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Egyházunk útján

Püspökhelyettesi jelentés
Egyházkerületi Közgyűlés elé 1986-ban

Ezen a kerületi közgyűlésen rendhagyó módon püspök
helyettesi jelentés hangzik el. Ez önmagában jelzi evangéli
kus egyházunk életének mostani súlyos problémáját, hogy Dr. 
Káldy Zoltán egyházunk püspök-elnöke, a Déli Egyházkerületünk 
püspöke 1985 karácsonya óta súlyos beteg.

Bár ez a jelentés az 1983-1984-1985 évekről kell, 
hogy számot adjon, mégis az ügy mindent megelőző fontossága 
miatt jelentésemben erről adok számot az egyházkerület színe 
előtt.

Az első hír karácsony második napján jutott hozzám, 
hogy Káldy püspök úr az ünnep első napján megbetegedése mi
att nem szolgált a Deák téri templomban. Múló hűlésre gon
doltam. Ezt követte január 3-án egy Budapestre hívó telefon, 
majd január 8-án egy megbeszélés az Állami Egyházügyi Hivatal
ban, amelynek lényege az volt, vegyem át az egyházkerület i- 
rányltását. Úgy látszott, hogy csupán néhány hétről lesz szó, 
mert Püspök Úr állapota szépen javul. Ez a javulás valóban e- 
leinte napról napra örvendetes és szemmel látható volt. Külö
nösen miután a kórházat elhagyva hazakerült otthonába. Később 
azonban a javulás lelassult és ekkor világossá vált, hogy több 
hónapos helyettesítésre kell számítani. Mivel ez a helyette
sítés heti két napi budapesti tartózkodást jelentett, át kel
lett szerveznem gyülekezeti lelkészi és esperesi munkámat és 
ez nem ment zökkenők nélkül. Arra törekedtem, hogy. helyettesí
tésem senkiben ne keltsen téves feltevést, ezért munkám fő 
szempontja a folyamatos ügyvitel volt, de a személyem tudatos 
háttérben maradásával. Az élet azonban ment tovább és hamaro
san felelős döntéseket kellett hoznom. A sürgető lelkészi 
vizsgáztatást, egy sor lelkészi állás betöltését, fegyelmi in
tézkedéseket, amelyekben nem volt korábbi tapasztalatom és ezért 
sok szorongás között végeztem munkámat, számolva az utólagos 
bírálattal.

A nyár végén már tudtam, hogy az én feladatom lesz az 
őszi Egyházkerületi Presbitériumi és Közgyűlés levezetése. Eh
hez érkeztünk most el.

Javaslom, hogy az Egyházkerületi Közgyűlés fejezze 
ki Dr. Káldy Zoltán püspök úr iránt ragaszkodó szeretetét és 
imádsággal gondoljon gyógyulására és hivatalába való visszaté
résére, hiszen ez szükséges, hogy az egyházkerület vezetése 
újra biztos kezekben legyen.

Ezek után rátérek jelentésem derekas részére.
Egyházunk élete sohasem légüres térben folyik. Benne 

élünk a mai, sokszor feszült világhelyzetben. Ezt a világhely
zetet elsősorban a két világhatalomnak, a Szovjetuniónak és 
az Amerikai Egyesült Államoknak immár hatodik éve tartó szem
benállása határozza meg. Igaz, hogy ebben az időben is éppen 
a kis országok diplomáciája, köztük a magyar diplomácia is, 
segíteni igyekezett kapcsolópontok megtalálásában, hogy tel-
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jes szakadás ne következzen be. Hatott a világhelyzetre az a 
felismerés is, hogy a világ kicsiny és számolni kell a szom
széd véleményével. Milliókban jelentkezett az aggodalom ma
gunkért, gyermekeinkért, az egész világért. Mindez együtt el
hozta azt a felismerést, hogy döntésre kell jutnunk, hogy a 
világ jövője biztonságosabb legyen. Mindez együtt hozta, ér
lelte a két világhatalom vezetőjének csúcstalálkozóját, amely 
előbb Genfben, majd ebben az évben Reykjavikban jött létre. Az 
első azt az elvi közös nyilatkozatot hozta, hogy el kell ke
rülni a nukleáris háborút, mert az a világ elpusztulásával jár
na. Nem lenne többé sem győztes, sem vesztes, csak puszta föld, 
amelyen minden élet megszűnt. A második találkozó sem hozott 
megegyezést, de nem is zárta ki a további tárgyalásokat és ezek, 
úgy tűnik, több vonalon is folynak tovább.

Aggasztó, hogy közben a fegyverkezési verseny folyta
tódik. Sőt növekedett, mert pl. a rakéták száma óvatos becslés 
szerint 60 %-kal növekedett. Különösen egy új probléma került 
előtérbe. Az atomrobbantások új iránya a minizálás. Egyre ki
sebbé tenni a méreteket és ezzel ellenőrizhetetlenné tenni. Ez 
nagyon veszélyes folyamat, hiszen el lehet olyan pontra jutni, 
amikor már nem lehet ellenőrizni, hogy hol indult el valami. 
Ezért kell ennek időben gátat vetni. Ezt célozzák a szovjet 
javaslatok ezen a téren.

Ezt az évet az ENSZ békeévnek nyilvánította. Ezért 
folynak az előkészületek január végére egy országos békekonfe
rencia összehívására, amely jelentős demonstráció lenne a bé
kéért való közös cselekvés kibontakoztatására. Ez a konferencia 
a magyarországi egyházak aktív szolgálatát is igényli. Egyhá
zunk békeszolgálatának jelentős megnyilatkozása volt az augusz
tus 9-i békevirrasztás. Ezt az alkalmat ökumenikus összefogás
sal, az egyház ősi hagyományát felelevenítve imádsággal, ének
kel, virrasztással ünnepelte evangélikus egyházunk népe is és 
az Egyházközi Békebizottság szervezésében mozgósított a világ 
békességéért.

Egyházunk a magyar társadalom mai aktuális kérdéseivel 
is foglalkozik, hogy felelős szolgálatát elvégezze és segítse 
e kérdések megoldását. így kap ez a szolgálatunk különös hang
súlyt a mai gazdasági kérdések megoldásában, amelyek tovább
fejlődésünk alapvető kérdése. Az új politikai elmélet, amint 
azt Hirschmann Albert "Váltakozó következmények" c. könyvé
ben írja, a közvéleményben és a közmagatartásban is ciklikus
ságot fedez fel. Az egyes ember, de a társadalom is egyes idő
szakokban a köz-, ismét más időszakban a magánboldogságot ke
resi. Ha ezt a második világháború utáni Magyarországon figyel
jük az ötvenes évek második feléig, ez a közösségi szemlélet 
uralkodott. Olykor talán torzítottan és embertelenül is. Ezt 
változtatta meg a társadalomban munkálkodó erők hatása és ke
rült előtérbe a hatvanas évek elején az egyéni boldogulás vá
gya. /Lakás, háztartás gépesítése, televízió, gépkocsi, nya
raló, külföldi utazás stb./ Most viszont a "nehezebb években" 
világszerte és így nálunk is felgyorsult a felismerés, hogy 
fennmaradásunk, boldogulásunk csak közösségi akciókkal bizto
sítható. Ez a felismerés azonban ütközik az önző, csak egyéni 
érdeket tekintő szemlélettel. Ezért kell újra megtanulni tár
sadalmunknak a becsületes munkát, üzletet, a közösség érdekét. 
Egy új tudományos elmélet formálódik, a "gazdasági lélektan". 
Eszerint a lélektani, az erkölcsi momentumok egyre nagyobb
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szerepet játszanak a gazdasági életben. Ilyen társadalmi hely
zetben kell nékünk lelkészeknek felelősen szembenézni az ember 
erkölcsi és tudati formálásával, abban a három dimenzióban, 
amit a család, az iskola és a munkahely jelent a mai ember 
számára. Ebben kell a nékünk adott lehetőségek megragadásával 
hirdetni, munkálni, elősegíteni, tanítani a nemzet talpkövé
nek, az erkölcsi alapoknak a dolgát. Az idézett ciklikus szem
léletnek igazsága az, hogy ilyen váltás mindig akkor van, ami
kor az ember belefárad a forint hajszába, önmaguk kizsákmányo
lásába és vágyódnak valami több, szebb, értelmesebb után. Be
csülete van annak a lelkésznek, aki kész társadalmi életünk 
eme feladataiban örömmel, készséggel szolgálni az erkölcsi 
megújulást, felelős közösségi gondolkodást és cselekvést.

Egyházunk életében a jelentésem tárgyát képező évek 
rendkívül gazdag gyümölcsöket hoztak.

Gondolok az 1983-as évre, amely Luther Márton születé
sének 500 éves jubileuma volt. Ismét az érdeklődés homlokteré
be kerültek Luther iratai, gondolatai, és azt hiszem tudatosab
ban vallottuk lutheránusoknak magunkat, miután megértettük, hogy 
Luther ma is mennyire időszerű és korszerű. Pontos felismerés 
volt, hogy Luther nyomdokain mennyire nyitottak lehetünk a he
lyes ökumenicitásra.

Ugyanennek az évnek másik jelentős eseménye volt egy
házunk életében az új énekeskönyvünk megjelenése. Még csak pár 
év tapasztalatát összegezhetem, de az világosan mutatja, hogy 
a gyülekezetek megszerették az új énekeskönyvet és ahol eleinte 
idegenkedtek az új dallamoktól vagy a megváltoztatott dalla
moktól, ott is megkedvelték és sok gyülekezetünkben ritmikus 
lett az éneklés. Tudom, hogy vannak hibái is énekeskönyvünknek. 
Néhol átgondoltabban kellett volna a változtatásokat akár a dal
lam, akár a szöveg tekintetében elvégezni-, ennek ellenére egy
házunk kincse lett ez az énekeskönyv és hisszük, hogy Isten 
fel fogja használni újabb generációk hitbeli nevelésére és épí
tésére.

Jelentésem keretébe tartozik az 1984-es év is, a Luthe
ránus Nagygyűlés éve. Azt hiszem, hogy minden magyar evangélikus 
ember szívében őrzi annak emlékét. Akik jelen lehettek és átél
ték annak atmoszféráját és akik talán csak a televízióból ismer
ték az eseményeket. Itt nem is gondolok arra, hogy valamilyen 
értékelést adjak, hiszen ezt a lutheránus világsajtó sokféle 
szempontból elvégezte. Egyházunk belső élete szempontjából olyan 
mozgató esemény volt, amelyre készülve, benne részesedve, hatá
sának továbbgyűrűzését figyelve, kimagasló jelentőségű volt. A 
gyülekezeteink evangélikus öntudata erősödött. A magyar társa
dalomban tényező lett az evangélikus egyház. Jelentős az az e- 
redménye is, hogy külföldi kapcsolatainkban milyen melegen em
lékeznek egyházunkra, és azok akik a gyülekezeteink vendéglátó 
szeretetében részesültek világszerte hirdetői is lettek ennek. 
Az is jelentős, hogy a Nagygyűlés előkészítése során sok lelké
szünk intenzív nyelvtanulást folytatott és vett részt az erlan- 
geni nyelvkurzusokon, ezzel növelte a német nyelvtudású lelké
szeink számát. Egyik járulékos hatása volt a Lutheránus Nagy
gyűlésnek, hogy előtérbe állította a gyülekezetek belső életé
nek, különösen a laikus gyülekezeti munkások szolgálata ügyét, 
hiszen a Nagygyűlésen jelentős szerepet vittek laikusok is. A 
megelőző ifjúsági Nagygyűlés és a stewardok szolgálata az ifjú
sági munkánkat is reflektorfénybe állította.
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Mindezen túlnövő jelentősége volt annak, hogy az LVSZ 
új elnöke magyar püspök lett. Dr. Káldy Zoltán elnökké válasz
tása olyan hatást keltett, ami az ott jelenlévőket hatalmas él
ménnyel gazdagította, amit sohasem lehet elfelejteni, másrészt 
országos tekintélyünket, súlyunkat mind társadalmilag, mind 
politikailag jelentősen megnövelte.

A jelentésem tárgyát képező harmadik év 1985, a növek
vő aktivitás éve volt. Ennek igazolására tekintsük át Dr. Kál
dy Zoltán püspök úr szolgálatait ebben az időben.
1983- ban: Vidéken szolgált 28 alkalommal.

Deák téren szolgált 19 alkalommal.
Pesti gyülekezetekben 5 alkalommal.
Külföldön 5 alkalommal. Bécs, üppsala, Prága, Van
couver, Eisleben.

1984- ban: Vidéken 19 alkalommal.
Deák téren 10 alkalommal.
Pesti gyülekezetekben 8 alkalommal.
Külföldön 4 alkalom: Genf, Prága, Bad Oliban, Karlo- 
vy Vary. Ehhez számítsuk hozzá, hogy ez az év a Nagy
gyűlés éve, annak szervezése, lebonyolítása stb.

1985- ben: Vidéki szolgálat 11.
Deák téren 13.
Pesti gyülekezetekben 8.
Külföldön 11. Genf, Bielefeld, Genf, Kanada, USA 
két héten át. Róma, Prága, Genf 11 napon át. Buka
rest, NSZK , Moszkva 1 héten át, Genf. 
összesen 58 vidéki szolgálat, 42 Deák téri, 21 pes

ti gyülekezetekben és 20 külföldi. Ezek között az utolsó gen
fi út alkalmával érte a súlyos betegség. Mindez olyan hallat
lan fizikai és idegi igénybevétel, amit a legkitűnőbb szerve
zet sem hordozhat el tartósan. Ha ehhez még azt a szellemi mun
kát is hozzáveszem, ami a tárgyalásokkal, konferenciákkal e- 
gyüttjár, akkor még nagyobb elismeréssel adózhatunk ennek a 
lendületes munkának, amelyben végül is összeroppant a szerveze
te.

Az egyházkerületi közgyűlés színe elé kerülnek a 
különféle jelentések, amelyek egyházkerületünk három évi mun
káját értékelik. Ezek önmagukért beszélnek. Itt néhány olyan 
vonást szeretnék meghúzni, amelyekre azt hiszem most jobban 
kell figyelnünk.

Ezek az évek, de talán már vagy 10 éve egyre növekvő 
hangsúly esett egyházunkban a külügyi szolgálatra. Ez termé
szetes is volt, hiszen különféle teológiai tanulmányok, hozzá
szólások készültek, és folyt a készülés az LVSZ Nagygyűlésre, 
amely mindennek a csúcsa volt. Ezt követően pedig az új LVSZ 
elnök feladata volt, amint vázoltam, a lendületes külföldi szol
gálat.

Ezek mellett a belső dolgaink, gyülekezeti gondok, 
kissé elhalványultak. Nem volt és az adott helyzetben nem is 
lehetett időt szánni ezekre. Ilyen kérdést vetett fel szinte 
a helyettesítésem első heteitől a lelkészképesítő vizsga ügye. 
Tizenöt fiatal lelkész várt reá és készült rá. Egy ugyan visz- 
szalépett, de 14 várta a terminust és mögöttük ugyanennyi gyü
lekezet várta, mikor választhatja meg lelkészének ezeket a fia
talokat. örömmel jelentem, hogy ezt a gondot meg tudtuk olda
ni és máig a lelkészi oklevelet nyert fiatalokat, csaknem min
det megválasztotta az a gyülekezet, ahol szolgált és már beik
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tatásra is sor került. Az új lelkészt iktató gyülekezetek ö- 
röme átgyűrűzik egész egyházunkra.

Egy másik gondunk, hogyan törekszenek a lelkészek az 
ország peremén lévő szórványokból a központi területek felé.
Ez igen komolyan felveti a lelkészi fizetések arányosításának 
ügyét. Erről volt már évekkel ezelőtt szó, de a tanulmányozás 
szinten megrekedt a kérdés. Most szeretnék ennek a tanulmányo
zásnak lendületet adni, amikor újra felvetem, mert a szórvá
nyokban olyan fizikai megterheléssel munkálkodnak a lelkészek, 
ami egyre több egészségi károsodással jár együtt. Ugyanakkor 
erősen megnövekednek a gépkocsi karbantartási és üzemelési 
költségek is, ami újabb gondokkal tetézi a szórványgyülekeze
tek életét.

Egy harmadik gondunk a lelkészi etika és hivatáshűség 
néhány problémája, ami több egyházmegye jelentéséből kitűnik 
és ami kívánatossá teszi, hogy a lelkészek pásztori gondozásá
nak céljával, hitüket erősítő, lelkész evangélizációk szerve
zése volna kívánatos. Akár területileg kisebb létszámkeretben, 
önkéntes alapon, akár országos keretben. Hiszen ismerjük Luther 
95 tételének 62. tételét: Az egyház. igazi kincse az Isten ke
gyelmének és dicsőségének legszentebb evangéliuma. Ezzel e- 
gyütt talán egy következő gyülekezeti gondunk is megoldódna, 
a gyülekezeteink belső, összetartó közösségi tudatának, csalá
dias melegségének kérdése is. Az egymást hordozó szeretet ma 
egyre fontosabb gyülekezeteink életében, mert ez teszi vonzó
vá a közösségeket.

Szeretném, ha mindenki kihallaná szavaimból, hogy nem 
valamilyen fölényes bírálat, hanem az egyházkerületi közgyű
lés tagjaival való együttgondolkodás felelőssége indít ezek
re a megjegyzésekre, hiszen nem érzem magam sem hivatva, de 
hiányos áttekintésem következtében sem, hogy bíráljak. Mégis 
a felismert problémákban való előbbrelépés úgy látom, egyre 
sürgetőbb.

Jelentésem következő részében az esperesektől kapott 
értékelésekre támaszkodva adok számot az egyes egyházmegyék 
életéről, örömeiről, gondjairól és néhány helyen jövő tervei
ről.
Bács-Kiskun Egyházmegye.

Az esperes jelentése szerint az LVSZ Nagygyűlésének 
pozitív hatása, megélénkült gyülekezeti életben az egész egy
házmegyében meglátszik. Az egyházmegyei presbiteri konferen
ciák, gyülekezeti énekkarok, egyházzenei alkalmak ezt bizo
nyítják. 1985-ben és 1986-ban Kiskőrösön volt az Evangélikus 
Énekkarok Országos találkozója. Több gyülekezetben volt lel
készváltozás és azok nyomán élénkült a gyülekezeti munka.
Négy gyülekezetben növekedett a hitoktatásra járó gyermekek 
száma. A konfirmációra jövő gyermekek aránya 80-85 %-os. Az 
egyházmegye áldozatvállalása jelentősen növekedett. A Nagygyű
lés céljaira mintegy 300.000.- Ft-ot adtak a gyülekezetek, 
de a teológusok és a szeretetintézmények, valamint a Gyüleke
zeti Segély céljaira adott összegek is jelentősek. Megyeszer- 
te emelkedett az úrvacsorázók száma. Jó a kapcsolat a Hazafi
as Népfront szerveivel és a Megyei Tanáccsal is, a lelkészek 
érzik, hogy a hazánk dolga a mi dolgunk is. Mint negatívumot 
említi meg Kisapostag-Dunaújváros nehézségeit, valamint az 
apostagi és bajai gyülekezetek személyi nehézségeit. Fásult
ság és elernyedés is van a lelkészek között.Feladatként lát
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ja a közösségi élet erősítését, az egyházvezetőknek, /felü
gyelő, gondnok/ és a diakóniai munkások képzését, a dunaúj- 
városi szolgálat erősítését, ahol sok rejtőző hívünk van, és 
a Kiskőrösön tervezett szeretetotthon megvalósítását. ' í 
Nyugat-Békési egyházmegye.

örömmel jelenti az új egyházügyi titkár szolgálatát 
Az egyházmegyében megélénkültek a renoválások, ezzel kapcso
latban azt jelenti, hogy a gyülekezetek szívesen adakoznak 
ha értik, hogy mire van szükség. A lelkészlakások felújítá
sa is folyik és az országos gázprogram keretében sok gyüleke
zeti objektum is gázfűtésre tért át. Növekszik a gyülekeze
tekben a lelki munka a gyermek és ifjúság körében is.

Negatívumként értékeli, hogy néhány lelkész magatartá
sa kívánnivalót hagy maga után.
Kelet-Békési egyházmegye.

Nagy örömmel szól a békéscsabai templom felújításá
nak eredményéről, ahol a gyülekezet óriási munkát végzett és 
sokat áldozott. Ugyancsak említi a Luther-jubileum az új éne
keskönyv és az LVSZ Nagygyűlésének a gyülekezetek életében 
megmutatkozó pozitív hatásáról. Sok a renoválás ebben az egy
házmegyében is. A gázbevezetések itt is sok gyülekezetben foly
nak. úgy jellemzi az egyházmegyét, hogy "élnek" a gyülekeze
tek. Hiányzik azonban a gyermekmunka és a hitoktatás. Úgy lát
ja, hogy ebben a megyében egy nemzedék /a középnemzedék/ hiány
zik az egyházban. Ugyancsak riasztónak látja a családi válások 
és az öngyilkosságok nagyon magas számát.

Szeretné javítani az igehirdetések színvonalát, gyüle
kezeti presbiterek számára időnként megyei konferenciát szeret
ne, hogy a feladatokat együtt tárgyalják meg. Imádságban hor
dozza az egyházmegye lelkész! kara a beteg püspököt és az egy
házvezetést.
Csongrád-Szolnoki egyházmegye.

Az esperes örömmel jelenti, hogy van elég lelkészük, 
van szórványgépkocsijuk elegendő mértékben. Emelkedik az úr- 
vacsorázók száma. A diakóniai munkáért való áldozat is növek
vő tendenciát mutat az egyházmegyében. Ugyancsak jó az ifjú 
lelkészek fraternitása. Az új énekeskönyvet megszerették a 
gyülekezetek és a kántorok is szívesen használják, öröm, hogy 
emelkedett ebben a nagyterületű igazi szórvány egyházmegyében 
a keresztelések száma. A Nagygyűlés itt is élénkítő hatású volt 
a gyülekezetekben. Jók a kapcsolatok a szomszéd egyházmegyék
kel. Szívesen tartanak évente többször is közös LMK-t a szom
szédos nagyobb lélekszámú egyházmegyékkel. Jelentős, hogy a 
lelkészek jól érzik magukat ebben a közösségben és szerény ja
vadalmazásuk mellett is, ami a szórványokban jellemző, nem kí
vánkoznak el innen. Hálásak a kapott segítségért, amit a szom
szédoktól, illetve a közegyháztól kaptak.

Sajnálatos a cura pastorális kb. 30 í-os csökkenése.
Ez általában a lelkészek túlterhelésével függ össze. A szórvá
nyokban kevés az úrvacsorázók száma, kevés az új énekeskönyv 
is a szórványokban. Növekednek a gondozás /benzin és gépkocsi 
fenntartás/ és a postaköltségek. Sajnos sem a fóti, sem a gye- 
nesdiási ifjúsági konferenciákra nem mentek fiatalok az egyház
megyéből. Feladatuknak látják az épületeik jobb kihasználását 
és a belső fegyelem erősítését.
Pesti egyházmegye.
Kiemeli dr. Káldy Zoltán püspök úr 1985 novemberében tartott
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budapesti lelkészevangélizációját, amely talán utolsó magyar- 
országi szolgálata volt megbetegedése előtt és megrendült 
szívvel gondolnak annak Isten leikétől való hatására. Utal 
a pesti lelkészek fiatalodásának folyamatára, amely gyors ü- 
temben megy végbe. Jelentős a Deák téri gyülekezet 175 éves 
jubileuma, a Lutheránia nemzetközi szintű szolgálatai. Éled 
a gyermek és ifjúsági munka több gyülekezetben. A Deák téri 
gyülekezetben új módszereit keresik és próbálják a nagyváro
si lelkészi szolgálatnak. Az LVSZ Nagygyűlés itt is serkentő 
hatású volt és hálásak vagyunk érte.

Hiányosságként látja, hogy a gyülekezeti látogatás 
kevés, ennek két gyökere van, egyik a nagy másirányú lekö
töttség, de a megfáradás is. Sok a nem lelkészi munka. Az if
júság néhány gyülekezetből még egyáltalán nem vett részt a 
gyenesi konferenciákon. Az sem jó, hogy több gyülekezetben 
nincs minden évben konfirmáció és ezért még több a lemorzso
lódás .

Nagy feladat előtt áll a rákoskeresztúri gyülekezet, 
ahol a városrekonstrukció keretében a templom és lelkészla
kás környéke kerül sorra.
Pest megyei egyházmegye.

Az LVSZ Nagygyűlés felgyorsította az egyházmegyei gyü
lekezetek belső életét. Ennek néhány jellemzője. Tizenhat é- 
nekkar működik az egyházmegye területén, három olyan gyüleke
zet is van, ahol két énekkar is szolgál. Szépen fejlődik a 
gyermek és az ifjúsági munka és sok gyermek vesz részt a hit
oktatásban is. Az arányszám talán ebben az egyházmegyében a 
legnagyobb. Ugyancsak szépen emelkedik a gyülekezetben az úr
vacsorával élők száma. Sok istentiszteletet tartanak a lelké
szek és a látogatottság mindenütt jó. Általában 5-15 %-os. A 
gyülekezeti áldozatkészség mindenütt jó, de jók a tervezések 
is, mert reális célt tűznek ki és a gyülekezetek értik annak 
szükségességét.

Vannak gondok is. Ilyen például két üres épület, ame
lyeket hasznosítani lehetne Dunakeszin és Mendén. Gond van 
még a gyülekezetek családiasságával.

Szeretnénk ezt erősíteni és a közösséget jobban kiépí
teni, melegebbé tenni, mert erre nagy szükség van. A lelkészi 
fraternitás is bizonyos hiányokat mutat. Inkább csoportok, ba
ráti körök alakulnak, mintsem igazi lelkészi közösség. Az LMK 
alkalmakon is elszaladnak a lelkészek, mintsem testvéri beszél
getést folytatnak.

Az egyházmegyében szeretnénk, ha legalább évi 200.- Ft 
lenne keresőnként az egyházi adó.
Somogy-Zalai egyházmegye.

Azt jelenti az esperese, hogy növekedett a szórványo- 
sodás az egyházmegyében. Tovább szóródott ezen a területen az 
evangélikusság. Ez nagy gond, hiszen eddig is sok nehézséggel 
járt a gondozásuk. Ezzel egyidőben nemzedékváltás is megy vég- 
be az egyházmegyében. Pár éve még a legelöregedettebb megye 

volt és most talán a legfiatalabb lett. Jelzi az esoeres, hogy 
ez sok problémával megy végbe. A szolgálat nehézségeibe dobott 
fiatal lelkészek, akik előtte segédlelkészként nem ismerték 
meg egyházunk adminisztrációs rendjét, de nem tudták megsze- 
rezni a szükséges tapasztalatokat sem, olykor nehezen talál
ják meg a hangot egy-egy gyülekezetben és ez nehézségeket okoz. 

Jó azonban, hogy a lelkészi fraternitás egészséges a megyében,
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és ez sok nehézséget felold.
Úgy látja a megye esperese, hogy az istentiszteletek mellett 
nincs gyülekezeti csoportmunka, amely modern eszközökkel kö
zösséget formáló erővé lehetne.
Hiányosságnak látja, hogy Kaposvár, Nagykanizsa és Lelle mel
lett a többi gyülekezetben hiányos a pásztori munkának a láto
gatásokban mutatkozó szolgálata. A közegyházi tudat erősíté
se sem történik meg mindenütt. Helyesnek látná a laikus mun
kások szolgálatba állítását.
Tolna-Baranyai egyházmegye.

Fontosnak látja az esperes az egyházmegyei közösség 
erősítését, amely egymás erősítésére is hasznos. Ugyancsak az 
információ áramlást, hogy ne hamis információk keringjenek.

Ebben az egyházmegyében emlékeztek meg Buda visszafog
lalásának 300 éves évfordulójától és utaltak annak egyháztör
ténelmi jelentőségére, hiszen közvetlen utána jelent meg az 
Explanatio Leopoldini, amely hosszú időre megszabta a protes
tánsok jogfosztásának útját, és óriási veszteséget okozott e- 
vangélikus egyházunknak. Ebben az egyházmegyében egy sor 200 
éves templom jubileumot ünnepelhettünk. Ez lévén a legtöbbje 
kitelepített német gyülekezet, olyan ünnepélyeket jelentett, 
ahol sokszázan jöttek vissza a régi templom ünnepére. Ez jelen
tős adakozást jelentett, egy sor épületünk renoválását és min
denütt több száz ember úrvacsorázását és ebben kiengesztelő- 
dést. Ezt rendkívül fontos eseménynek értékeli.

Ugyancsak ebben az egyházmegyében határmenti kapcso
lat alakult ki az ausztriai steiermarki szuperintendenciával 
és a jugoszláviai szlovén esperességgel. Ennek a testvéri kap
csolatnak kölcsönösen sok áldását tapasztalhatták meg. öröm 
az ifjúsági munka éledése a megyében. Az egyházmegye határo
zatot hozott, hogy a gyülekezetekben minimálisan 300.- Ft le
gyen az egyházi járulék kereső egyháztagonként. Az egyházme
gye két gyülekezete intenzív finn-magyar testvérgyülekezeti 
kapcsolatot tart fenn és ennek sok áldásáról számolnak be.

Hiányosság, hogy a szórványhelyzet sok szolgálata mi
att - a lelkészek erre hivatkoznak - lazul az adminisztrációs 
fegyelem, főként a jelentések beküldésénél. Sajnos két beteg 
lelkésze is van, akik nyugdíjazásukat kérték és az ezek he
lyetti szolgálat is növeli a gondokat.

Az egyházmegye fiatalítása átgondoltan folyik és köz
ben szeretnék ennek a nagymultú egyházmegyének sajátos színét, 
a hagyományok ápolásával megtartani.

Ezek az esperesi jelentések színes képet bontakoztat
nak ki egyházkerületünk életéről, benne a gyülekezetek életé
ről. Úgy tűnik, hogy ez a színes kép az élet jele, és ezt nagy 
nyomatékkai mondom.

Jelentésem végére értem. Tudatában vagyok, hogy az egy
házkerületünk munkáját nem lehet heti két napban elvégezni. Ez 
a mai helyzet szükséghelyzet. Ezért nem lehet ezt a jelentést 
sem úgy mérni, mint korábban az egyházkerületünk Püspökének je
lentéseit. Ennek tudatával kérem, fogadja el az egyházkerület 
ezt a szerényebb jelentést.

Befejezésül szeretném a köszönet szavát elmondani.
Dr. Nagy Gyula püspök úr felé, aki sok szeretettel ta

nácsolt és segített az ismeretlen helyzetben.
Köszönöm az ugyancsak helyettes elnöktársamnak Szilá-
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gyi Bélának, hogy megoszthattam vele gondjaim terhét. Köszö
nöm az Országos Egyház munkatársainak, különösen is dr. Kar- 
ner Ágostonnak és Szemerei Zoltánnak tanácsolását.

Köszönöm az Esperes testvéreknek a segítségét és je
lentését, amelyet munkámban felhasználhattam. Különösen is 
Keveházi László és Tóth-Szöllős Mihály testvéreimnek, hogy 
megoszthattam velük a gyülekezetekben végzett szolgálataim 
egy részét.

Köszönöm az Állami Egyházügyi Hivatal Elnökének és 
munkatársainak bizalmát, segítókészségét, amellyel munkámban 
fel nem becsülhető támogatást, segítséget nyújtottak és gond
jainkat magukra vették.

Köszönöm most már felsorolás nélkül mindazoknak, akik 
a mai közgyűlést jelentésükkel, munkájukkal segítették.

Végül köszönöm Friedrich Lajosné hivatali munkáját, 
aki pontos ügyvitelével segített tájékozódni a korábbi ügyek
ben és így sokat segített abban, hogy a heti két napi buda
pesti tartózkodásom, egy-egy hét feladatait tette elvégezhe
tővé.

Isten iránti hálával zárom jelentésemet, Ő adott e- 
rőt, hogy munkámat elvégezhettem, Ő felelt imádságomra és ta
nácsolt Leikével, Ő adja most bocsánatát, ha valamit elhibáz
tam és irgalmával takarja be fogyatkozásomat.

Sólyom Károly 
püspökhelyettes
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TANULMÁNY

Az etikai nevelés módszerei
Pedagógusként szerzett tapasztalataimat az etikai 

nevelésben azzal a szándékkal szeretném - a teljesség igénye 
nélkül - közreadni, hogy a lelkészek oly nélkülözhetetlen 
ifjúsági nevelőmunkájához esetleg segítséget nyújthatok méq 
akkor is, ha tevékenységemet nem a biblikus, keresztyén er
kölcs elvei, normái, értékrendszere alapállásából folytattam 
a 6-10 éves korú gyermekek között. Ismeretes, hogy az utóbbi 
években az ifjúság erkölcsi nevelésének kérdései a közvéle
mény figyelmének középpontjába kerültek.

Tudjuk, hogy az iskolák jelenlegi tantervei nem ír
ják elő az erkölcs, mint tantárgy oktatását, s gyakorlatilag 
a felszabadulás utáni évektől napjainkig nem folyt rendszere
zett erkölcstanítás oktatási intézményeinkben. Sokan még ma 
is tagadják ennek szükségességét. Pedig már Makarenko is így 
írt: "Gyakorlatom során arra a meggyőződésre jutottam, hogy 
számunkra is nélkülözhetetlen az erkölcselmélet. De ilyen 
tantárgy nincs mai iskoláinkban. Meggyőződésem, hogy... fel
tétlenül el fogunk jutni az erkölcstan ilyen formájáig." Far
kas Endre: Erkölcs, érték, nevelés című könyvében veti fel, 
hogy szükség van-e egy ún. szocialista tízparancsolat kidolgo
zására a nevelés hatásfokának növelése szempontjából. A kér
désre azt a választ adja, hogy a rendszerezés szükséges, de a 
kódexizálás gyöngéjét abban látja, hogy ekkor egybemosódhatnak 
eszmék, elvek, normák, szabályok. Azt tanácsolja, hogy a neve
lési gyakorlat maga alakítsa ki saját logikájára épülő rend
szerét.

Etikai nevelőmunkánkban a kísérletvezető dr. Bíró 
Katalinnal egyetértésben rendkívül fontosnak tartottuk a ha
tározott, világos célkitűzéseket. Differenciált erkölcsi ér
tékmérce kialakítása segítségével célunk olyan közösségi irá
nyultságú személyiség kialakítása volt, akinek életét fokoza
tosan belsővé váló, társadalmilag értékes életcélok irányít
ják. Ehhez kerestük a 6-10 éves gyermekek életkori sajátossá
gaihoz leginkább alkalmazkodó módszereket.

Az erkölcsi fogalmak, normák, szabályok megismerte
tését a tapasztalás, a tudatosítás és a gyakorlás hármas egy- 
ségében végeztük. A gyermekek meglévő erkölcsi tapasztalatai- 
ból indultunk ki, ezt bővítettük tudatos tapasztalatszerzés
sel, majd a tudatosítási fázisban rendszerezésre, általánosí
tásra került sor, hogy a spontaneitás szintjéről felemelked
jenek a gyermekek. A gyakorlás, alkalmazás lehetőségeinek biz
tosításával azt a hibát szerettük volna elkerülni, ami gyakori 
vád a nevelés eredményeinek értékelésekor, hogy a gyermekek 
tudják, ismerik a helyes és helytelen magatartási módokat, s 
tetteikben mégsem a pozitív normákat érvényesítik.

Kiindulópontnak tekintettük, hogy a 6-10 éves gyer
mekek az erkölcsi jelenségeket elsősorban szemléleti úton, 
konkrét helyzetekben ismerheti fel, valamint azt, hogy reagá
lásaikra jellemző az érzelmek erős dominanciája, ezért az em
beri viszonylatok rendszereiben jelöltük ki a tájékozódási Pon-
tokát az erkölcsi értékek vonatkozásában. E viszonyrendszerek
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vKvetkezők voltak: személyi viszonyok/egyénekhez, közössé- 
a önmagához kapcsolódó “viszonyok/, tevékenységi viszo-

/tanulás, munka, játék, sport stb./, tárgyi viszonyok 
’/h sználati tárgyak, a köztulajdon tárgyai, természeti környe- 

tb j ' elvont értékekhez, eszmékhez kapcsolódó viszonyok 
/l igazságosság, emberiesség, hazafiság stb./ E viszonyla
tok ‘alapján konkrét erkölcsi helyzeteket tártunk a gyermekek 
lé pozitívakat és nevagívakat egyaránt. Az előbbieket főként 

® azonosulási tendenciák fokozására, s mindkét pólust az e- 
lemző, összehasonlító, értékelő, döntési és állásfoglalási 
készség fejlesztésére■Munkánk során arra próbáltuk szoktatni a gyermekeket, 
hoav ítéleteik, cselekvéseik előtt elemezzék a konkrét körül-

fűnk,thogy az erkölcsileg értékelhető megnyilvánulásokat min
dig á maguk konkrét összefüggéséiben vizsgáljuk meg.

Alapvető kérdés lehet, hogy mivel motiváltuk a gyerme
keket a helyes, pozitív viselkedésre, hiszen tudjuk, hogy az 
értelemre hatva sokszor nem érhetünk el maradandó eredményeket.
A kisgyermekek érzelmektől erősen irányított cselekvéseinek, 
reagálásainak tudatában voltunk. Tekintetbe vettük továbbá 
azt, hogy ún. heteronóm /nem autonóm/ erkölcsi beállítottság 
jellemző rájuk, vagyis az, hogy a szeretett, tisztelt személy
nek gyakran értelmi belátás nélkül is elfogadják utasításait, 
kéréseit. Igyekeztünk tehát személyes ragaszkodásukat kiépíte
ni, ápolni. Emellett az empátiára való készség kifejlesztését 
is kitűztük célul. Míg a közösségi irányultság és célok szép
ségét még nem voltak képesek önállóan /autonóm módon/ belátni, 
egyéni, személyes tapasztalatukra hívtuk fel a figyelmüket, mi
szerint egy-egy esetnél emlékeztettük őket hasonló élményeik
re, vagy felszólítottuk őket arra, hogy próbálják beleképzelni 
magukat valamely pozitív vagy negatív szituációban lévő tár
suk helyzetébe. Gyakorlatilag azokat a Szentírásban föllelhe
tő szavakat alkalmaztuk motiválásukra, hogy "Amit akartok azért, 
hogy az emberek tiveletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cse- 
lekedjétek azokkal".

Munkánk megkezdése előtt tájékozódásra volt szükség a 
gyermekek erkölcsi fogalom-, norma- és szabályismeretének, íté
letalkotási készségének helyzetéről, amit felmérések segítsé- 
gével el is végeztünk. Az erkölcsi fogalmak ismeretét eszkö”- 
]ellegű, de alapvető feltételnek tartottuk, melynek hiányában 
.^ás tartalmi értelmezések, helytelen problémafelismerés, íté- 
e alkotás jöhet létre. Felméréseink bizonyították, hogy a 
gyermekek szegényes és bizonytalan erkölcsi fogalmi szókincs- 
k*e ir®nd®lkeznek. Fejlesztő munkánkban kitűztük célul e szó-

n°velését. Abból indultunk ki, hogy bizonyos erkölcsi 
? ^ 2 nságok.gyakran cselekvésekben fejeződnek ki, míg az is- 

ra or, megnyilvánulások, tevékenységek az erkölcsi tulaidonság- 
ölvan9ofn?ki.k̂ Vetlceztetn'i'' 6 éves gyermekeknek képsorozaton tív 4 c eiekvéseket, viszonyulásokat jelenítettünk meg /pozi- 
is él v^ tozatokat/, amik erkölcsi tulajdonságként
nak. /seo/^v4hat6k‘ ,.például: Egy gyermek törülget édesanyjá- 
gyermek ’ e9yüttérző, szorgos/ Az édesanya mosogat, a
kislánvnav kdnye -̂mesen nézi a tv-t. /lusta, közömbös/ Egy 

iborultak a tanszerei a táskából, társai nevetve
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nézik, /kárörvendők/ A pajtások segítenek összeszedni a tan
szereket. /együttérzőek, segítőkészek/ Egy fiú megfelezi tár
sával az uzsonnát, /jószívű, önzetlen/ Egy gyermek sóvárogva 
nézi, hogy szomszédja jóízűen eszik, mert 6 nem hozott enni
valót, de társa nem ad neki. /önző, irigy/stb. A képekkel 
csoportosítási gyakorlatokat is végeztettünk. Először a he
lyesnek illetve a helytelennek tartott cselekvéseket válogat
ták külön a gyermekek. Megkerestettük az egyes tevékenységek 
ellenkezőjét, ellentétpárokat alkottattunk. Csoportba rendez- 
tettük azokat a képeket, amelyek pl. szófogadó, segítőkész, 
hanyag, barátságos stb. gyermekeket ábrázoltak. Az egyes tu
lajdonságokat dramatizálással, bábozással, mesék, irodalmi al
kotások segítségével tettük szemléletessé. Felhasználtuk a 
gyermekek között megtörtént eseteket is. Másik feladattípusunk 
az erkölcsi tulajdonságról a várható cselekvésre való követ
keztetés /konkrétizálás/ volt. Ilyen és hasonló kérdéseket 
tettünk fel: Pl.: Hogyan viselkedik egy udvarias gyermek a 
közlekedési eszközökön? Mit tesz egy megbízható fiú, aki meg
ígérte pajtásának, hogy segít gyakorolni a matematikát, a szom
szédból pedig mozijegyet kínálnak neki? Hogyan cselekszik egy 
szorgalmas gyerek, ha az olvasás nehezen megy neki, társai 
pedig játszani hívják? Hogyan tanul, aki szórakozott, játékos? 
Aki elbizakodott? Aki gondos, alapos? Mit mond egy hazug leány, 
aki elkésett valahonnan? stb.

9-10 évesek között szóban vagy írásban elsősorban ellen
őrző jelleggel végeztettünk erkölcsi fogalomismereti gyakorla
tokat. Az előbb említetteken kívül egyéni vagy csoportos gyűj
tőmunkákat is adtunk. Pl.: Írjátok le, mi jellemzi szerintetek 
a jó barátot? - Milyen tulajdonságokat tudtok felsorolni, ami
ket szüléitekkel, nevelőkkel, más felnőttekkel kapcsolatban 
érvényesíteni szükséges? - Milyen az, akinek a munkához való 
viszonya nem jó? - A hazával kapcsolatban milyen tulajdonsá
gokat ismertek? stb.

Az erkölcsi norma- és szabályismeretet Ítéletalkotási 
gyakorlatokkal ellenőriztük, fejlesztettük. Eleinte egyszerű, 
rövid, később összetettebb példahelyzeteket mondtunk, ábrázol
tunk, melyekről a gyermekeknek véleményt kellett mondani. A 
kicsiknél kedvelt volt a "tetszik-nem tetszik" típusú gyakor
latunk. Különböző módokon jelezhették véleményüket. Ha tetszik: 
taps, kézfeltartás, ha nem tetszik: lehajlás a padra, dobban- 
tás stb. Pl.: J. segíti vinni nagymama kosarát. - P. önként 
összeszedte a szemetet a padok alatt. - Z. és T. szívesen köl
csönadják egymásnak játékaikat. - S. gyakran gorombáskodik tár
saival. stb. Előfordult, hogy megadott témákban analóg törté
neteket kértünk a gyerekektől. Pl.: Mondjatok olyan eseteket, 
amikben a gyermekek nem fogadnak szót szüleiknek! Mondjatok 
példákat arra, amikor valaki őszintén bevallja, hogy hibázott!
- Meséljetek olyan gyerekekről, akik a játékban összeférhetet
lenek!

összehasonlításokra, példák rangsorolására is nyújtot
tunk lehetőséget. - Ki az, aki szerintetek nagyobb kárt oko
zott? - Cs. tönkretett egy utcai telefont. - Z. elrongálta 
szép új tollát. - P. leszakította társa köpenyének zsebét. - 
K. fegyelmezetlensége miatt virágcserepeket tört össze a te
remben. E példákban a sorrendet aszerint állapíthatták meg, 
hogy a kár nagyobb közösség, egyén vagy önmaga számára követ
kezett be. Más szempontok is szerepeltek az összehasonlítások
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alapjaként. Pl. sorrend a cselekvés indítéka szerint, az oko
zott kár nagysága szerint, stb.

9-10 éveseknek több olyan példát adtunk, ahol két vagy 
több norma vagy szabály között kellett választaniuk, s ez konf
liktushelyzetet teremtett. Pl.: Két testvér ajándékot készít 
szüleinek karácsonyra. Az édesanya kérdésére, hogy mit csinál
nak, a nagyobbik kitalál valamit, /titoktartás, hazugság/ - 
V. megígérte beteg barátjának, hogy meglátogatja délután. Ta
nítója megkéri, hogy jöjjön vissza tanítás után és segítsen 
díszíteni a tantermet farsangra. /ígéret, beteglátogatás, kö
zösségi munka/

A gyermekek ítéletalkotásait aszerint értékelhetjük é- 
rettebbnek, ha véleményükben hivatkoznak valamilyen erkölcsi 
normára, szabályra, a tett motívumaira, közelebbi vagy távo
labbi következményre, tanácsot adnak vagy tanulságot vonnak 
le az esetből. Fejletlenebb szinten egyszerű ténymegállapí
tást vagy az erkölcsi probléma meg nem értését tapasztalhatjuk.

Fontosnak tartottuk, hogy ráneveljük a gyerekeket arra, 
hogy ítéleteikben, döntéseikben vegyék figyelembe az előzmé
nyeket, körülményeket. Példákkal illusztráltuk, hogy megvál
toztatjuk véleményünket, ha megtudjuk, hogy B. ötös dolgozatá
nak eredménye úgy született, hogy szomszédjáról leste le a 
megoldásokat. Másként ítéljük meg, ha kiderül, hogy valaki 
azért késett el az iskolából, mert lustálkodott, vagy mert el
bámészkodott az utcán, vagy útközben elkísért egy vak embert, 
vagy orvosért kellett mennie beteg testvérének. Bemutattunk 
képeket s ezekhez elképzeltettük az előzményeket. Pl.: össze
tört tányérok hevernek az ebédlőben. A gyermekek elmondták, 
hogy ezt okozhatta szeleskedés, fegyelmezetlenség, de lehetett 
véletlen botlás, ügyetlen segítőkészség vagy meg.is lökhette 
valaki a kislányt, aki a tányérokat kivitte. Diaképeink olyan 
helyzeteket ábrázoltak, amiknek előzményei alapján ellenkezőjé
re változhat a véleményünk. Pl: Egy fiú odaadja a rollert a 
kisebbnek. Előzmény: előtte erőszakkal vette el tőle. - Taní
tójukat virággal köszöntik a pajtások. Előzmény: a park virá
gait tépték le. - Vásárol egy kislány. Előzmény: nem akart el
menni, feleselt, durcáskodott előtte. A tárgyak, használati 
eszközök, a köztulajdon megbecsülésére annak segítségével is 
próbáltunk nevelni, hogy előzményként átgondoltattuk, elkép- 
zeltettük, milyen és mennyi munkával készülhet egy pad, egy 
füzet, a köpeny, az iskolaépület, a játszótér, a baba stb.
Móra Ferenc: Három Matyi c. novellájának elolvasása után ki
emeltük azt a részletet, hogy Matyi tanulmányi eredményei 
leromlottak, sőt egyszer egy órán el is aludt. A gyermekek 
fölismerték, hogy tulajdonképpen a tanító bácsi is meggyőző
dött a kisfiú viselkedésének előzményéről /arról, hogy éjje
lenként kenyeret sütött/ és így mindenkinek megváltozott róla 
a véleménye.

Alapvetőnek tartottuk, hogy az erkölcsi tettek viszo
nyulások értékelésénél, megválasztásánál átgondoltassuk, ele- 
meztessük a kiváltó, irányító motívumokat, szándékokat. Ezek 
felismeréséhez, figyelembe vételéhez már szükség van bizonyos 
fokú problémaérzékenységre, empátiás készségre, következteté
si tapasztalatokra. Következő példáinkban azt szeretnénk ér
zékeltetni, hogy ugyanaz a cselekvés miként eshet más elbírá
lás alá, ha annak indítékai szerint minősítjük. - Cs. meg 
akarja lepni édesanyját, örömet akar szerezni. Porszívózik,
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port törül, de a nagy sietségben leveri a vázát, az összetö
rik, s a víz a szőnyegre folyik. - J. egy délután szokatlanul 
szorgalmas, segítőkész. Vásárol, mosogat, rendet tesz a szobá
jában. Anyukája nem győzi dicsérni. Este J. megszólal: - Anyu, 
ugye most már megveszitek azt a kerékpárt, amit tegnap láttunk 
a kirakatban. - Z. is segít, szorgoskodik. Később azonban elő
hozza az ellenőrzőjét egy intővel. - P. rendezgeti a szobáját, 
s közben magában duzzog, zsörtölődik, mert édesapja többször 
megkérte, majd erélyesen ráparancsolt, hogy kezdjen a munká
hoz. Nyilvánvaló, hogy az indítékok alapján a legpozitívabb 
értékelést annak a gyermeknek a cselekedete kaphatta, aki jó 
szándékkal, egyszerűen csak örömet akart okozni, bár eközben 
véletlenül kárt tett. A többi szereplő is segített, de egyikük 
a kerékpár reményében, érdekből, a másik az intőt kívánta el
lensúlyozni, s az utóbbi kényszerítésre dolgozott. Figyelem
re méltó az első eset azért is, mivel a mindennapi életben 
gyakran előfordul, hogy a jó szándék még nem feltétlenül ve
zet pozitív következményekhez. Okozhatja ezt valami váratlan 
körülmény, vagy a végrehajtás módjának, eszközeinek megválasz
tása lehet hibás. Pl. van, aki úgy gondolja, hogy az az igazi 
segítség, ha elvégezzük mások helyett a munkát vagy feladatot. 
Ennek eredménye a megsegített önállótlansága, tehetetlensége 
lesz. Van, amikor erőnket, képességeinket meghaladó feladatra 
vállalkozunk, s ez jóakaratunk ellenére sem sikerül.

A hazugság és igazmondás problematikája is sok példánk
ban szerepelt. A dicsekvés, a félelem, a gyávaság is lehet in
dítéka a hazugságnak, de történhet tapintatból, titoktartás
ból sőt szeretetből is, mint arra szép példát szolgáltat Móra 
F.: Mindennapi kenyerünk c. elbeszélése. Ugyanakkor az igaz
mondást is irányíthatják negatív motívumok, pl. az árulkodást, 
a megszégyenítő, bántó, sértő igazmondást, az árulást stb. 
Sajnos sok tartalmi kérdésre itt nincs mód részletesebben ki
térni .

Említettük már a tettek, megnyilvánulások következmé
nyeit, mint az értékelés, megítélés egyik meghatározó elemét. 
Tapasztalatunk, hogy ezek elképzelésére, mérlegelésére szok
tatni, nevelni kell, mivel ez nemcsak 6-10 évesekre, hanem 
nagyobb, idősebb korosztályokra sem jellemző. Ezen a téren 
nagyon sok tennivalónk van, hogy a tudatos körültekintés, e- 
lőrelátás, átgondolás segítségével elkerülhetővé tegyünk szá
mos kedvezőtlen hatást, kellemetlenséget, fájdalmat esetleg 
helyrehozhatatlan eseményt is, kiküszöbölhessük az ösztönös, 
meggondolatlan emberi magatartást. Ugyanakkor váljunk képessé 
olyan pozitív távlatok belátására is, amik erőfeszítéseket, 
pillanatnyi kényelemszeretetünk feladását követelhetik tő
lünk a jelenben. A képzelet fejlesztését, a el
gondolását tették lehetővé azok a feladataink, amik rövid tör
ténetek, mesék folytatását, befejezését bízták a tanulókra. 
Megtörtént, hogy rajzban, dramatizálással vagy bábozással kér
tük a megoldást. A 6-10 évesekhez közelálló és a következmé
nyek keresésére alkalmas téma a szófogadás és szófogadatlanság. 
Tudjuk, hogy a gyermekek gyakran nem fogadják meg a felnőttek 
jótanácsait, s ennek oka jelenre orientált és érzelmektől e- 
rősen befolyásolt személyiségük mellett az, hogy nem látják és 
nem gondolják át tetteik következményeit. Fölidéztettük velük, 
hogy milyen tanácsokat szoktak kapni szüleiktől az utcai köz
lekedéssel, tanulással, öltözködéssel, pihenéssel, tisztálko
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dással stb.-vel kapcsolatban. Ezt követően elmondattuk, hogy 
mi történhet, ha nem szívlelik meg a felnőttek útmutatásait. 
Témáink között szerepelt a pontos és pontatlan, az időben és 
késlekedve végzett munka, a károkozás, a hazugság, a lopás 
és egyéb erkölcsileg értékelhető szituációban keletkező kö
vetkezmények vizsgálata. Fokozatosan ráirányítottuk a gyer
mekek figyelmét a közelebbi következményekről a távolabbiak- 
ra. Viszonylag könnyen jelölik meg a kicsik a tettet követő 
közeli következményeket, pl. a büntetést vagy dicséretet, a- 
nyagi kárt, balesetet, kellemes vagy kellemetlen élményt, ö- 
römet, bánatot, megelégedettséget stb.-t. De nem ilyen termé
szetes számukra egy-egy cselekvés távolabbi hatása, esetleg 
jellemépítő vagy jellemkárosíté következménye. Pl. B., ha nem 
készül az órákra, mulasztásai következtében nem érti meg a so
ron következő tananyagot sem, majd pedig csak többszörös erő
feszítésekkel pótolhatja a hiányokat. Megesik, hogy valaki 
csal a játékban vagy a dolgozatírásnál, s ez nem derül ki, mi
re felbátorodva többször is megkísérli, s a csalás szokásává, 
majd jellemvonásává válik. Ugyanez lehetséges a hazugságnál, 
lopásnál is. A rendszeres, gondos feladatvégzés lelkiismere
tessé, kötelességtudóvá formálja a jellemet, a gondatlanul, 
hanyagul végzett munka a felelőtlenség, nemtörődömség tulaj
donságát alakítja ki.

Beszéltünk példáinkban a javítható, részben helyrehoz
ható és a helyrehozhatatlan következményekről is. Kiemelten 
törekedtünk a következmények vizsgálatára azért is, mert mint 
arra már utaltunk, a jó szándék, pozitív indítékok nyomán is 
keletkezhetnek nem kívánt, negatív következmények.

A tapasztalatszerzés, a tudatosítás és a gyakorlás te
vékenységi formái között még röviden meg szeretném említeni a 
csoportos tevékenykedtetés alkalmazásának jelentőségét. A cso
portmunka hatékonysága abban rejlik, hogy ekkor a gyermekek o- 
lyan konkrét szituációba kerülnek, amelyben alkalmazniuk kell 
azokat a közösségi normákat, szabályokat, amikről beszélgeté
seik, elemzéseik során hallottak; olyan kényszerítő helyzetet 
teremt a csoportban végzett feladat, melyben a sikeres tevé
kenység feltétele az összehangolt közös cselekvés, de az e- 
redményt a csoport tagjainak egyéni munkája is közvetlenül be
folyásolja. Együttműködésre, alkalmazkodásra, segítőkészségre, 
munkamegosztásra, fegyelmezettségre, a társak véleményének a 
tiszteletben tartására van szükség. A csoportmunka értékelé
sénél is e szempontokra kell kitérni. 6-8 évesek között aján
latos kezdetben csoportos játékokat szervezni. Sok eszközzel 
vagy eszköz nélkül játszható közös játékot gyűjtöttünk. Sző
re vozta tó és ösztönző, kellő mértékletességgel, a játékos ver
sengés Több alkalommal behozták a gyermekek kedvenc társasjá
tékukat, s csoportokban kipróbálták ezeket. Nagyon szerették 
a csoportok közötti "Ország-város" vetélkedőt is. Munkatevé
kenységekben is fokozatosan bevezettük a csoportmunkát. Egy-egy 
csoportra bíztuk pl. az udvar egy részének gondozását, a te
rem alapos kitakarítását. A felelősök munkája is csoportok kö
zött oszlott meg. /Tisztaság, ebédlő, fegyelem, szekrényfele
lősök stb./ 8-10 évesek között emlékezetes volt, amikor egy- 
egy témát csoportfoglalkozás útján dolgoztunk fel a tanulás 
során.

Munkánkban rendszeresen törekedtünk irodalmi, zenei 
és képzőművészeti alkotások fölhasználására is. Az esztétikai
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és etikai értékek gyakori összekapcsolódása révén a művészi 
alkotások más eszközökkel szinte elérhetetlen meggyőződés- 
formáló erőt nyújtanak.

Nemrég a Confessio című református folyóirat ezt a 
körkérdést tette föl: Milyen erkölcsöt tanítana ifjúságunk
nak? Ki-ki meggyőződése szerint válaszolt; keresztyén vagy 
szocialista erkölcsöt, s legtöbben azt az álláspontot képvi
selték, hogy az erkölcs tanítására szükség van. Megkockázta
tom azt a kijelentést, /ami talán az etikai kísérlet vázlatos 
ismertetése alapján is kitűnt/, hogy számomra a keresztyén és 
szocialista erkölcs nem két egymással szembenálló, hanem na
gyon is sok rokon vonást, hasonlóságot, sőt azonosságot is mu
tató tudatforma. Éppen ezért bátorkodtam lelkészek számára is 
bemutatni próbálkozásainkat, mert meggyőződésem, hogy az ifjú
ság eredményes erkölcsi nevelése érdekében ki kell cserélnünk 
tapasztalatainkat, s meg kell keresnünk azokat a közös ponto
kat, célokat, módszereket, amikben együttműködésünk gyümölcsö
ző lehet. 

Horváth Gabriella

)
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Igehirdető műhelye

A kereszt a gyülekezet életében
Böjti igehirdetés sorozat

"Hittel nézek keresztfádra" - énekeljük böjtben. 
Csakugyan: ez a verssor, ez a néhány szó böjt szívét tárja 
fel, a centrum felé mutat. Sok helyen tartjuk még a passió 
istentiszteleteket, ezeken különösen is, de böjtben egyébként 
is - virágvasárnaptól nagypéntekig - végigjárjuk Jézus szenve
désének útját gondolkozva annak okán és gyümölcsén is imádkoz
va. Ez lényegében "böjt homiletikuma". Mindez valóban szüksé
ges, enélkül a böjti időszak csak üres forma. Ebben az eszten
dőben azonban, akik ezt a sorozatot elolvassák, annak átgondo
lását és prédikálását vállalják, azokkal nemcsak és nem egy
szerűen Jézus szenvedéstörténetét gondoljuk végig. Ezért van, 
hogy az alapigék - egyetlen kivételével - nem az evangéliumok
ból valók. Lehetne azt is mondani, hogy témánk: a kereszt Pál 
leveleiben, igehirdetésében, teológiájában. Legalábbis néhány 
- jellemző - részlet abból. Mondhatnánk: azt igyekszünk végig
gondolni, ahogyan Pál értelmezte a kereszt eseményét. Azt, ami 
a kereszt gyümölcse, vagy ami abból hitünkre, életünkre vonat
kozik. És innen nézve talán még világosabb, ami egyébként az 
evangéliumokban is döntő: virágvasárnaptól nagypéntekig - ez 
rövidített út, kevés. Az út húsvétig vezet, a nyitott sírig 
böjtben is. Sőt, Pál leveleiben igazán világos, hogy amikor a 
keresztről beszél, ő akkor is Feltámadottra gondol. Szinte 
azt lehetne mondani: az igazi út számunkra a nyitott sírnál 
kezdődik, és onnan vezet visszafelé. A kereszt jelentősége i- 
gazán húsvét fényében ragyog fel. És így.lesz világos a soro
zat elé írt összefoglaló cím is. Nem egyszerűen arról van te
hát szó, mit jelentett a kereszt Pálnak, vagy a teológiájában. 
Arról van szó: mit jelent a Feltámadott váltságműve, keresztje 
a gyülekezet életében. Pál nem egyszerűen önmaga számára akar
ta tisztázni a kereszt páratlan eseményét, hanem leveleiben 
azt hirdette meg: mit jelent az a gyülekezeteknek.

Ez a sorozat akkor lesz gyümölcsöző, ha ki-ki a 
maga gyülekeztében végiggondolja: mit jelent a kereszt a gyü
lekezet életében, jelent-e valamit gyülekezeti tagjaink számá
ra? Ugyanakkor azt próbáljuk meghirdetni: mit kellene jelent
sen, vagy mit jelenthet a mai gyülekezet életében Krisztus ke
resztje. Isten tegye áldottá az idei böjti időt, hogy legyen a 
Feltámadott műve naggyá, a kereszt "drága, szent keresztté", 
és le is tudjuk vonni annak konzekvenciáit, hogy valóban mit 
jelent a kereszt a gyülekezet életében.

I.
A KERESZT: BOCSÁNATUNK

"Eltörölte az... adóslevelet... odaszegezve a ke
resztfára. "
Textus: Kol. 2,13-15. /Lekció: Mt 18,21-35./

Igénk az eladósodott emberről szól. Milyen szomo
rú szó: eladósodott ember. Pedig közöttünk élnek, s esetleg az 
egyik rést egy másik hitellel tömnek be, szinte reménytelen a
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helyzetük. Mai hitel-világunk szinte csábit is ilyenre. De ma 
már tudunk sajnos eladósodott országról is. És egyre több van 
ilyen is, helyzetük nem könnyű. Sőt talán lassan-lassan eladó
sodott földrészről is beszélhetünk. S ha így nézzük: világunk 
nagy része egyre inkább eladósodik. Súlyos kérdés ez, kérdés: 
van-e kiút.

Igénk is eladósodásról beszél. Csakhogy itt nem pénz
ről van szó, hanem másról. És nem egymásnak tartozunk, hanem 
Istennek. Neki tartozunk életünk minden percével. S ha nem 
úgy élünk, nő az adósságunk, súlyosbodnak bűneink. Mi azzal 
tartozunk Urunknak, hogy akaratát teljesítsük. Gondolhatunk a 
10 parancsolatra, de emlékezhetünk annak nagyszerű jézusi ösz- 
szefoglalására, a szeretet nagy parancsára. Ha nem így élünk - 
s mennyire nem így élünk! - csak növekszik, súlyosbodik adós
ságunk .

Tudva, vagy tudatlanul, de mennyit vétkezünk Isten el
len. Napról-napra, évről évre, egyre inkább eladósodunk. S ezt 
nem tudjuk "megfizetni", kiegyenlíteni, semmink nincs, sem ér
demünk, sem "jócselekedeteink", csak és egyedül adósságunk. 
Milyen szánandó az adós szolga kérése: "Légy türelemmel és min
dent megfizetek." S ha egyszer Urunk behajtja rajtunk?

De hála Istennek, szél igénk az adósságot elengedő Or
ról is. Az adóslevél súlyos és terhelő, letagadhatatlan bizonyí
ték. A régi világban is beperelhette az adóslevél alapján a 
hitelező adósát. Ilyenkor a bíró megidézte. Felolvasták az a- 
dóslevelet tételről tételre. Ha nem tudta egyenlíteni, akkor 
börtönbe is kerülhetett, még reménytelenebb helyzetbe, hiszen 
ott még kevesebb remény maradt, ha maradt. Ha ki tudta vala
hogy egyenlíteni, valami módon rendeződött az adósság, akkor 
a bíró átszúrta az adóslevelet, az átszúrt adóslevél érvény
telenné vált. Talán még egy hirdetőoszlopra is felszögezték 
átszúrva, hogy mindenki lássa.

Ez az eljárás, ez a gondolat van igénk mögött. Sőt, 
az a tény, hogy a legreménytelenebb eladósodott helyzetben, a 
mi Bírónk nem börtönt kívánt nekünk, hanem átszúrta az adósle
velet, az nem érvényes többé. De még többet kell mondanunk: 
őmaga vállalta adósságunk rendezését, s nem kincset, 'hanem a 
legnagyobbat, életét adta értünk, szabadulásunkért, adósságunk 
elengedéséért. Az adóslevelet nem akárhová, hanem a kereszt
fára tűzte fel azzal, hogy őmaga lett odaszegezve. A kereszt 
igazi oka: adósságunk, igazi célja: bocsánatunk. Ezt jelenti 
ez a mondat: "az adóslevelet odaszegezve a keresztfára." Nem 
vádolhat senki, a keresztfa, mint a világ legnagyszerűbb hir- 
detőoszlopa hirdeti: rendezve van adósságunk, Isten elengedte 
azt Fia áldozatáért, meg vannak bocsátva bűneink.

Ezért ujjong Pál: "Nincsen tehát most már semmiféle 
kárhoztató Ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak... 
/Róm.8,1./ Ezért örülhet Isten gyermeke ma is és énekelheti:
“Van még számomra is bocsánat".

De szól ez az ige a bocsánat erejéről is. A bűn be
teggé, sőt halottá tesz Isten előtt. Ezért olvassuk a tékozló 
fiúról is: "Ez az én fiam meghalt..." De a kegyelem megeleve
nít. így olvassuk: "... akik halottak voltatok a vétekben. . 
ővele együtt életre keltett úgy, hogy megbocsátotta nekünk 
minden vétkünket." Érdemes észrevenni: Pál elkezdi a monda
tot a gyülekezetre irányítva, de a végén beáll a sorba, mikor, 
a bocsánatról szól, annyira drága neki is Isten bűnbocsátó
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kegyelme. Igen, a bűnbocsánat erő, életre kelt, új életre in
dít. Olyan, mint amikor felhúzzák a zsilipet és zúdul a víz. 
Olyan, mint egy súlyos beteg felgyógyulása. Sőt olyan, mint 
a feltámadás. Egy mai szóval olyan 'vágás* az ember életében, 
ami után teljesen új szakasz kezdődik.

Miért? Mert egyrészt a bocsánat nemcsak egyszer a mi
énk. "Megbocsátotta m i n d e n  vétkünket*. Újra és újra 
eltörli, elfelejti Isten. A keresztyén ember egyre bűnösebb- 
nek látja magát, de egyre jobban magasztalja Urát a naponként 
és el nem fogyó bocsánatért, amely erő is.

Másrészt a mi Urunk nemcsak odaszegeztetett a fára, 
hanem fel is támadt, él és uralkodik. Igénk utolsó része Krisz
tus győzelméről beszél, mint a régi világ győztes hadvezérének 
diadalmenetéről a városába foglyaival együtt. Urunk is győz
tes: minden az övé lett, diadala egykor láthatóvá válik. S 
nemcsak megbocsátja a bűnt, hanem ő ad erőt, győzelmet is tud 
adni bűneink felett nekünk is.

így beszél Krisztus keresztje egyszerre adósságunkról, 
annak elengedéséről és a győzelem titkáról is. így legyen a 
kereszt bocsánatunk.

II.
A KERESZT: EGYETLEN UTUNK

"Nem kívánok mással dicsekedni, mint a mi Urunk Jézu6 Krisz
tus keresztjével."

Textus: Gál. 6,11-17. /Lekció: Jel. 5,11-14./
Valami fontos következik 1 Pál apostol általában diktál

ta leveleit, olykor a végső sorokat maga írta, vagy kézjelével 
látta el az írásokat. Most átveszi az írást, és nagybetűkkel 
1-l. . Vaicuui fontosat, döntő mondanivalót akar a gyülekezet szí
vére helyezni. S sünit leírt, az nekünk is fontos üzenet, az 
egyház és gyülekezet életében is fontos kell legyen. - úgy 
is mondhatnánk, amit olvasunk: Pál rövid hitvallása. És amit 
ír, így lehet összefoglalni: egyedül a kereszt. Keresztyén é- 
letünkben és hitünkben is addig rendezett minden, amíg mi is 
így látjuk, valljuk és éljük. Az egyház és gyülekezet is ad
dig Isten népe, amíg a kereszt van a gyülekezet életének köze
pében, hitében és életében is. Egyedül a kereszt! - De mit is 
mond ez a szép hitvallás a keresztről^

Leleplez egy zsákutcát. Mert állandó kísértésünk a 
kereszt megkerülése, elhomályosítása is.. Pál korában ez a kí
sértés a zsidókeresztyének vonalán jelentkezett, akik azt 
mondták, az igazi Isten népéhez tartozás útja a körülmetélés 
is. Talán a már egyre jobbéul kirajzolódó üldözéstől tartot
tak, vagy így akarták útjukat mintegy "biztosítani"? Pál apos
tol viszont élesen szembenállva velük hirdette: az Isten népe 
útja egyedül és kizárólag a kérész*, nincs más biztosítás, éúi- 
hoz semmit sem szabad tenni.

Ez a kísértés sokszor jelentkezett, persze mindig más 
formában. Ugyanez a kísértés, amikor úgy gondoljuk: mi "jó" 
evangélikusok vagyunk s ebben a "hitünkben" rendületlenül ál
lunk. Gyülekezetemben szekták kísérletezését így szokták sok
szor visszautasítani: én evangélikusnak születtem, abban is 
haloK meg. Ez szépnek tűnik, csak sajnos sokszor üres és tar-
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talmatlan. Zsákutca.
Máskor az igazi kegyesség mezébe öltözik ez a kísértés. 

"Te szeretnél igazán Jézus követője lenni? Merítkezz alá. Kérd 
a nyelveken szólást..." Zsákutca, ha finomabb formában is. A- 
mikor saját kegyességem, esetleg éppen "megtérésem" a bizal
mam, vagy valamilyen élményem, akkor is a keresztet kerülöm 
meg. Zsákutca, amelyből nagyon nehéz a visszatérés.

Megmutatja az egyetlen utat. "Én azonban nem kívánok 
mással dicsekedni, mint a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjé
vel" - vallja Pál. A katolikus fordítás szerint a mondat: "En
gem azonban Isten őrizzen meg attól, hogy mással dicsekedjem..." 
Cserháti Sándor könyvében így fordítja: "De az szóba sem jöhet, 
hogy én mással is dicsekedjem..." Minden fordításban érezzük a 
szembenállást, a tiltakozást, sőt a félelmet az előbbi úttól. 
Mert az Istenhez vezető út nem tőlünk indul, nem nálunk kezdő
dik, nem azzal, ami velem vagy bennem történik, hanem egyedül 
és kizárólag Istennél. És ez az út nem más, mint a Krisztus 
keresztje.

Jákób menekülése közben egy éjjel különöset álmodott. 
Megnyílt álmában az ég, egy létrát, vagy inkább égbe vezető 
kőlépcsőt látott, ezen angyalok jártak le és fel. A lépcső te
tején pedig ott állt az őt megáldó Isten. Jákób felriadt és 
így szólt: "Nem tudtam, hogy ez a hely a menny kapuja." Krisz
tus keresztjével ez a különös álom valóra vált. A kereszt a 
"létra", amelyik összeköti újra Isten világát a miénkkel. És 
itt több is történt: Isten jött le Krisztusban, le is jött hoz
zánk, hogy szabad utat nyisson Isten országába. Ez a kereszt 
páratlan jelentősége. Más út nincs, de ez szabad.

Boldog, aki Pállal felismeri és vallja: dicsekvésem, re
ménységem és egyetlen utam a Krisztus keresztje. Az idei böjti 
időszakban ezt akarja Isten bennünk elvégezni, hogy így lássuk 
Urunk keresztjét, aki szolga lett azon értünk, hogy megnyissa 
a mennyet.

Istennél nincsenek "kiskapuk", kerülők, az egyetlen út 
Tőle és Hozzá a kereszt. Ha ezt látjuk, indulhatunk bátran, de 
ha nem így látjuk, minden bizalmunk zsákutca.

Meghatározza életünket is. Mert aki így látja Krisztus 
keresztjét, annak életében is történik valami nagy döntő válto
zás .

Különös, nem könnyű, bizonyos szempontból félreérthető 
Pál mondata: "Aki által keresztrefeszíttetett számomra a világ 
és én is a világ számára." Mit jelentenek ezek a komor szavak? 
Kétségtelen, hogy Krisztus keresztje elfogadásával elkezdődik 
bennünk is valami, amit Pál így fogalmaz "halál", sőt kereszt
halál. Meghalni a világnak? Halottá lenni számára? Úgy élni, 
mintha nem volna és én se lennék többé számára? Hátatfordítani 
a világnak, nem törődni vele? Bizonyos, hogy nem erről van szó, 
hiszen Krisztus kereszthalála éppen azt mutatja, milyen drága 
a világ Istennek. Egy azonban bizonyos: megszűnik valamilyen 
nem jó függőség. Nem egyszerűen az határozza meg életemet, a- 
mit látok, nem a környezetem sodor, nem csinálok bizonyos dol
gokat, mert "mindenki csinálja". 

De ez csak az egyik oldala az ügynek. Pál nemcsak halál
ról beszél, hanem "új teremtésről" is. Ez pedig azt jelenti, 
hogy életemet Uram határozza meg, aki életet szerzett számomra. 
És azt jelenti, hogy küldetésem: Krisztus szeretetének tovább
adása, megélése megújult - vagy újra és újra megújuló - szív-
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vel és élettel, segítőkész szolgálattal éppen a világban, a- 
melyben élek.

"Békesség és irgalmasság mindazoknak, akik e szabály 
szerint élnek" -, vagyis akiknek Krisztus keresztje hitval
lásuk, útjuk és életük meghatározója is.

III.
A KERESZT: BÉKESSÉGÜNK

"Békességet szerzett a keresztfán."
Textus: Kol. 1,19-22. /Lekció: Ézs. 53, 1-5./
Világunkat feszültség, ellenségeskedés jellemzi. A ter

mészet világában sincs harmónia, ezért olvassuk másutt: "az e- 
gész teremtett világ együtt sóhajtozik és együtt vajúdik..." 
Hogy ez ma mennyire valóság, arról már nemcsak a Biblia beszél, 
hanem tudósok is: a föld, a víz, a levegő is "szenved". Külö
nösen éles azonban az embervilágban a feszültség. A történe
lem sok véres csatát tart számon, mi világháborúkról is tudunk, 
de ennyire pattanásig feszült talán soha nem volt a világ hely
zete, ma már csillagháborúról is beszélnek. Az egyháznak min
dent meg kell tennie a feszültség enyhüléséért, az ellenséges
kedés leküzdéséért és imádkoznia kell szüntelen a békéért.

De látnunk kell azt is, hogy a "mélyben" egy másik fe
szültség is rejtőzik: Isten és az ember között. Hitünk szerint 
ez minden más feszültségnek az oka és gyökere. Bejött a világ
ba a bűn, amikor az ember szembekerült Istennel. Az első em
ber "elrejtőzött" Isten elől. Az utána következő nemzedékek 
már "elidegenedtek” Tőle. Lassan kikerült az ember a hallótá
volságból is, mivel nem akart a megszólításra felelni. Sőt e- 
zen az úton az ember már "ellensége" is-lett Istennek, vagy 
sokszor úgy tünteti fel igazi ellenségünk, hogy Isten is el
lenségeskedik velünk. Végül is az ember már tagadja is Istent, 
létét. S hogy ez mennyire bennünk van, hadd utaljak egy kül
földi egyházi lapban olvasott mondatra: "mi nem tagadjuk Is
tent, csak úgy élünk, mintha nem lenne." Ez mutatja, mennyire 
messze és szembekerültünk vele.

De Isten békejobbot nyújtott a világnak. Joggal fellép
hetett volna ellenségesen is, eltörölhette volna az emberisé
get a föld színéről. A nagy fordulat tehát voltaképpen Isten 
szívében kezdődött el: győzött abban az irgalom, mindenáron és 
mégis megmenteni akaró szeretete. Ennek a fordulatnak látható 
bizonysága: Jézus Krisztus, a békekövet. S ő nemcsak meghir
dette a békét Istennel, hanem mindent meg is tett azért. "Az 
idegenkedést és ellenségeskedést azzal győzte le, hogy hántás
ra nem válaszolt hántással, halálra halállal, hanem elhordoz
ta istenellenességünket, kegyes zsidóét és bálványimádó po
gányát egyaránt" /Cserháti Sándor/. így lett igaz: "békessé
get szerzett" - és nem akárhol, hanem a "keresztfán". Ez azt 
jelenti, hogy van egy hely, egyetlen hely ezen a világon, 
ahol Isten békejobbot nyújt és ahol az ember békességet nyer
het, ez pedig a kereszt. Az apostol hozzáteszi: "kiontott vére 
által". Krisztus vére nem a mi fogalmaink szerinti harcban 
hullott ki, hanem önmagát áldozta fel a kereszten. Vére ezért 
nem bosszúért kiált, hanem a bocsánatunk és békességünk pe
csétje, záloga.

Ez a békesség a miénk is lehet. Igénk egy őskeresz-
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tyén himnuszhoz csatlakozik, annak alkalmazása. A himnusz a 
hatalmas, világmindenséget hordozó és kormányzó, célhoz jutta
tó Krisztust magasztalja. Megbékéltetó szolgálata is kozmi
kus jelentőség^. Ugyanakkor mindenkit személy szerint is el
érhet, ki-ki elnyerheti azt. Ezért írja Pál a kolosséiaknak: 
"titeket is... megbékéltetett." - "Az i s szócskával vonja 
bele Pál a kolosséi gyülekezetét Krisztusnak az egész világot 
átfogó békéltető szolgálatába’ /Cserháti S./. Így kell lát
nunk gyülekezeteinket nekünk is, így kell hirdetnünk a szó
székeinken: "titeket is..." Ezért hirdethetjük azt is, amit 
Pál ebben a vonatkozásban, de más oldalról Irt: "béküljetek 
meg az Istennel." Ezért énekelhetjük és kérhetjük mi is: 

"Krisztus, ártatlan Bárány, 
ki miértünk megholtál...
Adj békességet,
Ó, Jézus, ó, Jézus".

IV.
A KERESZT: MEGBÉKÉLÉSÜNK

"...A kereszt által megölte az ellenségeskedést".
Textus: Ef. 2,14-16. /Lekció: Lk. 10, 5-6./
"Ő a mi békességünk" - kezdődik felolvasott igénk. 

Ebben mindaz benne van, amit tegnap hallottunk, szépen, össze
foglalva. Ő a békesség - egyedül Krisztus, ez a mondat ezt is 
jelenti. Rajta kívül nincs Istentől békesség. De ha ezt hozzá
tettük, akkor azonnal ezt is el kell mondani, hogy ez a "sá- 
lom" megbékélést is jelent egyszerre. Pál hitvallása a kereszt 
ről, és ezt kell jelentse a gyülekezet életében is: békesség 
és megbékélés egyszerre.

Elválasztó falakról beszél igénk. Többféle lehetőség
re is gondolhatunk, ha megkérdezzük: mitértett ezalatt Pál 
apostol? Talán a törvényt, amely valóban "kínai fal" volt a 
zsidók és pogányok között? Talán engesztelhetetlenséget? Mert 
az volt a javából. Ha egy zsidó fiú pogány leányt feleségül 
vett, a temetési szertartását is megrendezték. Mégis, talán 
leginkább a jeruzsálemi templom falaira gondolhatunk. A temp
lomnál először a pogányok, majd az asszonyok udvarába léphe
tett az ember, onnan az izraelita férfiak, aztán a papok ud
vara következett, végül a szentély. Falak mindenütt. Különö
sen szép, de veszélyes fal volt, amelyik a pogányokat tartot
ta kívül. Találtak erről egy feliratot: "Senki idegen néphez 
tartozó nem tartózkodhat a falakon belül... aki vét, halállal 
lakói".

De bátran gondolhatunk ma létező falakra is. Ilyenek 
a faji megkülönböztetés, az emberiséget "blokkokra" osztás 
gondolata, a sort folytatni lehetne. De itt az egyházon belü
li falakról van szó! Mert ilyenek is vannak, s ezek nemcsak 
"felekezetiek". Egyházon belül is sokszor "rácsokon át mére
getjük egymást", sőt sokszor gyülekezeten belül is. Bizony 
valljuk meg, létezik az "ellenségeskedés" az egyházon, egyhá
zunkon belül is.

Krisztus keresztjével lebontotta a falakat - hirdeti 
igénk. Régen, egy nem egyházi lapban vita indult: minek a jele 
a kereszt? Sokféle válasz érkezett és vélemény hangzott el: a 
rabszolgalelkűségtől egészen a forradalomig. Igen, sokféle le-
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hét a vélemény, mind hordoz valamit magában. De a lényeg: a 
kereszt a megbékélés jele. A kereszt ugyanis annak jele, hogy 
Krisztus minden embert egyformán szeret. Nála nincs váloga
tás. Ha két fél között pereskedés folyik, jogi úton igen ne
héz a megbékélés, a vita talán elintézhető, de a szívek marad
nak ellenségesek. Krisztus azonban olyan Bíró, aki mindkét fe
let szereti és magához vonja, ezért lehetséges nála az enyhü
lés, a szívek egymás felé kinyílása is. A kereszt nevében nem 
lehet harciaskodni, még ha az igazság harcosának érezzük is 
magunkat. A keresztes háborúk nem Krisztus ügyei voltak. A ke
reszt m e g ö l i  - ezt az erős szót érdemes most hangsú
lyozni - az ellenségeskedést. Ez az egyetlen ölés, “gyilkos
ság", amit Krisztus keresztje el akar végezni és el is tud 
vegezm bennünk. Ha ez nem rendeződött, akkor nem a kereszt
ben van a baj, hanem bennünk.

Krisztus keresztje minket is a megbékélés eszközeivé 
tesz. Aki vallja: “ő a mi békességünk" - aki tudja, hogy a ke- 
reszt az ellenségeskedés halála, az nemcsak megbékül, hanem 
békéltető is lesz. Ez az egyház feladata is: hidakat építeni 
ott, ahol emberileg csak szakadék van, falakat bontani akkor 
is, ha az ellenségeskedés azt újra és újra építi. Fáradhatat
lanul végezni békeszolgálatunkat. Tiltakozni minden fal és rács 
ellen. De ugyanez a feladata minden keresztyén embernek is: a 
társadalomban, munkahelyen, családban és gyülekezetben a meg
békélés nagyon nehéz, sokszor hálátlan feladatát vállalni. Ko
molyan kellene imádkoznunk Assisi Ferenc régi szép imádságát: 
"ó. Uram, tégy engem békességed eszközévé, hogy szeretni tud
jak ott, ahol gyűlölet van..."

V.
A KERESZT: SZOLGALATUNK

"Ha valaki énutánam akar jönni... vegye fel kereszt
jét. .."

Textus: Máté 16,24. /Lekció: Kol. 1,24-29./
Sorozatunk egyetlen igéje, amelyik nem Pál levelei

ből való. Ez a mondat Jézus ajkán szólalt meg. De az evangé
listák annyira fontosnak tartották, hogy - különböző összefüg
gésben, a szinoptikusokban - öt alkalommal is olvashatjuk, Má
té és Lukács evangéliumában kétszer is. Mondhatjuk tehát: o- 
lyan mondat, amit Jézus jónak látott többször is ismételni - 
döntőnek látta követésében, a gyülekezet életében. Fogalmazha
tunk úgy is: az evangélisták számára is döntő jelentőségű
lett ez a mondat, olyan fontosnak tartották leírni, hogy is
mételték. De akkor sem járunk messze az igazságtól, ha azt 
mondjuk, hogy az első keresztyének, esetében is s o k s z o r  előke-
rülhetett, gondolkozásukban beivódott, tapasztalták igazságát 
életükben. Ez a mondat tehát fontos: igazán arról szól, hogy 
a kereszt ott van a gyülekezet életében. Pál apostol is erről 
beszél a lekcióban, ha nem is ugyanazokkal a szavakkal. Az is 
világos, itt nem Krisztus keresztjéről van szó, azt ő egyedül 
vállalta, és egyedül halt meg a világért. Mégis - akárhonnan 
nézzük - döntő és kikerülhetetlen üzenet: kereszt nélkül nem 
lehet Krisztust követni. De mi az a kereszt, amit nekünk kell 
hordoznunk?

A kereszt a szenvedés jele. Talán ez a legáltaláno-
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sabb, legelterjedtebb gondolat a kereszttel kapcsolatban. Sok 
énekünk is erre mutat: "Tűrd kereszted mindhalálig... ha ne
héz az élet terhe... az aranyat tűz próbálja... szenvedésed 
üdvre válik." Kétségtelen, a kereszt Jézus életében is szen
vedés volt, nem is akármilyen. Talán innen a gondolat: a mi 
részünk is ez, hiszen "nincsen rózsa tövis nélkül.” Sőt odá
ig is elmegyünk, hogy valakire - talán egészen közelállóra - 
mondjuk: ő az én keresztem. Csakhogy elfeledjük, az igében 
önként vállalt keresztről van szó, nem pedig ránkmért bajok
ról, meglátogatásokról. Ha már szenvedésről beszélünk, akkor 
esetleg a Krisztusért való szenvedésről szólhatunk, hiszen 
különböző korokban ez is bekövetkezett Krisztus követői éle
tében, ma is előfordulhat nagyobb távlatokban és egyéni éle
tünkben is. Való igaz, vállalni kell és érdemes vállalni. Csak
hogy: véleményem szerint - még ez sem igazán az a kereszt, 
amiről Jézus beszél, hiszen ez is "sorsszerű", ha ugyanakkor 
már önként vállalt is.

Jézus szavai szerint a kereszt az önmegtaqadás jele.
Ha nem saját gondolatainkra, hanem Jézus szavára figyelünk, 
akkor észre kell vennünk, hogy nála a kettő együtt jár, össze 
van kötve: "tagadja meg magát" - "vegye fel keresztjét". Lu
kácsnál még ezt is olvassuk: "naponként". Egyedül ez a lemon
dás, ami hasznos. Krisztus követőinek útja nem önmegvalósí
tás, hanem önmegtagadás. Egyébként Pál is beszél erről, ami
kor ezt mondja: "Krisztussal együtt én is keresztre vagyok 
feszítve" /Gal.2,19./. Nem önsanyargatás ez, nem is kivonulás 
a világból, éppen ellenkezője! "Odaadom tehát önmagamat mint
egy Krisztusként embertársaimnak... nem fogok tenni semmi mást, 
csak ami embertársaim javára és üdvösségére van" - írja Luther 
Márton. Ez pedig bizony naponkénti harcot jelent, naponként 
lemondást a magam kényelméről, elgondolásáról, és naponként 
/vagy sűrűbben!/ oaafordulást a másik felé.

Végül is tehát a kereszt a szolgálat jele. "E jelben 
győzni fogsz" - hallotta a legenda szerint Konstantinusz ál
mában. Keresztet tétetett katonái fegyverére és valóban győ
zött. Ettől kezdve sokáig a kereszt a győzelem, sokszor a hó
dítás, olykor az elnyomás jele is lett sajnos. Pedig a ke
reszt eredeti értelme nem más, mint a szolgálat. Más szóval 
önfeláldozás. Ahogyan Jézus feláldozta magát a kereszten, ez 
népének útja is, ahogyan Prőhle Károlytól az LVSZ nagygyűlé
sén hallottuk. Nekünk persze nem meghalni kell a másikért, ha
nem élni. Méghozzá önfeláldozó módon. Aki így szereti feleba
rátját, aki így éli hétköznapjait, aki így megnyílik a másik 
felé és' "szétosztja" önmagát, aki némán is tud segíteni min
denkor önmagát megtagadva, az jár a kereszt, Krisztus köve
tése útján. így énekelhetjük:

"Ó, Jézus, amikor sokan 
Nem járnak többé teveled.
Adj erőt, hogy keresztedet 
Felvegyük hittel, boldogan."

VI.
A KERESZT: ÜDVÖSSÉGÜNK

"A keresztről szóló beszéd... nekünk, akik üdvözü- 
lünk, Istennek ereje."

Textus: I. Kor. 1,17-18. /Lekció: Lk. 23,42-43./
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Mai igénk kulcsszava: erő. Kétszer is előfordul, egy
szer így: a kereszt ereje, másodszor pedig ezt olvassuk: Is
tennek ereje. Azt is mondhatnánk, hogy ez az ige Isten el nem 
fáradó, el nem fogyó, végtelen hatalmáról és erejéről szól.
Ha azonban igénket összefüggésben nézzük, akkor a mondaniva
lót inkább így kell formálni: látszólagos gyengeség, erőtlen
ség, sőt megvetettség alá rejtett erő. Istennél ez szinte min
dig így van - legalábbis most - erejét sokszor gyengeség alá 
rejti és ereje a gyengéké.

így volt az a Krisztus keresztjével. Hol volt ott 
erő? Éppen nem Krisztusnál. Hiszen már odamenet összeesett a 
kereszt alatt. Aztán ott vergődött odaszegezve, tehetetlenül.
Az ő ajkán is kitört: "Én Istenem, miért hagytál el engem?"
Az erő a kivégzők kezében volt. Ők győztek. S most nem is any-
nyira a katonákra lehet gondolni, mint azokra, akik gúnyosan 
nézték, csúfolták: "Ha Isten Fia, szálljon le a keresztről. - 
Másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni?" - A látszat 
ezt igazolta. A kereszt a teljes megalázottság, a rabszolga
halál, és a tehetetlenség jele szemünkkel.

Valójában azonban: ez a kereszt a mi megmentésünk. 
Isten azt magasztalta fel, annak áldozatát fogadta el, azt tá
masztotta fel, aki vállalta a keresztet. A kereszt és üres sír 
együtt Isten hatalma, Istennek mindenáron megmentő, üdvözítő e- 
reje. "Erőtlenség, balgaság, értelmetlenség - kiáltja a néző.
- Új kezdet, valóságos kiengesztelődés, mindent elrendező ta
lálkozás - kiáltja, aki nemcsak nézi, hanem érti is." /Szabó 
Lajos: Ev. Naptár 1986./ Boldog, aki így nézi a keresztet, aki 
így tekint fel rá, mint a pusztában vándorló Izrael egy része 
az érckígyóra, s aki ezt tette meggyógyult, nem halt meg. Aki 
nem ezt tette, belehalt a kígyómarásba. Ez a kereszt ereje ma 
is: gyógyít a "kígyómarástól", szabadít,.újít és életet ad.

Így van ez a keresztről szóló beszéddel is. Nem 
"bölcs", sokszor nem is "ékes" beszéd. Egy ember felmegy a 
szószékre és beszél. Valaki feláll a gyülekezetben, megszólal. 
Valaki megszólal a családban Jézus keresztjéről. Gyenge, sok
szor dadogó emberek, keresik a szavakat, sokszor maguk is e- 
rőtlenségüket érzik, miközben szólnak. Egyszer valakit temp
lomba hívtam. - "Tudtok valami újat?" - kérdezte. Nem, nem tu
dunk semmi újat, sokszor magunk is vergődünk ennek súlya alatt. 
Kívülről pedig bolondságnak, értelmetlenségnek látszik: alka
lomról alkalomra mégis megszólalni - mégis beülni és hallgat
ni.

Valójában azonban: ez a beszéd Isten erejévé tud 
lenni. Emberi szíveket el tud érni, sírva betérőket le tud 
csendesíteni, kétségbeesetteket tud vigasztalni, kemény
embereket meg tud törni. "Uram, add meg most mindenkinek azt, 
a m i r e  s z ü k s é g e  v a n . "  i m á d k o z z u n k  é s  e r r e
rában van szükség. Igen, mindezt meg tudja tenni Isten ereje. 
Ezenfelül pedig bűnös szíveket meg tud újítani, megkötözött 
életeket meg tud szabadítani, önző embereket szolgálatkésszé 
tud tenni. "Mert a keresztről szóló beszéd... Istennek ereje." 
Isten belealázkodik a gyenge, emberi szavakba, a gyengeség lát
szata alatt ott rejlik ereje, ez a titka. Boldog, aki így hall
gatja, dicséri és szólja a keresztről szóló beszédet.

Így lesz ez a hívő ember élete végén is. Emberileg: 
jönnek a gyengülés évei, lassan ágyhoz kötődünk. Vagy jön egy 
hirtelen halál, s következik a temetés. A gyengeség, tehetet
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lenség csúcsa ez, akár a halottra gondolunk, akár a gyászolók 
ra. Aki átment ezen, tudja, milyen gyengeség ez, aki látott 
már halottat, el tudja képzelni a végső tehetetlenséget is

Valójában azonban: itt érvényesül igazán Isten hatal
mas ereje. Mert: a keresztről szóló beszéd, nekünk, akik ü d- 
v ö z ü l ü n k .  Istennek ereje." Isten végső célja nem más, 
mint üdvösségünk. Ezt ígérte a kereszten Jézus a megtérő la
tornak, ezt ígéri mindnyájunknak. Ő hatalmas arra, hogy ezt 
véghez is vigye. Aki a halált megjárta és feltámadott, az át 
tud segíteni a halál teljes tehetetlenségén is. Rábízhatjuk 
magunkat egy életen át Isten erejére, miért ne bízhatnánk rá 
magunkat halálunk órájában is? Ezen a csenden és sötéten sen
ki nem segít át, csak a kereszten meghalt és a sírt elhagyó, 
élő Jézus Krisztus, aki Isten ereje maga. És Isten ereje elég 
arra, hogy átsegítsen, új testbe öltöztessen és üdvözítsen 
minket is.

Így lehet és legyen a kereszt és a róla szóló beszéd 
nekünk Istennek áldott, életen és halálon átsegítő, üdvözítő 
ereje.

Mit jelent a kereszt a gyülekezet életében?
Bocsánatunk és egyetlen utunk Istenhez.
Békességünk és megbékélésünk.
Szolgálatunk és üdvösségünk.
Lehet és legyen is azzá, valóban "drága, szent ke
resztté. "

Keveházi László

90



1 Kor 3,1-8
A perikópa
Textusunk nem alapige a német perikőparendekben, sem 

a Zeichen der Zeit, sem Gottfried Voigt feldolgozásaiban nem 
találjuk. Az amerikai evangélikusok perikóparendjében /Luthe- 
ran b o o k  of worship, 1978, megtalálható ugyan IKor 3,5-11a 
"teológusokról való megemlékezés alkalmára, de az mégis másik 
ige és másik helyzet is.

A Lelkipásztor igehirdetési előkészítőiben is csak 
kétszer szerepelt eddig. A korábbi /1963, 759/ mintegy a bib
liaolvasó szemével közelít hozzá és lelkipásztori hangon szó
laltatja meg az ige tartalmát. A későbbi /1979, 49/ a levél 
szélesebb összefüggésébe helyezi a textust. Helyesnek tartom 
utalását az első és a második fejezetben elhangzottakra, t.i. 
hogy az apostol ismételten - pontosan ötször - utal a megfe
szített Krisztusra. Nehézséget jelenthet azonban - frappáns 
volta ellenére is - az a tétele, hogy "a textus súlypontja 
kívül esik a textuson", és ennek alapján témameghatározása: 
"forduljatok a kereszt felé, mert minden itt derül ki!" A "ke
reszt felé fordulás" véleményem szerint annyira sűrített fo
galom, melyet nem volna szabad bővebb kifejtés nélkül alkal
mazni. Kifejtve azonban háttérbe szorul az adott textus sajá
tos mondanivalója, amely azonban semmi esetre sincs ellentét
ben a kereszt teológiájával. Ezenkívül 1Kor 1-ben a kereszt
ről való beszédnek sajátos éle is van, hiszen Pál a kereszt
tel a dicsekedés ellen érvel.

A textus
"Mint testiekhez" szólt az apostol a korinthusiakhoz.

A kifejezés pontosan ellentéte a "lelkieknek", de mégsem Krisz
tusnélkülieknek, vagy Krisztustól idegeneknek tartja őket, ha
nem csak kiskorúaknak Krisztusban. Vajon arra gondol az apos
tol, hogy őket is "az Isten beszédeinek alapelemeire" /Zsid 
5,12/ kell tanítani? Pál szava nincs minden él nélkül, hiszen 
feltehető, hogy a korinthusiak előrehaladottaknak tartották 
magukat a keresztyénségben, mi mást is jelenthet a "lelkiek". 
Nekik mondja Pál: "még testiek vagytok."
gyülekezetét? Nem nyugtat meg az a felelet, hogy a megfeszí
tett Krisztus hirdetése /1,23; 2,2/ vagy az alap, melyet bölcs 
építőmesterként vetett /3,10/ lett volna ez az egyszerű ele
del. Krisztus keresztje semmiképpen sem tekinthető olyan köny- 
nyen emészthető kezdetnek, amelyet egy idő múltán el lehet 
hagyni, hogy azután más, keményebb, nagykorú keresztyéneknek 
való eledel következzék Inkább talán Pál igehirdetési stí
lusára, érvelési módjára kell gondolnunk?

A gyülekezetben tapasztalható irigység és viszályko
dás a kézzelfogható jel, hogy még testiek, s ami ezzel azonos, 
emberi módon, az eredetiben: ember szerint /tehát nem Krisztus

Hetvened vasárnap
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szerint/ viselkednek /3/, vagyis egyáltalán nem emelkedtek 
valami emberek feletti magasságba, hanem teljesen emberek 
csak emberek /v.ö. 4.v. vége az eredetiben/. Kiskorúak, mert 
nem tudják megkülönböztetni a lényegest a lényegtelentől /v ö 
/Zsid 5,14/.

A korinthusiak erre nem voltak képesek, amikor irigy
ségük és viszálykodásuk pártoskodásban öltött konkrét formát. 
Fontos, hogy Pálnak és Apollósnak csak "hívei" versengenek 
/1,12 még más neveket is említ/, de nem maguk a pártok néva
dói. Ez utóbbira egyrészt semmi sem utal, másrészt Apollós ott 
van Pál közelében /16,12/, a jelek szerint minden ellentét nél
kül.

Az 5. és 6. vers két különböző megközelítésben és ér
veléssel foglalkozik a problémával. Először /5/ egymás mellé 
állít az apostol: mindketten szolgák /diakonoi!: szemben a 
doulos-szal nem az emberi függést hangsúlyozza, hanem a segí
tést; olyan szolga, aki mintegy kéz alá adja a dolgokat/. Mind
kettőjük munkájának eredménye: a gyülekezet tagjai hívőkké let
tek, hitre jutottak, úgy végeztek szolgálatot, ahogy megadta 
nekik az Úr. - Másodszor /6/ az egymásutániságot és a különbö
zőséget emeli ki. Ültetés, majd öntözés. Pál, majd Apollós. 
Mindkettő elengedhetetlen részfeladat emberi oldalról. De a 
kettő együtt sem teszi ki az egészet. Ott volt Isten is, aki 
- az eredeti ige szerint - "növesztett": az emberi teljesít
mény így lehetett eredményes.

A 7. és 8. vers megint párhuzamos és a következtetést 
vonja le. Sem az ültető, sem az öntöző nem "valami", egyedül 
a "növesztő" Isten /7/. Az ültető és az öntöző "egyforma” az 
új fordítás szerint, "egyek" mondja a revideált Károli. Bauer 
szótára szerint egységet alkotnak, "eine Einheit bilden" /8/.
A gyülekezet kiskorúsága abban áll, hogy ezt nem látják. Abban 
szakadnak pártokra és abban versengenek, ami egy, s egyikük 
sem látja azt, ami igazán másik oldal: nem látják az ajándéko
zó /5.6/ és cselekvő /7/ Istent. Így keveset ismernek Krisztus
ból is, ezért kiskorúak Krisztusban. Az emberi teljesítmények 
különbözőségét figyelik és számításon kívül hagyják, hogy Is
ten lesz az, aki majd megítél és jutalmat oszt.

A textus és a vasárnap
"Elbizakodottságból odaadó istentiszteletre" - ez Het

vened vasárnapjának címe, mely egybecseng textusunk tartalmá
val: ne emberek, ne a magunk teljesítménye legyen előtérben, 
hanem az Úr.

A vasárnap evangéliuma /Mt 20,1-16/ és igénk bizonyos 
feszültségben áll egymással. A szőlőmunkások példázatának a 
csattanba a különböző munkaidők után kifizetett egyenlő bér. 
1Kor 3,1-8 egy sorba állítja a szolgáló embereket azzal, hogy 
bár alapjában véve egyek, mégis majd Isten jutalmaz mindenkit 
fáradozása szerint. A két textus egyezik abban, hogy mindket
tőben emberek le akarják mérni az emberi teljesítményt és ez 
elutasításban részesül.

Textusunk nem egyszerűen arra hív, hogy emelkedjünk 
felül a különbségeken vagy ellentéteken, hanem lássuk meg a 
mindenekben cselekvő és ajándékozó Istent. "Isten országában 
minden - kegyelem" - írja Jánossy Lajos. Ez a látás nemcsak 
megszünteti a versengést, de odaadó istentiszteletre és szol-
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gálatra is hív és kötelez.
>7 igehirdetés felé

Érietek Krisztusban nagykorúvá!
Nagykorúság /a keresztyénségben is/ az, ha nem külső

ségek, személyes érdekek, egyéni szimpátiák, presztízs, külső 
kényszer, mások véleménye határoz meg. Mondhatjuk-e, hogy min
den ilyesmi már elveszítette jelentőségét számunkra, a mai gyü
lekezetek számára? Nagykorú világ, mely nem igényli az egyház 
gyámkodását. Nagykorú keresztyén, aki Urára figyelve él. Míg 
Zsid 5,14 a nagykorú keresztyénségről általánosabban, a jó és 
rossz megkülönboztetésének értelmében szól textusunk a gyüle-
kezet, az egyház egysége szempontjából.

1. Fogadjátok el egymást!
Feszültségek még akkor is lehetségesek, ha olyan jól 

egymásra építő keresztyének vannak együtt, mint Pál és Apollós. 
Akár a megtérést, akár a diakóniai teológiát hangsúlyozza va
laki mindenekfelett, ellentéteket ezek sem zárnak ki. Hiszen 
a feszültségek, nézeteltérések nemcsak versengésből adódnak, 
hanem az igazság, a legjobb út kereséséből is. /Az elfogadás
nak itt most nem a bűnössel és bűnökkel kapcsolatos éle van./ 
Azonos oldalon állunk mind, ezért lehetetlen, hogy különböző
ségeink miatt a gyülekezet, az egyház egysége felbomoljón. In
kább értékeljük egymást /3.5/ és különbségeinket./6/ is.

2. Szolgáljatok Istennek a kapott ajándékokkali
Mindannyian szolgák, legfeljebb szolgák vagyunk.

Eltérőek az ajándékok, a feladatok, a beosztások, az idők: a 
nagykorúság beilleszkedést jelent Isten háztartásába /5b/ és 
így szolgálatot nem egyéni érvényesülés szerint és nem emberek
nek, hanem Krisztus szerint és Istennek /8b/.

Hajlamosak vagyunk arra, hogy mások szolgálatát lebe
csüljük. Gyülekezeteinkben is, egyes egyháztagok által, milyen 
sok olyan szolgálat folyik, amelyről a lelkész nem tud! Egye
sek szolgálata egyenesen kellemetlen lehet ugyan, mert notóri
usan hibákra, mulasztásokra hívja fel a figyelmet. Lássuk meg 
Isten ajándékát mindegyikben. A magunk részéről pedig álljunk 
bele, keressük meg, ami feladatként nekünk adatott.

3. Hajoljatok meg a növekedést adó Isten előtti
Az a tény, hogy Isten "növeszt", ő teremt életet és 

hitet, lehetetlenné tesz mindenféle gyerekes dicsekedést akár 
sajátmagunkkal, akár egymással.

Alapvetően azonban nem az egymáshoz való viszony, nem 
is az egyház egységének kérdése a probléma, hanem az, hogy 
mindebben látjuk-e, tekintetbe vesszük-e, figyeljük-e Urunk 
szavát? Ha Isten igéjét, evangéliumát. Krisztus kereszt-lét lái—  
juk, akkor ennek következménye semmiképpen sem viszály és pár
toskodás, hanem odaadó Isten-tisztelet, nagykorú keresztyén- 
ség!

Reuss András
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Ap.Csel. 26,22-32 
Körülmények
Pál apostol kihallgatásának záró szakasza áll előt

tünk ezen a vasárnapon. A római helyőrség szabadította ki 
Pált a templomnál a megvadult, fellázított tömeg kezéből 
/21,2 7kk/. Faggatás, beszédek, meglepetések, ijedelem, biz
tonsági intézkedések, végül Cézárea. Félix helytartó tene- 
tetlen, elnapolja az ügyet. Két év telik fogságban /24,22kk/. 
Csak a helytartócsere emeli újra napirendre Pál ügyét. Fesz- 
tusz előtt az apostol a császárhoz fellebbez /25,5kk/. Megér
kezik a rómaiaktól királyi címet kapott Agrippa, s most már 
előtte zajlik a beszélgetés - részint érdeklődése miatt /25,22/, 
részint pedig amiatt, hogy a helytartó reméli, Agrippa segít
ségével inkább átlát a zsidó vallásos kérdések bonyolult szö
vevényén /25,14kk/. Pált tehát Agrippa, Bereniké és Fesztusz 
elé vezetik. Ennek a találkozásnak kihallgatás lenne a címe, ám 
aki kicsit ismeri az apostolt, bizonyos lehet benne, hogy szá
mára ez alkalom - evangéliumhirdetésre. Aki pedig erre számít, 
nem csalódik. "Megengedjük, hogy szólj a magad mentségére" - 
így szólította meg Agrippa Pált /26,1/. A védőbeszéd pedig 
sokkal inkább hangzik a hallgatók mentésére, semmint az apos
toléra /vö. 29.v./.

Konkrétumok
22/a v.: Római katonák léptek közbe a templomnál - 

de Isten az, aki "mind e mai napig megsegítette" s ezzel ígé
retét beváltotta /v.ö. 17.v./. Méghozzá céllal s nem a puszta 
életbentartás okából. Hogy ilyen előkelő hallgatók előtt áll, 
az régi húrokat pendít meg Pál emlékezetében. Neki ígérete 
van arra, hogy "kicsik és nagyok" előtt szóljon Krisztusról. 
Kicsik és nagyok előtt nem 8,10, hanem 9,15 értelmében.

22/b-23.v.: Talán Agrippa az egyetlen, akinek sej
telme lehet arról, amit Pál itt elmond. A Jézussal történtek
ről jövendöltek a próféták /v.ö. 3,22kk és Lk 24,44kk/, az e- 
semények hatása pedig a pogányokra is kiterjed. Egy másfajta 
ÓT-értelmezés az, amely ezt a kijelentést botránynak s a lé- 
nyeggel összeegyeztethetetlennek tartja. De épp erről az elmé
leti, teológiai összeütközésről beszél az Ap.Csel. minden o- 
lyan esetben, amikor zsidók találkoznak a Jézusról szóló evan
géliummal. Ott sohasem indulatok ütköznek csupán, hanem hit és 
meggyőződés 
indulatoknak sokszor véres összeütközése.

24-25.v.: Fesztusz képtelen ezt a fejtegetést tovább 
hallgatni. Egy felvilágosult római számára ez már sok, hiszen 
itt mennye’ jelekről, hangokról, arcokról, sőt feltámadásról 
van szó. Közbeszól, mert úgy érzi, megtalálta a kulcsot a rej
télyhez: a sok tudomány, olvasás és töprengés megzavarta Pál 
eszét. Ilyen egyszerű ez az egész. Pál visszautasítja a fel- 
tételezést, és figyelemreméltó, hogy az igazság mellett épp a 
józanság nevében teszi ezt.

26/a és 27.v.: Most újra a király felé fordul, és 
elég merész ahhoz, hogy tanúnak hívja Agrippát. Bár valószínű-

Hatvanad vasárnap
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lég túlbecsüli a királyt itt is, mint a 3. versben. Az a gon
dolatmeneté. hogy aki értő ismerője a próféták szavának, annak 
hinnie kell az evangéliumban 22/b-23. versek logikája alapján

26/b v : Az előbbiek mellett a Jézusról szóló evangé
lium lényegének ismeretét is feltételezi az apostol, mert ami 
történt, az nyilvánvalóan, mindenki számára elérhető módon 
történt. Ez a kijelentés egyben visszautasít egy régóta élő 
vádat, a "zugban történés" vádját. Ebbe a tárgykörbe tartoz
nak azok a kételkedő és lekicsinylő mondatok, amelyek az evan
géliumokban Názárettel és Galileával kapcsolatosak /Jn 1,46; 
7,41.52/; a jövendölések a Messiás feltűnési helyével kapcso
latban /Mt 2,6; 4,14kk/r és természetesen a "direkt" mondatok, 
amelyek bizonyítják 
Lk 24,18; Jn 18,20/.

28. v.: Agrippa reakciója nagyon sokféleképpen érthe
tő a gúnyolódástól a szó szerinti értelmezésig. Egy biztos: a 
minimum annyi, hogy az apostol szavai nem maradtak hatástalanok. 
Ha egyebet nem, valamiféle zavart lepleznek azok a könnyedén 
odavetett, tréfálkozó szavak. Ez pedig akkor sem hagyható fi
gyelmen kívül, ha az eredmény végül negatív: Agrippa szándéko
san kivonja magát ez alól a hatás alól. A percet /kairoszt/ 
szalasztja el, amit neki adott az Isten.

29. v.: Pál viszont megragadja az odavetett szót. Ko
molyan beszél, de belekapcsolódik Agrippa szavaiba: hamaro
san? Imádkozom érte, hogy akár hamarosan, akár később... Él az 
apostol reménysége, hogy adhat Isten lehetőséget bármikor ezek
nek az embereknek arra, hogy hozzá hasonlóvá váljanak /v.ö.
Gál 4,12/ - természetesen a hitben, nem pedig a bilincsekben.
Ha a szituációt nézzük, majdnem fekete humorként hangzik ez a 
kitétel. Az olvasó számára azonban /de talán már a hallgatók
nak is/ igen súlyos és figyelemreméltó. -Valaki bilincsben van, 
úton a halál felé - és ebben a körben senkinek nincs akkora 
szabadsága, tartása, mondanivalója és hatalma, mint neki.

30-32.v.: A király feláll, s ezzel véget vet a beszél
getésnek. A beszélgetésnek, hiszen nem volt ez a 25,26-ban meg
ígért kihallgatás. Fesztusz nem lett okosabb tőle, csak egy 
dolog világos pogány és zsidó előtt: Pál nem bűnös. A "hivata
losak" pedig elmenőben arról beszélgetnek, micsoda malőr volt 
a császárhoz fellebbezni. Ilyen apróságon múlik Pál szabadsága! 
Ez a "hiba" azonban Pál és Lukács szemében nem egyéb, mint 
Isten újabb ígéretének teljesülése /23,11; 19,21/: bilincsben? 
Szabad emberként? Részletkérdés. Hogy Rómába jusson s a csá
szár elé, az Isten tervébe illik, akaratának megfelelően tör
ténik, sőt újabb pecsét szavának hitelén.

Gondolatok
Az evangélium amelvet hirdetünk és hallunk amelvet 

hiszünk, amely hatósugarába von és beépül az életünkbe, időt
álló, stabil valóság, energiával teli, hatékony tartalom. Sem
miképp sem kevesebb.

1. Képes arra, hogy helyzeteket alakítson át. Vala
mi kihallgatásnak indul, és hitébresztő igehirdetéssé válik.
Oly sok kellemetlen, kínos, fölösleges és üres helyzetet sze
retnénk megváltoztatni életünkben! Hamis érzések teremtette 
kötődést, üres fecsegéssel múló időt, felületes kapcsolatokat, 
sekélyes gondolatokat, áskálódó "barátságokat", ellenségeske
déstől szikrázó légkört és sok egyebet, ami torz, amit nyűg
gel, kínnal hordozunk. A változtatáshoz azonban kevés a pa
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nasz. Kevés a jámbor óha], sőt a jószándék is. Tartalom kell 
ami változtatni képes. Ami megtölti az űrt. Erő, ami elmélyít 
Hatalom, ami nem kirabol, hanem meggazdagít Az evangélium ha 
nem szó marad, hanem alappá válik, azonnal túllép a szűk ma-  
gánélet szféráján. Hí és sugárzik. Előjeleket változtat meg 
Gyógyít. Helyzeteket formál át és fordít meg gyökeresen. Való
sággá teszi azt, ami nélküle sóhaj és kívánság marad.

2. Hatalma van arra, hogy szabaddá tegyen. Negatív hely. 
zeteink sorában akad megváltoztathatatlan is. Almaink szerint  
Cézáreában az történne, hogy Pál gyújtó erejű beszédet mond,
és lehullanak bilincsei... A valóságban általában ez történik- 
semmiféle beszédre nem futja erőnkből, mert bilincsben van a 
kezünk... Mert nehéz és meg nem változtatható helyzetben é- 
lünk. Amit az evangélium elvégezni szeretne: maradéktalan sza
badság a bilincsek mögött. Betegség? Magány? Súlyos gondok? Ne
héz terhek? Gyász? Ahány ember, annyiféle a bilincs. Az evan
gélium ritkán végez látványos megoldást: nemigen hullanak bi
lincseink a porba. De mindig felszabadít - a bilincsek elle
nére. Sőt Rómába küld - ígéretet teljesít, munkát, célt, ér
telmet, örömöt és megbízatást ad.

3. Erős. Meg tud szabadítani a reménytelenségtől. Min
den kudarc-élmény megtör. Minél lényegbevágóbb ponton ér el, 
annál mélyebb sebet üt. Minél durvább formája talál el, annál 
maradandóbban hat. Itt valakit az élete alapjaiban ért kudarc 
a gúny megalázó formájában: "Még hamarosan meggyőzöl..." Ez az 
élmény megkérdőjelezhet bennünk mindent: biztosan igaz, amit 
hittem? Dühöt teremhet: ezek az emberek nem méltók... Végle
ges ítéletet hozhat: leveszem a kezem róluk rajtuk már nem le
het segíteni. Megkeseríthet és bátortalanná tehet. A bennünk 
élő evangélium azonban tartást ad. Nemcsak sérthetetlenné tesz 
és megtanít lerázni a hántást, hanem megtanít az egyetlen po
zitív érzésre és állásfoglalásra: imádkozom értetek. Mert meg 
vagyok győződve arról, hogy akit megszólítok, azt nem bénítja
a "lehetetlen". Az - hamarosan vagy később - hitet tud terem
teni a legreménytelenebb helyzetben s a legesélytelenebb em
berekben is.

A fenti három vázlatpont ötlet és kísérlet csupán. Ab
ban a reménységben született, hogy a Konkrétumok című bekezdés 
sok olyan pontot tár fel, amely megragadható igehirdetési al
kalmaink kettős meghatározottságában: a közös feladatban, a- 
melyet az evangélium és az Agenda mottója tár elénk; s a sokfé
le feladatban, amelyet gyülekezeteink különböző szituációja 
ad számunkra.

Szabóné Mátrai Marianna

Ötvened vasárnap

II. Péter 1,3-11
Kár lenne a gyülekezetet bevezetéstam és történetku

tatási kérdésekkel terhelni, amelyek a 2. Péter levél körül 
adódnak. Fogadjuk el azt a tényt, hogy a levél a mi tanulsá
gunkra íratott, előttünk ismeretlen szerző tollából. A levél 
hadat üzen a gnosztikusok és a Jézus paruziájának késése mi
att gúnyolódók ellen. Sajátos hangvétele és témaköre egyszeri
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az Újszövetségben, mint ahogy textusunkban szereplő szavai kö
zű] is jónéhány csak itt fordul elő /hé areté: erény, ener- 
gia: hatalom, hé physis; természet/ Fontos kifejezések még 

euszebeia: istenfélelem, kegyesség; epignózis: nemcsak hitbe- 
li ismeretet, hanem ennek megfelelő életfolytatást is jelent- 
theia physis: isteni természet - nem új lényegű lesz az em-
ber, hanem uj lehetősége nyílik arra, hogy a múló világ tör
vényei között a hiábavalóság kísértésétől megmeneküljön. Az 
isteni természetben részesedés nem a világból való kivonulást 
jelenti, hanem lehetőséget nyit arra, hogy a világ látszólag 
változatlan törvényszerűségei között szabadságban éljünk. 
/Coenen/ epichoregein: mutatni, felmutatni, a szöveg összefüg
gésében a felsorolt keresztyén erények felsorakoztatása, lát
ványos,, nyilvános bemutatása. Mindez nem öncél, hanem a sze
retetten csúcsosodik ki, azaz a saját éntől az embertárshoz 
vezet, egkrateia: önuralom, jólneveltség, mértékletesség, ön
megtartóztatás. Nem aszketikus üdvútra biztatás ez, hanem meg
hajlás a szent Isten előtt és teljes odafordulás a másikhoz.

Philadelphia: testvéri szeretet agapé: isteni szeretet, 
amelyet az ember elfogadhat; argos: tétlen, lusta; akarpos; 
gyümölcstelen, terméketlen; ptaié: meqbotlani, bajba, szeren
csétlenségbe kerülni; /mert ha ezeket teszitek, nem kerültök 
bajba, nem pusztultok el/ Die gute Nachricht fordítása: biz
tosan célba értek.

Luther mondotta egy alkalommal: die Theologie ist nicht 
anders als Grammatik. - Ha megállapítása kiélezett is, textu
sunk esetében jogos és feltétlen szükséges kulcskifejezések 
eredeti értelmét mélyebben szemügyre venni

A perikópa biztatás a hitből következő felelős keresz
tyén életre. Akit Isten elhív, azt erővel is megajándékozza, 
ezért az erény nem az ember erejére támaszkodó erkölcsös maga
tartás, hanem az Istentől elfogadott belső energia látható meg
nyilvánulási formája. Igénk hét alapmagatartási formát jelöl 
meg - teljes keresztyén élet jellemzőjeként. Isten kegyelmes 
hívása /keresztség/ után a hit elfogadó aktusa a kezdet. In
nen indít a szerző, s ebből következik az emberség, helyes is
meret, önuralom, kitartás, istenfélelem, testvérszeretet és a 
mindenki iránt gyakorolt agapé. Aki ebben a megajándékozott- 
ságban él, annak az élete nem tétlen, lustálkodó élet s nem 
kell az ürességtől, a terméketlenségtől sem tartania.

Igénk a már hitrejutottakat biztatja a kitartó, régi 
bűneitől megszabadult gyümölcsöző keresztyén életre, hogy el
jussanak a célhoz, Krisztus örök országába. Bár a 11. vers 
szünergetikus tendenciát mutat, a szakasz teljes összefüggésé
ben világos, hogy nem a saját teljesítménye alapján, hanem 
Isten kegyelméből lesznek az Ő országa részesei.

Meditáció
Az igehirdetés gondolatai több irányba is indíthatók. 

Az egyik lehetőség, hogy arról szóljunk, mit készített Isten 
a hitben járó embernek. Az isteni ajándékok elfogadása s meg 
élése értelmes, tartalmas emberi életre vezet Ebben nincs he- 
lye sem a hitetlenségnek, sem az üresjáratnak. , .

Földi életünket többféle feladatkörben töltjük el. A 
családban házastársként, szülőként, gyermekként. Napjaink szo-
morú tapasztalata, hogy kortársaink közül sokan ebben a közös 
ségben nem találják meg sem boldogságukat, sem tartalmas ten-
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nivalókkal kitöltött feladataikat.
A másik életkör hivatásunk. Isten hív el hitünk szerint 

egy-egy hivatás végzésére. Eszerint is kel] helytállnunk ben
ne. Ha kudarcot vallunk a családi életkörben, talán javítha
tunk a hivatás területén. Valljuk meg mégis őszintén: ezen a 
területen is sok a hajótörött kortársunk. Sokan nem hivatásuk
ban dolgoznak.

Ez az ige még egy harmadik életkört is sejtet. Gazda
godni, gyarapodni a Jézus Krisztus ismeretében, a keresztyén 
életvitelben. - A kudarcot, a tétlen életet, az üresjáratot 
nem lehet minden feladatkörben elviselni. Vannak élethelyzetek, 
melyek romlottságuk mélységében emberileg helyrehozhatatlanok, 
vannak elhibázott pályaválasztási mechanizmusok, amelyek mea- 
fordíthatatlanok. De van kegyelem is, hogy az ember elfogad
hassa helyzetét, belülről feldolgozza a rászakadt "csődtöme
get" s elmerüljön a hit mélységeiben. Így nyithat ajtót előt
tünk Urunk, melyet senki be nem zárhat /Jel. 3,8/ és állíthat
ja tágas térre lábunkat /Zsolt. 31,9/. Természetesen csak az 
elkötelezett élet valóban élet, s csak a megkockáztatott hit
bizalom nyer új ismereteket.

A másik lehetőség az igehirdető számára, hogy a hitbe
li hövekedés fontosságáról szóljon.

Ahogy magától értetődő, hogy gyermekkorban növekedünk 
testi, biológiai értelemben, s a szellemi érés folyamata is 
vele jár a felnőtté válással, akként helye van a lelki, hitbe
li növekedés fontosságának is a személyiség fejlődésében. Ahol 
nincs növekedés, ott nem egjsz erűen stagnálás áll be, hanem 
csökkenés, fogyás mutatkozik Igaz ez még a gazdasági életben 
is.
1/ A lelki növekedés alapja: Isten kegyelmes hívása. Ez szólal 
meg keresztségünk alkalmával, amikor értelmünk fel sem tudja 
fogni, de Isten eljegyez kegyelme pecsétjével. A hívás hangzik 
tovább egy életen át, s a kegyelem kísér mindennap.

Olykor úgy véli az ember, minden a maga munkájának és 
ügyességének eredménye. Mintha a víz színén úszó hajó vinné a 
terheket, a rakományt! Valójában a hajót is a víz hordozza.
Minden eredményünk, minden fáradozásunk gyümölcse mögött Is
ten kegyelme rejtőzik. Ő hordoz, Ő hív, Ő szólít meg, Ő éltet.
2/ A lelki növekedés feltétele: Isten ismerete és ereje. Istent 
megismerni, erejét megtapasztalni a Neki átadott életben, a Ne
ki engedelmeskedő életben lehetséges. Különben gyanakvással né
zünk reá, nem tudván mit tartogat számunkra. Ez a bizalomhiány 
azonban megfoszt a tényleges ismerettől és ereje megtapasztalásá
tól. Elmélyedni igéjében, résztvenni a gyülekezet életében, be
lefeledkezni az imádságba és teljes szívből énekelni olyan ese
mények, melyek nem hiányozhatnak egyikünk életéből sem /ke
gyesség: 3. és 6. vers/.
3/ A lelki növekedés lehetősége: csend - elmélyülés - értelmi 
átgondolás - döntés lás gyakorlati életvitel.

A hétféle "erény" egymásba illeszkedő sora így válhat 
valósággá. Aligha vállalkozhatunk arra, hogy valamennyiről e- 
gyenként szóljunk, de annyi bizonyos, hogyha emberségünkben ki
vetnivalót találnak, hitünket is elutasítják a kívülállók. Ha 
nem tudunk bizalmat ébreszteni és szeretetet sugározni egymás 
iránt, akkor úgy megyünk el egymás mellett mint nagy folyamok 
hajói a sötét éjszakában. Egyik sem sejti, mi rejtőzik a másik 
halvány sziluettje mögött. Legyen biztatás keresztyén életvite-
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lünkben Assisi Ferenc imádsága: Uram, tégy engem békességed
eszközévé! Add, hogy ahol gyűlölet tombol, oda a szeretetet 
vigyem, ahol a bűn uralkodik, oda a megbocsátást vigyem, ahol 
a kétség tétovázik, oda a hitet vigyem, ahol a hamisság kígyó- 
zik, oda az igazságot vigyem, ahol a reménytelenség csüggeszt, 
oda a bizalmat vigyem, ahol a szomorúság fojtogat, oda az örö- 
möt vigyem, ahol a sötétség rémít, oda a világosságot vigyem. 
Uram, tégy engem békességed eszközévé. Ámen.

Szebik Imre

Szabó Lőrinc
Párbeszéd

Félek, Atyám - úgy zúgnak a harangok! 
fiatal tükrömet rontja az árny is, a fény is!... 
Ne félj, fiam - téged hívnak a harangok, 
te vagy a tükör, te vagy az árny is, a -fény is.
Félek, Atyám - megtörtem a harcban, a hitben, 
és éhes sárkányok elé ejtem a kardot!...
Ne félj, fiam - megtartalak a harcban, a hitben, 
s karommal égig emeled azt a kardot.
Mit ér az ember, mit a:vágy meg az önvád, 
mit ér törékeny szavam az őrült viharban?...
Ne félj, fiam - az a kín, az a vágy, az az önvád 
téged tisztít örök-kék égbolttá a viharban!
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Böjt 1 . vasárnapja

Jób 1,8-22
A textusról
Perikopánk Jób könyvének abba a szakaszába tartozik, 

amelyről megállapítható, hogy egy nagyon régi elbeszélés át
írt, szándékosan kibővített változata. Az átírás célja vilá
gos: Jób "kiélezett" története adott lehetőséget a könyv író
jának /íróinak/ arra, hogy nagyon fontos kérdéseket gondolja
nak végig, és Írjanak le a könyv java részét kitevő költe
ményben .

A könyv összefüggésében tkp. a 6. verssel kezdődik 
egy új szakasz, a perikopa azonban ennek a szakasznak első 
két versét elhagyja. Nyilván szándékosan, hogy ne túl sokat 
foglalkozzunk a sátán személyével, hanem inkább a kísértéssel 
és annak legyőzésével.

Néhány gondolat a perikopa tartalmáról
Mindjárt az elején kitűnik, hogy rendkívüli esetről van 

szó. Jób olyan istenfélő, hívő ember, hogy "nincs hozzá hason- 
ló". Ezzel az Író el akarja hárítani azt a magyarázati lehető
séget, hogy a szenvedések és csapások okát Jóbban keressük.

Nagy hangsúly esik a sátán kérdésére /mert az eredeti
ben ez kérdés/: "vajon ok nélkül féli Jób az Istent?" Ez az 
egyik gyújtópont: a Bölcsesség-teológiának és -kegyességnek 
gyenge pontjára mutat rá. Abból a felismerésből és hitből, 
hogy a jő megkapja a jutalmát, a gonosz a büntetését, könnyen 
következik az a gondolat, hogy érdemes istenfélőnek, hívőnek 
lenni. Ezt támadja a sátán. Tkp. vádat emel /a neve is ezt 
jelenti!/: a hívő, kegyes ember nem Istent szereti, hanem a 
kegyességéért "járó" jutalmat. Ezek nélkül az ember szembeke
rül Istennel, s ha elveszíti a jókat, akkor megátkozza az Is
tent /9.v./.

A 12. v. azt hangsúlyozza, hogy az egész történetben 
Isten a cselekvő. Nem "megengedi", hogy Jób szenvedjen, ha
nem "kezébe adja" őt a sátánnak. Ugyanakkor védi is Jób éle
tét. Mégis Isten kezében marad az egész ügy. De ezt Jób nem 
tudja! A kísértés éppen az, hogy nem látja Istent, nem tudja 
Isten szándékát. Ha mégis ragaszkodik Istenhez, csak a hit 
merészségével teheti.

A csapások lélegzetelállító sorozata /13-19.V./ azt 
mutatja, hogy amilyen rendkívüli kegyes Jób, olyan rendkívü
li nagy és gyors a csapás: egyszerre elveszíti mindenét. Ez 
is kiélezett, több mint az általános valóság, legalábbis rit
ka a csapások ilyen sorozata. El lehet veszíteni mindent is 
- de nem ez a dolgok megszokott menete.

A 20. vers azt mutatja, hogy Jóbot összetöri a veszte
ség. Rendkívül kegyes, istenfélő, hívő ember, nincs hozzá ha
sonló a földön, de ember. Nem félisten, hérosz. Az olvasó nem 
mondhatja, hogy semmi közöm hozzá, ilyen a közönséges földi 
halandók között nincs. Úgy tekinthetünk Jóbra, mint embertár
sunkra. Az elbeszélés, majd az egész könyv, olyasmit mond el, 
ami ránk is tartozik.

A 21. v. tkp. két "közmondást" kapcsol össze. Az első 
általános emberi felismerés: amije van az embernek, ahhoz a
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"bölcső és koporsó közt" jut hozzá, de innen már nem viheti 
magával. Ilyesfajta mondást minden nép ismer /pl. a német:
"az utolsó ingnek nincs zsebe"/. Némi segítséget ez is jelent
het a veszteségek elszenvedéséhez. - A másik mondat tartalma
sabb, jellegzetesen hívő, istenfélő körökből való. Ez már Is
tenre vonatkoztatja az eseményeket: amim van, nem az enyém, 
Istentől kaptam, az övé, ha akarja el is veheti tőlem.

Itt azonban fel kell figyelnünk arra, hogy a textus
ban az eddig /és majd a költeményben később is/ használt "Is
ten" név helyett Izráel Istenének, az ÚRnak a neve szerepel. 
Ezzel kapcsolatban két dologra gondolhatunk:

1. Jób, aki mit sem tud az Isten és a sátán között 
lefolyt beszélgetésről, és arról, hogy őt az Isten a sátán 
kezébe adta, vallja, hogy ami vele történt, az az Isten müve,

2. éspedig nem akármilyen Isten műve, hanem az ÚRé, 
akiről Izráel így vallott: a mi Istenünk, aki velünk, értünk 
van. Mintha itt is megcsillanna már valami a kísértésben való 
megállás lehetőségéből, a hit merész Istenre-hagyatkozásából.

A 22. v. értelme ilyesféle: bár megértenénk, ha ilyen 
helyzetben a bajba jutott ember olyasmit tehetne, vagy mondhat
na /vö. 2,10/, ami bűn lenne, Jób ezen a téren helytáll.

Bármilyen izgalmas lenne tovább olvasni, itt meg kell 
állni, itt vége a perikopának. Persze, hogy folytatódik az 
elbeszélés, és a textus beletartozik egy nagyobb összefüggés
be, de a "perikopa" azt jelenti, hogy ebből az összefüggésből 
valamilyen szándékkal kiszakították a textust, és egy másik 
összefüggésbe helyezték: a böjt 1. vasárnap istentiszteleti 
összefüggésébe. Agendánk szerint ez az összefüggés a kísértés 
témaköre, mégpedig Jézus Krisztussal kapcsolatban: Krisztus 
meghalt bűneinkért /ez a böjti vasárnapok témaköre, s ezen 
belül az 1. vasárnapé az, hogy ez a Krisztus/ --a sátán le
győzője.

Meditáció
Jób 1-2 része fölé ezt a címet is írhatjuk: Jób megkí- 

sértése. Egyszerű volna V. Vischer módjára /Hiob, ein Zeuge 
Jesu Christi/ Jóbot a Krisztussal azonosítani, és az elbeszé
lésben Mt 4,1-11 és párhuzamosai "előképét" látni. így azon
ban Jób még távolabb kerülne tőlünk, pedig a könyv írójának 
éppen az a szándéka, hogy az olvasót belevonja Jób történeté
be és az esetről folyó többoldalú dialógusokba. Meg kell hagy
nunk Jóbot embernek, és ha a Krisztust keressük, akkor ab
ban az ŰRban kell keresnünk, akiről Jób itt is vallást tesz.

Mi az a kísértés, amellyel Jób találkozik? Az, hogy 
noha ő kegyes, hívő ember, minden magyarázat, minden ok nél
kül el kell veszítenie mindenét. Az, hogy saját bőrén tapasz- 
tarja: nem áll meg a 
az Istenfélő ember mindig Isten áldását tapasztalja. Jób csak 
ezt látja, ő nem tud a mennyei jelenetről. - De mi tudunk! 
így kerülünk bele mi is a kísértésbe. Magyarázat-e az, amit 
az Isten és a sátán beszélgetéséből megtudunk? Nem. Még na
gyobbá teszi a kísértést! Voigt a Der verheissene Erbe c. 
perikopafeldolgozásában próbálkozik azzal a megoldással, hogy 
itt a sátánt tekintve beszélhetünk "kisértés"-ről, de Isten 
felől nézve ez "próbatétel”. Csakhogy mi szükség van erre a 
próbára, ha az Isten tudja, hogy Jób mindenkit felülmúl az 
istenfélő, kegyes életben?

Talán ez az első, amit mondhatunk: a kísértésnek nincs
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maqyarázata. Ha lenne, akkor nem is lenne kísértés. Éppen az 
a kísértés, hogy amikor belegondolok, nem tudom megérteni az 
Istent. Isten cselekvésének nincs magyarázata. Jób könyvének 
a prológusa se akar erre magyarázat lenni!

így folytathatjuk: Istennek nincs szüksége védelemre, 
igazolásra /teodicea!/. Ami történt, Isten müve, ő magyarázat 
nélkül azt tesz, amit akar. /vö. 2,9-et, ahol kiderül, hogy 
Isten "ok nélkül" tette tönkre Jóbot!/. Jób könyve a maga egé
szében éppen ezt akarja tudtul adni: Istent nem lehet a logi
ka rendjébe szorítani.

Érdemes azon is elgondolkodni, hogy nemcsak a bölcses- 
ség-teológia rendül meg itt, hanem minden olyan teológia, amely 
érthetővé akarja tenni az Istent. Talán a mienk is Nem 
tuk-e mentegetni az Istent? Nem alakítottunk-e ki egy szép, 
zárt teológiai rendszert, amelyben mindenre tudunk magyaráza
tot adni?

Mit tehetünk?
1• Hagyjuk meg Istent istennek. Mi nem vagyunk varázs

lók, sámánok, akik titkos tudományukkal kezükben tartják iste
nüket. Ismerjük be, hogy nem tudunk minden kérdésre, minden 
"miért?"-re felelni. Ismerjük be, hogy legtöbbször - éppen a 
legnehezebb esetekben - csak "együtt szenvedni" tudunk azokkal, 
akik nem tudják miért kell szenvedniük, hogy hol van "most" 
az Isten.

2. Lépjünk a hit merészségének útjára. Jób, Jób köny
vének írója is ezt teszi. A legkisebb kapaszkodót is meg kell 
ragadnunk Ilyeneket pl :

"Szolgám" /1,8/ - Jób kezdettől-végig hozzátartozik az 
ÚRhoz, rajta van az ÚR szeme. Aki az övé, azt ő nem hagyja el, 
akkor sem, ha ezt a "szolga" nem látja.

A kísértés rendkívüli eset. A "rendes" az, hogy Isten 
megáld, véd, segít. Jutalmazza a jót, erőt ad a teherviseléshez.

Mindvégig Isten tartja kezében a dolgokat. Ha sátánnal 
találkozunk, arról is tudhatjuk, hogy a póráza Isten kezében 
van, annak az Istennek a kezében, akié vagyunk.

Az ÚR neve. Ki ez az ÚR? Az, akit Izráel szerető, meg
váltó, szabadító Istenének ismert. Az, aki mindig mindent né
pe javára fordít. Ez az az Isten, aki Jézus Krisztusban ember
ré lett, akit az evangéliumban ismertünk meg.

Ez a hit merészsége: amikor a kísértés jön, azt mondom, 
hogy nem akarok más Istenről tudni, csak arról, aki engem sze
ret, megáld. Ha nem értem is, mit miért tesz, ehhez ragaszko
dom, mert ezt ígérte.

3. Végül, figyeljünk még két dologra:
Milyen igaz lehet a sátán gyanúsításai Lehet hogy az 

ember tkp. nem Istent szereti, hanem csak Isten ajándékait. A 
legegyszerűbb valami "adásvételi szerződés" formájában elkép
zelni az Istenhez való viszonyunkat. Azt tartjuk természetes
nek és igazságosnak, hogy Isten is ad, ha mi adunk neki. Mi 
lelkészek, de sokszor biztatjuk az embereket, hogy "megéri", 
"érdemes" hívőnek lenni! De miféle "hit" ez? És milyen igaz, 
hogy az ember legérzékenyebb pontja az "amije van", de sok
szor függ ettől az Istenhez való viszonya!

Micsoda igazság van Jób alázatos szavaiban! Amink 
van, az erre az életre van. És mindent, amink van, minden jót, 
áldást kaptunk, az nem a mienk. Persze, ez a hívő ember szem
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lélete. Környezetünkben mást látunk De nem tudnánk ezzel a 
szemlélettel sok velünk élő emberen segíteni?

+ + +
Hogyan lesz ebből prédikáció? Mindenesetre nem úgy, 

hogy valami tanítást akarok adni a gyülekezetnek. Kioktatást 
arról, hogy hogyan kell viselkedni nehéz helyzetben. Helyte
len lenne az is, ha Istent akarnánk mentegetni és a szenve
dés "értelmét" akarnánk megmagyarázni.

Inkább a hit merészségével arról kellene prédikál
nunk, hogy Isten akkor is szeret, ha ezt nem tapasztaljuk, 
vagy éppen az ellenkezőt kell gondolnunk róla Luther hason
latával arról prédikál, hogy a sötét viharfelhők mögött
örökké kék az ég, örökké ragyog Isten szeretettnek meleg nap
sugara .

dr. Muntag Andor

Böjt 2. vasárnapja

Ézs 42,1-4
Régebbi feldolgozások: Lelkipásztor 1975. december, 

748-750. o. - Baranyai Tamás; 1976. október, 623-625. o. - 
Tóth-Szöllős Mihály. Ezek az előkészítők más összefüggések
ben dolgozzák fel a textust: Újév utáni vasárnap perikópája- 
ként, illetve Ádventi sorozat 1. részeként.

I. A textus értelmezése
1. A szöveg formája és tartalma
Ézs 42,1-gyei új szakasz kezdődik Ézs 40-66-on belül.

A 42. fejezet első négy verse - textusunk - viszonylag önálló 
egység. Abban eltérnek az értelmezők véleményei egymástól, hogy 
42,1-4-hez hogyan és mennyiben tartozik 5-7 és 8-9, ill. 5-9 
együtt. Ennek megvitatása nem tartozik ide, bár az értelme
zést befolyásolja, hogyan és mik tartoznak össze. Mi most el
sősorban textusunkra koncentráljunk!

Az ÚR Szolgája - "énekek" /Ebed-Jahve énekek/ első 
darabja textusunk. Ez a hagyományos elnevezés, bár nem valódi 
énekekről, nem igazi dalokról van szó. A következő szakaszok 
tartoznak ide: 1. Ézs 42,1-4 /+5-9/; 2. 49,1-6 + 7-13;
3. 50,4-9; és 4. /a legnevezetesebb:/ 52,13-53,12. Perikópánk- 
ban az első "énekben" a Szolga bemutatása és megbízatása hang
zik el - Isten beszédeként. /"Szolgám.. !"/ A szakasz felépí- 
tése VXxágus, uyexvxxeg i.b as uteuu, ja.ei, x-fesats, e, .e.uic
zése nehéz. A felépítés rövid áttekintése: 1.vers - a magyar
fordításban: "Ez az én szolgám...", az eredeti szerint: "Íme, 
Szolgám /szolgám/". Tehát egy bemutatási, rámutatási formula. 
V.ö. 1 Sám 9,17!/ Ez megerősíti azt, hogy bemutatásról van szó, 
és megfelel annak, hogy ez az első Ebed-Jahve ének. A második 
fele e bemutató mondatnak más szavakkal fejezi ki a "szolgám" 
értelmét: választottam, akiben gyönyörködöm, /aki nekem tetszett 

és tetszik/.
Az első vers második részében a Szolga felhatalmazá

sa és megbízatására, feladatára való megerősítése szólal meg:
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"Lelkemet adtam rá, mispát-ot hoz elő a pogány népeknek."
Ez a feladat csendül föl 3 c-ben és 4 b-ben is, majdnem azonos 
szavakkal.

2. vers - Itt azt tudjuk meg, hogy a Szolga feladata 
teljesítése közben hogyan, illetve hogyan nem cselekszik, mit 
nem tesz: “Nem kiált, nem lármáz,...

3. vers - Folytatása az előző versnek. A Szolga fela
data éppen abban áll, hogy nem pusztítja el a pusztulót... Ez 
a fő jellemzője. "A megrepedt nádat nem töri össze..."

4. vers - Indirekt módon egy ígéret hangzik el ebben a 
versben a Szolgával kapcsolatban: Véghezviszi művét, de ez szen
vedést és halált jelent számára. "Nem alszik ki és nem törik 
össze, addig amíg..." - Műve, hatása a szigetekig, a pogány 
népekig ér!
2. Értelmezés

A szakasz értelmezése rendkívül vitatott. Minden egze- 
géta mást lát a Szolgában, másként érti feladatát, különböző sze
mélyekre vonatkoztatja ezeket az "énekeket". Ki ez a Szolga? 
Nekünk is ez az első és fő kérdésünk általában: Kiről van itt 
szó? Lehet válogatni a magyarázatok között: 1. Ahogy a zsina
góga érti: a Szolga=Izráel, Isten népe egésze, a fogságot el
szenvedő nép. 2. Esetleg nem az egész nép: csak annak hű ré
sze, a "kegyesek", az "igaz Izráel". 3. Egy személyről van szó. 
Változatok: a. Kórés /Kürosz, Cirus/ ez a Szolga, Izráelt a ba
biloni fogságból megszabadító perzsa király, b. Maga a próféta 
/Második Ézsaiás, Deutero-Ézsaiás/ ez a Szolga, aki a rábízott 
ügyért meg is halt; c. A Szolga nem valós személy: hanem "egy 
univerzális feladattal megbízott jövendő próféta", vagy univer
zális törvényt hozó születendő király, stb.

Mindebből kitűnik, hogy nem bizonyul jó kérdésnek a:
Ki ez a Szolga? - A jó kérdések, amelyek megfelelnek textusunk- 
nak és a többi hasonló szakasznak: Mi történik? Mit cselekszik, 
mit tesz a Szolga? Mit cselekszik Isten a Szolgán keresztül?
Mit tesz népéért, a világért? Ez a fontos!

Mit mond erről textusunk? - Azt, hogy bárki legyen is 
ez a Szolga, bárki volt is, nem magától cselekedett, hanem Is
ten eszközeként. Az ÚR választotta ki, bízta meg! /I.vers/ 
Feladata: Isten igazságát érvényesíteni a népek között. Ez a 
mispát értelme: igazságos ítéletet, jogos döntést hozni, azt 
tettekkel megvalósítani, annak érvényt szerezni. Ezt teszi a 
Szolga - ld. 3c, 4b szerint. Mi ez az igazságos ítélet, jogos, 
az igazságnak megfelelő döntés? Az előző fejezetből lesz nyil
vánvalóvá: - Ézs 41,1-15 és különösen 41,21-29 - a népek iste
neinek istensége = semmi, az ÚR Isten-volta lesz valósággá, a- 
mikor megítélt népét megszabadítja és újjáteremti! Istennek ez 
az önigazolása, irgalmas, kegyelmes igazság: népe szamára éle
tet és nem halált jelent. /3.vers./

Mindezt Szolgája tettein keresztül valósítja meg, nem 
egy új törvény meghirdetéséről, vagy a törvény újra meghirde
téséről van szó /mint egy új király trónralépésekor ez történ
ni szokott/, hanem: a Szolga tettei Isten istenségét bizonyít
ják a pogány népek számára is. Ezért várnak a Szolgától szárma
zó tanításra, útmutatásra: általa Isten igazsága valósul meg 
minden nép javára.

E megfontolások után most már párhuzamba állíthatjuk 
a Szolga munkáját Jézus művével. Bárki legyen is a Szolga, mű-
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ve hasonlóságot, részleges párhuzamot mutat Jézus, a Krisz
tus művével: hasonló a nyilvános elindulás, a Lélek ajándé
kával felhatalmazott Isten megbízatását teljesíti; Isten igaz
ságát csendes, irgalmas cselekvéssel érvényesítik; párhuzamba 
állítható a szenvedés és halál is /Ézs 53/. Jézus Krisztus 
mégis nagyobb, mint a Szolga; - halála és feltámadása az egész 
világra érvényes ma is!

II. Meditáció
1. Ami a képek mögött van
Isten igazsága élesen szemben áll a világ vastörvényé

vel. Ez van a 2. és 3. vers képei mögött. "Az örök csendes, 
hangos a múlandó." /Wilhelm Raabe/ Gondoljunk a babiloni pre
cessziókra, ae a ma is valós utcai zajra, piaci vagy piactéri 
tülekedésekre. De a leghangosabb slágerek a legmulandóbbak, és 
mennyivel inkább így van ez a reklámmal és propagandával. Is
ten igazsága nem ismeri a kegyelemdöfést sem. - Pusztuljon a 
haldokló! - kiáltja az emberi igazság. Továbbá: bolond, aki 
nem töri össze a megrepedt nádat! Hiszen nemcsak, hogy érték
telen az, meg is sérthet, sebezhet - csak kárt okoz! A füstöl
gő mécses sem tölti be rendeltetését, ráadásul még mérgezi is 
a levegőt! El kell oltani! - Isten, kegyelmes igazsága abban 
jut érvényre, hogy nem csupán megtartja, hanem új élettel aján
dékozza meg a pusztuláshoz közel állót: népét, a népeket, az em- 
bert.

2. A textus az Újszövetségben
Ezt az új életet adó, gyógyító szolgálatot végzi Jé

zus. Mt 12,18-21 idézi csaknem egészében textusunkat Jézus gyó
gyításaival és azzal kapcsolatban, hogy a meggyógyítottaknak 
meghagyta: ne fedjék fel kilétét. Mk 1,11 és párhuzamosai Jé
zus megkeresztelkedésekor idézik Ézs 42,.1-et, mint köztudott. 
/Mennyei hang: "Te vagy az én szeretett Fiam, akiben gyönyör
ködöm!" - V.ö. Zsolt 2,7-tel!/

Néhány párhuzamos kijelentésre szeretnék még rámutat
ni: Második Ézsaiáson belül érdemes olvasni még 44,28-at;
45,2-t; valamint 45,8-at és 45,24-et. Ezekkel párhuzamos a 
Római levél néhány helye: Ézs 42,3 és Rm 4,15-22. Ézs 42,4- 
hez vessük össze Rm 3,21-31-et és a 11. fejezetet Isten igaz
ságáról!

3. Mai kontextus
E vasárr’p fóríj; Amandánkban: Az Űr Szolgája. Soro

zat: Krisztus meghalt bűneinkért. /A megelőző vasárnapon mint
a sátán legyőzőjét hirdetjük őt./ Jézus Krisztust hirdetjük,
Róla tanúskodunk ezen a napon, mint Fiúról, Urunkról, akinek 
a szolgálata hasonlít az ÚR Szolgájáéhoz, de több azénál!
/Lekció: Mt 15,21-28. - A kánaáni asszony. Hangsúly: pogányok!/

Gondoljunk előre njeimjaue&üim. inuiijai.uuai Mj. utj. 
meg a fülüket az igeszakasz felolvasásakor? Bibliaolvasóknak 
bizonyára feltűnik Ézs 42,1-4-ből az "akiben gyönyörködöm", a 
Lélek ajándékozásával összefüggésben; ők Jézus megkeresztel- 
kedésére gondolhatnak az ige hallatán rögtön. Erről tehát 
mindenképpen szólnunk kell. - A "s-zigetek"-et meg kell magya
rázni. Hasonlóképpen a magyar fordításban háromszor előfor
duló "törvény" szót is. Mi itt az értelme? Éppen nem Isten 
követelő, bűnt megítélő akarata, hanem kegyelmes igazsága!
/Lásd az előbbiekben kifejtetteket!/
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I I I .  Igeh irdetésünkhöz -  V á z la t ,  gon dolatm enet;

Az Úr Szolgája - Jézus - minket szolgál
1 . Prófétai tanúságtétel a babiloni fogságban: az ÚR 

Szolgája Isten eszköze, aki által Isten irgalmas igazsága lesz 
valósággá Izráel és a pogány népek előtt. Ehhez hasonlóan ta
núskodik az újszövetség Jézusról, az úrról.

2. Minket szolgál, nekünk szolgál: csendes szóval, 
evangéliumhirdetéssel. Szavait tanítványai őrzik és adják to
vább. Minket szolgál: úgy, hogy irgalmas a gyengékhez, bete
gekhez, a halálraítéltekhez. Gyógyít, új életet ad - ma is te
szi. Nekünk szolgál: szenvedésével, halálával is. Éppen ezzel 
viszi véghez művét. Feltámadt!

3. Egyháza követi mindezekben? - Ellenpéraa: az egy
ház missziója és a fehér gyarmatosítás összefonódása.

Egyháza követi! evangéliumhirdetéssel; irgalmas cse
lekvéssel, új életre indítással; szenvedést is vállalva, mind
végig .

Seben István

Böjt 3. vasárnapja

1Móz 4,1-13
A Lelkipásztor 1964. évfolyamában az 59-63 lapokon 

Az Igehirdető Műhelye rovatban dr. Ottlyk Ernő igen alapos 
verselemzést hoz a feldolgozása első részében, majd a textus 
értelmét vizsgálja az újszövetség felől a II. részben. Hol 
van a te testvéred? címmel közli a gyakorlati kitekintést.

Igen figyelemreméltó Scholz László cikke a Lelki- 
pásztor 1949 évfolyama 157. lapján, ahol az Időszerű Papi I- 
gék rovatban Luthert idézve kezdi meg a vizsgálódást-önvizs- 
gálatot: "Istennek az a szokása, hogy mielőtt a cselekedetekre 
nézne, a személyre tekint, miféle az? Ha a személy jó, akkor 
a cselekedete is tetszik, ha nem, akkor az sem tetszik neki". 
Ami az Istennél oly egyszerű s tökéletes, oly egycsapásra meg
old mindent, az nálam, Ádám fiánál, Kain rokonánál csak össze
bonyolít mindent...

A legrészletesebb egzegézis talán Westermannál talál
ható. 54 oldalon dolgozza fel ezt a textust. A magunk számá
ra is fontosabb megállapításai a következők:

1.v. A jahvista irat matriarhátusi környezetet téte
lez fel, mert Éva adja a nevet a gyermekeinek. Kain büszke 
nevét talán azért is adta, mert benne remélte azt a férfit, 
akit Isten ígért a kígyó legyőzésére? 3.v. Ne teterezzünk fel 
külön áldozati kultuszhelyet ebben az időben. A hálaáldozatot 
mindenütt be lehetett mutatni. 4/b és 5/b. A Biblia nem erő
síti meg azt a képzőművészeti megoldást, hogy az elfogadott 
áldozat füstje fölfelé száll, míg az el nem fogadott a föl
dön terjedt szét. Egyszerűen abban látták az áldozás elfoga
dását illetve az el nem fogadását, hogy adott-e Isten gazdag 
termést-áldást. De megfordulhat a fejünkben az is, hogy talán 
Kain Ábel feláldozásával akarta kikényszeríteni az isteni ál
dást az ő földjéből is. 9.v. Szüksége van-e a pásztornak, 
hogy valaki őt is pásztorolja? Az életben van olyan helyzet,
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hogy szükséges a felnőtt, önálló testvérünk pásztorlása. Va
gyis felelősek vagyunk a másik életéért is. 11.v. Ezek nem 
egyszerűen átokszavak, hanem Kain tettének a következményét 
írják le. A korábban önálló mágikus szófordulatokat /...föld
ről, amely kinyitotta a száját.../ azzal semlegesíti a Bib
lia, hogy Istennel kapcsolja azt össze, és az ő ítélete in
doklásává válik.

Meditáció
Mózes 1-11 fejezeteket őstörténetnek nevezzük. Helye

sebb lenne modell vagy típustörténetnek mondani, mert a min
dig megismétlődő, velünk is történő esetek modellje vagy őse 
ez a történet. A kaini történet sem a múltban egyszer megtör
tént, múltbeli történet, nem egy "történelmi tény", hanem a 
mindig megismétlődő emberiség története. Km 5,12 szerint 
mindenki vétkezett. Ezt a velünk is megtörténő eseményt mutat
ja be a Biblia első része. Először csak "kicsit” vétkezünk: 
olyanok akarunk lenni, mint Isten. Ezt sokszor elfogadható 
bűnnek, sőt az igazi emberségnek mondjuk. Nagykorú világnak 
mondjuk az embereket, ha kételkednek Istenben és nem tartják 
meg az 1. parancsolatot. De mi a folytatás? A kaini testvér
gyilkosság.

Igénk iránya lehet egyrészt a szociális aspektus. Ek
kor a kaini kérdésből indulhatunk ki: őrizője vagyok az én 
testvéremnek? Bemutathatjuk, hogy mit értünk mi ezalatt s mi 
minden torz dolog született ebből. Isten viszont milyen cso
dálatosan kereste Káint, óvta a bűntől. Bennünket Jézus Krisz
tuson keresztül keres.

Másik lehetőség az elfogadott - el nem fogadott áldo
zat kérdése. Tettünk valamit, amiről azt gondoljuk, hogy an
nak tetszeni kell Istennek. De nem kapunk rá választ. Sőt ku
darc ér az egyházi munkánkban vagy a magánéletünkben. Ebből 
azt következtetjük, hogy Isten nem fogadta el a mi áldozatun
kat. Készek vagyunk ilyenkor a látszólag, a pillanatnyilag 
"kegyetlen és kiszámíthatatlan" Isten mellett megmaradni? Ké
szek vagyunk-e a kudarcunkat, szenvedésünket, sőt a halált 
is elfogadni? Jézus kész volt, Kain nem. Jézus és Kain törté
nete mutatja, hogy milyen különböző módon folyhat a mi életünk.

Az igehirdetéshez
Ismerjük fel Káint magunkban: 1., a testvérgyilkost 

2., a leselkedő bűn foglyát 3., Isten védencét.
Igénk komoly önvizsgálatra szólít fel. Az 5. paran

csolattal kapcsolatban mi igen magabiztosak vagyunk: mi nem 
vagyunk gyilkosok, testvérgyilkosok. De ez a föld igen sok 
embervért kapott a kis és nagy Káinoktól. A világtörténelem 
embervérrel íródott. Azt ugyan Káinról el lehet mondani eny
hítő körülményként, hogy 6 még nem tudta, hogy mi a halál-a- 
gyonverés, de mi már ezt jól tudjuk. Hányszor tartottuk igaz
nak, férfiasnak gyűlölködésünket, bosszúvágyunkat, sőt azt 
esetleg nemzeti hőstettnek tüntetjük fel.

A Biblia arra tanít, hogy tanuljuk meg a bűn gyöke
reit is felismerni és felkutatni. Gondoljunk itt Mt 5,21 és a 
következő versekre. Jézus másként látja az 5. parancsolatot! 
Olvassuk el az Énekeskönyvünk gyónó tükrében az idevonatkozó 
részt /697. lap/.

A történelem színpadán kiomló embervért ne akarjuk 
kinevezni az emberi fejlődés árának vagy elkerülhetetlen fo-
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lyamatnak. Isten figyelmezteti Kaint /6-7. v./
2 . ,  A  leselkedő bűn első sikere, hogy Kain tekintetét 
lefelé fordítja. Megszakad a kapcsolat Isten és az embertárs 
felé. Isten ugyan szól hozzá, de ő nem akarja meghallani. Az 
izolált, a környezetével nem kommunikáló ember a saját gondo
latai, vágyai rabja lesz. önzésének és önhittségének határa nincs.

Igen szemléletes a Biblia képe: a vétek az ajtó előtt 
leselkedik. Zsákmányra leselkedő vadállat képe ez. "De te u- 
ralkodhatsz / uralkodni fogsz!/ rajta” mondja Isten. Nem a vég- 
zet van felettünk, nincs előre megírva a sorsunk, hogy el kell 
buknunk. Ha mi vigyázunk, van mód a bűnt elkerülni.

Elgondolkoztató az, hogy Kain bűne "vallásos" eredetű 
Megirigyli a másik istenélményét, istenkapcsolatát. Ez figyel
meztessen arra, hogy a bűnt nem lehet mindig könnyen felismer- 
nx. Lehet bűnös a "vallásos", a "hazafias", a "következetes" 
az igazságért égő" stb. cselekedet is.

3., Isten észreveszi a bűnt. A 9. vers párbeszéde ioen 
izgalmas: Hói van a te testvéred Ábel? Káinnak nem segít a 
mellebeszélés. Isten ítélete elhangzik a gyilkos felett. De
hanem védi9 ^  VédŐ ÍS 0tt Va”‘ AZ utóbbi nem megbélyegzi.

Nemcsak Ábel vére folyt ki, hanem Jézusé is. Az ő vére 
*?on5a!? mdst mond /Zsid 12,24/. Nem vádol bennünket, hanem 
könyörög értünk. Testvérünkké lesz. Felvállalja a kis és nagy 
Káinokat, a gyulölködőket és gyilkosokat. Ezóta nem szükséges 
nekünk Isten színe elől elkerülni, /14.v./ sőt közelébe mehe
tünk, védő szárnya alá menekülhetünk, sőt tulajdonjelét, a ke- 
resztseget kaptuk, mert Jézus áldozatára Isten kegyelmesen te
kintett, mint Ábel áldozatára is /4.v./.

Missura Tibor



Böjt 4 . vasárnapja

Ézs. 58, 6-12
Egzegetikai megjegyzések
A szakasz a Deutero-Ézsaiás néven emlegetett ismeret

len próféta beszédei közül való. A beszédek egységes könyv
vé szerkesztése akár a prófétától ered, akár mástól, sajátos 
szemléletet tükröz. A 40. fejezet ugyanis a babiloni fogság
ból való szabadulás meghirdetésével kezdődik. "Vigasztaljá
tok, vigasztaljátok népemet!" - mondja Istenetek." - Ez a be
vezető mondat egyúttal a könyv alaphangja. A fogságban sínylő
dő Izráel először is vigasztalásra szorul! A vigasztalás a 
próféta első szava a vétkeiért bűnhődő néphez! - és csak ezu
tán esik szó arról, hogy ez á nép bűnös. A nép vezetőinek vét
kére való néhány rövid közbevetett mondattól eltekintve, szin
te azt lehet mondani, hogy a próféta tizenhét fejezeten át 
hirdeti az Isten könyörülő irgalmát, a közelgő szabadulást, 
és csak az 58. fejezet elején vált hangot:

"Kiálts, ne sajnáld a torkod!
Harsogjon hangod, mint a kürt!
Mondd meg népemnek, hogy mi a bűne,
Jákób házának, hogy mi a vétke!" /Ézs. 58,1./
Ezzel a szerkesztési móddal ellentétben a közfelfo

gás szerint a bűn ostorozásával kezdődő igehirdetés a prófé
tai. És valóban van erre is példa az Ótestámentumban: a pró
féta kíméletlenül leleplezi Izráel bűneit, majd megtérésre 
hívja a népet és elsősorban a nép vezetőit, és végül Isten 
kegyelmét helyezi kilátásba, ha engedelmeskednék a megtérés
re hívó szónak. Az ilyen módon felépített prófétai könyvek 
azonban alapvetően más szituációban keletkeztek: a meghirde
tett ítélet még nem következett be! Amikor viszont Deutero- 
Ézsaiás megszólal, a nép már javában hordozza a ránehezedő 
ítéletet. Ebben az esetben már nem a bűn ostorozásával, ha
nem a vigasztaló evangélium megszólaltatásával kezdődő ige
hirdetés a prófétai. Az orvos a még egészséges embert bátran 
renyegetheti: "Meglásd, ha ezt és ezt teszed, súlyos beteg 
leszel!" De rossz orvos az, aki a már kifejlődött betegség
gel hozzáforduló beteget először felelősségre vonja és meg
dorgálja: "Mit tettél? Miért nem vigyáztál? Megmondtam, hogy 
beteg leszel, ha ezt csinálod!"- és csak azután fog hozzá a 
kór orvoslásához. A jó orvos először a meglévő bajt kúrálja, 
és csak a már lábadozó beteget látja el jótanácsokkal: miként 
kerülheti el, hogy ismét bajba jusson. Így jár el Deutero- 
Ézsaiás is, ill. a könyv szerkesztőbe. A kijelölt szakasz í- 
lyenformán már a fogságból való hazatérés utáni időre vonat
kozó intelem: mire ügyeljen a megszabadult nép, ha nem akar 
ismét ítélet alá esni. Okulnia kell a fogság előtt élt ősök 
példájából, akiknek az idején látszólag virágzott a vallási 
élet Izráelben, mégis ítélet alá estek. Pedig a kultikus is
tentiszteleti élet sosem volt pezsgőbb, mint az ő idejükben, 
és ezzel kapcsolatban a rituális böjt megtartására sem fek
tettek akkora hangsúlyt soha, mint éppen abban az időben. A 
rituális böjtölés uqyanakkor jól megfért a legsúlyosabb tár
sadalmi igazságtalanságokkal a magát teokratikusnak tartó
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államban. A kijelölt szakaszban a próféta ezt az ellentmon
dást leplezi le. Mit ér, ha a mások kiuzsorázásáből szárma
zó javak élvezetétől egy-egy napra megtartóztatja magát tu
lajdonosuk, de semmit sem juttat belőlük azoknak, akiknek a 
nyomora az ő gazdagságának "aranyfedezete". Enélkül nem le
het Isten áldása az önmegtartóztatásban kimerülő böjtölésen. 
/Tudnunk kell, hogy a rituális böjtölés eredetileg az Isten 
színe elé járuló kegyes ember testi előkészülete volt, aki 
általában azért lépett az Úr színe elé, hogy valamilyen ügyé
ben eligazítást, kinyilatkoztatást kérjen tőle. Ha megkapta 
a kért választ Istentől, az annak a jele volt, hogy böjtölé
se Istennek tetsző volt, Isten elfogadta őt, amikor megjelent 
előtte./ A próféta tehát nem elutasítja a rituális böjtöt /!/, 
-hanem arra mutat rá, hogy az önmagában nem tesz kedvessé Is
ten előtt. Isten ezt csak akkor fogadja el, ha párosul & bű
nös kedvtelésektől való tartózkodással is, és együtt jár a 
"bűnösen felrakott bilincsek” leoldásával, a "jármok kötelei- 
nek"kioldásával, az elnyomottak /elsősorban valószínűleg az 
adósság miatt rabszolgasorba süllyedtek/ szabadon bocsátásá
val, a bujdosó befogadásával, a mezítelen felruházásával. Az 
irgalmasság gyakorlásáról van szó, - de nem jótékonykodás ér
telemben! A jótékonykodás a baj tüneti kezelése csupán, - az 
Isten előtt kedves böjtölő viszont meg kell hogy szűnjék a 
társadalmi igazságtalanság okozójának lenni. Ha ezt teszi, ak
kor majd "felragyog világossága", és amikor böjtölve Isten e- 
lé járul, hogy segítségül hívja, akkor az Úr válaszol neki:
"Itt vagyok!" Ez az, amit nem ismert fel a babiloni fogság 
előtt élt nemzedék, ezért ítéltetett meg. És amikor Deutero- 
Ézsaiás a fogság előtt élt atyák hibáira mutatva inti a haza
térni készülő új nemzedéket, akkor nem elméleti "teológiai 
igazságot" fogalmaz meg, hanem a múltat, a történelmet értel
mezi "teológiailag": a virágzó templomi kultusz és a nagyra 
értékelt rituális böjtölés mellett, mondhatni aranyköntöse a- 
latt elrejtve érintetlenül megmaradó társadalmi igazságtalan
ságok képezték a legfőbb okot, amiért a babiloni támadás ide
jén a látszólag virágzó ország oly könnyen összeomlott. Ezért 
a fogságból hazatérő új nemzedék is csak akkor fog majd az utó
kor által az ősi romok felépítőjének és a rések befalazójának 
neveztetni, ha okul az atyák bűnéből, 
összegezve:

1. Isten ítéletet hordozó    felé a próféta első 
szava a vigasztalás; nem a törvény, hanem az evangé-

 lium!
2. Az ítéletbe torkollt történelmi múlt teológiai ér
telmezésével, értékelésével ad útmutatást a jövőre 
nézve.
3. Nem hagyható figyelmen kívül, hogy Istennek a pró
féta által megszólított népe teokratikus államban 
élt; az egyház helyzete a világban ettől merőben el
térő .
Meditáció
A mai világ, az emberiség részben az ember "bűnös kedv

telései" /környezetszennyezés, természet kincseinek 
nyolása; alkoholizmus, kábítószerélvezet, "szex-hullám", stb./ 
miatt, részben a különböző szinteken: földrészek között, né
pek és népek között és egyes országokon belül érvényesülő tár
sadalmi igazságtalanságok következtében nem egyszerűen a vég-
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s<5 pusztulás ítéletével fenyegetett világ és emberiség, ha
nem sok tekintetben már most is ítélet alatt áll, bűnei át- 
kos következményeit hordozza. Az ítélet alatt álló világhoz, 
a bűneik következményeit hordozó emberi közösségekhez és e- 
gyes emberekhez az egyház küldetése csak abban az értelemben 
mondható prófétainak, mint Deutero-Ézsaiásé volt: az egyház 
igehirdetésében először kell, hogy hangot kapjon a vigaszta
lás, az evangélium: Isten a jelenlegi helyzetben sem hagyta 
magára a világot, nem vetette el az emberiséget, nála van 
megoldás minden kollektív és egyéni bűnre. Az alternatíva nem 
ez: vagy ítélet, vagy bűnbocsánat. Ellenkezőleg: a már megí
télt bűnre, arra a bűnre, aminek ítéletét a jelenben hordozza 
az emberiség, a földrész vagy az ország, melyben élünk, vagy
á .4 . OLd. a. i-CxC  f  CUlti k ti jC x C U U C u  A C ia  t l^ lÜ O ^ llx a  tSVj 2  C y  j  ^

korábbi "bűnös kedvtelései" miatt, - arra is megoldást kínál 
a bűnbocsánat. Nincs olyan bűn - se kollektív se egyéni -, 
se már megítélt, se a jelenben ítélet alatt álló, se olyan, 
aminek átkos következményeivel a jövőben, esetleg a jövő ge
neráció fiainak kell szembenézni, - amire ne lenne megoldás 
az Isten bűnbocsátó irgalma. "Vigasztaljátok, vigasztaljátok 
népemet! - mondja Istenetek" - ebben az értelemben ez ma az 
egyház prófétai Küldetése az egész emberiséghez és külön-kü- 
lön minden emberhez is. /Teológiailag ez az Isten igazságá
nak meghirdetése: ő igaz, hű minden teremtményéhez./ Csak ez 
után az evangélium után /Laetare vasárnap!/ szólalhat meg a 
már megítélt történelmi múlt teológiai értékeléseként az egy
ház Istentől kapott történelmi küldetésének /ilyen is van! - 
Pál erre utal Róma 8,19-ben/ megmutatására: az egyház nem le
het sem előidézője, sem részese, sem védelmezője semmilyen tár
sadalmi igazságtalanságnak, és azok sem találhatnak benne szö
vetségest, akik miatt a' kizsákmányolt természet nyög és sóhaj
tozik. Ennél nem kisebb hangsúllyal kell szólni azután arról 
is, hogy az egyes hívő ember - éppen azért, mert az evangéli
umban és az úrvacsorában annak bizonyságát kapja, hogy minden 
bűnére megoldás a Krisztus bűnbocsánata, - van lehetősége, hogy 
szakítson "bűnös kedvteléseivel", és arra is van lehetősége, 
hogy az irgalmasság mértékével mérjen minden embertársának, 
még ellenségének is. Ha bűntelenné nem is lehet, míg itt a 
földön él, a bűn mégsem kell, hogy olyan járom és iga legyen 
rajta, mely embertársaihoz és az emberi közösségekhez való 
viszonyát mindenestől meghatározza. Keze nincs megbilincselve 
olyankor, amikor mások terhét /kenyérgond, stb./ kellene sze- 
retetből fölvennie. Általában szabad lesz arra, hogy ne zár
kózzék el a környezetében gondokkal küzdő embertársa elől, és 
arra is szabad lesz, hogy jó szívvel kivegye részét az egyházi 
és társadalmi közösség gondjainak viseléséből is. Az ilyen má
sok sebesek kötözésén fáradozó embernek r jér: a profét.', hegy 
az ő sebeit viszont Isten fogja behegeszteni, és gondoskodik 
róla szűkös lehetőségek között is. Imádságát nem hagyja válasz 
nélkül, keze munkáját megáldja. Útját nem a rombolás, hanem új
jáépülő romok fogják jelezni. És végül Krisztusra nézve kie
gészíthetjük a próféta ígéreteit: amikor a végső sötétség bo
rul rá, akkor teljesedik be maradéktalanul a jövendölés: "föl
ragyog a sötétben világosságod, és homályod olyan lesz, mint 
a déli napfény. Az ŰR vezet majd..."

Jegyzet
Szép példát szolgáltatnak az egyház prófétai küldetésének meg
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értésére a 16. századi magyar reformátorok, akik először is 
vigasztalták a török hódítás és a Habsburg hatalmi törekvések 
igáját egyszerre hordozó "magyari népet", - és csak utána mu
tattak rá*, hogy ez a múlt bűneinek büntetése, amiből a jövő
re nézve okulni kell. És így valóban a nép szívébe énekelték 
be és prédikálták be magukat, és a romokban heverő egyház é- 
pületének helyreállítói lettek: "rések befalazó!", akik romo
kat tettek újra lakhatóvá.

Véghelyi Antal

Böjt .5. vasárnapja

1 Móz 18,20-33.
A szöveghez
Érdemes néhány szó tartalmát mélyebben is felkutat

ni: chatta't - vétek, bűn. A 19. fejezetben konkrétan kiderül, 
hogy milyen a bűn. Pál Rm.1,27. szerint az Istentől való el
szakadás végső következményének tartja a homoszexualitást, az 
abszolút deviáns magatartást. A bűnnek ez már nem eredeti, 
kezdetleges állapota, hanem a sokszorosan áttételes, rákos túl
burjánzása.

caddiq - igaz. Elsősorban Isten jelzője, illetve 
azoké, akik hozzá igazodnak. A rásá ennek ellentéte, aki el
tér Istentől, nsz' - felemelni, felkarolni. A szövegben a ke
gyelem gyakorlását jelenti. Az elpusztítást sem a szokásos ki
fejezéssel jelöli, hanem a jszf - igével, aminek jelentése: 
véget ér, illetve véget vetnek neki. Isten ítélete nem pusztí
tás, hanem a bűn, a bűnkövetkezmény, és a bűnös megsemmisítése 
akkor, amikor ez a három már nem választható el egymástól. Is
ten és Abrahám párbeszéde, a visszatérő kifejezések a keleti 
piac képét idézik fel, ahol az áruért szinte kötelező alkudni 
és ennek az alkunak bizonyos szertartása van.

A textus iránya
Hova vezet minket ez a mai ige? Ha mélyebben átgon

doljuk ezt a páratlanul érdekes, ősi epizódot, egyszerre elho
mályosodik az eredeti történeti helyzet és általánosan érvé
nyes üzenetet látunk benne. Megfogalmazódik bennünk a kérdés: 

’.'-zbanjáxásra? Mi a közbenjárás lényege? Ki 
lehet a közbenjáró?

A de tempore
Agendánk a Böjt 5. vasárnapi perikópákat "az igazi 

Főpap" címmel foglalja össze. Krisztus az igazi Főpap, vagyis 
Közbenjáró Isten és ember között. Az ő szolgálata egészen más, 
mint az emberi közbenjárás. Abrahám története ezért csak úgy 
érthető, hogy Abrahám Krisztus előképe az Ószövetségben, aki 
az igazi Főpapra irányítja tekintetünket. Judica vasárnapja 
az ítéletet tárja elénk a kegyelem nagypénteki kiáradását meg
előzve. A mai Sodorna és Gomora lakói sokkal súlyosabb ítélet 
alá esnek a réginél, ha nem ismerik fel az egy, igazi Közben
járót! /Mt.11,24./

Hídverés
Kell-e a mai embernek közbenjáró? A mindennapi éle

tet el sem tudjuk képzelni protektorok nélkül. Egy ismerősöm 
mondta el, hogy pályaválasztás előtt álló fia bármerre is ori-
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entálódik majd, mindenütt vannak jóindulatú közbenjárók.
A római katolikus egyházban - különösen is vulgáris 

szinten - elképzelhetetlen lenne az élet a közbenjáró szen
tek és főként Szűz Mária nélkül. /A róm.kat. "Hozsánna" ékv. 
énekeinek több mint fele Mária-ének/.

A közbenjárás, közvetítés nem ismeretlen a diplomáci
ában sem. Akad példa még a természettudományok területéről is: 
a kémiában a katalizátorok szerepe, vagy a biológiában a rova
rok szerepe a virágok megprozásában... Ábrahám közbenjárásának 
- jóllehet igen tiszteletre méltó tett volt - kevés eredménye 
volt. Nem az ő hibája, hogy Sodomában még tíz igaz sem talál
tatott, de az már az ő fogyatékossága, hogy saját igazságával 
vagy áldozatával nem tudta kiegyenlíteni a számlát. Ez minden 
emberi közbenjárás fogyatékossága: nem tudunk másokat megvál
tani, hiszen magunk is megváltásra szorulunk. A XX. századi 
embernek sem adatott más, "aki által megtartatunk". /Fii.2./

Az igehirdetés körvonalai
1. Alku vagy közbenjárás?

A keleti embernek a vérében van a kereskedés. Jelzi 
ezt az, hogy az üzletkötés nem egyszerű adás-vétel, hanem szer
tartásos esemény, melyben fontos szerepe van az alkunak. Az 
alku célja nem a másik becsapása, hanem a mindkét fél számá
ra elfogadható ár kialakítása. Ábrahám igazi keleti ember - 
ért az alkuhoz. Igénk szerint természetesen nem üzletkötésről 
van szó, hanem egy nagy horderejű döntésről, melytől sok ember 
élete függ. Ezt a tiszteletre méltó célt figyelembe véve talán 
úgy gondoljuk, méltánytalan, sőt szentségtörés itt alkuról be
szélni. De mondhatjuk, hogy Ábrahám közbenjár? Az Újszövetség 
felől nézve semmiesetre sem. Gal.3,20 szerint egy Isten és egy 
közbenjáró van.

Ábrahám szerepét Krisztus áldozata mellett látjuk 
tisztán. A lekció is utal kettejük viszonyára:

Abrahám maga is belátja Krisztus közbenjárásának egye
dülálló voltát.

További párhuzamok:
Ábrahám nem közbenjár, csak - Istentől kapott lehető

sége alapján - közbeszól. Krisztus valóban "nagy utat" tett 
meg Isten és emberek között.

Ábrahám nem kockáztat semmit - Krisztus életét adta.
Ábrahám - mint az alkunál szokás - megállt egy számá

ra reálisnak tűnő határnál - Krisztus Isten végtelen kegyelmét 
eszközli ki az ember számára.

Ábrahám még az emberi igazságra hivatkozik - Krisztus 
tudja, hogy Isten akkor igazságos, ha elítél. Az ítéletet azon
ban magára veszi. Ezekkel a megállapításokkal nem Ábrahámot de
gradáltuk, hanem Krisztus páratlan voltát emeltük ki.
2. Isten ismeri a bűnös embert - az alku nem segít!

"Lemegyek, megnézem... tudni akarom." - mondja Isten 
a történet szerint. Az antropomorf leírás mögött az áll, hogy 
Isten elől nem rejthetjük el bűneinket. A bűn legfőbb jellem
zője,, hogy mindig "égbe kiáltó". Amikor még Ábrahám reméli, 
hogy akad tíz igaz. Isten már tudja, hogy egy sincs, aki meg
változtathatná Sodoma és Gomora ítéletét. Az alkudozás nem se
gített, ma sem segít. Nem segít a mai ember önigazolása... nincs 
mentő körülmény... Nem mentség a világ általános bűnössége; 
hogy mi ebben a világban nem vagyunk rosszabbak az átlagnál... 
stb.
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Nekünk csak hozzávetőleges becsléseink vannak a bű
nözésről, a maffia tevékenységéről... Istennek pontos "infor
mációi" vannak az éppen csak megfogant bűnös gondolatokról is.

A bíró előtt érvelhet az ember a mostoha gyermekko
rával... A gyónáskor el lehet hallgatni bizonyos részleteket... 
Isten előtt teljesen átlátszó az életünk.
3. Ki állhat oda Isten elé? - Az igazi Főpap!

Ma sokan kutatják, milyen reális esélyei vannak az em
beriségnek a fenyegető világkatasztrófák elkerülésére, /atom, 
környezetszennyezés, engergiagondok.../

Megkérdezzük-e: milyen esélyeink vannak Isten ítéleté
nek elkerülésére? Ki az, aki lefoghatja Isten lesújtani készülő 
kezét? Kinek vannak Istent is meggyőző érvei, hogy kegyelmez
zen? Ábrahám minden igyekezete elégtelen volt... Jézus Krisz
tusnak vannak érvei a kegyelem kieszközlésére. Nem áldozati ál
lat vérével, hanem a sajátjával hárítja el az ítéletet.

"0 az, aki elvette a bűnnek erejét
Eloltotta vérével a pokolnak tüzét..." /Ékv.325/4./ 

Egyedül őt illeti meg az “igazi Főpap" jelzője. Ez Isten megol
dása a mai Sodorna és Gomora megmentésére.
4. Közbenjárás - mindig egy ember megmentéséért

Ábrahám tízig látta reálisnak az alkut, tovább nem 
folytatta. Jézus elmegy az "egy"-ig. /Lk.15./

Ábrahám úgy gondolta, hogy a kegyelem egy bizonyos pon
ton kimerül. Jézus példája szerint éppen ott kezdődik, ahol az 
emberi igazságra már minimálisan sem lehet számítani. Ebből az 
is következik, hogy nincs "kollektív" megváltás. Az égő házból 
egyenként ugranak ki a menekülők a kifeszített lepedőbe. Ahogy 
nincs általános mentség, hogy ti. mindenki bűnös... ugyanúgy 
nincs általános üdvösség. Nem lehet véletlenül belesodródni 
az üdvözülők seregébe.

A Közbenjáró-Jézus egész földi szolgálata az "egy"-ért 
történt. Mindig egy ember felé hangzik: "megbocsáttattak bűne
id". Pál a Római levélben egyes szám első személyben kiált fel: 
"Ó én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg..."

Gerhardt Pál is első személyben írta a 325-ös éneket. 
Ma, az ítélet vasárnapján, nem az ősi Sodomáról, nem is a mai 
világ bűneiről, hanem RÓLAD VAN SZÓ!

Csak te ülsz egyedül a vádlottak padján és csak Jézus 
áll egyedül közted és az ítélő Isten között.

Győri Gábor
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I. Korintus 3,1-8 
Hetvened vasárnap

Ezen a helyen teljesen világossá válik a különbség 
aközött a bölcsesség között, amelyhez az értelmen keresztül 
vezet az út és aközött, amelyhez a szív felszabadulása és 
megvilágosodása szükséges. Némely lelkész értelmezésében a 
tej a legtöbb esetben egyszerű morál, ami megerősíti az ér
telmet. ők azon a véleményen vannak, hogy előbb meg kell erő
síteni az értelmet ahhoz, hogy azután a kemény eledel - kegye
lem, örök élet. Isten segítsége, újjászületés - is befogadha
tóvá váljék. Csak a kemény eledelen a saját dogmatikáját ért
se! * Eledel, evangélium mindig csak az, ami minden vitát és 
ellenkezést kizár, és így az Isten igéje, a Krisztus beszéde 
a hallgatót felülemeli saját magán és szenvedélyein és fel
sőbb régióba, a Lélek világába, hogy új indíttatást és új e- 
rőt kapjon a szeretetre. Az evangélium ezáltal mindig össze
függ a gyakorlati feladatokkal. - Az evangélium igazsága fe
letti vita kizárja annak elfogadását -, éppúgy azonban az e- 
vangélium befogadása is kizárja a vitát. /F. Niebergall/

+ ♦ + + +
A lelki élet kezdő stádiumában a hívő, szintén a 

neki megfelelő pneumatikus táplálékban részesül. Mi az a 
"lelki anyatej", melyet Pál korintusi két esztendős missziói 
munkája során nyújtott? A Jézus története, különösen a Gol
gota története. Pál itt nemcsak egy jó hasonlattal él, ami
kor az evangéliumi tudósításokat, a JézUs történetét "tejnek" 
nevezi, hanem egy tényt, egy pneumatikus realitást fejez ki.
Az üdvtörténet kiteljesedése lép itt színre. Zsid. 5.12-13;
I.Péter 2.2 - Természetesen nem lehet szigorú határt vonni az 
igehirdetés e két formája között; egyik a másik elemei nél
kül nem lehet el. - Mennyiben élt még a korintusiak között a 
testies gondolkodás és magatartás most is, amikor Pál e so
rokat írta nekik? A gyülekezet ellentétes törekvéseiben, a 
Krisztussal való egység keresésében látszólag keresztyén jel
szavak alatt, de nagyon is érthető emberi motívumokkal. Ér
vényesülési impulzusok, vezetésre való áhftozás, "igazolt" 
szeparációs törekvések, megoldási kísérletek, az evangélium 
intellektuálisan imponáló s kielégítő feltárása utáni vágyó
dások formáiban. Ezek voltak azok az "emberi" motívumok, 
mozgató okok, amik minden mozgalomban, minden politikai tör
ténésben láthatók. Pál azt veti szemükre: emberi módon visel
kedtetek, eltávoztatok üdvtörténeti elhivatástoktól, nem tar
tottatok lépést a Szentlélek előre és felfelé irányuló tö
rekvéseivel. /W.Meyer/

+ + + + +

Valóban nem szükséges rossznak lenni ahhoz, hogy 
valakit megbántsunk. És éppen ez a legtragikusabb. Jó emberek, 
akik szeretik egymást, a világon a legjobb akarat mellett és 
ellenére is képesek egymást elszomorítani és gyötörni./A.Gi.- 
de/

IDÉZETEKi _GONDOLATOK
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+ + + + +

Az igeszakasz központjában ez a gondolat áll: Isten 
adja a növekedést. Ez evangélium. Nem kell erőszakoskodni 
Istennél, nem kell őt külön rávenni arra, hogy adja. Isten 
akkor örül, ha adhatja a növekedést. - Továbbá: igazi növe
kedést csak Isten adhat. Csak Ő adhat olyan áldást, belső 
növekedést, ami megérdemli azt a nevet, hogy növekedés. - De: 
emberi eszközöket is használ. Isten munkásokat is használ, 
de a lényeg az, hogy végül mégis Ő adja a növekedést. Igye
kezzünk minél többet megérteni az Isten gondolata szerinti 
szellemi növekedésről. Isten adja most ebben az órában is a 
növekedés isteni ajándékát. - A növekedés: a kegyelemben va
ló növekedés! Növekedjetek a kegyelemben, a megtartó Úr Jé
zus Krisztusban. Ha Jézust ismered és szereted, akkor haladsz 
előre a kegyelem ismeretében. Ez az igazi növekedés. /Farkas 
József/

+ + + + +
Isten cselekvéséből támad az emberi munka, mert Is

ten az adakozó. /A. Schlatter/
+ + + + +

Isten szolgái nélkül, akiknek hivatala, teljhatalma, 
ereje Istentől való, nem épülhet fel Krisztus gyülekezete. 
/Wendland/

+ + + + +
Ha Pál plántál, és ha Apollós öntöz, Isten megadja a 

növekedést. Ezért nem tudok elnézéssel lenni azok iránt, a- 
kik Istent korholják, amikor önmagukat kellene vádolniok 
/tétlenségük miatt/. /Spureon/

ApCsel 26.22-32 
Hatvanad vasárnap

Pál egész tevékenységének alapjául és kiindulásául 
egy arcot világít meg. Tőle nyerte hallatlanul erős öntuda
tát, a kitartást küldetése betöltéséhez. A világot akarta 
megtéríteni -, mind a zsidókat, mind a pogányokat bűnbánat
ra hívni. Ennek a célnak az elérésére szolgált a megfeszí
tettről és feltámadottról való bizonyságtétel. Ez volt az a 
magatartás, mely kihallgatói szerint a világ folyását vilá- 
gosan látó, értelmes ember számára elfogadhatatlan, bolond- ’ 
ság volt. Világprogramot vállalni nevetséges háttérrel, - 
bolondság. - Pál számára azonban ez és csak ez jelentette az 
igazságot, ezért mást nem is mondhatott. /Udo Smidt/

+ + + + +
Festus néhány jellemvonását úgy szeretném itt ma 

előtárni, hogy azzal önvizsgálatra indítsak: és szeretném,
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ha sokan lennének, akik úgy éreznék majd, hogy mireánk ma
gunkra mondatott ki az elmarasztaló ítélet. Aki őszinte, en
nek a festusi léleknek több jellemvonását fogja önmagában fel
fedezni. - Ki tudná felvonultatni mindazt a sok Festust, akik 
talán más-más ruhában, különféle mázak alatt, de a kigúnyoló 
tagadásnak egyugyanazon lelkületével járják a világot. Minde
nütt ott vannak. Kimondjam-e, hogy néha még a templomba is 
jut belőlük. -Még egy jellemvonásuk van a festusoknak és eb
ben van a tragédiájuk, hogy ti. nem lehet őket meggyőzni, mert 
nem hallgatnak az érvekre, fülüket, szivüket bezárják a bi
zonyságtételek előtt. Még Pál apostol sem tudta Festust meg
győzni. /Szabó József/ ^

+ + + + 
Amikor a kihallgatás véget ért , a kulisszák mögött le

játszódott az utolsó felvonás. Így tesz minden közömbös, váll- 
vonogató ember: elismeri az ártatlanságot, igazat ad és tet
szést nyilvánít mindaddig, amíg nem származik hátrány belőle és 
nem vág elevenébe az ügy. Egymás között egyet is értenek az 
igazság hitvallójával, anélkül azonban, hogy a legcsekélyebb 
lépést tennék annak megvalósulására. Ez a történet egészen a 
20. századig elhat és még annál tovább is! /G. Grosser/

+ + + + +
Azért kerül elénk Pál beszámolója élete fordulópontjá

ról, mert az igazi világosság bizonyságtétel útján tud csak 
szállást venni az emberi szívben. - E szakasz központi monda
nivalója: Jézus nélkül sötétségben élünk, ezen semmi sem segít
het. - Szavaiból kiderül, hogy aki végzi a keresztyén szolgá
latát, annak nem szabad kontrollálni, hogy sikere van-e vagy 
nincs. Mert más a vetés és más az aratás. Isten igéje nincs bi
lincsbe verve és nem tér vissza gyümölcstelenül. /Balikó Zol
tán/

+ + + + +
Nem hiányzott csak a legfontosabb lépés. Agrippa majd

nem megtért. Felelete elárulja, hogy Isten szava megkezdte 
benne a munkáját, ő azonban nem akarta magát alávetni ennek.
- Agrippa tisztában volt azzal - ha a megkötözött apostolra
tekintett -, hogy a Krisztus melletti döntés többet jelent, 
mint elfogadni a krisztusi tanításokat. - Agrippa félt a Krisz
tus gyalázatától. Nem akarta, hogy őt is bolondnak tartsák, 
mint Pált akiről festusazt mondja, hogy elvesztette az eszét
- Agrippa félt a szenvedésektől. Félt, mert látta az apostolon 
a láncokat, amelyeket Krisztusért viselt. - A csak "majdnem 
megtérés" kárhozatba visz. - A kihallgatás végén újra megálla
pították Pál ártatlanságát. Ezáltal felelősségük még nagyobb 
lett Krisztus elutasításában. /G.R.Brinke/

+ + + + +
Itt most harmadszor halljuk megtérése történetét s 

ebben az elbeszélésben még erősebben kiemeli, hogy Istentől 
kapta a küldetést az evangélium hirdetésére. - Itt nem könnyű

117



hallgatóság előtt beszélt. Inkább csak kíváncsiak voltak sze
mélyére, nem a vallási téma vonzotta őket. Ezért azt a mód
szert választotta, amely legjobban megfelelt a helyzet köve
telményének. Nem vitázott, nem tett összehasonlításokat, ha
nem ismertette saját hitbeli meggyőződését és hitének indí
tékait. A hit továbbadásában erről a személyes mozzanatról 
nem szabad megfeledkeznünk. - A jelenet különben megvilágít
ja azt is, hogy a megtérés követeli a múlttal való szakítást. 
/Gál Ferenc/

+ + + + +
Pál nagyszerű beszédet mondott a maga védelmére. Böl

csen, tartózkodva és mégis nyíltan feltárta egész életét. 
/Ungár Aladár/

+ + ♦ + +
Ha van az életben tragikus szó, akkor ez a "majdnem" 

az. Se kint, se bent. Heródes Agrippának az élő Isten egy u- 
tolsó lehetőséget adott, nem kisebb emberen, mint Pálon ke
resztül. /Gyökössy Endre/

II. Péter 1,3-11 
ötvened vasárnap

Helyzetük hasonló a mienkhez. Maroknyi csapat a nagy 
világban, ahol mindenki másképp gondolkodik, másképp érez és 
más szabályok szerint él. Porig súitotta őket, hogy kilátásta
lannak érezték helyzetüket, erejük fogytán volt, úgy tűnt, 
hogy keresztyén életük hiábavaló szélmalomharc. - Az apostol ar
ról próbálja meggyőzni a gyülekezetedet, hogy mit jelent az 
isteni alapon nyugvó tanítványi élet. Ennek az életnek alapja 
az ige és a hit. A hit az, amelyen keresztül feltárul előttünk 
Isten műve. De mivel a hit láthatatlan, ahhoz jócselekedeteket 
kell ragasztani, mert az igazi nem tud elrejtettségben marad
ni. így válik értelmes, igaz életfolytatássá. De hogy tudjuk, 
mi az a jó, amit tenni kell, a hithez tudományt kell ragasz
tani. Ez a tudomány Isten dolgaiban való jártasságot jelent. 
Isten Lelke nélkül nincs látásunk. De Isten Szentlelke odakö- 
tötte magát az igéhez. Ahhoz tehát, hogy a Szentlélek el tud
jon igazítani a jócselekedetek tekintetében, a Bibliában jár
tasnak kell lennünk. /Balikó Zoltán/

+ + + + +
Hit által mindenetek van. Most tehát forgassátok a 

hitben nyert kincseteket; váljék láthatóvá az, amit Isten ke
gyelme szívetekbe adott. A szent élet csak felhasználása és 
kifejlesztése a nekünk ajándékozott szentségnek. - A teljes 
igyekezet tulajdonképpen a hit igyekezete, mindig új hit-erő. 
Krisztusban van a győzelmed, tarts ki, ne menj el az Úrtól. Ha 
a Megváltó megismerésének világosságát megkaptuk, akkor ne le
gyünk restek és gyümölcstelenek, különben elveszítjük hitbeli 
látásunkat. /C.Eichhorn/
11b



+ + + ♦ +

Az "isteni természet" részeseivé lenni magától érte
tődően nem azt jelenti, hogy az ember Istenné lesz. De a Krisz
tussal személyes viszonyba került ember nem marad az, aki volt, 
hanem élete megváltozik, átalakul, hasonlóvá lesz a Krisztus 
életéhez. Cselekedetein, szavain észreveszik, hogy az Ő ural
ma alatt áll, Neki engedelmeskedik. /Kiss Sándor/

+ + + + +

Péternek mi a látomása a keresztyénségről? Benne van 
ez a szó igénkben, de sajnos olyan komplex kifejezés, hogy nem 
lehet egy szóval lefordítani, például azzal, hogy "ragassza
tok". Az új katolikus fordítás: "sorjában állítsatok egymás 
mellé". Azt mondja Péter: Ti, keresztyének, megáldott emberek 
vagytok, nektek a többiek számára valamit mutatni kell, ami
vel az Isten megajándékozott titeket. Az, hogy vettétek az Is
ten mennyei ajándékait, elkötelezett titeket, hogy építsétek 
az embereket, még emberibbé tegyétek az életet. /Farkas József/

+ + + + +
Minden felszólítás és követelés, amit a levél tolmá

csol, arra alapozódik, hogy a keresztyénség már megkapta az 
isteni erő ajándékát. A szerző semmit nem írhatna, semmit nem 
követelhetne és semmitől nem óvhatna, ha Jézus gyülekezete nem 
lenne már az Isten ajándékainak birtokában. Ezek az ajándékok: 
élet és kegyesség.

A helyes krisztusi alapállás erőt ad árra, hogy vá
gyakozva törekedjünk a cél felé, de sohasem úgy, mintha az éle
tet és a kegyességet a magunk erejéből valósíthatnánk meg. Az 
új élet Isten ajándéka. Igéje ád készséget, képességet és ke
gyességet. De sohasem mi találjuk meg az Igét, hanem mindig 
az talál meg bennünket és tesz alkalmassá Isten akaratának be
töltésére. /A.Schlatter/

+ + + + +
Nagy szükségünk van a kegyelemre, de úgy gondolom, 

talán mi keresztyének közelebb férkőzhetünk hozzá, hisz utol
só leheletünkig hisszük, hogy van értelme tenni valamit a jö
vőért. /H.Gollwitzer/

+ + + + +
A prédikációnk alaphangjának bátorításnak kell len

nie; ne a vádemelésre essen a hangsúly, hogy minek kellene len
nie, hanem arra a bátorításra, hogy mi minden lenne elérhető 
számunkra már e földi lét során is. /Udo Siebert/

+ + + + +
Az igazi kegyesség a hálából fakad. Az élő Isten a- 

jándékai feletti hálából. Ezeket az ajándékokat nap mint nap 
kapjuk: nyugalom, lelki béke, naponkénti öröm. Ezek az aján
dékok attól jönnek, aki az életet is ajándékozta nekünk. - Is-
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ten ereje nem a mi erőnk, az Ő akarata nem a mi akaratunk.
Mégis lehetünk az ő akaratának hírnökei; ez is ajándék, ami
ért hálával tartozunk. /R.Stahl/

Jób 1.8-22
Böjt 1. vasárnap

Jób alakja általánosan ismert. Művészek és költők ver
sengtek ábrázolásában. Komor és mégis oly magasztos alakja to
vább él a szépművészetben, a költészetben és a néptudatban. A 
szenvedőnek fáradt pillantása él, a fájdalomsújtotta, megkö
vült arc megtestesül képzelőerőnk előtt. - Általában úgy vélik, 
hogy a bibliai Jób-könyv tárgya a teodicea; oly feltevés ez, 
mely a könyv magyarázatában sok nehézséghez és kuszasághoz ve
zet. Valójában: a könyv ízig-vérig etikai-antropológiai mű. 
Goethe is "mély pillantásokat vetett a könyv szivébe" -, mert 
az ő problémafelvetése hasonló a bibliaihoz, Ő lényegében meg
érthette a könyvet, mivel elfogulatlanul állt véle szemben, 
nem mint teológus, hanem mint költő. - Jób hamut hint fejére 
és szól -, mintha ég és föld figyelnék szavait: "Az Úr adta, 
az Úr elvette..." De a próbatétel továbbfolytatódik. /Hevesi 
Simon/

+ + + + +•

Jób életében a látásnak és hitnek egymásutánját vehet
jük észre. Látásról hitre jut. Látással párosult hitből pedig 
látás nélküli hitre. Minél inkább elvétetik tőle a látás, an
nál inkább kitűnik, hogy nagyon is a látásra támaszkodott. Ha
mar mélybe zuhan. De mégsem egészen. Mikor minden támaszát el
veszti a látható világban, nyilvánvalóvá válik igénk szavaiból, 
hogy van hite, mert tud a láthatatlanra is nézni. /J.Gelderen/

+ + + + +

Amikor valaki azt hiszi, hogy legjobban áll, észrevét
lenül fordulat következik be s egyszerre minden megmásul, gyak
ran visszájára fordul. Jóbbal is ez történt. - Természeti e- 
rők és gonosz emberek néha egymással szövetkezve fordulnak e- 
gyetlen ember ellen s nemcsak külső jólétét, hanem szíve örö
mét is tönkreteszik, földre tiporják. Aki sok ragyogó napot 
lát, sohasem tudja, mikor tör rá a fekete nap, mely elveszi 
mindenét. - Mit tesz Jób? Vad vívódás tombol lelkében. Nem 
tud sírás nélkül veszíteni. Milyen vigasztalás ez nekünk, a- 
kik szintén nem tudunk másképp cselekedni. Jób nem kirakatba 
való szent. Nem hős a lemondásban, nem tartozik az érzéketlen 
teremtésekhez. Jób olyan ember, mint mi vagyunk. - Jób fájdal
mában imádkozik. Az ember csak csodálkozni tud: milyen szeme 
van ennek az embernek, hogy ily fájdalmas, értelmetlen esemé
nyek sötét falain keresztül is fel tudja ismerni egy Úrnak, Is
tennek üdvözlő kezét? - Az olyan embernek van mit dicsérnie, 
aki minden történésben, még az áldatlan és katasztrófális tör
ténésben is fel tudja ismerni Istent. Az az ember, aki Isten
ben az Urat látja, már az életben is oly szabadság részese, 
mint maga a Mindenható. Isten szolgája nem a sorshatalmak szol
gája. - Kereszt alatt és bajban mennyivel inkább kellene meg
látnunk az Urat nekünk, akik a Jézus Krisztusban megkaptuk az
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Úr képmását. Kicsoda nem érzi itt, mennyire szükséges megvilá
gosított szemeket kérnünk. /Robert Brunner/

+ + ♦ + +

"Áldott legyen az Úrnak neve!" Milyen nemes magatar
tás ez! Jób leborul és imádkozik. Nem lát, csak egyetlenegy 
kezet. - Mi az oka, hogy a ránk nehezedő csapások alatt any- 
nyi levertség, bánat és zúgolódás támad a szívünkben? - Bár
csak úgy tudnánk a magunk és szeretteink életére tekinteni, 
mint Isten kölcsönére, amit akkor mondhat fel, amikor ő akar
ja. Ő adta! Minden áldás kölcsönadott áldás. Igen gyakran a- 
zért vesz el tőlünk valamit, hogv annak az üressé vált helyét 
ő maga töltse meg kimondhatatlan jelenlétével és szeretetével. 
A  legdrágább ajándék sem pótolhatja azt, ha Őt elveszítjük, de 
ő pótol mindent, amit csak elveszíthetünk. Az ígéretekbe ka
paszkodó hit örömmel fedezi fel a legsötétebb felhőn is fel
csillanó szivárványt: "Igen Atyám, mert így volt kedves Te- 
előtted". /Éliás József/

+ + + + +
Jézus Krisztusban megismétlődött a Jób probléma. Va

laki, aki sohasem hagyta el az Istent, átélte, hogy őt viszont 
elhagyta az úr. És Jézus Krisztus is ugyanazt a feleletet ad
ja, mint Jób. Itt vagyunk a létezés legvégső titkainál. Vala
miféle szeretet oldoz ki minket a létezés gyötrelmes problémá
iból. - Jób könyve a Krisztus szenvedéseire is utal. És ez a 
csodálatos, hogy amely könyvnek, mint Jób könyvének semmi kö
ze az összes többi bibliai könyvhöz, ezen a szellemi áttéte
len át a dolgok közepe felé mutat, a golgotái keresztet értel
mezi és teszi evangéliummá. /Farkas József/

+ + + + +
Vannak emberek, akiket a szenvedés megmérgez. Van

nak, akiket a szenvedés összetör. És vannak, akik a szenvedés
től megszentelődnek. Utóbbiak megbirkóznak a szenvedéssel, a 
szenvedés által megszenteltek lesznek. Az ilyen emberek fel
tárulnak Isten előtt és telítődnek Lényével. Jámborságuk több, 
mint puszta megnyugvás Isten akaratában. /P.Lippert/

Ézsaiás 42.1-4.
Böjt 2. vasárnap

A vázlat és az alkotás - a kettő szorosan összefügg 
a művészetek mestereinél. A vázlat néhány egyszerű, odavetett 
vonás, önmagukban még értelmetlen sziluettek keveredése, de 
már magán viseli a művész kezének és alkotó fantáziájának je
gyeit. A vázlatban már benne van az egész mű. Talán nem té
vedünk, ha azt mondjuk: az Úr Szolgája-énekek a mi Igénk is, 
Isten nagy üdvtervének vázlatai, amelyekkel egyelőre még ho
mályosan és bizonytalan prófécia formájában, de megrajzolódik 
az, ami a názáreti Jézusban válik kiteljesedett művé. /H.Hil- 
debrandt/

+ + + + +
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Úgy gondolom, hogy ma a történelmi problémáknak e- 
gyetlen megoldása ebben a prófétai kinyilatkoztatásban rej
lik. Mert a mi szétszaggatott világunkban két eró él. Az e- 
gyik azoknak az ereje, akik - mint az Isten szenvedő szolgá
ja is - nem láthatók s valamennyi országban ott vannak. Nem 
tudjuk, hogy ezek a szolgák hol élnek vagy hogy mit fognak a- 
lakítani a jövőből, de tudjuk, hogy vannak és szenvedésük nem 
hiábavaló, Ők a történelem Istenének rejtett erői, eszközei, 
öregek és gyermekek, fiatal férfiak és fiatal asszonyok, üldö
zöttek és foglyok, és mindazok, akiket feláldoztak a jövőért, 
hozzájárulnak az Isten országa épületéhez, melynek alapköve Is
ten tökéletes Szolgája. - A másik erő a világi hatalmak ereje. 
/P.Tillich/

+ + + + +
Ezekben az Igékben fennjárunk a magas csúcsokon, a 

kijelentéstörténet fénylő magasságaiba emeli lelkünket ez az 
Ige. Ezért feledkezzetek meg most a hétköznapokról, és nyis
sátok meg szíveteket ezeknek az Igéknek! - Az egyházban év
tizedeken keresztül vitáztak arról, hogy ki ez a szolga? In
dividuum-e vagy egy testület, kollektívum? A babiloni fogság 
vége felé születtek ezek az énekek az Úr szolgájáról. Itt nem 
személyről van szó, hanem funkcióról. Küld valakit az Isten, 
és akit küld, annál nem az a döntő, hogy itt született, ott szü
letett, zsidó vagy nem zsidó, - a funkció, a küldetés, a szol
gálat a döntő. - A prófécia fő jellemzője: Ez a szolga szenved
ni fog valamit és az ő szenvedése által jut győzelemre. Ez az 
új, ami addig ismeretlen volt. Isten ebben az új ajándékban re
alizálja a megváltás gondolatát. Küldi a Szolgát, aki a népek
hez jön /szigetek várnak tanítására/, és aki szenvedéseivel 
végzi el igazán a szolgálatát. Évszázadokkal a golgotai ke- 
reszt előtt megálmodta, meglátta ezt valaki. Ráeszmélt a pró
féta, hogy nemcsak cselekedni kell bizonyos dolgokat, és nem
csak elmondani kell bizonyos igazságokat, hanem szenvedéssel 
kell szolgálni. Végső soron szenvedéssel lehet előbbre vin- 
ni az emberiséget. Valakinek és valakiknek a szeretetből el
vállalt szenvedése által lehet igazán segíteni az emberiségen. 
/Farkas József/

+ + + + +

Ez a világ megszokott rendjétől idegen szellem en
nek a Szolgának az ismertető jegye, a velejárója, nem pedig a 
teljesítménye. Megbízatásának szelleme már nagyon korán bele
vegyült ebbe a világba /a prófécia által/, de ez a szellem 
csak jóval később vált mások életének fő tartalmává. /H.Führ/

+ + + + +
Ha antropomorfizmus azt mondani, hogy Isten szenved, 

méginkább az azt gondolni, hogy nem szenved. A szenvedő Is
ten fogalma talán botrány az ész számára, de a nem szenvedő Is
ten gondolata fellázítja a szívet, amelynek megvannak a maga 
érvei. - Vannak nagyság nélküli szenvedések, de nincs nagyság 
szenvedés nélkül. /F.Varillon/
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Kibeszélhetétlenül könnyebb az emberi parancs iránt 
való engedelmességből szenvedni, mint ezt tenni a saját felelős 
tett szabadságában. Kibeszélhetetlenül könnyebb közösségben 
szenvedni, mint az egyedüllétben. Kibeszélhetetlenül könnyebb 
nyilvánosan és tisztelettel övezve szenvedni, mint félreeső 
módon és gyalázatban. Kibeszélhetetlenül könnyebb a testi élet 
bevetésével szenvedni, mint lélekben. Krisztus szabadságban, 
egyedüllétben, félreeső módon és szégyenben, testben és lélek
ben szenvedett, és azóta vele együtt ugyanígy szenvedett sok 
keresztyén is. /K.Barth/

♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Az első, amit a próféta meglát, hogy az igazi, a vár- 

vavárt Szabadító kedves az Isten előtt. Egyedül őbenne gyönyör
ködik az Isten. - Az úr szolgájává választott, de ebben elbu
kott Izraelnek beszél Ézsaiás arról, hogy eljön az igazi Szol
ga, Akit az Úr választott. Jézus mögött ott van a történelmi 
Izrael. - Jézus számára ez az ézsaiási prófécia sorsdöntő volt. 
Isten Ézsaiáson keresztül rámutat Arra, aki eljövendő, és Aki 
azért jön, hogy szolgáljon. /Balikó Zoltán/

I. Mózes 4.1-13 
Böjt 3. vasárnap

Scheiber Sándor: Folklór és tárqytörténet c. műve 
első kötetében az 51-84. oldalakon foglalkozik Kain és Ábel 
történetének egy járulékos elemével: "Kain és Ábel áldozati 
füstjéről szóló legenda életrajza" címmel. Eredményeit és kö
vetkeztetéseit így összegezhetjük. 1. Mindenképp nem-zsidó, ha
nem keresztyén hagyománnyal van dolgunk. A zsidó irodalomban 
és művészetben az áldozati füst nem szerepel. - A hagyomány 
eredetét a szerző 1449-ig vezeti vissza; kutatásait megelőzően 
Byront tartották az első forrásnak. Kain c. darabja 3. felvoná
sában említi a füst szerepét. 2. Hitoktatásunk őrizze meg ezt a 
régi hagyományt, amelynek ismerete sok művészi alkotás megis
meréséhez segíti a jövő nemzedékét is.

+ + +■ + +
Ez az általában jól ismert beszámoló Dávid király i- 

dejéből prédikáció, melyet valaki a kortársai számára fogalma
zott meg. Feldolgozza benne mindazt, amit Izrael népe az Isten
nel való kapcsolatából megtanult. Ezt a történetet arra használ
ja fel, hogy népe és az egész emberiség elé egy tükröt tartson. 
Ebben a tükörben ismerhetjük fel, hogy miben gyökeredzik a vi
lágban lévő bűn. Ha pedig közelebbről tekintjük ezt a tükörké
pet, akkor rájöhetünk arra is, hogy a bűn a szívünkben is gyö
keret vert. Ezzel egyidejűleg azonban az óT-i prédikátor azt 
is kifejezésre juttatja, hogy Isten számunkra a menekülés út
ját is előre elkezdte építeni.

A hiba már a nevelésnél elkezdődik. Kain - szülei 
szerint - az az ember, akin Isten áldása nyugszik. Már a szü
letésénél ezt mondja az anya: Fiút kaptam az Úr segítségével. 
Ábelről pedig csak ennyi áll: megszülte annak testvérét. - A
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bibliai elbeszélő éppen ebben mutatja meg az alapkonfliktus 
okát: Isten nem az elvárt értékek szerint mér -, a "semmisé
get" elfogadja, a "valakit" eltaszítja. /Helmut Laune/

+ + + + +

Egyre borzalmasabban bontakozik ki az Isten és az 
ember közötti kapcsolat megzavarásának következménye. Gén. 
4.1-16. A vér az élet székhelye. Aki vért ont, az életre e- 
mel kezet, és az élet kizárólag Istené. Kain vétke megrontot
ta a földet. Isten intése hiábavaló volt. Isten azonban itt 
is meg tudja tartani magában a magától tönkremenő világot. Vé
di a gyilkost és egy második gyilkosság ellen hétszeres bosz- 
szúállással fenyeget. De itt is hiába. Kain törzséből szárma
zik Lámekh s vele a csillapíthatatlan bosszú. /Gen.4.25kk/.
- A kétszeri kudarc után is megmarad az ember kapcsolata Is
tennel. Gen. 4.26. Nem azt akarja-e ez jelenteni, hogy az em
berek tudják meg: szabadulásuk, megmenekülésük egyedül csak Is
tennél, az úrnál lehetséges? /Karl Cramer/

+ + + + +

A vér jelentősége végighúzódik a Biblián. Már az el
ső áldozatnál is megmutatkozott ez -, Kain földműves volt, a 
föld terméséből vitt áldozatot, míg Ábel állattenyésztő volt 
és a kövér juhokból vitt az oltárra. Az Úr pedig Ábel vére 
áldozatára tekintett rá, Kainéra nem. /B.Graham/

+ + + + +

Megfoghatatlan, miféle semmiségekből fakad a gyűlölet 
és hogy én a másikat, akit gyűlölök, mennyire leértékelem, ami
kor benne csak a semmiségek hordozóját látom. - Az az egyet
len veszélyes szikra, mely Kain szívében fellobbant, csakha
mar átsugárzik minden áldozati tűzre és oltárra s a vérbosszú 
és csatatér tüzévé torzulás egyszer majd vakítóbbá és pusztí- 
tóbbá válik, mint "ezer nap", és elhamvasztja a földet. - Vi
gyázzatok a kicsi szikrára... a bennetek lakozó Kainra figyel
jetek. A történet az ősidőkből való, de lényegében a tietek, 
a te történeted. - Jézus Krisztus a Kaint akarja megváltani 
bennünk és csak így váltja meg a világot. A világ nyomorúságát 
egy ponton megszünteti: azon az egyetlen ponton, ahol a fele
barátom áll, akit elhordoznom oly nehezemre esik és ez valóban 
nehéz feladat. /H.Thielicke/

+ + + + +

Úgy tűnik, hogy a Kain és Ábel közötti katasztrófa a 
különbözőségükből ered. A történet ugyanis nem említi, hogy 
Kain eleve brutális, vérszomjas, bűnöző típus, míg Ábel sze
líd és csöndes természetű. Arról sem beszél a történet, hogy 
az egyik istenfélő, a másik pedig istentagadó lett volna. Csak 
annyit tudunk, hogy a foglalkozásuk, a nevük és ezáltal az é- 
letberendezésük más. Másképpen tisztelik az Istent, külön ol
tárt építenek és az áldozatuk tartalma is más. /W.Krusche/

+ + + + ♦
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É zsaiás  58 .6 -12

Böjt 4. vasárnap
A próféta által felvázolt időket nagyon szegényes

nek kell elképzelnünk. A hazatérés ugyanis egy elszegényedett 
és letarolt országba történt. A semmiből kellett újat kezde
ni. - A mi helyzetünk egészen más. A böjt valódi fogalma tá
vol áll tőlünk. Nem csengetnek koldusok az ajtóknál, az oltá
ron kínált szentség sem veheti fel a versenyt a nagy áruházak 
kirakatainak, polcainak és mélyhűtő pultjainak kínálatával.
A mai élet egyik legnagyobb veszélye a túltáplálkozás. Az 
éhezők, akikkel meg kellene osztani kenyerünket, távol vannak 
tőlünk. Csak néhanapján látjuk őket a képernyőn. Távolról tud
juk csak, hogy sokaknak a legkevesebb is az életet jelentheti.
- Az a segítés, ami a próféta szavából hangzik, mégsem csupán 
az élelmezési gondok megoldását célozza. Oszd meg a kenyere
det az éhezőkkel, ez a felszólítás egy nagy összefüggésbe á- 
gyazódik bele. Ahol kötelékekről, rászorultságról, otthonta- 
lanságról van szó, ahol diszkrimináció uralkodik, ahol álnok 
és istentelen beszéd hangzik, ahol emberek elfelejtik, hogy 
test és vér köti össze őket, ott mindenütt helye van a diakó- 
niai aktivitásnak. /G. Voigt/

+ + + + ♦

Az a meggyőződésünk, hogy ha van helye a keresztyén 
életben a böjtnek, akkor ez nem csupán rövid időre korlátozott 
vallásos rítus, hanem valamiféle egyetemes emberi magatartás.
- Elviselhetetlenül sokan "böjtölnek" az emberiség nagy család
jában. Nem önként, hanem kényszerűségből: nincs mit enniük. Ez 
alaposan megkérdőjelezi a mi vallásos böjtjeink értékét. Ézs. 
58: ehhez nem kell magyarázat. Egyetlen dolog kell hozzá: en
gedelmesség. Eredj el és te is eképpen cselekedjél. /Farkas 
József/

♦ + + + +
A böjt lényege: valamiről, ami egyébként jólesnék, 

önként lemondani, Isten és emberek iránti szeretetből. Hajlan
dók vagyunk-e mi egyáltalán bármiről is lemondani? - üdvössé
günket annak köszönhetjük, hogy Jézus kész volt a legnagyobb 
dicsőségről és uralomról lemondani. - Jaj, de megszegényíti 
magát mindenki, aki az áldozat gondolatától retteg! Jaj, de 
értetlen, aki előtt nem nyílik meg az áldozat gyönyörűséges 
titka! /Siklós József/

+ + ♦ + +
A böjt vasárnapjaival belépünk a Golgota sötétségé

be, de az írások szerint feldereng már előttünk a feltámadás 
fensége. Eleink nagy önfegyelemmel, aszkézissel ilyenkor kezd
ték el a böjtölést. Ma, a fejlett fogyasztói társadalmak korá
ban a böjt korszerűtlennek tűnik, a régi böjti szokások az egy
ház élő hagyományából átkerültek a néprajzba. - De valóban 
korszerűtlen-e a böjt? Olykor úgy érzem, korszerűbb, mint vala-
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ha. Vagy legalábbis azzá kellene válnia. - A soványító kúra 
ésszerű egészségvédelem, de nem aszkézis. A böjt viszont, 
ha éhezd emberekért tesszük, ha a rosszul táplált népekre 
gondolunk, a szeretet és segítés készségével, akkor aszkézis.
A lemondás - nemcsak zsírról és húsról, hanem esetleg techni
kai eszközökről, egy-egy szórakozásról, keresztyén böjtté vál
hat, ha feltépjük vele fogyasztásba zártságunk dimenzióit. 
/Szigeti Endre/

+ + + + +
Teljesen félreértenénk a böjti időszakot és a keresz

tyén életet, ha annak a "komor" vonását emelnénk ki. Maga az 
egész böjti időszak lényegében csak előkészület, illetőleg át
menet Húsvétra, a húsvéti örömre. Tehát nem önmagában van jelen
tősége, hanem Húsvét felől nézve. Ezért még a böjti időszak
ban is a Jézus Krisztusban való új élet öröme, derűje és bé
kessége a jellemzője a keresztyén életnek. - Böjtben nem álta
lában kell bűnbánatot tartanunk, hanem atekintetben, hogy meg
vizsgáljuk: hiszünk-e igazán az irgalmas Krisztusban? És nem 
általában kell új életet nyernünk böjt idején, hanem olyan új 
életet, amelyet Jézus Krisztus nyomdokán járva éppen az irgal
masság jellemez. Irgalmas emberekre van szüksége ma a világ
nak is. Olyanokra, akik megkeresik a megoldásokat, a kiutakat 
és akik úgy cselekszik az irgalmasságot, hogy küzdenek minden 
elmaradottság, szegénység és a világban még sokfelé uralkodó 
éhség ellen és a háború ellen. /Káldy Zoltán/

+ + ♦ + +

Az a böjt kedves Istennek, ha felvesszük a harcot a 
bűn ellen, ha hordozzuk a másik terhét, ha szabadon bocsátjuk 
az elnyomottakat, ha az éhezőnek odaadjuk utolsó falatunkat, 
ha befogadjuk a bujdosót és vállaljuk érte a teljes kockázatot. 
Aki így böjtöl, annak felhasad világossága, mint a hajnal, e- 
lőtte megy az igazság, mögötte pedig a bűnt megbocsátó, elfede
ző dicsőség. /Balikó Zoltán/

I. Mózes 18.20-33 
Böjt 5.vasárnap

Abrahám kérő imádságából döntő dolgot tanulhatunk. 
Semmit sem tussol el és nem szépíti a bűnt, nem palástolja 
el a nyilvánvaló gonoszságot. Ábrahám mentes minden farizeusi 
szellemtől. A farizeusi szellem az egyháznak is nagy kísérté
se napjainkban. Sokszor elfelejtjük, hogy Jézus Krisztus ér
tünk istentelenekért halt meg, Rm 5.6. Ezért nem szabad sza
kadékot húznunk a kívülállók és miközénk. Nem szabad meghir
detni a kegyesek pártjának csatáját az istentelenek pártja 
ellen. Éppen ellenkezőleg! Az Istenhez szóló imádságban pon
tosan nekik kell helyt adni és a szeretetszolgálatban ponto
san őértük kell áldozatot hozni. - Amikor Ábrahám alkudozott 
Istennel, még nem ismerte az Ézsaiás 53 üzenetét, miszerint 
a legelhagyottabb és legkitaszítottabb viseli a betegségein
ket és hordozza bűneinket. Mi azonban ennek a próféciának az
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újtestamentumi beteljesedéséből élünk. Ebből pedig kiderül, 
hogy Isten előtt nincs olyan reménytelen eset, ami feljogo
síthatna minket az imádság és a szolgálat abbahagyására. 
/Günter Jacob/

+ + + + +

Ábrahámnak alkalma nyílott, hogy közbenjárója legyen 
azoknak, akik Sodorna fertőjébe és ezáltal abba a veszélybe ke
veredtek, hogy Sodorna ítélete őket is romlásba sodorja. Abra- 
hám élt boldog és szent helyzete kihasználásával Isten közelé
ben. Így van ez mindig. Az a lélek, aki hit-bizonyosságával 
Isten közelségébe kerül, teljesen megnyugodott szívvel és lel
kiismerettel múltját, jelenét és jövőjét illetőleg Istenben 
pihen -, az a lélek mindig készséggel hajlandó a másokért köz
benjárásra. Az az ember, aki felöltötte Istennek minden fegy
verét, az tud imádkozni minden időben a Lélek által minden 
állhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért. Milyen ki
látást nyújt ez nekünk nagy Főpapunk közbenjárására nézve, aki 
áthatolt az egeken! Milyen boldog, milyen kimondhatatlanul 
boldog az a lélek, akinek ilyen hatalmas Közbenjárója van!

Bármilyen áldott volt is Abrahám közbenjárása, mégis 
bizonyos határok közé volt szorítva, mert a közbenjáró csak em
ber volt. Nem ütötte meg a kellő mértéket. /C.H. Mackintosh/

+ + + + +
Az Úr csakugyan meghallgatta Abrahám kérését; nem 

talált ugyan tíz igazat sem Sodomában, de azért annak az egy
nek, akit talált Lót személyében, megkegyelmezett. Így vagyunk 
mi is gyakran kérésünkkel: sünikor éppen azt adja meg, amit 
már nem mertünk remélni; ilyenkor belátjuk, hogy Isten irgal
ma nagyobb, mintsem el tudjuk képzelni. /D.M.Dods/

+ + + + +
A sodomaiak a világ leggazdagabb emberei voltak. A 

nagy gazdagság azonban rossz útra vezette az embereket. A so- 
domabeliek egy morzsányi kenyeret sem adtak soha a városukba 
vetődött idegeneknek; még a fügefáikat is megnyesték, hogy a 
madarak ne tudjanak az ágakra ülni és a gyümölcsökből csipe
getni. /R.Graves/

+ + + + +
Abrahám könyörgése Sodomáért kitűnően mutatja előke

lő jellemét. A kezdetleges erkölcsi fokon álló törzsek gyűlöl
ködése és civakodásai közepette, akik a nyers erőszakot di
csőítették és megvetették a könyörületességet, Abrahám méltó
nak bizonyult új nevéhez és jóindulatába fogadta az egész em
beriséget. Még a gonosz sodomaiakat is testvéreinek tekin
tette és szíve szomorúsággal telt meg sorsuk miatt. Az egye
dülálló párbeszéd Isten és Abrahám között két alapvető tételt 
rejt magában: először az igazságosság kiváló értékét, másod
szor Isten készségét a könyörületességre. - Abrahám azzal ér
vel, hogy az igazak elpusztítása nem lenne igazságos, inkább 
halasztódjék el az igazak megmentése kedvéért a városok felett
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kimondott ítélet végrehajtása. - Ez a könyörgés lelkileg a 
legmagasabb csúcs, melyet az ősatya elért. Magasztossága fe
lülmúlja még azt is, hogy kész volt Isten kívánságára fiát fel
áldozni. /J.H.Hertz/

+ + + + +

Milyen csodálatos ez a világkormányzó Isten, aki ebben 
a történetben előttünk áll! Lehet-e csodálkozni azon, hogy Áb- 
rahám nagyon szerette? Pedig ő még nem látta, amit mi látunk: 
a keresztet, melyen Isten Fiát hajlandó halálba adni azért, 
hogy életben maradhasson a bűnös ember. /Turóczy Zoltán/

+ + + ♦ +

Olyan ez az egész fejezet, mint egy megrendítő nagy 
álom, mint egy titokzatos vízió és mégis valóság. - És szin
te kényszerítőén fölveti a mi Istennel való kapcsolatunkat. 
Pontosabban azt a kérdést: hogy is állunk mi az imádsággal? 
/Gyökössy Endre/

Győr Sándor 
Zügn Tamás
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FELVÉTEL- A TEOLÓGIAI AKADÉMIÁRA

Evangélikus egyházunk lelkészeinek képzése a budapesti 
Teológiai Akadémián történik.

Akik a Teológiai Akadémiára felvételüket óhajtják, 
felvételi kérvényüket az Akadémia Felvételi Bizottságához 
címezve, az Akadémia Dékáni Hivatalának /Budapest, XIV.,LŐ-• 
csei út 32. 1147/ 1987. június 10-ig nyújtsák be.

Az akadémiai felvételi kérvényhez a következő okmányo
kat kell mellékelni: 1. születési bizonyítvány, 2. a legmaga-
tósági vagy más bizonyítvány, amely a kérelmező lakását, szo
ciális helyzetét, szülei foglalkozását és keresetét, ilí. szo
ciális viszályait feltünteti, 4. orvosi bizonyítvány, amely i- 
gazolja, hogy a jelentkező főiskolai tanulmányokra és lelké- 
szi pályára alkalmas, 5. keresztelési bizonyítvány, 6. konfir
mációi bizonyítvány, 7. részletes önéletrajz, mely feltárja a 
kérelmező családi és társadalmi körülményeit, valamint a lel- 
készi szolgálatra jelentkezés okait, 8. esetleg egyházi műkö
désről szóló bizonyítvány. - A felvételhez szükséges az ille
tékes lelkész bizonyítványa, mindenesetre annak a lelkésznek 
ajánlása a jelentkező lelkészi pályára való alkalmasságáról, 
aki a folyamodónak az utóbbi időben a lelkipásztora volt. - 
Ezt a bizonyítványt a lelkészi hivatal a kérvénnyel egyidejű
leg küldje meg külön levélben közvetlenül az Akadémia dékánjá
nak címezve. Az okmányokat eredetiben kell beküldeni, de indo
kolt esetben hiteles másolatban is lehet mellékelni. A máso
lat "egyházi használatra" megjelöléssel az egyházközségi lel
kész által is hitelesíthető. Az akadémiai tanulmányi idő öt 
esztendő.

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

A Felvételi Bizottság döntését felvételi vizsga előzi 
meg. Ennek időpontja 1987. június 24-én délelőtt 10 órától 
június 26. délutánig tart, amelyre a jelentkezőket ezúttal meg 
is hívjuk.

A felvételi vizsga anyaga a következő:
írásbeli zárthelyi dolgozat után szóbeli vizsga kö

vetkezik, mindkettő a következő anyag ismeretéből áll.
1. Általános bibliaismeret /a négy evangélium és Mó

zes öt könyve/, 2 Luther Márton Kiskátéja, 3. Énekesköny
vünk Luther—énekei 4 A "Hitünk és életünk " című hittankönyv 
valamint Dr. Prőhle Károly: Az evangélium igazsága c tan 
könyv anyagának ismerete, 5. Dr. Fabiny Tibor: Egyház ismeret 
o. jegyzet, amelyet kérésre megküldünk, 6. Az Evangélikus 
Élet, a Lelkipásztor, a Theológiai Szemle és a Diakónia 1986. 
és ez évi anyagának vázlatos ismerete, 7 a magyar történe
lem, 8. Magyar nyelv és irodalom.

A fenti anyaghoz esetleg szükséges segítségért a je
lentkező forduljon bizalommal gyülekezeti lelkipásztorához.

Kérjük a lelkészeket, hogy a fenti hirdetményt mielőbb, 
majd húsvét ünnepén is olvassák fel a gyülekezetekben.
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