkatológikus 
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távlatok felé kitárt munka számára azonban mellékes, hogy mennyi 
evilági értékelést, megbecsülést kap. Sohasem dicsérő oklevélért, 
evilági elismerést pénzért, vagy bárminemű földi jóért vállal- 
ja küldetést, hanem szeretetből, hogy valóban elérkezzék az ”Ő 
országa". Egy önmaga körül, saját gondolatai, tervei, tettei kö-
rül sürgő-forgó egyház - nem válnék soha missziós egyházzá, 

Jézusnak az emberekhez szóló küldetése, feléjük fordulása 
eszkatológikus jel. Az egyház missziójának végzése során a szer

vezés, a hivatali munka, az apparátus működése - minden sajátos 
jelentősége mellett - másod-, meg harmadrendű feladat. Semmiféle 
organizáció és hivatalnoki serénykedés önmagában nem képes elérni 
az emberszíveket. A szeretetet nem lehet megszervezni, bár olykor 
a szeretet képes arra is, hogy ügyesen szervezzen. A prófétai 
küldetés Isten küldése nem szorítható bele semmiféle szisztémába 
A missziós egyház soha nem teheti fel jó lelkiismerettel a kérdést 
vajon megéri-e? A prófétai küldetés - ahogyan erre a szentírási 
események is gyakran rávilágítanak - általában értelmetlennek, 
olykor félelmetesen értelmetlennek tűnik.

Az eayház mai teológiai vitái során, melyek a nagy nyilvá
nosságot is érdeklik, és a fiatalokat mintegy belülről mozgat- 

Já a  központi téma, a témák témája maga Jézus Krisztus. "Az 
egyházat mindegy átfogja, átöleli a megváltás misztériuma, ez 
élete küldetésének alapprincipiuma. Isten Fia megtestesülésé
vel bizonvcs mértékig minden emberrel egyesült, emberi kézzel 
cclaozott", emberi szellemmel gondolkodott, emberi akarattal 
cselekedett, emberi szívvel szeretett, - Ő , Jézus, az emberek 
megváltója (Red.Horn. 78. vö. GS. 22,)..

Ez a megállapítás természetesen még nem jelenti azt, hogy 
az a társadalom, az a környezet, melyben élünk, nyitott kapukkal 
várja, sőt alig várja, hogy megismertessük vele Krisztust és 
evangéliumát, hogy az mindenkinél készséges és kitárt szívre 
talál. Sőt, a tapasztalat általában ennek ellenkezőjét bizo
nyítja. Nemcsak elutasításra találunk (az elutasítók sokszor 
odafigyelve ellenkeznek), hanem közönyre, sőt lenéző mosolyra 
is. Olyan mosolyra, amilyennel Pálhoz szóltak az areopágoszi 
beszéd után: No, erről majd még máskor is meghallgatunk 
(vö. ApCsel 17,32). "Ha megbízatásunk manapság nagyobb ellen
állásra talál, mint más időkben, ez csak azt igazolja, hogy 
küldetésünk napjainkban még sürgetőbb és - az ellenkezés elle
nére - többet követel tőlünk, mint valaha. Közvetve az isteni 
üdvrendnek azzal a titkával állunk itt szemben, mely a megváltást 
és a kegyelmet a kereszttel kapcsolta össze" (Red.Horn. 11.).

Mindezen megfontolás egyre jobban rámutathat, hogy helvze- 
tünk_valóban missziós szituáció. Az egyház missziós munkájának 
történetében aligha akadt egyetlen olyan korszak és helyzet, 
amikor a keresztény üzenetet minden ellenkezés nélkül, szinte 
tárt karokkal várták és fogadták volna el. Az ősi elv több- 
kevesebb keménységgel mindig realitás marad: Sanquis martyrum - 
semen christianorum, - a tanúknak, a küldötteknek vére, vagy
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legalábbis véres verítéke, küszködése, a születő új keresz
ténységnek, az evangéliumot szívükbe fogadóknak életet ébresztő 
magva, táptalaja. A keresztnek ezerfajta megtapasztalása a 
missziós szituáció velejárója. Az egyház tanúságtevő küldöttei
nek számos testi-lelki szenvedése, kereszthordozása a megváltás 
titkában, Krisztus keresztjében nyeri el végső, illetőleg 
egyetlen feloldását és értelmét.

Hogyan éljük meg hivő gyakorlatunkban a missziós
szituációt?
Mindenekelőtt úgy, hogy az éppen adott órát, az adott 

élethelyzetet, mint Kairoszt, mint az üdvösség számunkra adott 
óráját, mint Isten fölhívását és küldésének helyét, idejét, 
módozatait fogadjuk el. Nézzünk szembe önmagunkkal: ezt tesszük 
vagy helyzetünket-sorsunkat úgy realizáljuk, mint pillanatnyi  
átmeneti rosszat, - melyet akarva-nem akarva csak eltűrünk. 
Vajon nem a jóllakott tanítványok helyzetében éreztük és érez- 
zük-e olykor magunkat? (Vö. csodálatos kenyérszaporítás 
Mk 6, 45-52). De tudjuk azt is, hogy Jézus - miután jóllakva 
elküldte a tömeget, amely királlyá akarta tenni - tanítványai

nak kisebb csoportjával, apostolaival, "küldötteivel" csónakba 
szállt. Amikor tovább arról olvasunk, hogy a jóllakott aposto
loknak dolgozniuk, izzadniuk kell, mert ellenszelük van, nemcsak 
meteorológiai híradást hallunk; sokkal inkább a tanítványok 
egzisztenciális helyzetéről kapunk itt képet. Az ellenszél - 
ez Krisztus kiválasztott küldötteinek, misszionáriusainak min
denkori élethelyzetére utal. - A néhány órás, többé-kevésbe 
jóllakott állapot után az első kis keresztény közösségnek az 
ellenszéllel is meg kell birkóznia. Ha nem teszik, nem juthat
nak előbbre, sőt létbizonytalanságba kerülnek. Vajon nem ez-e 
az egyháznak szünet nélküli missziós tapasztalata?

Kétségtelen, hogy az egyház minden korszakában és napjaink
ban is az "ellenszeles" helyzetek jelentették és jelentik a 
valódi missziós szituációt. - Csak egyet ne tegyünk, mert nem 
szabad tennünk: ne tekintsük az éppen adott helyzetet, történel
mi órát egyértelműen "Isten büntetésének", ne gondoljunk és 
beszéljünk úgy, hogy "elhagyott, magunkra hagyott az Isten”. 
Krisztus mindig velünk van, és ha esetleg alszik is a hajóban, 
nem engedhetünk a kicsinyhitűség kísértésének. Az ellenszél 
újra és újra felszólítás arra, hogy eszünkbe jusson:"Akinek 
hite van, az nem fél, nem remeg"(XXIII. János pápa). A missziós 
helyzetek mindig indítást adnak a komolyabb megtérésre, erőink 
megfeszítésére. Az ún. keresztény kurzusok ideje: komoly kísér
tést, veszélyt jelenthet a helyi egyházak számára. Saját "nagy” 
terveiket, emberi, olykor látványosságra törekvő igyekezetüket 
túl gyorsan úgy ítélik meg a keresztények, mint Isten tervének 
valóra válását. Természetesen olykor ez is lehetséges; lehetnek 
és legyenek is eredményeink, sikereink. De nem iktathatjuk ki 
mindebből Krisztus keresztjét. Minden valódi missziós helyzetben
396



Isten mint a fölfoghatatlan, mint a munkára, erőfeszítések 
kifejezésére, kereszthordozásra fölszólító Isten áll előttünk. 
Missziós törkvéseinknek nem emberi engedményeket, nem a hatal- 
mat kell biztosítaniuk, még kevésbé vagyont, földi birtoklást. 
Az egyetlen háttér és bázis: mindig Isten küldő szava. S bár az 
új helyzetekben, kiváltképp az ún. ellenszeles helyzetekben Isten 

gyakran fölfoghatatlan, olykor mintha eltűnnék a horizontról,
mégis, Ő jelenti a biztonságot, a tartást és a kitartást 

(vö. H.U. v.Balthasar: Sich halten an den Unfassbaren, Geist und 
Lebén 1979. 246-58.).

II. János Pál első enciklikájában világosan mondja: 
ember az első és alapvető útja az egyháznak (Redemptor 

Hominis-14•)• Nem árt, ha e kijelentést nemcsak elvben és 
általában értjük, hanem az egyház mindennapi életére, gyakorla
tára is alkalmazzuk. Sajnos, elméletben és gyakorlatban álta
lában csak mint szükségmegoldást fogadjuk el, hogy minden ember
re tehát a világ, a nem lelkész hívőkre is szüksége van a 
keresztény missziós munkának. Azok az idők - úgy tűnik - végleg 
elmúltak, amelyekben a klérus, a püspökök, plébánosok és káplá
nok, lelkészek szervező munkája nyomán megszülető kisebb-nagyobb 
rendezvények, ünnepségek igazolták, hogy az egyház jelen van az 
emberek között, a társadalomban. A missziós szituáció nem, 
vagy legalábbis nem ilyen jelenlétet igényel. És bár környeze
tünk nem mondható egyértelműen keresztényellenesnek, azt sem 
feledhetjük, hogy - Európa számos más országához hasonlóan - 
legalábbis könnyen tudja nélkülözni a kereszténységet.

A keresztény hitet - mint általában bármely egyéb hitbeni 
és világnézeti meggyőződést - csakis személyes döntéssel, szabad 
vállalással lehet elfogadni és a gyakorlati életben realizálni.
Szó sem lehet tehát semmiféle külső hatalmi nyomásról, egyfajta 
szociális kényszerről, bármiféle ún. lelki kényszerzubbonyról. 
Ország s világ előtt arról kell bizonyságot tennünk: mire képes 
egy lelkileg valóban szabad, felszabadult emberekből álló 
egyház a saját erejéből és - mintha erre nem gondolnánk eléggé, 
nem építenénk eléggé, - Isten erejéből. Az egyéni szabadságnak, 
leleményességnek, döntőképességnek régen is, ma is jelentős 
szerepe volt az egyházi élet formálásában. Természetesen ez 
kevés, sőt mit sem ér az Isten erejébe vetett hit, bizalom 
nélkül. Hogyha az úr nem építi a házat, hiába fárad, aki azt - 
csakis emberi elképzelések szerint - tervezgeti, építgeti. 
Félreértés azonban ne essék. A missziós munka eredményes 
végzéséhez igenis emberi erőbedobásra i_s szükség van. Olykor 

igen nagyra. Mégis, ez csakis úgy lehet gyümölcsöző, ha el 
tudjuk távolítani a magunk faragta bálványokat, hogy Krisztus 
vezetésének vethessük alá önmagunkat. Hirdetnünk kell - oppor- 
tune importune - Krisztust, a megértő, segítő, az önmagát fel- 

áldozó testvért, a megfeszítettet, - a feltámadottat.
T u d o m ,  nehéz a rangsorolás, mégis az alapvető keresztény 

értékeket kell hirdetnünk, azaz az Isten országáról, annak kö-
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zeledtéről szóló örömhírt, a bűnök bocsánatát. A minket 
szerető, otthonába váró Atyáról és Fiáról kell szólnunk, 
aki a kereszten kitárt karjával mindenkit átölel. És: nagy 
szeretettel. Krisztus felől érkező, őt közvetítő szeretettel 
kell fordulnunk MINDENKI felé.

A Krisztus küldetésében járók nem feledik a Mester szavát: 
tervetek mindenkit tanítványommá. Azaz: meg kell tartanunk 
mindazokat, akik m á r  benn vannak, de be kell hívnunk, meg 
kell nyernünk a "kinn levőket" is. Tegyük fel Önmagunknak a 
nehéz, kritikus kérdést: bár sokmindent megtettünk a - mondjuk - 
20 %-ért, akik már benn vannak, köztünk, velünk vannak, - de 
mit tettünk, teszünk a 80 %-ért, akik távol állnak, élnek, 
akik még nem, vagy rosszul ismerték meg Krisztust?

Ha felismerjük, hogy környezetünk, hazánk valódi missziós 
terület, hogy itt és most missziós feladatok előtt állunk, 
akkor arról sem feledkezhetünk el, hogy olykor kritikus, bíráló 
szóval is szólnunk kell. A kritika keresztény módon nemcsak | 
lehetséges, de olykor kötelesség is. Erre szólít fel Krisztus
nak példája, ezt követeli olykor a prófétai küldetés. Tudjuk, 
ez gyakran nem könnyű. Bár a szerető Atyáról kell szólnunk, 
és Jézusról, aki emberként testvérünk, - de a szerető Atyának 
parancsai is vannak és Krisztus ismételten feddő szavakat is 
használt, sőt az adott órában és helyzetben JAJ NEKTEK-et 
is kiáltott. Erre gondolva vajon hallgathatunk-e, ha korunk nagy 
bűneit látjuk. Ha kortársaink itt is, ott is humanizmusról szól
nak, arról írnak, - de mégsem értékelik kellőképp a test-lélek- 
ből álló embert. Ha tudományt emlegetve, a tudományosság nevében 
istentelenné. Isten-ellenessé válnak; ha a korrupció ezerféle 
formáját gyakorolják, ha védtelen magzatokat gyilkolnak. A 
bűnlajstromot még hosszan folytathatnánk. Szokatlanul hangzik, 
de mégis megkockáztatom: a keresztényeknek olykor agresszívab- 
bakká kellene válniuk, amikor Isten számonkérő szavát közvetítik: 
hol van testvéred, Ábel, - mi történik, mi történt vele? Miért 
hagytad pusztulni, veszni, miért nem emelted fel szavad? Miért 
nem voltál segítségére? Gondoljunk Dániel próféta példájára, aki 
nem félt nevetségessé tenni a pogány bálványokat és papjaikat.
A szeretet tüze olykor szenvedélyessé is tehet. Krisztust is e 
tűz emésztette, amikor ostorral űzte ki az árusokat.

Isten gyakran próbára tette és teszi egyházát, szenvedé
sekkel tisztítja meg ott, ahol tagjai megfeledkeztek, vagy akár 
csak nem tettek elég hangsúlyt Krisztus figyelmeztetésére: Ti 
vagytok a föld sója... ha a só ízét veszti, már semmit sem ér. 
Eldobják, széttapossák... (vö. Mt 5,13). Amit Krisztus egyházá
nak első missziós fellépésétől az idők végezetéig mindig és 
mindenütt hirdetnie kell, az elsősorban és mindenekfölött nem 
a közéleti, társadalmi feladatok felsorolása, nem szociálpoli
tikai érdekek képviselete, még csak nem is kultúrmisszió, - 
bármily fontos lehet az adott órában egyik is, másik is, - 
hanem az, amiért Jézus a benne hívők közösségét életre hívta:
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megtérést kell hirdetni, felelősségünkről, az Isten országának 
elközeledtéről k e n  szólni. Kinek lenne feladata, ha nem Krisz- 
tus küldötteinek, hogy az igazságra éhezőket táplálják, hogy 
hirdessék az evangéliumot, hogy szavuk, példájuk nyomán az 
emberek jobbá, igazabbá, az igazságban gazdagabbakká váljanak, 
ahol ezt már alig, vagy egyáltalán nem lehet megtapasztalni, 
hol e z  a gazdagodás, e z a jólét kiveszőben van, ott a 
misszziós munka is már alábbhagyott, sőt kihalóban van.

Ha az egyház jelenléte állandó ösztökélést jelent majd 
a jóra, ha a mi jelenlétünk erre a jóra biztat, nevezetesen 
az öregek, az elhagyottak, a betegek, a lelkileg éhesek, az 
igazság után kérdezők kielégítésére, támogatására, felemelésére 
akkor betölti az egyház is, és betöltjük mi is hivatásunkat. 
Akkor, újra csak Krisztusra mutatva, felé tekintve, a számon
kérést tőle várva el tudjuk majd mondani, hogy ízt adó só, 
világosságot jelentő fény és biztonságot, célt mutató, nyújtó 
város leszünk a földünkön.

joggal állítjuk, hogy az egyház a krisztushívők közössége, 
és ezért több, mint a csakis földre tekintő humanisták társa
sága. De ugyanakkor nem felejthetjük, hogy igenis vannak az 
egyháznak, és abban nekünk, valóban embernemesítő és emberszol- 
gáló, azaz humanista kötelezettségeink is. És mivel vannak 
ilyenek, azért hivatástudatunkból fakadóan reánk nehezedik az 
emberiség lelkiismeretének kényes és súlyos feladata. Az egyház 
tagjainak fel kell emelniük szavukat mindig és mindenütt, ahol 
a szeretet és béke helyett a gyűlölet és háborúság, az igazság 
és igazságosság hirdetése és szolgálata helyett a tévedés, 
megtévesztés és jogtalanság akar diadalt ülni. Volt régen és 
van ma is olyan törekvés egyházunkban, mely azt igényelné, 
hogy "húzzuk meg élesebben a határokat!". Azaz határoljuk el 
önmagunkat a kívülállóktól. Régi középkori terminológiával 
ezt így mondhatjuk: éljünk gettó-életet. Ne feledjük: nem ez 
a krisztusi missziós parancsból fakadó lelkűiét, és nem ez az 
ajtókat föltáró Léleknek az akarata. E szánalmas törekvésből 
vagy kényelmes biztonságra törekvő, esetleg félelemből fakadó 
magatartásból legföljebb csak az a szomorú eredmény származhat, 
hogy majd az évezredfordulón, amikor mintegy hétmilliárd ember 
lesz földünkön, az egyház bezárhatja kapuit, vagy legalábbis 
egyfajta "rezervátumba" vonulhat. Ha nem teljesítjük mi, itt és 
ma, hivatásunkat, ha nem akarunk Krisztus felszólításának enge
delmeskedve a föld sója és a világ világossága lenni, akkor a 
keresztények száma - és ami ennél is fontosabb: a valóban hívő 
emberek száma - jelentéktelenné fog zsugorodni. Tegyük fel tehát 
újra a kérdést : vajon lesz-e jövője az egyháznak húsz esztendő 

múltán az ezredfordulón? - Lesz, de csak akkor, ha az egyház 
tagjai a történelmi mában átgondolják hivatásukat, ha fölismerik 
küldetésüket és hallgatnak Krisztus küldő szavára. Ha szolgál- 
ni fognak, miként Mesterük. Ha az Ő örömhírét fogják hirdetni.

Ha evangéliumának Ítélőszéke elé állnak. Ha az életet választják
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Mert "élni annyit jelent, mint szüntelenül változni, mint 
mindig búcsút venni meghitt és megszokott életformáktól.
Ebben az értelemben mindig búcsúzunk az egyháztól, illetőleg 
annak külső formáitól, az egyháziasság külső megnyilatkozásai- jl 
tói. A XIX. század egyháza ebben az értelemben nem a mi egyházun 
És a miénk nem lesz a holnapé, a harmadik évezredé. Nem, mivel 
külső ruházata meg fog változni. Struktúrák és külső formák, 
azaz az egyház ruhája mindig változó lesz. Ennek mindig meg 
kell változnia. Pusztán szavakkal, szóbeszéddel azonban semmi
féle változásra nem kerülhet sor."

Befejezésül két gondolat. Az első nem katolikus helyről el
hangzott megállapítást idéz. Az Egyházak Világtanácsa általános 
ülésszakán, 1948-ban, Amszterdamban egy különbizottságot küldött 
ki a kialakult európai vallási helyzet tanulmányozására. Ez 
többek között így fogalmazta meg jelentését: Új missziós 
korszak határához érkeztünk. Ahhoz, mert nagyszámú ember 
hitében már nem Jézus Krisztus tanítása és ígéretei felé for
dul, hanem egy újfajta, evilági boldogságot ígérő, földi valóság, 
emberi közösség, társadalom felé. Ezek számára a hitnek már 
nincs transzcendens, csupán immanens perspektívája. Az emberek 
ugyan szeretnének valamiben hinni, de nem képesek az igazság 
befogadására... Pedig - folytatja a jelentés - gyorsan változó 
világunknak nagy problémákkal kell szembenéznie. A keresztények
nek, mindenekelőtt a fiatal, de az érett korú keresztényeknek 
is missziós hivatása és feladata, hogy - szemben minden bele
törődéssel, rezignációval - újra életet, megújulást hozzanak 
világunkba. Az elkereszténytelenedett világot újra misszionálni 
kell.

A másik befejező gondolat bibliás képre utal. Az egyház 
fényes ünnepeire - mint egykor a kánai menyegző vőlegénye, -  
nagyszámú vendéget hívott meg már a múltban, és ezt teszi ma is. 
De voltak már idők, és ilyennek tűnnek napjaink is, amikor éberek 
nek kellett és kell lennünk: a pezsdítő, erőt adó, szívet vidámíti 
ital fogytán van. Még van ugyan bor a poharakban, de a vőlegény 
tudja, hogy nincs, amit utána töltsön. Mária, mint jó anya és 
háziasszony érzi a bajt, és üzen Jézusnak: Nincs már több boruk. 
Jézus válasza talán merevnek tűnik, mégis biztató: Asszony, még 
nem jött el az én órám. - Úgy tűnik, hogy az adott órában, bár 
a veszély, a nehézség már előre látható, még semmi nem történik. 
De eljön majd az óra,... Végülis az ünnepség nem fiaskóba fullad, 
nem kell senkinek szégyenkeznie, nem végződik katasztrófával, sőt.

Valahogyan ezt élte és éli át az egyház is - a világ számos 
helyi egyháza, egyházi közössége egyaránt - sokszor és sok helyen. 
Mintha itt is, ott is az egyház bora fogyatkozóban lenne. Mégis - 
mint egykor Mária -, ha Jézushoz fordulunk, meghallhatjuk biztató 
szavát: még nem jött el az én órám. És végső soron az ő órája: 
a kereszt órája volt. A kereszté, melyen új élet fakadt. A Gol
gota órája óta, a föltámadás óta terített asztalainkon Jézus,  
az Élet Kenyere vár. A kenyér, mely erőt ad, hogy az ellenszéllel 
szemben is előre haladhassunk, hogy megfeleljünk a küldetésnek, 
hogy missziós egyház maradjunk.
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A gyakorlati teológia

és annak részterületei finn szemszögből
Prof. Martti Parvic (Helsinki) előadása 1982. május 4-én 
Budapesten, az Evangélikus Teológiai Akadémián.

A gyakorlati teológia teoretikus elkezdőjének az egye
temen általában Friedrich Schleiermachert ( 1763-1834), a 
berlini eayetem professzorát tartják. Ismert előadásában, a 
kurze Sarsteiiung ces theologischen Staöiums-ban (18i1) úgy 
látja, hogy a gyakorlati teológia a teológiának harmadik te
rülete a filozófia, s a történelem mellett. A gyakorlati teo 
lógiát kétfelé választja: az egyházi szolgálat (Kirchen- 
dienst) és az egyház kormányzata (Kirchenregiment) területér 
Ez a nézőpont kerül előtérbe a finn gyakorlati teológiában í

A gyakorlati teológia helyének problémája azonban elő
kerül a teológia története során. Ennek a területnek megha
tározójaként s egyenesen “atyjaként" emlegetik' Andreas 
Hvperius (1511-1564) marburgi teológust, aki úgy tekinti, 
hogy a gyülekezetek gyakorlata, s azok vezetése öt teoló
giai tárgy előzetes ismeretét feltételezi: egyháztörténetet, 
egyházjegot, kybernetikát (=az egyház vezetésének tudását), 
poimenikát (lelkigondozást) és liturgikát. A "gyakorlati 
teológia" általános megjelölést (Theologia practica) először 
a németalföldi Gisbert Voetius használta (1589-1676), aki 
azt három részre osztotta: morális et casuistica, ascetica 
és politica ecclesiastica. Ez utóbbinak (politica ecciesi- 
astica) tartalmánál Voetius a liturgia elméletét, az egyház
fegyelmet, s az igehirdetés elméletét tartotta. Később gya
korlati teológiának tartották mindazt, amire a lelkésznek 
hivatala elvégzéséhez szüksége volt, s amelyből gyakorlati 
haszna volt. Erre a pástoraiteológia elnevezést is hasz
nálták, vagy bővebben így: theologia pastoralis practica. A 
pastoralteológia elnevezést különösen a római katolikus 
teológiában használják napjainkig. A helsinki egyetemen a 
gyakorlati teológia önálló tanterületnek az 1840-es évek 
végétől számít. De a gyakorlati teológia kérdéseivel az 
egyetemen már korábban is foglalkoztak. Egy - a turkui 
akadémián előterjesztett - doktori értekezéssé, összefüg
gésben kerültek elő a gyakorlati teológiához tartozó kér
dések. Különösen a homiletikának szenteltek nagy figyelmet. 
Henrik Gábriel Porthan hozzáállása volt jelentős a homile- 
tlkához és az igehirdetés művészetének fejlesztéséhez.

Új szakaszt jelentett a teológia gyakorlati lelkész
nevelésében Jacob Tengström megjelenése a teológián 1790-ben, 
mint harmadik professzor. Szakterülete voltaképpen a rendsze
res teológiához kapcsolódott, de szélesen mozgott a teológia 
más területein is. Különösen figyelt a gyakorlati teológiára, 
s úgy tartotta, hogy az az etikához kapcsolódva a legfonto
sabb tanítási területté válik a jövendő lelkigondozók aka
démiai oktatásában. Ő volt nálunk Finnországban az első, 
aki az egyetemi oktatáshoz tartozó meghatározásként hasz
nálta a gyakorlati teológia elnevezést.

Később Tengström a turkui egyetem kancellárhelyettese-
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ként új teológiai programot dolgozott ki. A harmadik 
teológiai professzor feladatává vált a teológiai etika 
mellett a pastorális teológia, valamint az igehirdetés és a  
katekizáció módszerének tanítása. Ehhez még az Ő kezdeménye- 
zésére külön teológiai szemináriumot szerveztek, "hogy idő  
legyen mind az alaposabb, mind a gyakorlatibb oktatásra azo -  
kon a területeken, amelyek a papi hivatal helyes ellátásá
hoz tartoznak." A szeminárium vezetője és első inspektora  
az 1807-ben harmadik teológiai professzornak kinevezett 
Jacob Bonsdorff lett. Ha Tengströmöt a gyakorlati teológi-  
ának hazai atyjaként tartjuk számon, Bonsdorffot mindeneke-  
lőtt annak első teoretikus kifejlesztőjének kell mondanunk,  
3onsdorff adta a gyakorlati teológiának a pastorális tudomány 
(Scientia pastorális) elnevezést. Ezt az új tudományt ő a  
következőképpen határozta meg: "Mindazon tanítások összessé
ge, amelyek meghatározzák a lelkész, vagy az egyház tanítójá
nak feladatait és jogosultságait, vagy mindannak az elméle
te, amit a papnak gyakorolnia kell a gyülekezet javára, és 
az is, amihez neki hivatalában tartania kell magát.” Bons
dorff különös érdeme az, hogy összeállította tantárgya érde
kében a Conspectus scientiae pastorális (1809-1811) című 
tankönyvet, amely a teológiai szeminárium használatára ké
szült. Ebben a műben jelenik meg nálunk először a gyakorlati 
teológia ötrészes felosztása: homiletika (Homiletica), 
katechetika (Catechetica) , liturgika (Liturgica) , lelki
gondozás (Prudentia pastorális speciális) ős az egyházjog 
(Jurisprudentia ecclesiastica). Az új vizsgarend 1846-ban  
megteremtette a gyakorlati teológia önállóságát. A tudomány
kar négy professzora közül az egyik ettől kezdve a gyakorla
ti teológia professzora volt (Theologiae Practicae Professor), 
akinek a tanszékéhez tartozott az egyházjog, a katechetika,  
homiletika, liturgika és a kazuisztika (=lelkigondozás).  
Ő volt a felelős a gyakorlatok vezetéséért is. A gyakorlati 
teológia öt része azonos a Bonsdorff által előadottakkal.
Az új tanszék első professzorának 1847-ben az egyházi tör-  
vények szakértőjeként ismert Frans Ludvig Schauman-t nevez
ték ki (meghalt 1877-ben). Ettől kezdve a gyakorlati teológia 
fejlődésnek indult, s oktatói számát tekintve is jelentősen 
kibővült. A gyakorlati teológia apparátusában a gyakorlati 
teológia professzorán Te ívül 1970 óta külön valláspedagó
giai professzor működik, valamint 1969 óta segédprofesszor  
is. Az apparátusban lektor is dolgozik, aki vezeti a gya- 
Korlatokat, s egész csoportja az asszisztenseknek, akik az 
oktatói munkát segítik.

A gyakorlati teológiát, mint egyetemi tudományt kü
lönböző módon lehet értékelni aszerint, hogy hová tesszük  
a hangsúlyt. A gyakorlati teológia az alábbi értékelést 
kaphatja:

A gyakorlati teológia a teológiának az a területe, 
amelynek különleges feladata, hogy kutassa a teológia 
alapelveít, s a hitnek és gondolkodásnak ahhoz fűződő  
megjelenését az egyház életében, működésében és felépít- 
ményében, s ebből tudományos következtetéseket vonjon le.



Ebben az értékelésben az egyház nyitottan értendő, 
ökumenikusan. A gyakorlati teológia nincs kötve ahhoz,
hogy hitvallásilag csak egy egyházra tekintsen, amelynek 
szolgálatára készít. Mivel a teológiai hallgatók túlnyomó 
többsége a finn evangélikus egyházból jött, érthető, hogy 
azok, akik a gyakorlati teológiát választják fő tárgyul, 
szívesebben tanulmányozzák a saját egyházuk körében felme
rülő kérdéseket. Mégis van lehetőség arra, s teljes jog
gal hogy Kutassák más egyházak gyakorlatát, például a 
pünkösdisták úrvacsorai gyakorlatát, vagy az ortodox egy
ház imádkozásainak rendjét. A kutatásnak állandóan az a 
feltétele, hogy annak területe alkalmas legyen a kutatás
ra. Ez annyit jelent, hogy a kutatandó terület elég alapot 
adjon, s ugyanakkor kellő mélységet és szélességet kínáljon.

A gyakorlati teológia folytatásában a kutatás felada
ta, hogy tudományos eredményre jusson. Természetesen arra 
lehet gondolni, hogy a gyakorlati teológiának feladata az 
volna, hogy gyakorlati eredményre jusson a kutatásban. De 
ez valójában nem így van. Nem ad normatív programot, hogy 
a gyakorlatban mit kell csinálni. A kutatási eredményeknek 
a avakorlati alkalmazása s annak jő megvalósítása a munka
terület embereire tartozik, s az egyház hivatalosainak meg
hozandó döntéseire.

A tudományos kutatás és oktatás mellett a gyakorlati 
teológia különösképpen is szolgálja a hivatalra felkészí
tést. Manapság egyre nagyobbra nő a hivatali rátermettség 
szüksége. Nem elég csak a teoretikus, tudományos rátermett
ség, amelyet meg lehet szerezni osztályzatok, vizsgák le
tétele segítségével formálisan. Szükség van gyakorlati 
hivatali iskolázottságra. Az világos, hogy az egyetem ter
mészeténél fogva nem adhat ebben az értelemben fejlettebb 
gyakorlati nevelést. Mégis az egyetem feladata "fejleszteni 
az ifjúságot a haza eredményesebb szolgálatára", ahogy azt 
a helsinki egyetem rendtartásának alapelveiről szóló tör
vény (l.§) megjelöli. Ez természetesen vonatkozik mind a 
teóriára, vagyis a tudományos alapokon épülő nevelésre, 
mind az elmélyülő nevelésre a teológia gyakorlati művelésé
ben. Az egyetem lehetőségei az utóbbi ponton határok közé 
szorítottak. Azok a közösségek, amelyeknek szolgálatára fel
készít a teológiai fakultás, érthetően növekvő mértékben 
várják a teológusok hivatalra nevelését, s annak lehető 
elmélyítését. A fakultás új kutatói követelményei részben 
a hivatalra irányzódás elnyomására törekednek.

A gyakorlati teológia köreiben ismételten felteszik 
a kérdést, vajon azok a kutatási területek, vagy disciplinák, 
amelyeket most odatartozóknak látnak, fedik-e a tárgyat.
Az utóbbi években a gyakorlati teológiában egyre erőtelje
sebben törekedtek bekapcsolni a különleges egyházszociológiai 
kutatási irányt, amelynek jelentőségét hangsúlyozták, s 
amely érdeklik a hallgatókat. Ennek teljes erejű kifejlődése 
feltételezi a külön egyházszociológiai professzori szék 
megszervezését a fakultáson. Az ugyancsak célszerűnek lát
szik, hogy a gyakorlati teológiában legalább bizonyos for
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mában lehető volna az egyházzenében tájékozódni, amely most  
az általános zenetudomány körébe tartozik, vagy a Sibelius 
Akadémiára. Az egyházi zene az idők során annyira szöveghez,  
kötött volt, s így a teológiához tartozott, hogy ennek át-  
emelése a teológia összefüggéseibe szintén alapvető volna.  
A gyakorlati teológiának területe, különösen a mostani 
látás szerint, a tudósítás kutatása. A tájékoztatás és a 
hírlapok szorosan összetartoznak. A tájékoztatás kutatása 
a híradás, az üzenet előadása és célhozvitele, a szóban és 
írásban való forma a homiletikához tartozhat, de lehet eze
ket önállóan is kezelni. A gyakorlati teológiának új meto
dológiai felfrissülést adhat a világméretű gyakorlati teo
lógiai kutatás. Törekedni kellene összegyűjteni a különböző 
oldalakról jövő nemzetközi hatásokat, megszűrni ezeket tudo
mányosan, valamint átvenni a gyakorlatba az új módszereket 
Így egy széles, ökumenikus közösséghez kapcsoló kutatási  
eredmény összegyűjtéséről volna szó. Az Egyházak Világtanácsá- 
nak Faith and Order-vonala bőven adhatna ebben serkentést.

A helsinki egyetemnek a gyakorlati teológiára vonatko
zó rendelkezései a múlt századból valók. (Egyetemi rendel
kezések 1852.okt.1., 123.§., kihirdetve 1859.dec.19., és a 
törvény 1886.febr.11.) Ebben megjelölték, hogy mely teoló
giai területek tartoznak a gyakorlati teológiához, s ezek 
alapján hogyan kell vezetni a gyakorlatokat. A gyakorlati 
teológiához tartozik a rendelkezés szerint öt kutatási te
rület, amelyek a liturgika, a homiletika, a pedeutika, az 
egyházjog és a valláspedagógia (katechetika). Az utóbb 
említett tárgyból, annak külön professzora vezetésével, 
elkülönített kutatóterület lett, amelyet külön szabályoz
tak. Az alábbiakban a többi négy hagyományos területről 
szólok.

Liturgika
A liturgika körébe mindaz a kutatás és tanítás tarto

zik, amely így vagy úgy az istentisztelethez kapcsolódik, 
vagyis a kultuszhoz. A liturgika azért fontos, mert teoló- 
giai szemszögből az egyház és a helyi gyülekezet elsősor
ban mindig kultuszi közösség. A kutatást, amely a liturgi- 
kához fűződik, liturgia-tudománynak nevezzük. A liturgia
történeti problémafelvetés közel van az egyháztörténethez. 
A keresztyén istentisztelet születéséhez az exegetika és 
a patristika adnak magyarázatot. A kultusz belső megérté
sét nagymértékben segíti a szüsztematika-teológia, mivel 
a kultusz és a tankérdések mindig kéz a kézben járnak.
A liturgika ugyanakkor rendkívül központilag a gyakorlati 
teológia területe, mivel a körébe tartozó dolgok elválaszt
hatatlanul hozzátartoznak az egyház működéséhez. A liturgi
ka közeli kapcsolatban áll az egyházfogalommal is, s az 
egyházi hivatal kérdéseivel, amelyeknek alapvető tisztázá
sa leginkább a szisztematika-teológia körébe tartozik. Ha
gyomány szerint ezek a kérdések mégis a gyakorlati teoló
giához tartoznak.



A liturgika több területre oszlik, amelyek mind a 
kultuszhoz, s annak gyakorlásához tartoznak. A fontosabb 

területek az egyházi esztendő, az istentisztelet helye, 
maga a az istentisztelet, az egyházi hivatal, az imádság, 
a  hvmnológia és az egyházi zene.

A z  eavházi esztendő a kutatásnak idői, az esztendő for- 
ásához kapcsolódó perspektívát ad, ugyanakkor teológiailag 
hozzákapcsol az istentisztelet vasárnapi és ünnepi jellegé
hez (de tempore elv) , vagy az individuális szent napokhoz 
(de sanctis elv). A keresztyén fogalmak és azok teológiai 
tükröződése során érdekes kutatási terület az, amikor val
lástudományi problémafelvetések jelenhetnek meg, hiszen 
ezen a területen a keresztyén hiten kívülről jövő különböző 
hatásokat figyelhetünk meg.

Az istentisztelet helye széles vizsgálódási területet 
nvit meg, mint a templom épülete, más keresztyén összejöve
téli helyek, s külön csoportként a temetők. Az épület- és 
művészettörténet, valamint magának az építészetinek az isme
rete fontos megvilágítást ad a keresztyén kultuszi helyek 
feilődéséhez és jelentőségéhez. Ehhez szorosan hozzátartozik 
a kultusz gyakorlásában használatos tárgyak értékelése, művé
szi munkák, symbolumok, textíliák és színek, általában mindaz, 
ami teológiai szemszögből szükségszerűen kapcsolódik a szak
rális alkalmakhoz, s az azokhoz tartozó - akár belsőleg, 
akár külsőleg használt - eszközökhöz.

Az istentisztelet alkotja a keresztyén tevékenység ve
lejét, ezért annak vizsgálata teológiailag fontos. Ez hagyo
mányosan két széles területre oszlik, melyek sokoldalúsága 
érdekes kutatási problémákat okoz. Az egyik ezek közül az 
úrvacsora szentsége köré központosuló mise - a keleti orto
dox egyházakban ez a liturgia - a másik a gazdag változa
túvá fejlődött mellékistentisztelet-szerű imádkozó rend.
A mise mindig az egyház fő istentiszteletét alkotta, amely
nek a váltságtörténetet mutató alkata látszik az egyházi 
esztendő örökségében. A mise felépítése - ennek állandó 
része (ordinarium), s változó része (proprium) - a pontos 
teljességet adja. A mise jelentősége idők során oly figyel
met ébresztett, hogy lehet beszélni ún. nyugati vonalról, 
amely a kultusz történetében egészen a protestáns egyháza
kig nyúlóan észlelhető. A mise elnevezést Finnországban az 
utolsó évszázadig nyúló töretlen tradíció szerint termino
lógiaként kizárólag a főistentiszteletre használjuk, amelyen 
jelen van az úrvacsora, vagyis az eucharistia. Ebben az össze
függésben nem hagyhatjuk említés nélkül a szabadegyházi 
jellegű keresztyén közösségekben használt kenyér megtörését, 
amelyet mint istentiszteleti formát nálunk meglehetősen 
kevéssé vizsgálnak.

Az imádságos rend a misén kívül jelentkezik az összegyűlt 
kultikus közösség formájaként, mint a protestáns esti isten- 
tisztelet, a szabályozott közösségek napi és heti sorozatai
hoz fűződő kanonikus alkalmak (horae canonicae),vagy az egyes 
emberek káté-áhítatszerű reggeli és esti imádságai. A le- 
e9yszerűsített keresztyén kultusz lehet nagyon formaszegény is.
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Szélsőségként említhetjük a teljesen csendes kvéker 
istentiszteletet. Minden kultusz részlete, tartalma, 
felépítése és külső megjelenése végtelen bő kutatási 
területet ad.

Az egyházi szertartások természetesen az istentiszte
letek csoportjába tartoznak. Ezek az áldást adó alkalmak,  
amelyeknek erős szakramentális pecsétjük van. Ilyenek a 
keresztség, a konfirmáció, a házassági esketés, a gyónás, 
a temetés, a hivatalba állítás, az épületek, helyiségek,  
eszközök és területek megáldása. Ezeket a szertartásokat 
kazuális szertartásoknak is nevezzük. Felekezetektől függő
en a különböző avatások változnak. Az ilyen szertartásoknak 
sajátos, gyakran sokféle liturgiája van, amely az idők során 
fejlődött ki és amelyek tartalmáról és felépítéséről a tanul
mányozás során igen sok teológiai hatást lehet felismerni.

Az imádság, amelynek tanát euketikának nevezik, volta
képpen az istentisztelet szolgálatához tartozik. Az ezzel 
összefüggő kérdések ugyancsak önálló, nevezetesen az imád
kozás világához tartozó kutatómunkát kívánnak, amely nálunk 
Finnországban nem nagyon van előtérben. Az imádság tartalma, 
annak keresztyén formái és felépítése az egyházak legnagyobb 
lelki örökségéhez tartoznak, amelyet a kutatás szempontjából 
a vallástörténet és vallástudomány összefüggésében kell 
látnunk.

A hymnológia az énekek és a lelki éneklés kutatóterülete. 
Mint az imádság,, ez is közel van az istentisztelethez, de 
önálló kutatási területté fejlődött. Az énekek imádságos 
öltözete, értéktartalma, használata és történelmi fejlődé
se a kutatásnak bő sajátos anyagot adnak, s ennek jelentős 
helye van a líturgikában. Érdekes tanulmányi területet 
jelent annak feltárása, hogy a bibliai szövegek hogyan 
formálódnak lelki énekekké, A hymnológia körébe tartoznak 
korunk sokféle lelki dalai, amelyeket különösen az ifjúság 
körében kedvelnek.

Az egyházi zene voltaképpen a hymnológia dallami része, 
amelynek a gyakorlati teológiában manapság erőteljesebb he
lyet kellene biztosítani. Az egyházi zene területe roppant 
bő, kezdve a legrégibb egyházi dallamoktól, zsoltártónusok
tól, s az ennek alapján létrejött gregorián muzsikától, egé
szen a nagy mesterek polyfon dallamformálásáig, s a protes
táns korálokig. Ezek mellett saját fontos területe van az 
instrumentális muzsikának, s annak magasszintű megjelenésé
ig és tolmácsolójáig, az orgonáig. Korunk modern zenei kí
sérletei szintén ehhez a területhez tartoznak.

A homiletika
A homiletika a prédikáció-, vagy beszédtant jelöli. 

Feladata vizsgálni a keresztyén híradást. Fel lehet fogni 
a liturgika részének is abban az esetben, amikor a prédiká
ció istentisztelethez tartozó helyét vizsgáljuk. A prédiká
ció azonban külön területet jelent az egyházban, s az erre 
vonatkozó kutatás különállását fontosnak tartjuk. A keresz-
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tyén prédikáció vizsgálatánál két szempont kerül előtér- 
be: függősege a retorikától, vagyis a beszédtantól, vala- 
mint egyenes összefüggése a keresztyén híradás alapjaival.
a t y á n a k  
n a g y  jelentősége van a prédikáció kifejlődésében. 
A prédikációróláclóról alkotott elméletében egyesítette az előbbi 
két szempontot s ettől az egyház igehirdetése később sem 
két szempontot. a keresztyén híradásban mindig előtérben volt a
t é r t  e l .   , és annak embe-- -r*-rpretációja 

B - dtt fennálló feszültség. A kutatás a prédikációt a hír- 
elmélettel hozza összefüggésbe, valamint a prédikáció 

he r m e n e u t i k a i  problémáit széles terítésben vizsgálja. Tö- 
retlenül a teológus elhivatás legfontosabb feladatának 
látjuk a prédikálást. A prédikáció formájának, időtartamá- 
nak és istentiszteleti helyének és más összefüggésekben 
való szerepének kérdése mindig kritika tárgya volt, és 
mindig keresték a híradás új módjait megtalálni. A kazuális 
szertartások a beszéd számára külön követelményeket támasz
tanak és problémákat szülnek.

A mai prédikáció-kutatásban hatásos rögzítő eszközö
ket is használunk, mint pl. magnetofont, amelynek segítsé
gével az eredeti előadást rögzítjük az igehirdető szemé
lyi vonásainak vizsgálatára is. Fontos, hogy fel lehessen 
gyűjteni széles prédikációs anyagot a tudományos vizsgálat 
érdekében. A gyakorlati teológia tanszékén tömegével ér
zünk ilyen felvett prédikációkat, s a kutatók rendelkezé
sére áll számítógépes nyilvántartásban.

A klinikai teológia (lelkigondozás)
A leikigondozás fogalma, amit Schauman pedeutikár.ak 

mondott, a teológia szótárába tartozik. Latin alapja a 
cura animarum. A katolikus teológiában ezt a területet 
pasztorális teológiának is nevezik. A lelkigondozás az a 
keresztyén működési mód, amellyel személyesen igyekeznek 
segíteni a belső és külső szükséghelyzetbe jutott emberen. 
A megjelölés magában foglalja a keresztvén szeretetszolgá
lat, a diakónia fogalmát is. A lelkigondozás korábban a 
jelentősen kifejlődött gyónási gyakorlathoz kapcsolódott.
A lelkigondozásnak Finnországban régebben erős egyházfe
gyelmező jellege is volt. A mi korunkban a teológiai lel- 
kigonöczásnak egy része a gyónás, amelynek a hagyomány 
szentségi jelleget tulajdonított. Ezen az alapon a lelki- 
gondozás segítő módszer, amely által a belsőleg szoronga
tott embernek a keresztyén üzenet mély életerejét igyekez
nek közvetíteni.

A mai lelkigondozás, lévén hatásában jelentős, és fi
gyelembe véve azt, amit az új kutatások szerint tudunk az 
ember psychéjéről, a lehetőségek szerint arra törekszik,
hogy összmunkálkodásban legyen a tisztán medicinális és 
klinikai gondozási módszerekkel, amelyek megelőzőn és gyó- 

gyitón hatrak a lelkileg szorongatott és betec emberekre.
Pl. a  teológiai fakultáson korlátozott számban van lehető- 
ségük a hallgatóknak psychiátriai vizsgát tenni az orvostuco-
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mányi fakultáson. Az utóbbi idákben különösen az angol
szász világban a lelkigondozást mai értelemben elkezdték  
klinikai teológiának nevezni, vagy pásztori tanácsadásnak  
(Pastoral Counseling). A keresztyén lelkigondozás törekszik  
együtt hatni és fejlődni az előbb előterjesztett segítő 
módszerekkel, amelyek köréből szerzett tapasztalatok jelen-  
tős segítséget adnak az ember megismerésének és analízisé-  
nek területén.

Az egyházjog
Az egyházjog a gyakorlati teológiának az a területe, 

amely - közel lévén a jogtudományhoz - feltárja az egyház  
működésének nyilvános"organizációját. Az egyházjog körébe 
tartozó rendelkezések az egyházra vonatkozó határozatokat 
tartalmazzák, meghatározzák közjogi összefüggéseiben az 
egyház és állam viszonyát, vagy megerősítik az egyház mű
ködésének jogi formájátés tartalmát. Az egyházjog feladata 
rendszeresen összegyűjteni és rendezni ezeket a jogi szabá
lyokat. Hozzátartoznak azok a normák is, amelyeket az állam 
ad (ti. maga az állam külön, vagy az állam az egyházzal kö
zösen) , s amelyek így az általános jogrend alkotórészei.

Természetesen rá kell mutatni arra, hogy az egyházjog 
a keresztyén alapeiveknek megfelel, mivel nem nő az egyház 
alapüzenete fölé, az evangélium fölé. Másfelől világos, 
hogy az egyház - történelme során - sohasem működhetett 
normák nélkül. Már egész korán az egyház fejlődésében jelent
kezett a feszültség az ún. lelki egyház, s a jogegyház között. 
Ezt a feszültséget nem lehet jelentéktelen!teni, mivel abban 
a keresztyén híradás, s az egyes -ember bizonyos kapcsolata 
jelenik meg. A jogban, a törvényben teológiailag is értékel
hető az isteni oldal. Az egyházi törvényhozás egyidős magá
val az egyházzal. Az egyes fennmaradt legrégebbi egyházi 
okiratok természetük szerint egyházi rendtartások. Egyes 
ÚT-i iratokban is találhatók egyházrendtartási vonásoki

A legbővebb egyházjogi törvénygyűjtemény a katolikus 
egyház Corpus juris canonici-ja, amelynek hatása a nyugati 
jogi gondolkodásban is tükröződik. A reformáció is meghozta 
a maga jogi normáit, amelyeknek alapján a különböző orszá
gok megalkotott evangélikus egyházi törvénygyűjteményei 
felépítésükben sokban hasonlítanak a régi kánoni törvény- 
gyűjteményhez. Az egyházjog körébe tartoznak az egyház 
hitvallási irata is, amelyek a maguk idejében "alkotmány1'- 
jelleggel határozták meg az egyházat, mint pl. a finn 
evangélikus egyház törvényében az első paragrafusban olvas
ható. Ott, ahol a jogi kapcsolat az állammal szoros, töre
kednek az egyházjogi rendelkezések kettéválasztására, hogy 
az államtól való függőség csökkenjen. Finnországban az 
evangélikus egyház arra törekszik, hogy az egyház maga az 
egyházi rendtartás szerint gondoskodjék, bárki mellőzése 
nélkül, a lelki dolgokról. Azok a kérdések pedig, amelyek 
közelebbről érintik az állam és egyház viszonyát, az általá
nos törvényhozásban rendeződjenek.
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A praktikus gyakorlat
Az eddig felsorolt kutatási irányok mellett a gyakor

lati teológiához tartoznak az 1969-ben hozott tanulmányi 
rend szerint a praktikus gyakorlatok, amelyeket átvettek 

szabályoztak az 1978-as tanulmányi ren d szerinti okta
tásban is. Ez részletesen megvilágítja a tanulmányok rend
iét. Praktikus gyakorlatokat folytattak a Turkui Akadémia 
Theológiai szemináriumában már az 1880-as évek eiején. A 
mai gyakorlatok gyökerei a múlt század végén eredtek. Ezek
nek célja a hallgatók jártassá tétele a fontosabb egyházi 
szolgálati formákban, különösen is az istentiszteleti életet 
és a keresztyén nevelést illetően. Ennek vezetője a speci
ális teológiai lektor. Beszéltünk arról, hogy vajon a prak
tikus gyakorlatoknak az egyetemi oktatáshoz kell-e tartoz
nia. Egyesek úgy látják, hogy ezek inkább az egyházra tar
toznának. Ahány ország, annyi szokás. Ha az egyetem növek
vő mértékben veszi gondozásába a hivatásra nevelést, akkor 
a gyakorlati teológia helye az egyetemen kell, hogy legyen. 
Az egyetemi nevelésnek vannak bizonyos előnyei. Arra törek
szik, hogy a legjobb oktató erői legyenek, s félreértések 
nélküli lehetőséget adjon a megtapasztalásra, s nem törek
szik előírásokkal egyazon csatornába kényszeríteni senkit. 
Különösen a teológusnevelésben nagy jelentősége van ennek.

A praktikus gyakorlatok az eddiginél nagyobb jelentő
séget kaptak azáltal, hogy abban megvalósul az egymástól 
különböző vonalakra tagozódás, s így a hallgatónak lehető
sége van igen nagy óraszámban dönteni és foglalkozni álta
lános gyülekezeti munkával, valláspedagógiávai, vagy lelki- 
gondozással. Bizonyos mértékben mégis belekényszerül vala
melyik vonalba. Így a hallgatónak lehetősége van a teore
tikus tanulmányok mellett foglalkozni azzal a területtel, 
amelyen majd bizonnyal felelősen fog helyezkedni. Ilyen 
értelemben a praktikus gyakorlatok fontos részei a teoló
gus hivatásra való felkészülésének.

Finnből fordította és tolmácsolta:
D.Koren Emil
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A keresztség néhány elvi és gyakorlati kérdése

A Leuenbergi konkordia (LK) a keresztség közös értelmezését 
így fogalmazza meg:
13. "Az evangéliumról számunkra alapvető módon az apostolok

és próféták igéje tesz bizonyságot az Ó- és újszövetségi 
szentírásokban. Az egyháznak az a feladata, hogy ezt az 
evangéliumot adja tovább a prédikáció szóban hirdetett 
igéje, s a keresztség és úrvacsora személyekhez szóló 
ígérete által. Az igehirdetésben, a keresztségben és 
úrvacsorában Jézus Krisztus a Szentlélek által van jelen.
Az emberek így részesednek a Krisztusban történő megiga- 
zulásban, és így gyűjti az Úr a' maga gyülekezetét. Eközben 
ö maga munkálkodik a tisztségek és szolgálatok sokféleségé
ben, s az ő gyülekezete tagjainak bizonyságtételében.

14. a./ Keresztség
A keresztséget az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében 
vízzel szolgáltatjuk ki. E keresztségben Jézus Krisztus 
a bűn és halál rabságába esett embert visszavonhatatlanul 
fölveszi az Ő üdvözítő közösségébe, hogy új teremtéssé 
legyen, Ő hívja el az embert a Szentlélek erejében az 
<5 gyülekezetébe; hitből való életre, naponkénti megtérés
re és az Ő követésére.”

Ebből az értelmezésből kiindulva és a Konkordiáből eredő 
megbízatásnak megfelelően foglalkozott a tanbeli párbeszéd során • 
a cél-európai regionális csoport a keresztség gyakorlatának kér
déseivel. A megbízatást pontosan megadja a Konkordia 37. pontja, 
és ezt körvonalazta a Driebergenben 1981-ben tartott nagygyűlés.

A dél-európai regionális csoport három ízben ült össze 
Gallneukirchenben tanbeli párbeszéd folytatására erről a témá
ról: "A keresztség reformátori értelmezése és a keresztség gyakor
latának mai problémái". A jelenlegi keresztség-értelmezés alap
vető kérdéseivel, s a különböző egyházakban és társadalmi össze
függésekben a keresztség gyakorlatának különbözőségeivel beha
tóan foglalkozott a csoport. Figyelembe vette egyidejűleg a bi
laterális és multilaterális párbeszédek eredményeit, különösen 
pedig a "keresztség, úrvacsora, egyházi szolgálat" (Lima 1982.) 
című konvergencia-nyilatkozatban foglaltakat.

A tanbeli párbeszéd a teológiai értelmezés és az egyházi 
gyakorlat vonatkozásában a következő együttes felismerésekhez 
vezetett.

I. A keresztség jelentősége
1. A keresztség miint Isten ajándéka
A Szentháromság Isten nevében vízzel kiszolgáltatott kereszt
ség az Isten emberhez fordulásának és ígéretének látható, 
hathatós jele. Alapja Istennek a Jézus Krisztusban való,
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megbékéltető cselekvésében rejlik. A keresztségben a 
jézus Krisztusban megtörtént kiengesztelés eseménye a 
Szentlélek ereje áltál minden egyes embernek személyesen 
szól és adatik.

A keresztségben Isten az Ő szentlelkét ajándékozza 
nekünk, aki az evangélium által hitet ébreszt, megtart 
és közösségre vezérel. A Szentháromság Isten nevére ki
szolgáltatott keresztség elhivatás az Isten népébe, be- 
tagolás a Krisztus testébe, és fölvétel az új szövetségbe.

A keresztségben Isten ígéri nekünk a bűnök bocsánatát, 
a felszabadulást az istentelen megkötözöttségek és a 
bűnbeesés következményei alól, az újjászületést, mint az 
új élet lehetővé tételét. A keresztség a megkereszteltet 
beleállítja az Istennek elközelített országába, és annak 
valóságába. Hit által tapasztalja meg a megkeresztelt ember 
a fölötte végbement szabadító hatalmi változást, amire 
igent mond. Ezta hitet lehet megélni a Krisztus követésére 
váló megtérésben, amely újra meg újra történik.
2. A keresztség mint visszavonhatatlan és megismételhetetlen 

cselekmény
Isten üdvözítő cselekedete a Jézus Krisztus halálában és 
feltámadásában egyszer s mindenkorra megtörtént érettünk.
A keresztség érvényes jel az új élét kezdete számára. Álta
la visszavonhatatlanul felvétetünk az Istennek üdvözítő 
közösségébe. A keresztség megismételése hitünknek ezt az 
alapját nem megerősítené, hanem inkább megtagadná. Az egy
szer történő keresztségben hisszük és elismerjük a Szent- 
háromság Isten hűségének ígéretét, amely számunkra életre 
szólóan adatik. Erre szabad újra meg újra hivatkozni. Erre 
szabad újra meg újra támaszkodni.
3. A keresztség mint a Jézus Krisztussal való közös út 

kezdete
A keresztség hitre nézve történik. Az ilyen hit Isten 
ajándéka, és egyben emberi válaszadás. A hit megszabadítja 
és képessé teszi az embert arra, hogy Isten ajándékára 
hálával, örvendezéssel és engedelmességgel válaszoljon, 
így a keresztségnek, mint látható jelnek az a célja, hogy 
megerősítse, hogy Isten föltétel nélkül igent mond reánk, 
a megkeresztelt ember hitvallására és az ő szabad döntésére.

A keresztséggel kezdődik el a megkeresztelt ember 
személyes története Jézus Krisztussal. Ebben a történetben 
a megkeresztelt ember annak az Istennek az oltalma és 
ígérete alatt áll, aki őt nevén szólította, és aki ővele 
marad. Egyidejűleg a keresztség alapja is, és kezdete is 
az egyes hívők életfogytiglan tartó belenövekedésének a 
hívők közösségébe.
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A keresztséget az egyház az <3 Urának parancsára- és 
ígéretére szolgáltatja ki. Az egyház a hívők megkeresz
telt és keresztelő közössége. Miközben maga az egyház 
keresztel, kötelezi magát, hogy a megkeresztelteket a 
hit útján kísérje imádságával, lelkigondozásával és útba
igazításával. A közösségbe való ilyen felvétel és a közös
ség által történő ilyen vezetés fölbátorítja a megkeresz
telt embert arra, hogy a Krisztus teste tagjának értse és 
vallja magát.
4. A keresztség mint elhívás a Krisztus követésére
A keresztség történésében végbemenő isteni cselekvés mind
kettőt felöleli: a mi életünk megigazítását és megújítását, 
Így a keresztség a megszentelődés mindhalálig tartó folyama
tának kezdetévé és alapjává, lesz. A megkeresztelt ember az 
Isten igéjének ígérete és igénye alatt á l l I l y  módon lesz 
a keresztségből a Szentlélek erejében látható módon megélt 
Krisztus-követés: bizonyságtételben és szolgálatban 
egyaránt.

A keresztségnek etikai következményei vannak. Benne 
nem csupán a személyes megszentelődésről van szó, hanem 
arról is, hogy a keresztyének, mint a megkereszteltek 
üdvközössége arra hívattak, hogy közösen vegyék komolyan 
felelősségüket az egész világért; - az összes elválasztó 
határokra tekintet nélkül. Éppen a keresztség szólít fel 
bennünket Isten akaratának megvalósítására az élet minden 
területén. A keresztség képessé és késszé tesz bennünket 
a szeretet szolgálatára, amellyel kötelesek vagyunk minden 
ember minden nyomorúsága iránt,-hegy megszüntethessük a nyomo
rúságok okait. Jelenünkben sajátos módon idetartozik az 
igazságosságért és a világ békéjéért való fáradozás is.
5. A keresztség mint az üdvösség megparancsolt eszköze 
Jézus Krisztus halálában és feltámadásában az Isten megtör
te a bűnnek és a Sátánnak a hatalmát, s megnyitotta előttünk 
az új élet útját az ő igazságának kihirdetésében és az új 
teremtés ígéretében. Az Isten igéjének hirdetésében, a 
keresztségben és az úrvacsorában Isten nekünk az üdvösséget 
ajándékozza. A keresztségnek az üdvösségre való szükséges
ségéről azért szólunk, mert az Isten igéje hirdetése, a 
keresztség és az úrvacsora a z o k  az utak, amelyeken 
Isten velünk, emberekkel találkozni akar, nyomorúságunkat 
föloldozni és bennünket a gonosz hatalmából megszabadítani 
kíván. Ez nem zárja ki azt, hogy Istennek más útjai is 
lehetnek az emberhez, hiszen í az ö szeretetének szabad
ságában nincsen korlátozva. Nekünk pedig megparancsolta, 
hogy azokhoz az utakhoz, módokhoz tartsuk magunkat, amelyek 
hez Isten mintegy hozzákötötte magát az evangéliumban,
és amelyet Ő ajánl. Ilyen értelemben a keresztség szűk- 
séges az üdvösséghez.
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II Gyermekkeresztség és   felnőttiteresztséq
Minden újszövetségi bizonyságtétel alapvető modellje 

isszió keresztség. A mi egyházainkban a gyermekkereszt- 
ség (ideértve a csecsemők megkeresztelését) rendszeresen 
szokáscs gyakorlat. Mai teológiai meglátásunk szerint mégis 
azonos értékűnek ítéljük mind a gyermek, mind pedig a fel
nőttkereszt séget.

A gvermekkeresztségben inkább a sola gratia szem- 
ontia hangsúlyos, a felnőttek keresztségében pedig inkább 
P sola fide szempontja. A keresztség mindkét formája felté
telezi az Isten igéje hirdetését és a reá való hallgatás 
egész életen át érvényes készségét. Egy mindinkább szeku
larizált társadalomban mind egyre inkább hitvalló jelleget 
ölt mind a kettő: a gyermek-, és a felnőttkeresztség 
egyaránt. A gyermekkeresztség mellett fölhozhatók a követ
kező indokok:

- az Isten mindent megelőző üdvözítő cselekedete, 
melynek látható jele a keresztség,

- a keresztség parancsának univerzalitása,
- a szülők ama kívánsága, hogy gyermekük az Istennel 
és az ő népével való szövetségbe felvétettessék és 
ezzel együtt a Krisztus uralma alá állíttassák,

- a hívők azon történetének összefüggése, amelynek 
kezdete Istentől van a keresztségben is,

- a hit, ami a Szentlélek ajándéka, mégpedig minden
nemű életkorban.

A felnőttkeresztség mellett fölhozhatók a következő
indokok:

- a kereszség eseménye arra álhitre nézve történik, 
amely a személyes hitvallást is magában foglalja,

- a jelenlegi helyzetben a felnőttkeresztség különö
sen missziós szempontoknak megfelelően új és maga
sabb rendű jelentőséget nyer,

- a tudatosan átélt keresztségnek erősítő és elköte
lező jelentősége lehet mind a megkeresztelt, mind 
az egész gyülekezet számára.

Egyházainkban a jövendőre nézve is helyeseljük a rend
szerint szokásos gyermekkeresztségi gyakorlatot, mert Isten 
kegyelmének kinyilvánítása mindig megelőz minden emberi 
yálaszt. Egyszersmind komolyan kell venni az egyházaknak 
és családoknak azt a megalapozott kívánságát, hogy gyermekei
ket kezdettől fogva az Istennel való oltalmazó közösség
be fölvéve tudhassák. Ez megköveteli tőlünk, hogy a hit és a 
keresztség összefüggéseit a keresztségért való felelősség 
mélyebb komolyan vételében tartsuk számon. - Ám ugyanakkor 
a felnőttkeresztségnek is újabb figyelmet kell szentelni a 
missziós szempontnak megfelelően.

413



III. Keresztség, egyháztagság és apostolátus
1. A keresztség és egyháztagság
A keresztségben "Jézus Krisztus a bűn és halál rabságába 
esett embert visszavonhatatlanul fölveszi az ő üdvözítő 
közösségébe" (Lk 14). Így történik a keresztség által 
a betagolódás a hívők közösségébe (Congregatio sanctorum 
et vere credentium). A keresztség megalapozza és megpecsé
teli az egyetemes és apostoli egyházhoz (ecclesia catholica) 
való tartozásunkat. Ez konkretizálódik egy gyülekezeten be
lül és egy egyházon belül (ecclesia particularis) való egy
háztagságunkban.
2. Keresztség és apostolátus
Az egyháznak a Jézus Krisztusban való megbékélés eseményé
ben van a fundamentuma. A megfeszített és feltámadott Úr  
legyőzi a rontó hatalmakat, megbocsátja a vétket, megnyitja 
az új életet hitben és szeretetben. Közösséget teremt, 
beállít már a jelenben az Isten országa elközelítésének, 
és az új teremtés eljövendő beteljesedésének reménységébe.
Az egyház a Szentlélek teremtő és üdvözítő jelenlétéből 
él, amelyben Jézus Krisztus újra meg újra ajándékozza ma
gát, mint az <5 gyülekezetének Ura az Ige hirdetésében, a 
keresztségben és az úrvacsorában, s így gyűjti, oltalmazza 
és tartja meg az ő egyházát. Ezért hívatott és küldetett 
az egyház, "mint Isten népe", hogy minden embernek bizony
ságot tegyen az evangéliumról szóban és tettben, hogy minde
neket hívjon az Isten országa életmozgásában való részvétel
re, hogy váljanak a Krisztus testének tagjaivá.
3. Keresztség és egyetemes papság
Az egyházban és a világban végzendő bizonyságtétel és 
szolgálat feladata minden tagra nézve érvényes a Jézus 
Krisztus testében. Az egyház küldetésében és felelősségé
ben való eme részvétel (apostolátus) a keresztségen alapszik. 
Minden egyes tag a Krisztus testében felhatalmazást és 
elhivatást nyer arra, hogy hitéről vallást tegyen, hite 
szerint éljen a hívők közösségében és a világhoz szóló 
evangélium továbbadásában. Ennek a feladatnak a betöltéséhez 
a Szentlélek szolgálatába állítja a különböző adottságokat, 
és sokféle lelki adományokat is osztogat. Mindezen külön
leges adottságok és ajándékok egymás mellé vannak rendelve - 
mint a Szentlélek ajándékai - és a megbékélés szolgálatában 
kell állniuk.

A "mégkereszteltek egyetemes papsága", melyet föntebb 
vázoltunk (vö. L.W.A. 6,564., 6M, 6, 407, 24/1) minden tagot 
bevon az egyház küldetéséért való felelősségbe. Az ordináció- 
hoz kötött egyházi szolgálattal való megbízatás, mely az Ige 
állandó és nyilvános hirdetésére, s a szentségek kiszolgál
tatására szól -, nem mentesíti a gyülekezetei attól a
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felelősségtől, amelyet a minden megkereszteltek egyetemes 
papsága jelent. Sokkal inkább: a bizonyságtételért és 
szolgálatért való felelősséget komolyan kell venniük mind
azoknak, akik az egyházban az igehirdetésen, a lelkigondo
záson, a szeretetszolgálaton mint vezetők rendeltettek 
az együttmunkálkodásra, és mindazoknak is, akik az egyház
nak tagjai. Ugyanakkor a különleges egyházi szolgálat fela
data az is, hogy a megkeresztelteket az Ige hirdetése és a 
szentségek kiszolgáltatása által az ő szolgálatukra és 
küldetésükre nézve felkészítsék.
4. Keresztség és úrvacsorához bocsátás
A keresztség nyitja meg az utat az úrvacsorához bocsátás 
előtt; viszont az úrvacsorában való részvételnek a reformá
ció egyházaiban előfeltétele a hitről és a szentségekről 
szóló alapvető tanítások elsajátítása. Az olyan törekvések
nél, amelyek lehetővé akarják tenni a gyermekeknek az 
úrvacsorában való részvételt a konfirmáció előtt is, szük
séges, hogy a gyermekek kellőképpen értsék az úrvacsora 
lényegét.
5. Keresztség és kitérések az egyházból
Az egyházból való kitérés - s így az egyháztagság megszünte
tése - nem teszi a keresztséget meg nem történtté. Ezért 
az egyháznak továbbra is hordoznia kell a felelősséget még 
a kitértekért is.
IV. A keresztsén gyakorlata
1. A keresztség "jogi jellege"
Amikor a Szentírás Isten üdvözítő ajándékáról egy jogi 
nyelvezet kifejezéseivel és példáival szól hozzánk (kegye
lem, megigazulás, stb.), akkor ezzel azt kívánja fölmutat
ni, hogy Isten komolyan veszi a velünk való szövetséget, 
és ez számunkra is kötelező érvényű. A jogi nyelvezetnek az 
a szerepe, hogy bizonyossá tegyen az Isten ígérete felől. 
Viszont az ilyen hasonlatos beszédeknek nem szabad közvet
lenül átültetődni a mi mai politikai jelenünk formális, vagy 
államjogi gondolkodásmódjába. Az ilyen kifejezéseket sokkal 
gondosabban kell alkalmazni, annak érdekében, hogy megmarad
jon eredeti teológiai és dinamikus értelműk, Ahol kereszte
lési rendtartások jogi következményekre vezetnek, ott is 
meg kell, hogy maradjon pasztorális célzatuk. Az egyházjog 
sajátos stílusának megfelel, hogy az alaptétel meghatározá
sának magyarázásakor szem előtt kell tartani a célzatot 
(epikie). Jó gyülekezeti szokások elismerése és értelmes 
kivételek lehetősége (dispens) szintén lehet további mérle
gelések tárgya. Végül szabad teret kell biztosítani ott, 
ahol egy lelki fejlődés túlságosan elsietett szabályozása 
csak hátráltatóan hatna. Ezzel persze nem ajánlunk engedé
kenységet ott, ahol az egyháznak különleges esetekben bá
torsága kell legyen arra is, hogy (az Istennek megmaradó 
igent mondására figyelve) nemet is tudjon mondani.
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Mindemellett a Krisztus szeretetéről szóló bizonyságtétel 
számára az egyház jogban mindig helynek kell maradnia.
2. A keresztelési ünnepség formája
Minthogy a megkeresztelendő a keresztség által hívattatik 
el a hívők közösségébe, ezért a keresztséget a gyülekezet 
istentiszteleti közösségében kellene ünnepelni. Helyes 
volna kicserélni az egyházak között meglévő keresztelési  
ágendákat, ill. formulákat, valamint a keresztelési ige
hirdetéshez kiadott segítő anyagokat. Részletekbe menően 
kellene súlyt helyezni arra, hogy világossá legyen a jel 
kifejező ereje. A keresztség rendkívüli értékét az isten- 
tisztelet ünnepélyesebb formálása révén is meg kellene 
erősíteni. A szentségekben a gyülekezetnek újólag örvende- 
zőbb és ünnepélyesebb módon-kellene részt venni. A keresz
telés szereztetésének magyarázata, valamint a keresztelé
si igehirdetés külön gondosságot igényel. A szülőkkel - 
és lehetőség szerint a keresztszülőkkel - való beszélgetés
nek a keresztség előtt elmaradhatatlan jelentősége van.
3. Oktatás a keresztségről
Az egyházi igehirdetésben nagyobb súlyt kellene helyezni 
a keresztségről szóló intenzívebb tanításra. Szükség van 
a keresztség jelentőségének behatóbb kifejtésére. A 
keresztség tudatosításához és a keresztségre való emlékez- 
tetéshez szükséges eszközöket behatóbban kell kifejleszteni 
(pl. a húsvét éjféli istentisztelet megtartására). A kereszt
ségről szóló utólagos tanítás semmiképpen se merüljön ki a 
14 év körüli konfirmandusokkal való törődésben. Szükségesek 
volnának pl. a keresztszülőkhöz intézett levelek, szeminá
riumok a konfirmandusok szülei számára, gyülekezeti hétvé
gi alkalmak, ill. presbiteri csendesnapok rendezése abból 
a célból, hogy felnőtt emberek belegyakorolhassák magukat 
hitük kifejezésébe.

A felnőttek számára írt katekizmusok mind katolikus, 
mind evangéliumi területen kifejezően foglalják össze az 
idevágó törekvéseket. A gyülekezet mindennapos gyakorlatában 
lehetőségeket kellene keresni, hogy az újszövetségi intelmek 
nyomán mi, mint mai felnőtt keresztyének, eligazítást kap
hassunk arra az életre, amely keresztségünkből következik. 
Nem utolsó sorban magukban a karizmatikus mozgalmakban is 
erőteljesen megmutatkozik az a kívánság, hogy a keresztség- 
ből éljenek, és így vallják meg személyes hitüket. Reformá- 
tori felfogás szerint ez semmiképpen sem az újrakeresztelés 
által történik, hanem a keresztség megerősítése és a róla 
való nyilvános bizonyságtétel lelje meg a helyét a gyüle
kezetben .
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4 Keresztség és konfirmáció
A konfirmáció lényegéhez nem kapcsolódik semmiféle egysé- 
ges fölfogás a teológiai megalapozásra nézve. Ez abból is 
kitűnik, hogy az ágendákban különböző liturgiák és konfir
mációs kérdések között lehet válogatni. A keresztség és a 
konfirmáció csak annyiban vonatkozik egymásra, hogy akit 
nem kereszteltek meg, az nem konfirmálhat, viszont a konfir
mációs korban kapott hitoktatás után megkeresztelt embernek 
nem kell külön konfirmálnia.

Így pl. a konfirmációt nemcsak úgy értelmezzük, mint a 
keresztség kétoldalú megerősítését, vagy a keresztségi litur
gia betetőzését. Vannak, akik a keresztségen épülő áldás és 
küldetés gondolatát, az egyházi oktatás ünnepélyes lezárá
sának és a népegyházi "eskü-rítusnak" a gondolatát képviselik. 
A konfirmációnak mint az úrvacsorához engedés feltételének 
eddigi vonásai föllazultak, miután egyes egyházakban a szent
ségben való részvételt a szülők kíséretében a még nem kon
firmált gyermekek számára is lehetővé tették. Az úrvacsorá
hoz való engedés elhalasztása a hitoktatás végleges lezárá
sáig nem bír semmiféle kényszerítően teológiai indoklással.
A keresztség, konfirmáció és az úrvacsorához engedés össze
függéseit további vizsgálódások tárgyává kell tenni.
5. A keresztség elhalasztása és elutasítása
A keresztség elhalasztása egyházi cselekmény, amelyet az 
egyház életrendje szerint kell szabályozni:
a. / az egyház lelkigondozói okokból elismerheti a szülők

fenntartásait a gyermek keresztségével szemben, és a 
keresztséget az egyházi életrendben kialakult időpont
ról időileg későbbre halaszthatja.

b. / A lelkész, vagy a presbitérium a kívánt keresztséget
is elhalaszthatja, ha nincs meggyőződve arról, hogy a 
megkeresztelendőknek a keresztyén nevelése akár a leg
kisebb mértékben is biztosítva volna, minthogy pl. a 
szülők nem tartoznak hozzá az egyházhoz. Ilyen esetben 
lelkigondozói okokból nem egy végérvényes elutasítást 
(elhalasztást) kell kimondani, hanem a keresztség el
halasztását további beszélgetésekhez kapcsolni.
A keresztség elvi elutasítása kérdésessé teszi a kereszt- 

ségnek az üdvösséghez való szükségességéről vallott nézeteket. 
Ez arra készteti az egyházat, hogy missziói igehirdetésében 
fejtse ki a keresztség értelmét és jelentőségét.
6. Gyermekek bemutatása és megáldása
A gyermekek megáldására, vagy bemutatására utaló kívánság 
a szülők intenciója szerint annak a kifejeződése is lehet, 
hogy a keresztség hitvalló jellegére sajátos hangsúlyt 
akarnak tenni.
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Ha azonban a gyermekeknek ilyen "megáldása", vagy  
bemutatása a keresztségnek és a benne foglalt isteni  
ígéretnek a lebecsülését hozza magával, akkor ezt el 
kell utasítani. Különösképpen és semmi esetre sem encred- 
hető meg a gyermekek "megáldása", vagy "bemutatása" egy 
"keresztséget helyettesítő" cselekmény formájában, mert-

- a gyermekek megáldása, mint szentséghez hasonló 
pótcselekmény értelmezhető, és

- mert a keresztség közös gyakorlata és kölcsönös 
elismerése az ökumenikus párbeszédben az egység 
kötelékét jelenti, márpedig ezt a közösséget és 
egyetértést az egyházak között nem szabad könnyel
műen kockára tenni.

Mindenesetre a gyermekek a szülők kívánságára a 
gyülekezeti istentiszteleten a közbenjáró könyörgésekben 
név szerint is az Úr elé vihetők.
KÍVÁNJUK, HOGY MINDEZEKBEN A MÉRLEGELÉSEKBEN PÁL APOSTOL 
IGÉJE VEZÉRELJEN MINDNYÁJUNKAT:

"ELTEMETTETTÜNK AZÉRT ŐVELE EGYÜTT A KERESZTSÉG ÁLTAL 
A HALÁLBA: HOGY MIKÉPPEN FELTÁMASZTATOTT KRISZTUS A 
HALÁLBÓL AZ ATYÁNAK DICSŐSÉGE ÁLTAL, AZONKÉPPEN MI IS 
ÚJ ÉLETBEN JÁRJUNK."

(Róm 6,4)

A Leuenbergi Konkordia dél-európai regionális munkacsoport
jának "A keresztség reformátor! értelmezése és a keresztség mai 
gyakorlatának problémái"-hoz kidolgozott állásfoglalását - a 
Konkordia többi három munkacsoportjának más témákkal kapcsolatos 
állásfoglalásával együtt - az 1987 tavaszára tervezett nagygyűlés 
fogja megtárgyalni, és az állásfoglalásokat javaslat formájában 
a tagegyházaknak megküldeni. Szeretettel és bizalommal kérem a 
lelkésztestvéreket, hogy a közölt állásfoglalással kapcsolatos 
véleményüket, észrevételeiket és javaslataikat 1986. december 31- 
ig küldjék el címemre, hogy a nagygyűlésen egyházunk képviselője 
ezek birtokában tudjon hozzászólni a témához.

dr. Selmeczi János



A keresztelés, mint alkalmi igehirdetés
X a keresztelés, mint "kázus1'

A  keresztelés abban különbözik az esketési és temetési 
szolgálattól, hogy ezt maga Jézus rendelte, míg az utóbbi 
kettő csupán tradicionális egyházi szokás. Továbbá a másik 
kettőnél a “kázus” az átlag vallásos ember számára is kézen
fekvő. Hiszen az esküvő a házasság ünnepélyes aktusa /ha a 
mai gyakorlat szerint nem is mindig kezdete a házaséletnek/, 
Még pedig két konkrét embernek egymással kötött házassága. A 
temetésnél pedig a halál ténye szolgáltatja az alkalmat. Per
sze itt sem egyszerűen maga a halál a kázus, hanem annak az 
embernek a sorsa, halála, akit éppen temetünk.

A keresztelés eseménye és jelentősége azonban sokszor 
még a gyülekezetben többé-kevésbé bent élők számára sem egy
értelműen világos. Egy gyermek válaszolta, amikor megkérdez
ték, hogy hívják a kistestvérét: még nincsen neye, mert még 
nincs megkeresztelve. Nyilvánvaló ebben a válaszban a felnőt
teknek a a szemlélete, melyben a hangsúly a névadásra esett. 
Holott a keresztelés nem névadási ünnepség. A korai keresz- 
tyénségben a keresztelés alkalmával történt új név felvétele 
/a "keresztnév"/ még utalt az újjászületésre. Ma azonban a 
keresztnévnek ez a jelentése teljesen ismeretlen. Mégis ma
kacsul tartja magát a közgondolkodásban a névadási értelme. 
Pedig nemcsak városi, de falusi gyülekezetekben is egyre 
gyakoribb, hogy a gyermekeket nem egy-két hetes, hanem néhány 
hónapos korában /vagy még később/ kereszteltetik meg, ami úgy 
tűnik, halványít ná a névadási értelmét. Hiszen így már nem 
olyan "friss" a születés eseménye, mint kázus.

A k e r e s z t s é g e t  a f e l t á m a d o t t  
J é z u s  r e n d e l t e .  Pál apostol Jézus halálával és 
feltámadásával kapcsolja össze. A keresztség által Krisztus 
halálába "temettettünk", hogy feltámadása által új életben 
járjunk /v.ö. Rm 6 /. A Szentháromság Isten nevében történik a 
keresztelés. Az az Isten cselekszik a keresztségben, aki a 
megkeresztelt személy Teremtője, Megváltója és aki Lelke ál
tal újjászüli és hitet teremt a szívében. Egyszeri esemény a 
keresztség, amelyhez azonban Luther szavai szerint mindig 
"vissza lehet térni". Benne Isten hűségét élhetem át. Aki 
elém jött szeretetével és kegyelmébe fogadott. Ez ébreszt bi
zalmat, vagyis hitet a szívemben. Így ered a keresztségből a 
lelki újjászületés.

Tehát a k e r e s z t e l é s n é l  a " k á 
z u s "  I s t e n  c s e l e k v é s e ,  amelyben az 
ember részesül. Nem egy gyermeknek a megszületése, vagy a 
felnőtt keresztelésénél egy ember megtérése. Egy addig nem 
létezett élet születése - minden biológiai ismeretünk elle
nére - titok és csoda. Még nagyobb titok és csoda Istennek 
a keresztségben elénk jövő, megelőző szeretete. Természete
sen nem lehet figyelmen kívül hagyni a családnak az örömét 
a gyermek születésénél. Vagy egy felnőtt óhaját, aki kéri 
wegkeresztelését. Az igazi kázus, vagyis esemény azonban 
Mindig Isten cselekvése.
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2. Szükséges-e keresztelésnél az igehirdetés?
A keresztelési igehirdetéssel kapcsolatban gyakran fel

vetik a kérdést: szükség van-e egyáltalán kereszteléskor az 
igehirdetésre? Egyesek szerint feltétlenül, minden esetben. 
Van, aki minden esetben nemcsak a szolgálati naplóba és a 
keresztelési emléklapra, de a keresztelési anyakönyvbe is be
jegyzi a keresztelési igehirdetés alapigéjét. Mások szerint 
viszont nincs rá szükség. Egyrészt, mert ha istentisztelet 
keretében történik a keresztelés, akkor már úgyis ha-gzott 
igehirdetés. Másrészt a látható igéhez nem szükséges Külön 
hallható ige, hiszen a keresztelési parancs úgyis elhangzik 
esetleg még a gyermekek evangéliuma is. Ami - az igehirdetés 
elhagyásánál - az első indokot illeti: Igaz, hogy hangzott 
már az istentiszteleten igehirdetés, de ettől a keresztelé
si igehirdetés éppen abban különbözik, hogy ez kimondottan a 
keresztelendő gyermek hozzátartozóihoz /és közvetve termé
szetesen a gyülekezethez is/ intézett és alkalmazott beszéd 
tehát a z  i s t e n t i s z t e l e t i  i g e h i r 
d e t é s  e z t  n e m  p ó t o l j a  v a g y  h e 
l y e t t e s í t i  . Nem is szólva arról, hogy sok helyen 
sajnos a keresztelendő gyermek hozzátartozói csak magára a 
keresztelésre vonulnak be a templomba. A második indokhoz: a 
keresztséghez Jézus szerint hitnek is kell járulnia. A hit 
pedig az evangélium hallásából születik, jelen esetben a szü
lőket és keresztszülőket szólítja hitre, a gyermek hitre se
gítése érdekében.

Ágendánk mindkét keresztelési rendje, az általános és a 
rövidített rend is, előírja a keresztelési beszédet és másod
sorban, csak alternatívaként adja a kötött szöveg felolvasá
sát. Ez a kötött szöveg tömören kifejti a keresztség értel
mét és a belőle fakadó feladatot, és az általános rend is 
igyekszik legalább nagy általánosságban személyes lenni. Van 
olyan nagy gyülekezetünk, amelyben mindig ezt a kötött szöve
get olvassák. Bizonyos szempontokból talán érthető ez, mégis 
az lenne jó, ha i t t  i s  m i n é l  g y a k r a b 
b a n  h a n g o z n a  k e r e s z t e l é s i  i g e 
h i r d e t é s  a z  i s t e n t i s z t e l e t e n  is, 
s csak ritkán, kivételes esetekben olvasnák a kötött szöveget.

Summázásként: Természetesen a keresztség é r v é n y e s s é g é n e k  
nem feltétele az igehirdetés. Mégis azt kell mondanunk, hogy 
ha nem gyülekezeti istentisztelet keretében történik a ke
resztelés - a sürgős keresztelés kivételével - m i n d e n  
e s e t b e n  l e g y e n  i g e h i r d e t é s  i s .
A gyülekezeti istentiszteleten pedig szintén lehetőleg mindig 
s csak kivételesen és ritkán használjuk a kötött szöveget. S 
k e r e s z t e l é s i  i g e h i r d e  t é s. t n e m
e l t ö r ö l n i  k e l l  /pl. időhiányra vagy más okra 
hivatkozva/, h a n e m  m e g ú j í t a n i .  Itt is ér
vényes /különösen, ha istentisztelet keretében k e r e s z t e l ü n k / , 
hogy r ö v i d e n ,  d e  s o k a t  m o n d ó a n ,  
t ö m ö r e n ,  d e  m é g i s  é r t h e t ő e n  k e l l  
beszélni. S erre sem kell kevesebbet készülni, mint egy hosz- 
szabb beszédre. Sőt, éppen az idő hiánya miatt nem s z a b a d  f e " 
csegni, hanem minden szónak a helyén kell lennie.
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3. A keresztelési igehirdetés tartalma
N é hány pontban igyekszem összefoglalni, hogy mi lehet a 

keresztelési igehirdetés mondanivalója és milyen buktatókra 
kell ügyelnünk.a/ Döntő üzenete: a z  I s t e n n e k  J é z u s
„ j - i s z t u s b a n  e l é m  j ö v ő ,  m e g e l ő 
zi k e g y e l m e .  A gyermekkeresztségnél ez még szem
léletesebb /hiszen az Isten már akkor szeretetébe fogadja a 
érmékét, amikor az még nem is tud róla és hinni sem tud/, 
igaz ez a felnőtt korban történő keresztelésnél is. A ke

resztelésnél nem az ember cselekszik, hanem az Isten. A ke
resztelő lelkész csak Isten eszköze. A megkeresztelendő pe- 
dia Isten kegyelmének megajándékozottja. A keresztelésnél a 
Krisztusról szóló evangélium egy pontra irányul: Isten Ígé
retére. Éretted vagyok itt, melléd állok. Istennek ez az Ígé
rete minden feltétel nélküli. Mielőtt én magam tehetnék va
lamit, nekem ajándékozza szeretete jelét. Ez a hallható és 
meghirdetett ige kapcsolódik most a látható igéhez.

Éppen a gyernekkeresztségnél lesz szemléletessé, hogy 
hogvan szorulunk rá mások elénk jövő, miénket megelőző sze- 
retetére. Az igazi szülő nem várja, hogy gyermeke bizonyítsa 
meg előbb szeretetét, s akkor majd ő is szeretni fogja, hanem 
gazdagon "megelőzi". Éppen, mert szeret. A leggazdagabb szülői 
szeretet is azonban csak megsejtet valamit Isten határtalan
szeretetéből.

b/ Krisztus szavai szerint a k e r e s z t s é g  
és a h i t  ö s s z e t a r t o z n a k  /Mk 16, 16/. 
Luther szépen mondja, hogy a hit a keresztségen nyugszik és 
nem a keresztség a hiten: "Az én hitem nem teszi a keresztsé- 
get, hanem elfogadja a keresztséget". Más szavakkal: Isten 
szeretetébe fogad és megszólít bennünket a keresztségben. Ha 
ez válaszra és visszhangra talál az ember szívében, ezt ne
vezzük hitnek. A hitnek a válasza azonban nem automatikus.
Isten hívja az embert, de nem kényszeríti. Isten megszólí
tását szívünkbe zárhatjuk és elutasíthatjuk. A keresztség, 
vagyis hogy Isten engem szeretetébe fogadott, az alapja a 
hitnek. Ebből fakad. Azért van szükség az evangéliumra, hogy 
Istennek a szeretetét hírül adja. Éppen a keresztség ténye a 
fogódzó, ami elvezet és megtart az Istennél. Luther számára 
a kritikus időkben az erőforrást éppen ez jelentette: "meg 
vagyok keresztelve". Ez a tény segítette és tartotta meg.
Ebből élt a hite.

c,  Mivel a keresztség nem ex opere operato tevékeny ben
nünk, hanem hitet kíván, ezért minden megkeresztelt embernek 
nagy a f e l e l ő s s é g e ,  hogy hallgatja-e az evan
géliumot. A gyermekkeresztségből pedig egyenesen következik
a s z ü l ő k  é s  k e r e s z t s z ü l ő k  f e 
l e l ő s s é g e  i hogy gondoskodjanak a gyermek hívő ke
resztyénné nevelkedéséről. Az istentiszteleten történő keresz- 
lelés magától adódó és értődő alkalom arra, hogy szóljunk az 
egész g y ü l e k e z e t  ezirányú f e l e l ő s s é 
g é r ő l  is.

d. / A keresztelés alkalmával Krisztus testébe, az anya- 
s*entegyházba tagolódunk bele. így a keresztelés nemcsak egy- 
e9y privát családi ünnep, hanem a z  e g é s z  g y ű -



l e k e z e t  e s e m é n y e .  Ezt jó tudatosítani ak
kor is, amikor a gyülekezet közösségében történik a keresz
telés. Külön alkalommal vagy komoly szükség esetén háznál 
történt kereszteléskor azonban erre külön is hangsúlyt kell 
helyezni.

e/ A keresztelési igehirdetés is lényegét tekintve 
e v a n g é l i u m h i r d e t é s .  Azt mondja el, hogy 
a keresztség által Isten gyermekeivé lettünk és ezért vall
hatjuk, hogy Isten a keresztség által újonnan szült minket 
Istennek ez a kegyelme azonban áirgeti, hogy hívő gyermekei
vé legyünk megtéréssel és új életben járással. A megelőző és 
feltétel nélküli kegyelem n e m  k ö v e t k e z m é - “ 
n y é k  n é l k ü l i ,  hanem áirgetően követeli a b ű n  
b á n a t o t ,  a m e g t é r é s t  é s  a h i t 
b e n  v a l ó  m e g ú j u l á s t .  Szépen mondja
Luther: "keresztségünk... szüntelenül bűnbocsánatot nyújt 
úgyannyira, hogy ha gyarlóságból elbuksz és bűnbe esel... 
odafutsz, odabújsz a keresztséghez, amelyben minden bűnöd 
meg van bocsátva és lemosva, vigaszt merítesz belőle, ismét 
felemelkedsz és hiszed, hogy a keresztségben nem egy, hanem 
valamennyi bűnödtől tisztára mosattál... A keresztyén élet 
nem egyéb, mint naponkénti keresztség, egyszer elkezdve és 
állandóan abban járva."

A keresztségről n e m  t a n í t á s t  kell adnunk, 
h a n e m  i g é t  h i r d e t n i ,  vagyis I s t e n
s z í n e  e l é  á l l í t a n i  és döntésre segíteni.

f/ Az evangéliumhirdetés alaptónusa a z  ö r ö m  
é s  a h á l a .  Nem egyszerűen a gyermek születése fe
letti öröm, hanem a jézusi ige értelmében: "Annak örüljetek, 
hogy a nevetek fel van írva a mennyben" /Lk 10, 20/. Ez nem 
névadás, hanem szülői és nagyszülői örömünknek az Isten örö
mébe való felvétele. Gyermekemért és keresztgyermekemért va
ló felelősségvállalással nem egy terhet veszek a vállamra, 
hanem Jézus segítségét kapom. Amikor a kereszteléskor elhang
zik gyermekünk általunk választott neve, akkor nem névadás 
történik, hanem a s z e m é l y e s  j e l l e g  hang- 
súlyozása, hogy Isten szeretetében most é p p e n  e z  a 
g y e r m e k  /éppen a mi gyermekünk, unokánk/ részesül. 
Ezért adhatunk hálát és lehet még teljesebbé az örömünk.

g/ Az igehirdetés folytatása a gyermekért való közös 
i m á d k o z á s  . Ebbe az éppen megkeresztelt gyermeken, 
szülein, keresztszülein, testvérein és nagyszülein kívül be
le lehet foglalni néhány szóban a gyülekezet megkeresztelt 
gyermekeit is. A k ö z ö s  hi.t é s  a k ö z ö s  
i m á d s á g  a gyülekezet tagjaiban is örömet és felelős
séget ébreszthet.

h/ A kereszteléskor sok esetben jelen vannak a hozzátar
tozók /szülők, keresztszülők, stb./ között más felekezetű em
berek is. A keresztelés betagolódás Krisztus testébe. Krisz
tus teste azonban nem azonos egyik vagy másik felekezettel, 
hanem túlterjed az egyes felekezetek határain. így válik a 
keresztelés ö k u m e n i k u s  alkalommá. Isten cselek
vésében, az igében, a közös Miatyárikban és Hitvallásban egy
másra találhatnak és testvérként nézhetnek egymásra a talán
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különböző szertartás szerint, de ugyanabban a keresztségben 
részesült istengyermekek.

i/ Nagy kísértés és veszély lehet, hogy a személyhez szó
ló igehirdetés ürügyén a keresztelési igehirdetésben szíve
sen beszélünk a gyermekről, a születése feletti örömről, a 
szülőkről és nagyszülőkről, a családról és gyarapodásáról, a 
gyermeknevelésről, a gyermek jövendőjébe vetett reménységről, 
seb. Ez nemcsak azért helytelen és veszélyes, mert lehet, hogy 
éopen nem örömnek, hanem tehernek érzik a nem kívánt gyermek 
megszületését, de észre kell vennünk, ha csupán ezekről be
szélünk, akkor még csak a kázusról szólunk, arról is rosszul 
/v.c. az 1 . pontban mondottakkal/, s csupán az esemény által 
érintetteket nevezzük és szólítjuk meg. Mindez pedig még nem
igehirdetés.
4. a textusválasztásról

Bár elképzelhető alapige nélküli rövid keresztelési be
széd is, - az Ágendában lévő egyik kötött szöveg is ezt te
szi -, mégis éppen a helyes mondanivaló érdekében válasszunk
alapigét.

A keresztelési igehirdetés alapigéjéül olyan textust vá
lasszunk /az Ágendában megadatottakon kívül/, amely I s 
t e n  k e g y e l m e s  c s e l e k e d e t é r ő l  
szól. Elgondolkoztató Trillhaas véleménye, aki szerint az 
egész János evangéliuma szinte oldalról oldalra alkalmas ke
resztelési textusul, mert a felülről való születésről, a 
Krisztushoz való belső kötöttségről, a Krisztus igazsága ál
tali megvilágosításról, stb. szól. Amikor textust választunk 
a döntő szempont mindig Isten megelőző kegyelme legyen. A 
szülőket és keresztszülőket terhelő kötelezettségnek csak 
akkor van értelme és alapja, ha az a kegyelem hirdetéséből 
és elfogadásából fakadó következmény. Ha a kötelességekre 
tesszük a hangsúlyt, könnyen törvényeskedésbe esünk.

Hans-Hinrich Jenssen szerint a keresztelési igehirdetés 
feladata összefoglalóan, de természetesen nem kimerítően el
mondani, hogy mit jelent keresztyénnek lenni. Ehhez központi 
textusok választása szükséges. Gyermekkeresztelésnél az első 
hitágazatból is kiindulhatunk, a szituációból kifolyólag, hi
szen végtére is a három hitágazat összetartozik. Róm 1. alap
ján megvilágíthatjuk, hogy a Teremtőnk iránti dicséretünk és 
hálánk megtagadása az alapbűn, amiért bűnbocsánatra szorulunk. 
Kel 1. része pedig a Teremtő és Megváltó egységét tanúsítja, 
a Teremtő váltja meg az emberiséget. Krisztusban újulunk meg 
Teremtőnk képmására /Kol 3, 10; Ef 4, 24/.

Félreérthető igéket lehetőleg ne válasszunk. Számolnunk 
kell azzal, hogy nemcsak a gyülekezet magját képező tagok ké
rik a keresztelést, hanem a peremén élők is. Személyes, csa
ládi kapcsolatok révén jelen lehetnek olyanok is, akik számá
ra a legalapvetőbb keresztyén igazságok is kínai beszédnek 
tűnnek, ők inkább csak "hallgatóság" és nem gyülekezet. Az 
irántuk való szeretet arra kötelez, hogy igyekezzünk számuk
ra is érthetően beszélni. Másrészt viszont a keresztelésnél 
elhangzó igehirdetés "mellékterméke" az egész gyülekezet ta
nítása és evangélizálása is. <t23



5. A keresztelési igehirdetés elő- és utómunkája
Az igehirdetése megelőző lelkipásztori munkán most nem 

a minden igehirdetést meglőző készülést, a műhelymunkát ért-  
jük. Hanem a keresztelési igény bejelentésekor folytatott, 
előzetes beszélgetést. Ennek persze előfeltétele az a gyű-  
lekezeti jó rend, hogy az előzetes bejelentést megköveteljük, 
/Tarthatatlan az a néhány helyen tapasztalható gyakorlat, 
hogy előzetes bejelentés nélkül a szülők egyszerűen csak 
megjelennek az istentiszteleten kereszteltetésre!/ Ezen le
hetőleg mindkét szülő, de legalább az egyik legyen jelen.
Nem baj, ha egyik-másik nagyszülő is jelen van ezen /hiszen 
sok esetben inkább ők nevelik majd a gyermeket/, de szoktas
suk a gyülekezetét arra, hogy maguk a szülők kérjék gyerme
kük megkereszteltetését, s ne a nagymamát vagy valaki mást 
bízzanak meg ezzel. Ezen a beszélgetésen szóljunk arról, hogy 
a gyermek számára milyen nagy ajándék a keresztség és milyen 
kötelezettségek hárulnak a szülőkre és keresztszülőkre. Szü- 
lök és a lelkész együtt beszélgethetnek a keresztség jelen-  
tőségéről, s közben alkalom nyílik a családi körülmények meg
ismerésére is.

A beszélgetés vezetésére többféle lehetőség kínálkozik. 
Kiindulhatunk a keresztelési liturgia ismertetéséből, amikor 
az egyes részek értelmére is rámutathatunk. Így a szülők job
ban átélhetik a keresztség jelentőségét. Közben ők is kérdez
hetnek. Kiindulhatunk a szülők helyzetéből is: gyermekük szü
letett. Várták-e az érkezését vagy sem? Mit jelent ez a csa
lád számára? A keresztyén nevelésben adhatunk segítséget, 
szempontokat, rámutathatunk, hogy az egyház, a gyülekezeti al
kalmak milyen lehetőségeket kínálnak. Beszélgetésünk kezdőd
het azzal is, hogy a gyermek a keresztséggel az egyház tagja 
lesz. Csak a gyülekezet közösségében gyümölcsöztetheti a ke
resztség ajándékait. A szülők megkönnyíthetik gyermekük szá
mára a gyülekezet életébe vezető utat, ha maguk is résztvesz- 
nek benne. Hogy mire tesszük a beszélgetésben a hangsúlyt, az 
esetről-esetre a helyzetnek megfelelően különböző lehet.

Az előzetes beszélgetés segít abban, hogy igehirdetésünk 
ne a levegőben lógjon , hanem a választott igét minél inkább 
személyhez szólóan tudjuk megszólaltatni. Továbbá ekkor olyan 
személyes jellegű dolgokról is szólhatunk, amelyek nem tar
toznak az egész gyülekezet elé és amelyre az igehirdetésben 
sem mód, sem idő nem lenne.

Bár szorosabb értelemben véve az egyházkelés nem tartozik 
a keresztelési igehirdetés témakörébe, mégis szóljunk erről is 
néhány szót. Gyülekezetünkben a kereszteléshez csatlakozóan az 
istentisztelet keretében végezzük. Ha kivételesen elmarad /pl. 
vendéglelkész szolgálatakor/ vagy más gyülekezetben nem lát
ják, hiányolják. Ezen az Ágendánkban található kötött s z ö v e g ű  
beszédet használom, de legtöbb esetben ezt kiegészítem egy más 
alapige alapján vagy az elhangzott igehirdetésből vett gondo
latnak az édesanya személyére alkalmazásával. Erre még inkább 
érvényes, hogy röviden, tömören, csupán néhány szóval t ö r t é n j é k .
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A keresztelési igehirdetés a keresztelés alkalmával be
fejeződik, de nem érhet véget a keresztségből a megkeresztelt
re, szüleire, keresztszüleire, nagyszüleire, a lelkészre és 
z’eaész gyülekezetre háruló felelősség és kötelezettség. Jól
lehet a keresztség a hit számára olyan lényeges, a gyülekeze
tek és a családok életében mégis viszonylag csekély szerepe 
van. K e r e s n i  k e l l  a l e h e t ő s é g e 
d e t  h o g y a n  l e h e t n e  a k e r e s z t s é g  
- j e l e n t ő s é g é t  t u d a t o s í t a n i .  Ilyen 
lehetőség a gyülekezet rendszeres tanítása /magának a keresz
telési igehirdetésnek azonban más a feladata/, a keresztelési 
évfordulón a megkereszteltek meglátogatása vagy levélben tör
ténő köszöntése. Szép szokás, ha a keresztelésre nagyobb gyer
mekek /konfirmandusok/ viszik be a keresztelési tálat, kancsót 
és kendőt. Van, ahol a keresztelés emléknapján keresztelési 
gyertyát gyújtanak, amely a gyermeket, szülőket és kereszt- 
szülőket emlékezteti a keresztség ajándékára és kötelezettsé
gére. Olyan istentiszteleten is szoktunk a gyülekezet megke
resztelt tagjaiért imádkozni, amelyen éppen nincsen kereszte
lés. Lehet olyan szeretetvendégséget vagy gyülekezeti estet 
tartani, amelynek a témája a keresztség. És még sok egyéb szol
gálat, munka, ötlet tartozhat az utómunkához.

Keresztelési anyakönyveink őrzik a megkereszteltek neve
it, de közülük vajon hánynak a neve van felírva a mennyben is?
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Esketéssel kapcsolatos feladataink

Nem minden szívfájdalom nélkül állapíthatja meg a 
lelkipásztor, hogy általában gyülekezeteinkben éppen az egyházi 
esküvők száma csökken a legészrevehetőbben. Ez azonban esketési 

szolgálatunk még tudatosabb átgondolására serkent bennünket. 1

Vitathatatlan tény az is, hogy társadalmunkban a házassáq 
és a család élete olyan mértékű átalakuláson megy keresztül,  
amellyel kevesek tudnak úgy lépést tartani, hogy házaséletük 
harmonikus és boldog maradjon. Ha a lelkipásztor az esketési 
szolgálat során tud olyan segítséget adni, amely az elkövetkező 
házasévekben jónak bizonyul, akkor igen jelentős szolgálatot 
végzett a társadalmi erkölcs magasabbra emelésének területén is

Ez egyúttal azt jelenti, hogy esketési szolgálatunk jó 
minősége egyszerre egyházi és társadalmi érdek, elsőrenden 
azonban Urunktól kapott megbízatás: az ige hirdetése ebben a 
konkrét helyzetben, hogy két fiatal most indul a házasság 
közös életútján.

Dolgozatom három részben tárgyalja témánkat:
I. Az egyházi esküvő teológiai értelmezése
II. Az egyházi esküvővel kapcsolatos konkrét feladataink

III. Az egyházi esküvővel kapcsolatos szolgálatunk társadalmi 
vetülete.

Bár a megadott címben nem szerepel benne egyértelműen, hogy 
az egyházi esküvő teológiai értelmezésével is foglalkozzunk, mégis 
szükségesnek tartom ennek rövid tárgyalását.

I. Az egyházi esküvő teológiai értelmezése
Egyházunk a polgári házasságkötést elismeri és vallja, hogy 

akik ott kinyilvánították azt a szándékukat, amely szerint együtt 
kívánnak élni és szívből szeretik egymást, azok házastársaknak 
tekintendők. Gyakran kérdezik: mi szükség van még egy másik 
esküvőre?

Ágendánk szerint a házasság Isten teremtési rendje. Isten 
teremtette az embert férfivá és asszonnyá, hogy a házasság 
rendjében éljenek együtt. Nemcsak az élet továbbplántálásával 
bízza meg őket, s ily módon teremtő akarata eszközévé avatja 
őket, hanem azt is akarja, hogy Krisztus Jézus szeretetével sze
ressék egymást (Ef 5,22-23), és halálig tartó hűséggel ragasz
kodjanak egymáshoz (Mt 19,5).

Az esketés egyházi szolgálatának az a feladata, hogy tanús
kodjék a házasságnak erről az isteni rendjéről. Az egyházi eske
tés szolgálatát igénybe vevők pedig elfogadják Istennek ezt a  
rendjét, s ilyen módon nemcsak érvényes, hanem "Istennek tetsző"
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házasságuk- Ezt a megkülönböztetést Ágendánk használja. 
Egyházunk tehát az esküvő szolgálatakor segí-. :-get nyújt 
tagjainak ahhoz, hogy a házasság isteni renó;,eoen megmarad- 
s á g  és boldogok legyenek. Ez történik az áldás és az imád-

Dietrich Bonhoeffer írta a börtönből esketési beszédében: 
"Ami itt történik és ami itt diadalmaskodik, az mindenekelőtt 
a ti teljes emberi akaratotok; az utat, amire elindultatok,

teljesen magatok választottátok; amit cselekedtetek és cselekesz- 
tek, az elsősorban nem valami kegyes, hanem mindenestől világi 
dolog... amikor azonban Isten ma a ti "igen“-etekre igent mond, 
karatát a ti elhatározástokban jóváhagyja, amennyiben megengedi, 
ug y diadalmaskodjatok és ujjongjatok, mégis a maga,reátok és em
bertársaitokra vonatkozó,akaratának és tervének eszközeivé tesz 
benneteket. Isten megfoghatatlan leereszkedésben igent mond a 
ti igenetekre; de miközben ezt teszi, valami egészen újat teremt: 
szerelmetekből megteremti a szent házasságot."

Bonhoeffer szerint tehát az esküvő aktusában jut kifejezésre, 
hooy Isten helyesli a két fiatal egybekelését, akik szintén 
igent mondtak egymásnak, s rendjébe vonja be őket.

Figyelemre méltó a stuttgarti Agenda megfogalmazása:
"Isten a házasság ajándékát és rendjét adja azoknak is, akik őt 
nem ismerik, vagy utána nem érdeklődnek. A kereszténység azonban 
Krisztus által tud Isten munkájáról és akaratáról, kéri Istent, 
hogy ő a házastársakkal ígéretét és parancsát a házasságban 
megismertesse és megtartassa. Ennek látható jeléül tartja az 
egyház az egyházi esküvőt. Benne a házassági szövetséget a 
szentháromságé egy Isten igéje szerint értelmezik és az Ő 
áldását kérik."

Jól tudjuk, hogy mind a Luther Ágendájából, mind az azóta 
közkézen forgó esküvői rendekből az evangélikus egyházban hiány
zik az eskü szövege. Ez csak a katolikus és anglikán egyházban 
elterjedt. Nálunk nyilván katolikus hatásra mind a mi egyházunk, 
mind a testvér református egyház megtartotta. Az eskü-formula 
elhagyása ugyan nem teszi érvénytelenné az egyházi esküvőt, de 
egyházunk gyakorlatától ennek ellenére helytelen eltérni.

A modern teológia az újabb újszövetségi kutatások és írás- 
magyarázás alapján nem beszél "életrendekről", s nem értelmezi 
a házasságot sem Isten rendjének. Akkor, amikor ennek a megkér
dőjelezhető írásmagyarázati következtetésnek ellentmondunk, s 0 

elvetjük, ugyanakkor abban látjuk az esküvői szolgálat nehézsé- 
gét, hogy még a szolgálatunkat kérők sem tekintik Isten rendjé-
nek a házasságot. Nekik hirdetnünk kell, hogy Isten ebben a 
rendben adja boldogságukat, s boldogságuk munkálásának feladatát.

Az egyházi esküvő értelme tehát az, hogy a házastársakat 
az élő ige hirdetésével, Isten áldásával, Szentlelke kérésével
segítsük abban, hogy a házasság isteni rendjében egymást szeretve



mindhalálig hűségesen megmaradjanak. Ugyanakkor hirdessük 
hogy Isten ígérete szerint velünk van egész életutunkon, ezért 
bátran hívják segítségük életük minden helyzetében.

II. Az egyházi esküvővel kapcsolatos konkrét feladatainu
a./ Lelkipásztori szolálatunk. - Minden egyházi esküvő 

előtt természetes, hogy a a fiatal pár felkeresi a lelkészt 
Kitűnő alkalom arra, hogy velük beszélgessünk, ha nem ismertük 
őket, akkor most személyes kapcsolat kialakítása lehetséges.
Nem ez azonban a fő cél. Első feladat: feltérképezni az ő hely
zetüket. Ez a foglalkozáson, megnyilatkozásaikon keresztül 
lehetséges. Második lépés: az esküvői rend megbeszélésén keresz
tül elmondani, mi a házasság Isten rendje szerint. Harmadszor; 
a házassággal kapcsolatos kérdések:

- Elszakadás a szülőktől
- Más a férfi és más a nő (fej és szív szerepe, pszichikai 
és biológiai különbségek, feladat-megosztás és hivatás
teljesítés)

- A házastársak partnerek
- Napjaink elvárása: ki a jó férj?

ki a jó feleség?
- A szexualitás helye és jelentősége a házasságban
- A beszélgetés szerepe
- A megbocsátás egyetlen lehetősége
- Megbocsátható-e a házasságtörés? (A "vétlen" fél bűne)
- A gyülekezet segítése (lelki kapcsolat a házastársak közöti
- A vegyes házasság
- Áldozathozatal nélkül nincs közösségi együttélés
Fentiekből kitűnik, hogy a jegyesekkel való beszélgetés 

több időt igényel. Nem a kioktatás hangján, hanem beszélgetés 
formájában lehetséges mindezt elmondani. Erre a fontos szolgálat
ra mindig kell bőven időt szakítanunk, s őket is erre kérni. 
Lelkipásztori szakkönyvek tanácsolják, hogy a fiatalokat kávé
val érdemes kínálni, így sokkal oldottabbá válik a hangulat.
Hans Joachim Thilo javasolja, hogy a jegyespárral választassunk 
textust - esetleg egy előre leírt esketési igék listájáról.

Külön hangsúly esik napjainkban az átalakuló család és élet
formájának józan felismerésére. A feszültség ott jelentkezik, 
amikor a férj ugyanazt a kiszolgálást várja el a feleségétől, 
mint amit ő látott a háztartáson kívül nem dolgozó é d e s a n y j á t ó l -  
A feleség pedig, aki hivatásszerűen, dolgozik, nem tudja 
ugyanezt megadni. Különösen nem, ha már gyermek is van a házas
ságban. Itt tehát aligha van más megoldás, mint az, hogy a 
férjek többet vállalnak a család terheiből, s a háztartási 
munkát annyira automatizáltatják és gépesítik, amennyire csak 
lehetséges, hogy így több idő maradjon egymás és a család 
számára. A szerepváltoztatástól nem szabad visszariadni, hanem 
jó szívvel szabad vállalni a házasság, s a család érdekében.
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Mit prédikáljunk és hogyan? Az a leggyakoribb eset, hogy 
a fiatal pár inkább az ünnepélyesebb külsőt keresi a templomban, 

mintsem Isten igéjére volna kíváncsi. Szép beszédet vár a lel- 
késztől, aligha igehirdetést. A prédikátor azonban nem igé.ny- 

kieléqítő, hanem Isten szolgája, akinek a rábízottat keli el- 
mondani. a textus kiválasztásán sok múlik. Aligha szabad térítő 
szándékkal prédikálni. A fiatalok mégis csak itt és most házas
ságot kötnek. A násznép is ezért gyülekezik egybe. 

 Ahol tudatos keresztyének állnak az oltár előtt, ott 
"könnyű helyzetben" van az igehirdető, mert hamar talál közös 
nyelvet. Sokkal nehezebb a szolgálat, amikor Isten igéjét 
nem ismerő emberek állnak az oltár előtt.

Két igehirdetés rövid vázlatát ismertetem, amelyek ilyen 
esetben hangzottak el:

Textus: Zsolt 84,6. Kik boldogok? - Kiket mondunk mi bol
dogoknak?

1. Akiknek biztos egzisztenciájuk van. - De ki biztosíthatna
jó állását?

2. Akiknek jó lakásuk van. - A boldogsághoz otthon kell.
3. Akik még fiatalok. — .Eliramlik az élet (egy valaki vál

tozatlan) . Elmúlik az ifjúság.
Kiket mond Isten igéje boldogoknak?

1. Akiknek Istentől kapott erejük van.
A házassághoz kevés az emberi erő. Kérni lehet imádságban.

2. Akinek szívében Isten útjai vannak:
a./ Megértés, b./ Megelégedettség, c./ Megbocsátás. 

Imádkozzunk: Legyetek boldogok nagyon Istennel!
Textus: 1 Kor 13,8. A szeretet soha el nem fogy.

Szívetekben igent mondotok erre a bibliai mondatra. Mit jelent
szeretni?

1. Szeretni: adni és nem kapni akarni.
2. Szeretni: idővel megajándékozni egymást.
3. Szeretni: gyengédnek lenni.
4. Szeretni: felelősséggel élni.
5. Szeretni: naponta megbocsátani, ahogy Isten is meg

bocsát a Krisztusért!
efejezés: Tud az ember így szeretni? A Biblia Isten szeretetéről 

mondja, hogy soha el nem fogy. Tőle kérjetek! Fordulja
tok hozzá!

-sxetési igehirdetésünk tartalma lehet:
A házasság Isten ajándéka, állandó feladat-megvalósítása.
Nem hagy magunkra Isten a házasságban - sok rossz házasság 
láttán sem.
Bocsánatból élünk a legjobb házasságban is!
Felelősség a házasságban - érzelmeink megcsalhatnak! 
Legteljesebb emberi közösség - vélt örömökért nem érdemes 
kockáztatni.
Isten áldásának hordozói vagytok - hittel, hűséggel, humorral.

• j Taehirdetöi mondanivalónk



Fontos, hogy az igehirdető fel tudja mérni, mi az a 
Konkrét üzenet, amelyre leg3 0 bban szükségük van a fiataloknak. 3  

Ezért nem szabad sohasem sablonokkal dolgozni. Egy-egy igehir
detésnek missziói helyzetben szolgáló egyházunkban akkora 
jelentősége van, hogy ezen keresztül sokak gyülekezetünkhöz 
közeledhetnek. Gyülekezetünkben minden évben legalább egy 
olyan párt esketünk, akik közül egyik sem evangélikus.

c. / Katechetikai feladatunk
Ebben az évben két olyan fiatal pár is jelentkezett eske- 

tési szolgálat kérésével, akik nem konfirmáltak. Ez a mulasztás 
nem lehet az esküvő elvégzésének akadálya. Beszélgettünk viszont 
arról, hogy ha születendő gyermekeiket meg kívánják keresztel- 
tetni, akkor szükséges a konfirmáció. Miután mind a négyen 
egyértelmű igennel válaszoltak erre a kérdésre, sor került heti 
egy alkalommal, négy ízben beszélgetésre, ahol a./ Istenről, 
b./ Bibliáról, c./ egyházról, d./ keresztyén életről volt szó 
a jézusi kinyilatkoztatás fényében. Majd a gyülekezet szokásos 
úrvacsorái alkalmán először járultak az Úr oltáránál a szent - 
vacsorához.

Házasságkötéskor áttérő oktatásra is sor kerülhet. Ilyen 
esetekben merev formák helyett evangéliumi magatartást kell 
tanúsítanunk!

d. / Liturgikai megfontolások
Ha az egyik házaspár nem vállaljam? eskü szövegének elmon

dását, mondja-e a másik azért? (Ateista és hívő házasságra 
lépésekor fordul elő.)

Nyilvánvaló, hogy a házasság megáldása nem maradhat el 
ebben az esetben sem, hiszen az egyházi esküvő nem ún. szent
ségi házasság létrejöttének aktusa, hanem egy konkrét esetre 
kért istentisztelet. Bizonnyal a készülő új Ágendánk erre nézve 
is segítő tanácsot ad majd. Véleményem szerint a nem hívő fél 
- tiszteletben tartva világnézetét - mondhat az emberiesség 
alapján elkötelező nyilatkozatot a házastársa iránti hűségről 
és szeretetről.

Fentieken kívül a még házasság előtt álló fiatalokkal 
való beszélgetés ifjúsági órán sok rossz házasság létrejöttét 
megakadályozhatja.

III. Az egyházi esküvővel kapcsolatos szolgálatunk társa
dalmi vetülete

Joggal állapítja meg dr. Nagy Gyula: Egyház a mai világban 
című könyvében, hogy ezen a területen lehet a leghatásosabb és 
legmélyebb az egyház szolgálata a társadalomban.

Egyik legutóbbi statisztika szerint hazánk lakosságának 
2/3-a él házasságban. Ezért fontos, hogy hogyan is élnek ebben 
a közösségben.



Érdemes idézni Árkus József írását a Népszabadság 
1974. aug. 9-i számából: "Sok minden megváltozott ebben az 
országban, de a házasságról, családról változatlanul úgy véle
kedünk, hogy az a társadalom alapegysége, vagy ha úgy tetszik, 
alapsejtje melyet nem gyöngíteni, hanem minden lehetséges 
módon erősíteni és támogatni kell. A családok támogatása nem- 

csak különféle kedvezményekben, forintokban is testet öltő se- 
gítségégben és hathatós jogszabályokban nyilvánulhat meg, hanem 
érvényesül a tudatformálás látszólag elvont területén is." 
Ebben" a tudatformálásban az egyház is részt vesz esketési szol
gálatával. Ez az a terület, ahol egészen azonos erkölcsi néze
teket vallunk, és egyformán érezzük felelősségünk nagyságát.
A család és házasság a mai magyar társadalomban című tanulmány
kötetben a szerzek megállapítják, hogy a válások számában csak 
az Egyesült Államok előz meg bennünket, s a dolgozó nős férfiak 
a mi hazánkban töltenek legkevesebb időt otthon.
Az ENSZ kimutatása szerint az európai házasságokban átlagban 
napi 24 percet töltenek együtt a család tagjai.

Hazánkban az 1974-ben alkotott törvény a házasságról és a 
családról igen magas erkölcsiséget képvisel. Ezt olvashatjuk 
belőle: "A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 
törvénynek az a célja, hogy szabályozza és védje a házasság és 
a család intézményét, biztosítsa a házasságban és a családi 
életben a házastársak egyenjogúságát, fokozza a gyermekekért 
való felelősséget.""A házastársak hűséggel tartoznak egymásnak, 
és egymást támogatni kötelesek."

Fontos pásztori feladatunk, hogy megtegyünk minden tőlünk 
telhetőt a házasságok fennmaradásáért és a családok védelméért 
Isten igéje útmutatása szerint. Ezzel jó és szükséges szolgála
tot végzünk társadalmunkban, amely oly sokat igyekszik tenni 
ezen a területen.

Ez a dolgozat - a teljesség igénye nélkül - fölvetett néhány 
kérdést, és megpróbált azokra válaszolni a segítés jegyében.

Fölhasznált irodalom:
1. Agenda. Budapest, 1962.
2. Theodor Bővet: Das Geheimniss ist gross 
3. Theodor Bővet: Lebendige Seelsorge
4. Dr.Hafenscher-Selmeczi-Vámos:Az ember védelmében.Bp. 1975.
5. Gert Ottó:Praktisch Theologisches Handbuch 1970.
6. Kovács Géza: Beszélgetés jegyesekkel. Lelkipásztor,1957.5-6.sz. 
7. Dr.Nagy Gyula: Egyház a mai világban. Bp. 1966.8.

Dr.Gyckössy:Nem jó az embernek egyedül lenni 
9.Hans-Joacnim Thilo:Beratende Seelsorge. Göttingen,1971.

10. Dr.Prőhle Károly: Az esketés rendje. Lelkipásztor,1960.1-2.sz.

Szebik Imre
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Az „eurózis"-jelenség, avagy simul medicus et patiens

Aligha állíthatnánk, hogy az európai (euramerikai vagy fehér) 
kultúra kicsattanó egészségnek örvend - a "kicsattanások”, a mikro- 
és makroklíma bizonyos nyomasztó jelei több mint meggondolkoztató- 
ak. Szerepünk mégsem a vészmadáré, mert rémíszteni sajnos már 
könnyű. Alkalmasint helyesebb a döbbenetesen igaz simul iustus et 
peccator keresztyén önértelmezés alapján a címben foglaltak szerfíH 
úgy tekinteni magunkat, mint akik - jobb esetben - egyidejűleg orvo- 
sok és betegek vagyunk, hiszen egzisztenciális értelemben vett 
"egész-ségünk" legföljebb képzelgéseinkben csorbíthatatlan, akár 
egyéni, akár bármilyen közösségi értelemben. Bajosan tudunk többet 
használni, mint amennyire a magunk személyes és kollektív portája 
előtt kezdjük a söprést. Tehát nemcsak ott állunk neurózisfélében 
szenvedő kultúránk betegágyánál, hanem - mikor mennyire - nyomjuk 
is ezt az ágyat. Szinte tautológia volna euroneurózisról beszél
ni, mert pl. a steril intellektualizmus, az anyagiak és a telje
sítmény bálványozása, az érzelemszegénység, a szeretethiány és 
a lelki analfabétizmus stb. annyira "euroform" jelenség, hogy - j 
az európai expanzió szellemileg “kapcsolt részeit” is ideértve - 
kesernyés iróniával rövidíthetjük a kórismét eurózis-ra A további
akban pedig nemrégiben megjelent könyvek nyomán azt tekintjük át, 
hogy egyes nyugati lélekgyógyászok (akiknek vidékén hamarabb je
lentkeztek ilyen válságtünetek, ezért többre is juthattak már azok 
kutatásában) milyen bajokon s hogyan igyekeznek segíteni.

Dr. Tóbiás Brocher professzor a szociálpszichológia, pszicho
analízis és -terápia koros nagymestere. Majna-Frankfurt és az USA- 
beli Topeka után jelenleg Düsseldorfban tanít. Stufen des Lebens 
című sorozatnyitó könyvében (Kreuz Verlag, Stuttgart 1977) az em
beri lét szükségszerű, nagy stációit mutatta be, amelyek mindegyike 
új, kedvezően irányváltoztató mentalitást követel attól, aki élet
útja kanyarjaiban nem akar nekihajtani a soron következő mérföld
kőnek. Ez pedig nem szolgai simulékonyságot kíván, hanem olyan 
rugalmas változásképességet, amilyet teremtményi adottságaink el
sősorban belülről várnak el. Szerzőnk Zwischen Angst und tibermut 
című kötetében (Kreuz,1985) tizenkét előadását és három tanulmá
nyát olvashatjuk, melyek 1967-83 között gazdagították először a 
közönséget, részben az Evangelischer Kirchentag-on. Ezeket főként 
a címnek megfelelő egységes gondolatmenet jegyében átdolgozták.
Az alaptémát - az alcímet is bevonva - így fogalmazhatjuk meg:
Hogyan bánjunk magunkkal, hogy ne essünk se a szorongó félénkség, 
se az önteltség vermébe? Nem titok ugyan, hogy az ember akár kóros 
túlzásokra is hajlamos, viszont kevesebben tudják, hogy ez elsősor
ban gyerekkorának légkörétől és alkati adottságaitól függ. (Vö. i 
Az önvesztés gyökere. Diakonia '985/1.) A józan kiegyensúlyozott
ságtól messze elrugaszkodó ha]iamnák legalább két járulékos nyomo
rúsága van. Az egyik az az önbutítás, amellyel a végletek egymás-
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toaatva a másik gyengeségeit felnagyítják, s így akarják 
f3-Etetni saját balgaságaikat. A másik az ideologizálás: a kéz- 
ffje^eVő legmagasabb hit-, ill. eszmerendszer virtuóz felhaszná
lóval úgy igyekeznek bearanyozni még torzulásaikat is, hogy 
iúsa ragyogásától ne legyen látható "erényeik" árnyoldala. így 
ana ezné!< a "futtatott-arany-igazságok", amelyekkel akkor lesz
k® , fcaí, amikor nem váltják be a hozzájuk fűzött vérmes remé- 
nâ ícet.̂ Ez természetesen az esetleges vallási bevonatra is vonat- 
fóe',(vő. A neurózis vallási mezű "önvédelmi" formái. Lelkipász- 
lí0̂ x 1 9 8 4 /9 .) A neurotikus félénkség rabságába került ember pl. 

ritikának, szerénységnek vagy alázatosságnak álcázhatja önkín- 
6 nvomorúságát, holott ezzel csak báránybőrbe bújtatja a farkast,
2 feifuvalkodottság vagy uralkodási komplexus pedig feltüntethető 
-i<ár hitből fakadó önbizalomnak és áldott erélynek is. Valahol 
Mindenki ott imbolyog azon a skálán, amelynek szakadékos végpontjai 
”'z önértékelés túlburjánzása, ill. elhalása. (Ego-hipertrófia vagy 
rjtrófia.) Érdemes beiratkoznunk Brocherhoz egy kis kurzusra, hogy 
a véltnél jobb önismeretre tegyünk szert. Ugyanis ki milyen elto
lódásban szenved, s minél kevésbé óhajt tudni róla, annál jobban 
ugyanolyan irányban befolyásol másokat akaratlanul is. Csak föl
fedezett eltolódásainkból gyógyulva lehetünk mások orvosai: 
satanus sanamus! Szülők és emberekkel foglalkozó hivatásúak ese
tében ez másokra nézve is sorsdöntőén fontos lehet, amiképp magunk 
is szüléinktől (vagy azok helyetteseitől) kaptuk a legdöntőbb ha
tásokat. Ne feledjük: a lelkész "atyafigura", ezért az apjától ka
pott hatások negatív része jóval könnyebben kerülhet nála elfoj
tásba, mint másoknál. Ha pl. apjára lehetett és kénytelen is volt 
felnézni, s netán a túl kemény büntetésekért, az elhallgattató 
zsarnokságért is hálával tartozott, vagyis apját csak hódolat il
lethette, nem bírálat, anyja pedig túlmelengetően szerette a - 
mondjuk - tehetséges és erős vitalitású fiút, akkor benne már igen 
korán összesűrűsödhetett az az indulat, hogy ő pedig egyszer "még 
olyanabb" atya lesz. (Ha ez sikerül neki, akkor a hibáztathatatlan 
atyának is örökébe léphet, büntető attitűddel - de ezt a "mélyvaló- 
ságot" sűrű homály fedi tudata elől!) S ugyanekkor felesége s talán 
a "mater Ecclesia" részéről is olyan rajongó értékelést fog elvár
ni, mint amilyet anyjától kapott, ill. kiérdemelt. így (is) kiala
kulhat egy öntúlértékelő, erősen becsvágyó és domináns hajlamú 
"atyaszemélyiség". Ha viszont kisebb vitalitású fiút több negatív 
apai hatás ért, mint pozitív, az önleértékelésre és alárendelődé- 
S 1  hajlamra prediszponálhat, az anyához való kötődés pedig átte
vődhet az egyházra. - Mindez csak röpke utalás arra, hogy nem tu
datos fixálódások hogyan válhatnak zavaró hajlammá az életünkben. - 
Rendkívül eszméltető, ahogyan Brocher tizenöt "kameraállásból" 
^egigpásztázza a veszélyzónákat, megdöbbent és egészséges látásra

A gyermekiélek egyik legkifejezőbb tükre a rajz - erről győz 
szó szerint is színesen dr. Ursula Baumgardt, a zürichi Jung- 

,,.nstitut oktatója Kincerzeichnungen - Spiegel dér Seele címmel 
vépeUZ’ 1985*> a nagyközönség számára is jól érthető nyelven. Ha 

különösen nyomasztja a gyerekeket, az akaratlanul is bele- 
rul rajzaik, festményeik jelképes tematikájába, stílusába, motí-
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vumaiba. Négy neurotikus gyerek önkifejező alkotásain s a velük 1 
folytatott beszélgetés leírásában mutatja be a kiváló szerző, j 
hogyan tárul fel a bajok gyökere, és miként lehetséges a "gyökér- 1  

kezelés".
Dr. Helmut Hark lelkész és pszichoterapeuta Religiöse Neur .̂ 

(Kreuz, 1984) címmel alapos bevezetést adott a vallás és a neurg?5 
zis egybegubancolócásának rendkívül bonyolult problematikájába S  
mindenekelőtt C.G.Jung pszichológiája alapján, 1985-ben pedig ™ 
Per Traum als Gottes vergessene Sprache c. könyvének már a 3. kia. 
dása jelent meg a svájci Walter-Verlag AG, Öltén jóvoltából, amel* 
egyébként Jung összes művének (Gesammelte Kerke, 19+3 kötet) és g 
9 kötetes "Grundwerk"-nek is gondozója. Az álom mint Isten elfela* 
tett nyelve igen izgalmas téma, aminek az alcím szabja meg szűkíBí 
keretét: "Bibliai és mai álmok jelképlélektani értelmezése." Léles. 
gyógyászati segítségre szorulóktól szakpszichológusokig bárki meg
tapasztalhatja, milyen fényt iobbanthat egy-egy értető álom, s 
hogyan győz meg arról, hogy az elveszett dimenzió újra megnyílhat 
előttünk, s teremtettségünk friss forrásának bizonyulhat. A szerző 
gyakorlott lelkipásztorként és tudós kutatóként jár el: jól olvas
ható, magyarázó függelékkel is ellátott műve belevezet egyéni és 
közösségi, hitbeli s általános emberi problémáink közepébe; mély
séget járni tanít, a ránkbízcttaknak is javára.

Igényes és eszméltető "olvasókönyvet"' állított össze dr. Franz 
Alt: Das C.G.Jung Lesebuch. Szép köntösű, igen érdekes válogatást a 
közre a nagy lélekbúvár könyveiből, ill. leveleiből. Ebből csak íze 
1 írének néhány cím: A modern lélekgyógyászat néhány aspektusa. Jung 
- Freudról. Az álmok lényegéről. Az álomanalízis gyakorlati alkalma 
hatósága. Az analitikus pszichológia jelentősége a nevelés számára. 
A személyiség kialakulásáról. Az élet dele. Lélek és halál. Wotan. 
újraéledése a harmadik birodalomban. Jelen és jövő. A világbékét 
szolgáló mentalitásváltozás technikái. Vallás és pszichológia - 
válasz M. Bubernak. Mi Iszen? Egyház és tudomány. A lárma mint- a 
szorongás kompenzációja. Korunk valódi problémája pszichológiai. |

"Mi adott irányt életemnek? A vallásos szülői ház, az élet- 5 
társí közösség feleségemmel, de fokozódó mértékben a C.G.Jungtól 
származó ismeretek" - vallja az 1983-84-ben négy kiadást megért 
figyelemreméltó kötet összeállítója, aki különben teológiát is • 
tanult. - Sok más kiadvánnyal együtt ez is a Walter-Verlagot di- i 
cséri.

A mese bűvölete és a bontakozó gyermeki lélek (Gondolat Kiadó, 
Budapest 1985) címmel jelent meg Brúnó Bettelneim dr., a kiváló 
pszichoanalitikus könyve, mely visszaperli a vak racionalizmustól 
az eredeti s nem "szörnytelenített" mesét, melyre a gyerekek lelki 
egészsége végett okvetlen szükség van. (Vö. Selmeczi Elek:Nincs mes1 

Élet és Irodalom, 1985.okt.11) A tárgyilagos szerző elismeri: "Maga 
Jung és a jungiánusok jóval alaposabban foglalkoznak a mesékkel." 
Ennek ékes bizonysága, hogy a stuttgarti Kreuz Verlag Weisheit irc 
Maerchen sorozatában, melynek első hat kötetét már ismertettük i 
A mesék bölcsessége címmel a Lelkipásztor 1985/2. számában, f o l y t a ^  
ja felnőtteknek szóló meseanalízisek kiadását, éspedig olyan len-
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, t<-el/ hogy most négy 1985-ben, a Kiadó 40. "életévében" meg
dől6  - ^geinterpretáciőt is bemutathatunk. Egyébként az e téma- 
jeien̂ - ti ^azax érdeklődés jele, hogy márc. 9-én a rádióban volt

*Áia, az Európa Kiadó pedig tervbe vette M.-L. von Franz Das 
s.ẑ Jliché im Maerchen (Női mesealakok) c. könyvének meg jelentete
ket̂

Rosmarie Bog igazán színesen, mély érzéssel és lendületesen 
hatott az élet vizéről szóló Gnmm-meséről, elvégre a főiskolán 

Ír'\eini tanult, aztán jópár évig turistákat kalauzolt a Földközi- 
6neaer térségében (s ezért egy kissé talán irigyeljük is), majd

és sajtótevékenysége után házassági tanácsadóvá képeztette 
v? masát, s a természeti gyógymódnak is beavatott ismerője lett. 
P ^ ‘“wásser des Lebens - hirdeti a cím. Ez kellene a beteg, öreg 
fvpáTvnakó aki viszont két nagyobb, ravasz és brutális fiától 
túl sókat vár, holott ezeknek semmi érzékük sincs ahhoz, hogy 
miképpen kell bánni a kulcsszereplő törpével, a Földanya reprezen
tánsával, akivel viszont legott szót ért az esélytelen legkisebb, 
•qpic-i nvílik meg az út a forráshoz és az azt őrző szűz szívéhez - 
s atvjáurát, a királyt is ő mentheti meg. - A férfiszellem techni
kai,” száraz logikában rekedt erőimádatában (is) szenvedő kultúránk
nak bizony elkelne egy kissé egészségesebb viszonyulás létünk és 
lén vünk kreatív anyaföldjéhez, s általában a "női" kvalitásokhoz, 
teszem azt az érzelmek világához. Bárki legyen is az öreg király - 
még ha bennünk lakik is - végeredményben aligha haragudnék meg 
ezért.

A szerzőről pedig még annyit, hogy rendkívül szerény. Mert 
színes pályafutásáról és szakirodalmi munkásságáról egy szót sem 
szólt, amikor hat éve egy napig a vendégük voltam.

Dr. Franz Kaufmann a kisemmizett legkisebb fiú esetét "exe- 
getálja", akire atyja után nem maradt más, mint egy árva kandúr:
Per gestiefelte Kater. Vagyis a csizmás... Csak erre - jó szelle
mére - kell hallgatnia a továbbiakban, akár érti tanácsát, akár 
nem. Ez az állat ugyanis animálja gazdája belső fejlődését...
"Abban biztosak lehetünk: ha változásképességünket megőrizzük 
vagy visszanyerjük, mindig valami meglepő fog történni velünk.
Olyan határokat lépünk majd át, amelyeket már rég végérvényesnek 
tekintettünk volt" - összegez a szerző, amihez tapasztalati alapon 
csatlakozik e sorok írója.

Pr. Lutz Müller, a stuttgarti Jung Institut előadója bemutat
ja a beismert gyöngeség erejét: a bátor kis szabó - Das tapfere 
Schneiderlein - korántsem hős, de hősködni sem akar. (Följegyezték 
valamelyik háború krónikájában, hogy egy feltűnően szerény, vézna 
is szabó nagy vérengző bátorságával nyert több kitüntetést...) 
mi emberkénk gazdálkodik gyengeségével, s bölcs ravaszsággal 

^Jzd meg az óriásokkal: saját nagyzási fantáziáival, melyek játsz- 
letipornák, ha nem maradna hű kicsinységéhez. A közösségre, 
az e9 ész emberiségre is áll ez: ha elfeledkezik több rendbeli 

j3^ia^ivitásáról, áldozatául eshet nagyvad-indulatainak. A kis sza- 
tjíP. önnön túlkompenzálási kísérleteivel szemben bátor. Ez áll
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ugyan övén: "Hetet egy csapásra!" De <5 mintha inkább befelé 
hadakoznék, önmaga csakazértis uralkodni akaró felével. (Kisebb
rendűségi érzéssel kiiszködőknek, ha vitalitásuk erős, ez a leg
nagyobb veszedelmük, környezetükre nézve is.) Szabócskánknak 
azonban nagyszerű a humora, amellyel dúvadak és monstrumok sosem 
rendelkeznek. A kicsinység szelíd művészete viszont "örökségül 
bírja a földet".

t —  1 . Ji . han- -cxlouschek házassági tanácsadó és
csaiádterapeuta a "béka-férfi" és a "királykisasszony-feleség” 
tipikus konfliktusát boncolgatja Per Froschkönig címmel: hiába 
próbálnák kedvesek lenni egymáshoz"] elcsúsznak azon, hogy "kapcso
lati szerződésük" hamis. A szép királylány nem tud szabadulni aty
ja igézetéből, s idült anyahiányban is szenved, a férfi pedig 
depressziójának kútmélvére van kárhoztatva, mert anyjától csak 
várt szeretetet. Most aztán egymáson akarják behajtani felfoko
zott igényeiket. Hogyan érlelődhet bennük szeretetképesség? - erre 
keres választ a sokatmondó mese nyomán a szerző.

A Symbole-sorozat is új, igényes kötetekkel gazdagodott 
iS84-35-ben a Kreuz Verlag jóvoltából. Uwe Steffen dómprépost ne
vét e szériában már Jona und dér Fisch c. könyvéből ismerjük. Most 
a sárkányviadal ősi témáját boncolgatja. Prachenkampf-ja bemutat
ja: a sárkánygyík-rémület hogyan lett szimbólum, az embert belül
ről reálisan fenyegető veszedelem archetipikus képe. Végigkíséri 
a szörny (és megölése) motívumát Sumertól Kínáig, külön figyelmet 
szentel a Bibliának, s abból is a Leviátánnak, aztán a mesék 
monstrumhistóriáit vizsgálja, majd a mondák és legendák anyagát, 
végül zárószószerűen a kérésztyénséghez fordul.

A sárkánynak az egész földön elterjedt képzete a nyugateu
rópai kultúrában az emberben lakozó gonosz hatalom jelképe lett.
A lélektanilag is rendkívül iskolázott szerző mély realitásérzék
kel jegyzi meg: "Az emberiség jövője attól függ, hogy sikerül-e 
ezeket a romboló erőket megfékezni, s energiájuknak legalább egy 
részét pozitív célok szolgálatába állítani." Nóta bene: nem egy
szerűen a nukleáris veszedelemről és hasonló szörnyűségekről van szó, 
hanem az emberről, mert ő a világ kritikus pontja.

Dr. Gerhard Marcel Martin, a gyakorlati teológia marburgi 
professzora Weltuntergang címmel a jelen apokaliptikusán ható ese- 

talaján állva veszi sorra, hogyai. Keletkeztek a világ- 
vége-víziók, s mi a funkciójuk mítoszokban, pszichózisokban, s 
főként zsidó és keresztyén iratokban. A szerző szerint az apokalip" 
tikus látomásokkal foglalkozni egyrészt veszélyes,mert cinizmus, 
fatalizmus vagy a prófétálás önhatalmú beteljesítése lehet belőle - 
másrészt viszont éppoly szükséges is.Az újszövetség Jézus korának 
apokaliptikus váradalmaira kettős valóságjellemzéssel válaszol: 
a vég és az új kezdet egyidejűleg hat itt és most. E kettő fe
szültségét ki kell bírni, s ez tékozló szeretetre szólíthat életünk
ben, cselekvésünkben.
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Dr. Christa Mulack Maria c. könyvének alcíme: A keresztyén
titkos istennője. A rendkívül sokoldalú szerző, aki hasonló 

témával doktorált a dortmundi teológián, főként vallástörténeti 
párhuzamok révén arra az eredményre jut, hogy Máriában az ősidők 

matriarhátusának istennőképe üt át kétezer év ráfestési rétegein. 
 egyaránt vitatkozik a róm. kát. dogmákkal, s a feminista teológia 

bizonvos nézeteivel, miközben Mária megbecsülésének, elfogadásá
nak új útjait keresi.

Dr. Ingrid Riedel teológus és pszichoterapeuta, a zürichi 
Tuner Intézetben és a kasseli egyetemen tanít, s a Kreuz Verlag- 
ál megjelent Hans mein Igei meseanalízis és Farben című, szintén 
a symbole-sorozatban szereplő könyvei révén már nem ismeretlen szá
munkra. Most Formen címmel öt,nagy jelentőségű jelképes formának 
igyekszik mélyére hatolni.Ezek pedig a kör, a kereszt, a háromszög, 
a négyszög és a spirál. Ezekben életmódok és életstílusok tükröződ
nek. Amit a keresztalakról ír, az a legkevésbé sem akarja "elpszicho- 
logizálni” Krisztus keresztjét, hanem az ősi kereszt-forma szimbo
likus tartalmára mutat rá, mely újszövetségi relációban is termé
keny szempontokat nyújt. Eszerint a kereszt az erők feszültségte- 
rében elfoglalt helyzetet jelöli meg: a négy égtájat, s a fel, le, 
jobbra és balra vezető irányt. A kereszt jegyében döntések történ
nek: ősi jele a tájékozódásnak, mely utat talál a versengések zűr
zavarában. (Mindez nem definíció, hanem a kereszt voltaképpen ki
meríthetetlen szimbólumának egyik megközelítése, hiszen a szimbó
lumok nem fordíthatók le maradéktalanul soha.)

Aligha lesz kárára belső emberünknek és szolgálatunknak, ha 
jobban figyelünk a "homo symbolicus''-ra magunkban és másokban.
Ez az "eurózis" elleni medicinák egyike, "belső használatra" is.
A már említett sanatus sanamus-t, mely szerint annyira tudunk 
gyógyítani, amennyire magunk is gyógyulunk, kiegészíthetjük - 
mintha egy pecsét önmagába visszatérő körirata volna - így: 
sanando sanamur, azaz gyógyítás közben és gyógyítás által gyógyu
lunk. Széles és mély értelemben simul medicus et patiens mindenki, 
aki óhajtja és hagyja, hogy gyógyítsák, s így egésszé kerekedhet 
az élete, miközben belőle is gyógyító erők áradnak. Hogy ez kissé 
paradox? Lehet. Körülbelül ugyanúgy, mint amikor a Jelenések könyve 
a szárdiszi gyülekezet halottnak minősített "angyalát" a halófél
ben levőkhöz küldi, hogy erősítse meg őket.

Dr. Bodrog Miklós
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Krisztus keresztje és a világ békéje
1

- elhangzott az Evangélikus Teológiai Akadémián, 
1986. február 21-én.
Készítette: Nagy László celldömölki lelkész. -

"E világ nem az én világom.
Csupán a testem kényszere, 
hogy egyre beljebb, mint a féreg 
furakodom beleibe...
Kihűlt világ ez, senki földje!
S mint tetejébe hajított 
ócskavasak, holtan merednek
reményeink a csillagok." - Pilinszky János írja 

versében az idézett sorokat.
És így szólt Iván Karamazov öccséhez, A1josához:
"Képzeld el, hogy én ezt az Isten-teremtette világot vég

eredményben nem fogadom el; tudom ugyan, hogy létezik, de egyál
talán nem ismerem el. Értsd meg: én nem az Istent nem fogadom el, 
hanem az általa alkotott világot, az Isten világát, mert képtelen 
vagyok elfogadni."

Pilinszky és Dosztojevszkij is az emberi élet sokak számára 
egyik alapvető érzését fogalmazza meg. A világ már nem a mi vilá
gunk. Kihűlt ócskavasakként merednek már csak ránk reményeink 
a csillagok, ezt a világot nem ismerjük el magunkénak.

E sorokat olvasva fölmerül a kérdés témánk felé közeledve: 
vállaljuk-e a valóságot, vállaljuk e Isten teremtett világát? 
Törődünk e vele? És ha igen a válaszunk, akkor tovább hangzik 
a gondolkodtató kérdés: milyen modell alapján, milyen erők 
ösztönző hatására próbálunk élni benne? Mit tartunk a világ 
megtartásához vezető útnak?

Modellek a világ megértésére, kísérletek a világ
megváltoztatására
A görög mitológia két reprezentatív alakja képezheti akár a 

világban ma élő emberek életmodelljét is.
Az első ember SZISZÜPHOSZ. Ravaszságának, az istenek becsapá

sának, megvetésének, a halál fogvatartásának, gyűlöletének és az 
élet mindenkori szeretetének eredményeként vívta ki az istenek 
haragját. Ezzel pedig azt a kimondhatatlan kínszenvedést, amelyet 
azáltal élt át, hogy egy sziklát, melyet már majdnem a csúcsra 
gördített, és amely visszazuhant, újra és újra föl kellett gör
dítenie.
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Camus Sziszüphosz mítoszában azonban így fogalmaz:
"Ő mégis fölötte áll sorsának, erősebb, mint sziklája,
melyet ismét fel kell hengerítenie a csúcsra."

Eszerint csak egyet tehet az ember: vágyai csődjének ered- 
ményeként vállalja létének abszurditását, vállalja az abszurd

szerepét és nap mint nap szembeszáll sorsával. Hiszen 
- ahogv Camus írja -: “Nem akadályozhatja meg, hogy ez a világ 
”. an valóság legyen, melyben gyermekeket kínoznak, de csökkent- 
heti a megkínzottak számát." Így az egyetlen lehetséges maga
tartás a valóság el nem fogadása, lázadás a valóság ellen:
"az igazi nagyvonalúság a jövő iránt, hogy mindent feláldozunk 
a jelenben". Az adott élet elleni, a sors elleni lázadás az egyet
len zsinórmérték: "megtanít élni és halni, és lemondani Istenről 
azért, hogy emberek lehessünk". A lázadó hős ugyan az élet szere- 
tetét hirdeti, de tisztában van cselekedetei, magatartása képte
lenségével. Az ésszerű megértésről, a feladatok tervszerű válla
lásáról, az élet racionális igenléséről lemond. Nem tagadja ugyan, 
hogy a lázadás nem adja meg a végső választ. Camus így fejezi 
be Sziszüphosz mítoszát: "Ha az ember felismerné, hogy szeret
ni tud, akkor kiengesztelődne".

A másik magatartásmodell PROMÉTHEUSZ, aki előrelátó titán
ként fellázadva az istenek ellen, kezébe veszi sorsát. Bízik 
értelmében, leleményében, abban, hogy az ember saját erejéből, 
akaratából emberhez méltó életet tud kialakítani.

Miután Prométheusz megszabadította az emberiséget kiszol
gáltatottságától, akkor tárul föl előtte a létezés örök törvénye, 
terhe: a szenvedés, a bűn, az egyedüllét, és végül a földi lét 
befejezése a halál. Prométheusz a haladás szimbóluma, a forra
dalmi tetteké, de mégis figyelmeztet a prométheuszi modell, hogy 
az ember nem feledkezhet meg saját korlátáiról,mert ha megfeled
kezik, súlyos büntetés az ára. önmagát az ember nem válthatja meg.

A prométheuszi modell nem mondja értelmetlennek, abszurd
nak a valóságot, mint a sziszüphoszi modell, de végeredményben 
nem igazolja ez a történet sem, hogy lehetne bízni a létezés 
emberi erőre alapuló lehetőségében, a valóság jó voltában.

Nem hiába írja Adorno: "A kétségbeesés dacára is felelős
séggel vállalható filozófia az a kísérlet volna, mely megpró
bálná úgy nézni a dolgokat, amint azok a megváltás szemszögéből 
mutatkoznak. A megismerésnek nincs más világossága, csak amit 
a megváltás áraszt a világra; utólagos elképzelés, amolyan tech
nikai fogás minden egyéb”.

Kérdés tehát, hogy egyetérthetünk-e az egzisztencialista 
gondolkodóval: Sziszüphosz fölötte áll sorsának? Kérdés, hogy 
kivonhatja-e magát az élet tényei alól azzal, hogy abszurdnak 
fogja föl az életet.
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Nézőpont változásával még nem változtattuk meg a 
valóságot; még akkor sem, ha a valóság számunkra úgy létezik 
csupán, amint azt mi magunk megéljük. Egoista gondolkozásról 
beszélhetünk csupán ebben az esetben, nem pedig világlátás-

Sziszüphosz terhe a mindennapok terhe, a mindennapok 
kudarcainak sorozata, és az, hogy őt mégis egy erő kényszeríti, 
hogy újra és újra elinduljon. Teher ez akkor is, ha pozitívan 
értékeljük sokszor ezt a cselekvéskényszert. Kérdés, hogy ebben 
a modellben élő embernek van-e ereje arra, hogy törődjön azok
kal, akik rászorulnak; törődjön a megoldás igényével, a szenve
dőkkel; a világ megváltoztatásának igényével kiáltson a szöges
drótok mögé vetett gyermekek szabadulásáért.

A kő, a teher, a kudarcok sorozata teljesen önmaga felé 
fordítja. Nem tud eszközzé válni, nem tud jellé válni a világ 
jobbítása, békéje érdekében.

Prométheusz a transzcendens erők ellen föllázadó, szekula
rizált ember típusa. Kérdés, hogy az emberi cselekvés, a tűz 
megszerzése, majd ennek eredményeként sokszor az adott terület 
tűzbe borítása megoldhatja-e a világ békéjét. Sokkal árnyal
tabb azonban ennél a kérdés, melyet a cím fölvet. Hiába pró-  
báljuk sokszor a megszerzett, lángoló tűz fényében nézni a vi
lágot, csak időleges, részmegoldásokat láthatunk. Nincs más vi
lágosság - Adorno szavait újra idézve -, mint amit a megváltás  
áraszt a világra. A kereszt fénye, mely a sötétségben is fénylik, 
az elrejtettségben is mutatja Isten szeretetét, győzelmét.

Krisztus keresztje visszaállítja embervoltunkat
A kereszt nemcsak történelmi eseményt jelöl, hanem annak 

jele is, hogy az ember minden erejétől, tekintélyétől, érzékétől  
megszabadulva teljesen Istenre szorul.

A kereszt próbál meg mindeneket (Crux próbát omnia). Ami a 
misztikusok számára azonban az extázis legmagasabb fokát jelenti, 
az Luther számára a hitbeli próbák legmélyebb mélysége. így ír 
erről: "Megint a semmibe vettettem vissza, és nem tudok semmiről. 
Beléptem a sötétségbe, a feketeségbe, és nem látok semmit, csak 
hitből, reménységből és szeretetből élek, és elpusztulok a gyen-  
geségtől. Ha gyenge vagyok, akkor vagyok erős. A misztikusok 
ezt az utat sötétben járásnak nevezik, a léten és nemléten túl 
ásnak felfelé, de nem tudom, hogy ők maguk helyesen értik-e meg, 
ha annyira bíznak saját gyakorlatukban, mikor ezzel ellenkezőleg, 
inkább a kereszt szenvedései, a halál és a pokol szenvedései je-  
löltetnek meg az igazi útként. A mi teológiánk egyedül a kereszt."

ról
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A misztikusoktól eltérően itt nem az ember istenítése 
történi^/ hanem épp ellenkezőleg, az igazi emberség visszaállí- 
c-sa. "Emberségének uralma által, és testének uralma által min- 
vet Önmagával egyenlő alakúvá tesz és megfeszít minket, amennyi
je n a szerencsétlen és büszke isteneket újra emberekké teszi, 
vagyis a nyomorúságra, az emberi bűnre rámutat.”

"Mivel ugyanis Áöámban, az első emberben az ember az Isten
hez hasonlóságra teremtetett, és ezt a bűn megrontotta, ezért 
szállt le hozzánk Jézus emberhez való hasonlóságban, hogy vissza- 
vezessen Istenhez. Visszavezessen önmagunk megismeréséhez.”

"Ez a hit birodalma, amelyben Krisztus keresztje uralkodik.
Mely megsemmisíti az ember istenségét, melyet perverz módon elér
ni Igyekszünk, és visszahozza az emberséget, a test megvetett 
gyengeségét, melyről sokszor nem veszünk tudomást, melyet el
hagynánk.” így a kereszten teljesedik ki az emberré válás, az 
ember emberségének visszaállítása. Az ember emberré lesz, ön
maga tudatában is azzá, ahogyan Isten őt látja.

"Mert az Atyának, Istennek a leghatalmasabb könyörülete az, 
hegy nem helyreállított, hanem igazi bűnösöket ment meg. Az ítélet
től mindenkor a kegyelem által, nem pedig önigazságunk által sza
badulunk meg.”

Bonhoeffer tanítása emberré lételünkről
"Ecce homo" - íme az emberré lett Isten! Ime az Istennek 

világunk számára megmutatott, ajándékozott szeretetének titka.
Isten szereti az embert úgy, ahogyan van. Nem az eszményi em
bert, hanem az embert. Nem az eszményvilágot, hanem a valóságot.
Ami előttünk az iszonyat tárgya a maga istentelenségében - 
amitől fájdalommal, vagy ellenséges indulattal visszariadunk: 
a valóságos ember, a valóságos világ ad tápot Isten kifürkész
hetetlen szeretetének. Míg azon fáradozunk, hogy ember mivoltun
kon túlnőjünk, az emberit magunk mögött tudjuk - Isten emberré 
lesz, és fel kell ismernünk: Isten akarata, hogy mi emberek 
szintén valóságos emberek legyünk. Miközben mi különbséget te
szünk kegyesek és Isten nélkül élők, jók és gonoszak, nemeslelkű- 
ek és aljasak között. Isten különbségtétel nélkül szereti a való
ságos embert, minden tulajdonságával, hibájával. Isten elleni 
lázadásával együtt. Nem tűri,hogy saját mértékünk szerint osztá
lyozzuk a világot, hogy bírákként helyezzük magunkat föléjük.
Aa absurdum vezet minket azáltal, hogy ő maga valóságos ember 
lesz, bűnösök barátja, és hogy ily módon arra kényszer!tsen min
ket: akaratunk ellenére is Isten bírái legyünk. Hiszen az emberi 
mércével mérve mindez lehetetlen, az ember dicsőségvágya, kar
rierizmusa, ítéletei számára ez abszurditás csupán. Elfogadha
tatlannak tartja Isten útját, és meg nem nevezve is ítéletet mond 
fölötte. Isten bírájává lesz.

Jézus Krisztus nem a nemes emberség megdicsőülése, hanem 
Isten igenje a valóságos emberre; ez nem a bíró szenvedélytelen
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igenje, hanem a szenvedésben részes Isten könyörületes igenje. 
Ebben az igenben nyugszik a világ egész élete, erre ala

pul reménysége. Istennek emberré léteiéről szóló üzenet oly 
korban szólal meg, és támadja azt, amelyben mind a jók, mind 
a gonoszok számára az ember megvetése vagy dicsőítése a bölcses- 
ség végső konklúziója.

A címben fölvetett megoldás felé közeledve első lépésként  
ezt kell tisztáznunk. Az ember emberségét, embervoltunkat egye-  
dűl Jézus Krisztusban ismerhetjük meg. ő mutatott rá megváltói  
halálával a végső kérdések megoldására: ki is valójában az em-  
bér, aki a világ békéjéért, mint Isten megbízottja, eszköze felel.

Luther sem az emberi psziché állapotából indul ki, nem az  
ember természete és léte közti ellentmondásból, hanem Isten 
igéjéből. Isten Krisztus keresztjével szinte tükröt tart elénk. 
Egy olyan tükröt, melyben az ember megláthatja, hogy Isten 
hogyan látja az ember helyzetét. Nem az ember ítél itt önmaga 
fölött, hanem Isten ítélete lesz nyilvánvalóvá a számára. Meg-  
láthatja az ember, hogy sem törvény, sem a jócselekedet nem 
segít rajta. Ezért Isten a törvénynél hatalmasabbat, Fiát küldi  
el bűnös test alakjában. A kinyilatkoztatás egyszerre tárta föl  
Isten igazságát és az ember valóságát. Isten azzal, hogy kilépett 
önmagából, lehetővé tette, hogy mi is kilépve önmagunkból lássuk, 
hogy mik vagyunk. Luther rámutat, hogy az Isten kinyilatkoztatá-  
sában felismert bűnből megvan a szabadulás lehetősége. A hívő 
ember gondolkodásában Istennek ad igazat, és nem a bűnnek, a 
kegyelemnek, és nem a rossz lelkiismeretnek. Az élet, és nem a 
halál lesz az ember fő gondolata.

Amíg az ember csupán morális vétkességtudata miatt tépelő- 
dik, addig csupán önmaga körül keringve egy ördögi kétségbeesés-  
be zuhan, ami a semmi szélére kergeti. Egyedül Krisztus kereszt-  
jén tájékozódva szabadulhatunk meg ettől a semmibe kergető kétség 
beeséstől. Istenben találja meg az ember a kiutat. Kívül önmagun-  
kon, Krisztusban találjuk meg azt a szilárd pontot, amelyen 
tájékozódhatunk.

“In hoc signo: e jelben győzni fogsz;
In hoc signo: a kereszt ez a jel;
In hoc signo: a kereszt, mely lesújt,
És a kereszt, mely mindig fölemel." - írja Reményik  

Sándor hitvallásként. E jelben győzni fogsz. Nemcsak történelmi  
emlékezésként szólal meg a kijelentés, hanem minket is megszólít.
E jelben győzni fogsz. Nem a világot abszurditásként értelmező 
sziszüphoszi életmódéilben, nem is a vakmerő prométheuszi maga
tartásban -mely az embert mindenek fölé helyezi- adatott az ember 
győzelme, hanem ebben a jelben. A kereszt jelében. Benne értei- 
mezhetjük az embert igazán, benne érthetjük meg önmagunk helyét,  
küldetését ebben a világban. A kereszt jelében, mely lesújt, 
és amely mindig fölemel. A világnak adott békét is így érthetjük 
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a kereszt útja - a szenvedés útja a világban

Isten Luther számára nem ex operabis (műveiből), hanem 
r passiones et crucem (szenvedések és kereszt által) ismerhető

Luther teológiája a teológia crucis, a kereszt teológiája. 
"Az'lsten elrejtőzésének időszakában élünk, ami annyit jelent, 
hogy egyedül az ő kegyelmére való bizodalmas ráhagyatkozásba.n
élhetünk."

"A kereszt által lerontatnak a cselekedetek, és megfeszít
hetik az az Ádám, aki a cselekedetek által mindinkább növekedett."

Ezért Luther nem menekül a szenvedésektől, mint a dicsőség 
teológusa, hanem a legdrágább kincsnek tartja azokat. Mindenhez, 
ami alacsony és csekély, szeretettel fordul oda a kereszt szerel
mese és a kereszt szülötte, aki sohasem azokat keresi, akik bővöl- 
hödnek a javakban, hogy a maga számára hasznot húzzon belőlük, 
hanem mindig oda megy, ahol javaiból részesítheti a nélkülözőket 
és a szükséget szenvedőket. Mert mint aki semmivé vált a kereszt 
és a szenvedések által, tudja, hogy a bűnösök azért becsesek, 
mert szeretve vannak, és azért vannak szeretve, mert becsesek.

Mit is jelent a kereszt az Isten-gondolat számára?

"Isten lényege nem olvasható ki a természetből, a teremtés 
műveiből. Isten ismeretének számunkra Krisztus keresztjében 
kell feltárulnia. De éppen ott először semmit sem látunk Isten
ből. A kereszt találmánya először csak egyet tesz egészen vilá
gossá előttünk: Istenünk elrejtőző Isten. Mert mit látunk, ha a 
keresztre nézünk? "Nem is látszik ott semmi más, mint gyalázat, 
erőtlenség, halál, melyek a szenvedő Krisztusban mutatkoznak 
nekünk. Ezek mégis csupa olyan dolgok, melyekben emberileg nézve 
semmi isteni nincs, amelyek sokkal inkább az ember szükségére, 
nyomorúságára és gyengeségére mutatnak. Magától ott senki sem 
keresné az Isten kinyilatkoztatását. így rejtőzködik el Isten, 
hogy kinyilatkoztassa magát. Isten láthatóvá lesz, miközben el
rejtőzik, és csak ebben az elrejtőzködésben lesz látható."

(Luther)

Ha Isten maga a szenvedésekben rejtőzött el, akkor világos, 
hogy isten művei is, melyekben az ő cselekvése elénk kerül, 
ugyanezt a jelleget mutatja. Isten műve olyan mélyen el van rejt
ve, hogy csak az ellentétes külszín alatt található meg. Isten 
ere^e a gyengeségben lesz nyilvánvaló. Isten segítsége az ember 
számára láthatatlan marad, sőt éppen akkor hiszi, hogy Istentől 
e<Jinkább el van hagyatva, amikor Isten segítsége a legközelebb

Az elrejtőző Isten bölcsessége elrejtett bölcsesség. Ajándék- 
nt a kereszt bölcsességét kell, hogy az ember megkapja, hogy 
ne vesszen, el ne tévedjen ebben a világban, tájékozódni tud

jon Isten útján. Luther így fogalmazta ezt meg:"Aki bölcs akar 
s nn <̂ ne azt keresse, ami bölcsességnek mutatkozik, de a világ 
ge®me~en váljék ostobává azt keresvén, ami az emberi bölcsesség- 
m , eHenkezőnek mutatkozik... mert Isten szemében az a bölcsesség, 

y a világ számára ostobaság."



Krisztus keresztje és a keresztyének keresztje össze- i 
tartoznak. Már ezért is ki van zárva minden gondolat, mely 
arra irányul, hogy az ember szenvedésével érdemeket szerezhet. 
Amikor keresztünket hordozzuk, azzal semmi egyebet nem teszünk 
mint hogy megmutatjuk, hogy Krisztus követésében járunk. Luther 
szerint az ember Krisztussal kétféle módon feszíttetik meg:II 
először az emberben belülről, a megöldöklés által, aztán kívül
ről a világ ellenségeskedése által. "Kívül harcok, belül féléiig 
így fogalmazza meg Pál apostol ezt az érzést.

A kereszt útja tehát a megpróbáltatás, a szenvedés útja ebfc- 
a világban, de ami ennél sokkal fontosabb: Krisztus útja. Isten' 
útja. A kereszt, mely lesújt, így emel föl mindig.

Bonhoeffer így fogalmazta meg a kereszt vállalásának útját: 
"Mi egyáltalán nem vagyunk Krisztus, és nem vagyunk hivatva arra 
hogy saját tettünkkel és szenvedésünkkel megváltsuk a világot, 
nem kell tehát lehetetlent magunkra vállanunk, és magunkat azzal 
gyötörnünk, hogy nem bírjuk elviselni, hisz nem vagyunk mi az űr, 
hanem csak eszközök a történelem Urának kezében, és más ember 
szenvedésével csak egészen szűk határok között tudunk igazán 
együtt szenvedni. Valóban nem vagyunk Krisztus, de ha krisztusiad 
akarunk lenni, ez azt jelenti, hogy Krisztus szívének tágassága 
szerint részt akarunk venni a felelősségteljes cselekvésben, arael 
megragadja az alkalmat, ha eljő az óra, veszélynek is kiteszi 
magát és részt vesz az együttszenvedésben, amely nem szorongás
ból, hanem Krisztus megszabadító és megváltó szeretetéből ered 
minden szenvedő iránt. A tétlen várakozás és az ostoba szemlélő
dés nem keresztyén magatartás. A keresztyént nem a maga testének 
tapasztalatai szólítják fel a cselekvésre és az együttszenvedés- 
re, hanem az embertestvérek szenvedése, kikért Krisztus a 
Kereszten szenvedett."

Isten szeretete - melyet Krisztusban adott, mely a kereszt 
botránya mögé rejtetett - lesz az a motiváló erő, mely az ember 
életét meghatározza ebben a világban. Krisztus keresztje bot
rányt jelent a világ számára, ha üzenetébe belegondolunk. És ez 
a botránykő, a szeretet, a megbocsátás botránya kell, hogy meg
szakítson bosszúláncolatokat, feszültségláncolatokat. Ez a bot
ránykő, ez az erőforrás kell, hogy motiváljon az első lépés 
megtételére a béke megteremtése felé.

A mindennapi életben uralkodó törvény az ember gyakorlati 
törvénye: szemet szemért, fogat fogért. Az érvényesülés elve, a 
karrier elve, a mások fölötti uralkodás elve ebben a világban.
A kereszt mást mutat. Az együttszenvedésre, az együttérzésre,  
embervoltunkban az azonosulásra, az emberségre szólít föl. A halál- 
ba vivő önistenítési, önzési láncolatokat botrányosan szakítja 
meg üzenetével. Nem csupán a közömböst rázza föl, de az ellene 
lázadónak is megbocsát, a szeretet oldalára állítja. A kereszti 
mely mindig fölemel! E jelben valóban győzhetünk. E világ így  
valóban a mi világunkká válik, nem csupán a testünk kényszerévé. 
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Találkozás a kereszttel: B a r a b á s  és C i r é n e i  Simon

Két modell a két ember viselkedése. Barabás számára a 
kereszt a szabadulást jelentette, de a Bibliában nem olvasha- 
tunk arról, hogy tanúságot tett volna Jézusról, a keresztről.
Első ember volt, akinek Krisztus konkréten a szabadulást jelen
tette keresztjével.

A másik Cirénei Simon. Jézus keresztjének hordása a "kereszt
fa titka" nagy hatással lehetett rá, hiszen, mint Alexander és 
Rufus apja családjában is már, bizonyságot tehetett. Pál apostol 
a rómaiaknak írva kéri személyes üdvözletének átadására a cím
zetteket: "Köszöntsétek az Úrban kiválasztott Rufust és anyját, 
aki nekem is anyám."

Reménységünk lehet, hogy a kereszt hordása közben megértünk 
valamit a keresztútból. A megbocsátás, a világ számára szabadu
lást jelentő útból. Bár sokszor a szabadulás tényét érezzük 
csupán. Barabásként tűnünk el az emberek kérdő tekintete elől, 
életünk nem lesz tanúságtétel a keresztről, Krisztusról. De 
a kereszt tényét ez nem változtatja meg! A kereszt áll a tör
ténelem, a világ középpontjában. Istennek felénk forduló - elrej- 
tettségében is megmutatkozó, a látszat mögött önmagát kinyilat
koztató - szeretete.

Krisztus keresztje így válik az örök béke jelévé akkor is, 
ha beszennyezik azt, akkor is, ha kiáltják, de nem követik azt. 
örök reménység a keresztfa tündöklő titka a világ számára, a 
jelen békéjére és a jövőre, a megtartatásra.

Nagy László
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Hozzászólás Zászkaliczky Péter cikkéhez

Nagyon megörültem ZP "úrvacsorai helyzetünk és gyakorlatunk", 
ról szóló cikkének a Lp. f.évi márciusi számában. Előbb is rea
gáltam volna rá, csak nem jutottam időben hozzá. Cikkével lényegi- 
leg egyetértek. Néhány szemponttal szeretném csak kiegészíteni, . 
megerősíteni.

1./ Lehetséges, hogy némely gyülekezeteket csak lassan 
lehet ránevelni arra, hogy minden vasárnap legyen űrvacsorával 
való élés, mert ez szervesen hozzátartozik istentiszteletünkhöz. 
Ha azonban van, akkor ez semmiképpen sem "függelékként", a pré-  
dikációs istentisztelet befejezése után, mintegy második "komplet 
istentiszteletként szerepeljen, hanem a teljes istentiszteletbe  
szervesen beépítve. Tudom az ellenérveket: hogy ez - ti. a beépí
tés - nagylétszámú, egylelkészes gyülekezetben nehéz. De nem 
lehetetlen. Ha pl. a szentség nyújtásába - ezt említi is ZP - 
bevonunk presbitereket, gyülekezeti munkatársakat - amint ez 
külföldön szinte általános, és a hazai róm. kat. egyházban 
szinte szabály! Egyébként a beépítést a jelenlegi Agenda is 
lehetővé teszi, és számos gyülekezetben rendszeresen gyakorol
ják - Budapesten pl. úgy, hogy a 9 órai istentisztelet ilyen, 
a 11 órai viszont - miért?, mert ott többen vannak, vagy mert 
ez a "főistentisztelet"? - sajnos "függelékes". A ZP által 
jelzett ilyen esetekben - előállott lélektani helyzetet, 
tapasztalatból, csak megerősíthetem. Akár marad valaki, akár 
elmegy, mindenképpen kényelmetlen érzése támad, s felvetődik 
benne a kérdés: miért én így - ő úgy? S valamiképpen megoszlik 
a gyülekezet.

Azt hiszem, első voltam Magyarországon, aki 1955-ben a 
hűvösvölgyi - akkor önálló - gyülekezetben bevezettem a 
mindenvasárnapos beépített úrvacsorás istentiszteletet, az 
akkori püspökök hozzájárulásával, sőt áldáskívánásával (!).
Alig 2-3 hétig kellett erről tanítanom a kis gyülekezetét, 
prédikációban, s másképp is, amíg elértem, hogy senki sem 
ment el. Az úrvacsorái alkalommal éppen - valami okból - nem 
élők - persze erre is rávezettem őket - helyükön maradva 
csendes imádsággal, énekléssel kísérték az oltárhoz járulókat.

2./ Valóban igaz, hogy sokat kellene még tanítani - pl. 
bibliaórai sorozatokon, ismertetve a külföldi helyzetet is, 
az ökumenikus összefüggéseket, stb. - gyülekezeteinket az 
úrvacsora jelentőségéről. Kiindulásul mindjárt ott vannak 
Luther Kátéi! Magam is írtam - 1939-ben és 1956-ban - két füze
tet erről a témáról. Hogy világviszonylatban a trend mennyire 
éppen az ellenkező, ti. az úrvacsora jobb megbecsülése felé
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mutat - azt nemcsak az ún. Limai Dokumentum mutatja, hanem 
®sok más, a témával foglalkozó kiadvány is, pl. "Das Herrenmahl" 
1978, “A Lutheran agenda fór Worsnip" 1979, stb. Előbbiben 
több "külföldi rendet is találunk. Nyilvánvaló, hogy - néha - 
gyülekezateinkben egy hosszú ránevelési folyamat szükséges,
régi megkövesedett, s ki tudja, honnan - más felekezetből is 
esetleg - beszűrődött hagyományok leküzdéséhez. A ráfordított 
fáradtság azonban előbb-utóbb meghozza gyümölcsét. Ma már - 
Budapesten - magától értetődő, hogy némely nagyobb gyülekezet
ben vasárnaponként három alkalommal is megterítik az Úr aszta
lát - igaz, legtöbbször "függelékként", de egyre gyakrabban 
beépítve. A LMK-gyűlések, presbiteri csendesnapok, ifjúsági 
összejövetelek jó gyakorlata itt már előremutató szolgálatot 
tehet.

3. / A különleges alkalmak (avatások, iktatások,stb.), mint 
2 P helyesen kívánja, ne legyenek úrvacsora nélkül. A több lelkész 
jelenléce megrövidítheti az együttlétet, s inkább valóban a 
töméntelen üdvözlésből kellene radikálisan törölni, ahol leg
többször mindenki csak a saját hangját akarja hallani. A pré
dikációk - s ez vonatkozik a "normális" istentiszteletekre is - 
értékét sem szabad rőffel mérni: minél hosszabb, annál jobb.
1 5 - 2 0  perc alatt el lehet mondani a lényeget - úgy tűnik, el
múltak azok az idők, amikor egy-egy kivételes karizmatikus 
igehirdető (Thurneysen, Lüthi,stb.) 40-50 percig is valóban le 
tudta kötni a figyelmet.

4. / Nem biztos, hogy a nálunk bevett úrvacsorái térdeplés 
gyakorlata - shibbolet. Külföldön sokfelé állva élnek az 
úrvacsorával, a róm. kat. gyakorlat ma általában az álló, ill. 
haladó sor az oltár - népoltár - két sarka felé, ahol két pap, 
vagy - ha csak egy van,- egy pap és egy diakónus - laikus nyújt
ja a szent jegyeket. Ez a megoldás feltétlenül gyorsabb, mint a 
letérdeplés. De természetesen ez peremkérdés.

Külföldieknek nyújtva nem egyszer a szentséget, észrevettem, 
hogy kezüket nyújtják érte - mert sokfelé így szokás, s nem a 
szájbaadás, ill. a kehelyből itatás, amiknek megvannak a nehézsé
gei, - mindenki tudja, nem kell részletezni. Ezt is meg lehet
fontolni.

5. / A jelenlegi hosszadalmas, többkérdéses-feleletes köz- 
győnási gyakorlat szintén nem biztos, hogy egyedül "üdvözítő" 
gyakorlat. A legtöbb külhoni (német, skandináv, stb.) evangélikus 
liturgiában az istentisztelet elején - ahogy ZP is javasolja -
a Kyrie helyén van a bűnvalló imádság, mint gyónás, esetleg 
egy kérdéssel, és egy - “igen” - felelettel. Utána a feloldozás 
(kegyelemhirdetés). Hazai gyakorlatunkban, márcsak terjedelmével 
is, úrvacsorás istentiszteletünkön eluralkodik a gyónás-bűnbánat 
hangulata, s fékezi az örvendező hálaadás (eucharisthia) kibonta
kozását. Ez utóbbira pedig a Limai Dokumentum is nagy hangsúlyt 
tesz, de az általános úrvacsorai "trend" is efelé mutat.
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6./ Mostmár nem ZP tanulmányához hozzászólva, de a kérdés 
hez kapcsolódva egy régóta feszengő kérdésemre térek ki: a termi 
nológiánkra. Úgy vélem, hogy nem szerencsés a megszokott szó -  
használat: "kiszolgáltatjuk az úrvacsorát..." Júaás szolgáltatta 
ki Jézust! Német és angol nyelvterületen így beszélnek:
"Wir felem das Heilige Abenamahl" - "celebrate..." = ünnepeljük 
Tudom, ez nálunk szokatlanul hangzik, de talán az egyházban ó 
sem elképzelhetetlen a nyelvújítás... Ugyancsak viszolygok az 
általánosan használt: "vesszük” - "osztjuk", "úrvacsoraosztás" 
kifejezésektől. Kereskedelmi asszociációkat támasztanak. Helyet
tük javasolom: nyújtjuk a szentséget, élünk vele. Hitvallási 
irataink latin szövegében az "administrare" kifejezés szerepel; 
szolgálni vele (CA VII.).

Ugyancsak jó lenne leszokni arról is, hogy a lelkész "tartja 
vagy éppen "végzi" az istentiszteletet, - mert arról árulkodik,  
hogy benne szólóprodukciót látunk, ahol a gyülekezet a fogyasztó 
hallgatóság, publikum passzív szerepét tölti be. Aminthogy így  
is van, amíg a ZP által is javasolt, a gyülekezetnek minél 
aktívabb bekapcsolódása nemcsak az ún. közénekekbe, hanem res- 
ponsoriumokba is - be nem következik, amire egyébként az énekes
könyvünk elején közölt ún. vasárnapi és mindennapi "liturgikus 
istentiszteleti rendek" már jó előremutató szolgálatot tehetnek. 
Van hát miből kiindulni, s azt továbbfejleszteni. Döntő a tudat
változás lesz: az istentisztelet az egész gyülekezet közös ügye,
aktusa - Luther torgaui templomavató beszéde értelmében: a mi 
Urunk szól hozzánk igéjében és szentségeivel, mi pedig felelünk 
neki énekkel és imádsággal.

A lekciót így jelenteném be: "Hallgassuk meg a mai vasárnap 
(vasárnapra kijelölt) evangéliumi - levélbeli, ótestámentomi 
bibliai olvasmányt". Tudom: erre rá lehet sütni, hogy katolikus 
szóhasználat. De ettől még jó lehet! Németül is: Lesung. A 
"szentlecke" kifejezést lehetőleg már senki sem használja - 
nem is értenék. "Szentigét" sem mondanék, mert a Biblia nem 
egyenlő az igével, az. csak benne van a bibliai szövegekben. S 
Ugyanezért a szószéki szolgálatnál ezt javaslom: "Hallgassuk 
meg azt a bibliai szakaszt, amelyből Isten igéjét hirdetni 
szeretném (amelyből most Isten igéje hozzánk szól)”. -

Az egyházi hatóságra-) mint a perikópát elrendelő szervre 
való hivatkozást feleslegesnek tartom.

Remélhetőleg akad hozzászólás a "Hozzászólás"-hoz is.

dr. Grcó Gyula
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HALOTTUNK

K Ü H N  E R N ő  19 1 3 -1 3 B 5

Amikor ádvent első vasárnapján a reggeli órákban várat
lanul megállt a szíve, két gyülekezet gyászolta szíve szerint.
Az egyik a nógrádi gyülekezet, ahol három évtizeden át szolgált 
lelkészként. A másik pedig az aszódi/ ahol csaknem születése 
óta élt. Így hordozta egyszerre két gyülekezet örömét is,
gondját is.

Ikladon született 1913. június 30-án. Édesapja Kühn Ernő 
volt, aki Ikladon tanított az evangélikus elemi iskolában. 
Édesanyja Farkas Emma volt. Édesapját korán elveszítette. Még 
a világháborúból hozta haza gyógyíthatatlan betegségét. S ha
lála azt is jelentette, hogy a tanitócsaládnak költöznie kellett, 
így került vissza édesanyjával Aszódra, hiszen édesanyja innen 
származott. így volt Kühn Ernő aszódi elemista, majd gimnazista. 
1931 tavaszán érettségizett, majd ősztől Sopronban kezdte el 
teológiai tanulmányait. 1935. szeptember 14-én avatta lelkésszé 
Raffay Sándor püspök, s került segédlelkésznek Chugyik Pál fő
esperes mellé Aszódra. 1936-37-ben Kelenföldön, majd 1937-38-ban 
Fasorban volt káplán. Innen hívták vissza Aszódra a gimnáziumba, 
ahol régi hitoktatójának, Hamrák Béla vallástanárnak üresedett 
meg a tanszéke nyugdíjba vonulása miatt. 1938-48 között vallás
tanár volt a gimnáziumban, és tanította az éneket is, vezette 
a diákok énekkarát. Közben helyettes lelkészi szolgálatot vég
zett Ikladon. A gimnázium államosítása után megszűnt a gimnázi
umi állása, ezért helyezkedett el a Javító Intézetben nevelőként. 
1954-ben hívta meg lelkészéül a nógrádi gyülekezet. Továbbra is 
Aszódon lakott a szülői házban családjával. Innen látta el 
szolgálatát, hetente utazva vonattal, majd az apránként össze
rakosgatott pénzen vásárolt Trabant gépkocsival. Szórványait 
is nagy hűséggel pásztorolta. Diósjenő, Szokolya, Nagyoroszi 
jelentették szolgálati falvait Nógrád mellett. Parókiát is 
épített - talán ezzel is utódára gondolt már.

1942. július 30-án kötött házasságot Aszódon Oppel Éva 
tanárnővel, aki a Leánynevelő Intézetben, majd az aszódi 
általános iskolában volt tanárnő nyugdíjba meneteléig. Házas
ságukban két gyermeket neveltek fel, majd idősebb korukban 
három unokájuknak örvendezhettek.

1985. december 1-én álmában érte a halál. Az ádventi 
Prédikációja elmondatlan maradt, sőt megérkezés lett Kühn 
Ernő számára ez a nap. December 6-án Nógrádban búcsúzott el 
Pásztorától gyülekezete. Koporsójánál ott álltak szolgatársai, 
élükön Garami Lajos esperessel, aki tanítványa volt az aszódi 
Gimnáziumban. Másnap temettük el Aszódon, ahol édesanyja, nagy
szülei sírja is van. Koporsójánál Detre János aszódi lelkész hir- 
dette az igét Róm 8,28 alapján. Sírjánál Garami Lajos 1 Kor 13,13 
a âPján búcsúzott tanárától, lelkésztársától, akinek utolsó
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munkája a halála előtt 3 nappal Bachról tartott munkaközösségi 
dolgozatának előadása volt. Temetésén Baranyai Tamás domonyi 
és Kalácska Béla balassagyarmati lelkész is szolgált.

Detre János
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