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EGYHÁZUNK ÚTJÁN

P Ü S P Ö K I  J E L E N T É S

az Északi Evangélikus Egyházkerület Presbitériuma 
1987. november 5-én tartott ülésén

Hit, szeretet, szolgálat

Hatodik püspöki jelentésemet terjesztem Egyházkerületünk tanács
ülése elé. Az elmúlt év november 20-án tartott országos közgyűlésünk 
óta eltelt esztendő sok fontos változást, sok nehéz feladatot jelen
tett Egyházkerületünk életében. Egész egyházunk nagy vesztesége volt, 
hogy hosszú betegség után hazatért Urához dr. Káldv Zoltán püspök, 
egyházunk több mint negyedszázadon keresztül szolaáló vezetője és 
utolsó éveiben a Lutheránus Világszövetség elnöke. Áldozatos életére, 
rendkívül széleskörű egyházi, társadalmi és nemzetközi-ökuménikus 
szolálaxaira ezen az ülésen is hálás kegyelettel emlékezünk. Temetése 
1997. május 29-én volt Budapesten, rendkívül nagy hazai és nemzet
közi részvétel mellett. Kérem, hogy egy perces néma imádsággal, fel
állva emlékezzünk reá mai ülésünk kezdetén!

Szeretettel és örömmel köszöntőm egyházkerületi tanácsülésün
kön a dr. Mihály Dezső kerületi felügyelő 1983-ban bekövetkezett 
halálával megüresedett felügyelői tisztségre a gyülekezetek teljes 
bizalmával megválasztott Farkasházi Ferenc kerületi felügyelő test
vérünket, új világi elnöktársamat. Magas állami beosztásban végzett 
szolgálata mellett egyházközségi és egyházmegyei felügvelőként már 
előzőleg is hűséggel szolgált egyházkerületünkben. Ünnepélyes beikta
tása 19B7. március 21-én volt a budavári templomban. Több mint három 
éven keresztül addig Kari Károly egyházkerületi felügyelőhelyettes 
szolgált, magas életkorban, hálára kötelező hűséggel. Szívből köszönöm 
névnapján kerületi felügyelőheiyettesünk eddigi és ezutáni szolgálatát, 
és mindkettőjük életére az Egyház Urának megőrző, áldó kegyelmét 
kérjük.

A Déli Egyházkerület gyülekezetei a püspöki tisztségre dr. Har
mati Béla Deák téri lelkészt, a LVSZ Tanulmányi Osztálya genfi tit
kárát, felügyelőjévé pedig dr. Frenkl Róbert egyetemi tanárt válasz
tották meg döntő nagy többséggel. Ünnepélyes beiktatásuk október 
24-én, széleskörű hazai és nemzetközi részvétellel történt meg a 
Deák téri templomban. A testvér egyházkerület új vezetőire, életükre 
és minden szolgálatukra Isten áldó kegyelmét kérjük.

A fontos személyi változások mellett igen jelentős volt az elmú
ló esztendő azért is, mivel egész egyházunkban is, egyházkerületünk639



ben is egy sor messze kiható döntést, új kihívásokat és új feladato
kat hozott magával. Ezekre a későbbiek során visszatérünk.

Kérjük Isten Szentleikét, hogy az idők rohanó sodrában világítsa 
meg előttünk a helyes utat, indítson bűnbánatra és erősítsen meg 
a hit feltétlen bizodalmában, az együtt szolgáló szeretetben és a 
rendíthetetlen, szilárd reménységben! Így bizalommal indulhatunk 
a jövő feladatai felé!

1. Egyházkerületünk élete

Mivel alig pár nap választ el bennünket az Országos Presbitéri
um ülésétől, itt nem foglalkozom részletesebben egyházkerületünk 
leiének nemzetközi és hazai kontextusával. Ezek a kérdések ott kerül
nek majd szóba.

Élet gyülekezeteinkben

Mint minden évben, ez alkalommal is erős hangsúllyal szeretnék 
szólni —  fő vonalaiban —  egyházi életünk alapsejtjeinek, a 
gyülekezeteknek az életéről.

Egyházkerületünk anya- leány- és szórvány-gyülekezeteiben 110 
gyülekezeti lelkész és 30 s egédlelkész, illetve lelkészi munkatárs 
szolgált. Lelkészeink száma az elmúlt három évben nyolccal csökkent, 
a segédlelkészek és lelkészi  munkatársak száma viszont öttel növe- 
keaett; ce még mindig nem elegendő gyülekezeteink kielégítő lelki
gondozására. Lelkészeink nagyrésze túlterhelt; egyre növekvő fela
datokat kell ellátniuk. Ezétt igen nagy a felelősség rajtunk a lel
készi utánpótlásért való imádság és fáradozás területén.

A gyülekezetek lélekszáma a beküldött statisztikai adatoK szerint 
alig változott. Ugyancsak nem változott lényegesen a keresztelések, 
az egyházi házasságmegáldások és temetések száma. Csökkent az isko
lai hitoktatásban részesülők száma. Vilszont évek óta örvendetesen 
növekszik a konfirmandusok (1984-ben 984, 1986-ban 1 206) és gyüle
kezeti gyermekbibliaórák száma (1985: 8 058; 1986: 8 303). Lassan, 
de állanaóan nőtt az elmúlt években az úrvacsorával élők száma. El
szomorító adat viszont a lelkipásztori látogatások fokozatos csökke
nése (1983-ban csaknem 40 ezer, 1986-ban 33 ezer). Az istentiszte
letek és egyéb gyülekezeti alkalmak száma valamivel csökkent az előző 
évekhez viszonyítva.

Ezek az adatok természetesen lelki munkánknak csupán számokba 
foglalható, külső kereteit jelzik. Az igehirdetés és más egyházi 
szolgálatok igazi értékét, igazi gyümölcstermését egyedül Isten látja. 
Mégis hálával kell megállapítanunk, hogy a régebbinél kisebb lelkészi 
létszám mellett is növekedett az úrvacsorái istentiszteletek és 
úrvacsorával élők, a konfirmandusok és a gyermek- és ifjúsági mun- 
kában résztvevők száma. Ugyanakkor őszinte lelkiismeretvizsgálattal 
kell megkérdeznünk, mi az oka például a lelkipásztori látogatások640



fokozatos csökkenésének, holott a lelkész családgondozása szolgála
tának egyik legfontosabb munkaterülete.

Az istentiszteleti helyek száma az elmúlt évben egyházkerületünk
ben összesen 446 volt: 248 templom, 69 imaház és imaterem, 129 gyüle
kezeti ház és gyülekezeti terem. Ez nyolccal több, mint három eszten
dővel ezelőtt. Jelentős templomrenoválás volt —  sokszor milliós 
költséggel —  tizenhárom gyülekezetünkben; új parókia és gyüleke
zeti ház került átadásra Bánkon; lelkészlakás-renoválás történt öt 
gyülekezetünkben. Külön keli megemlékeznünk hatalmas, rendkívül ér
tékes soproni műemlék-templomunkról, amely egész egyházunk összefo
gásával menekült meg a katasztrófától. Az anyagi vonatkozású gyüle
kezeti adatok, a bevételek és a kiadások minden vonalon emelkedtek. 
Nőttek az önkéntes megajánlások, a templomi offertóriumok és a hívek 
adományai, valamint a szegényebb gyülekezeteknek juttatott hazai 
és külföldi segélyösszegek. Az egyházkerület gyülekezeteit látogatva 
sokszor mélyen megindító példákkal találkozom híveink egyházszerete- 
téről, a templomaikért, a lelkészi szolgálatokért hozott áldozatok 
vállalásában. És ebben nem mindig a jómódú, nagy gyülekezetek járnak 
elől. Két-háromszáz lelkes kis gyülekezeteink szívet melegítő, remény
ségre indító példáit adják szeretetüknek egyházuk iránt, —  legyen 
érte hála Istennek, aki őrzi, hordozza egyháza életét a mai világban.

Érdekes adatként említem, hogy egyházkerületünkben az elmúlt 
évben 378 németnyelvű és 55 szlováknyeívú istentiszteletet tartot
tunk, 19-cel, illetve 5-tel többet, mint a megelőző évben. Jele ez 
annak, hogy nőtt a felelősség nemeztiségi híveink iránt. A budavári 
gyülekezetben minden vasárnap délelőtt tartunk németnyelvű istentisz
teletet, elsősorban a Budapestre látogató és az itt élő külföldiek
nek. Oe a Balaton-melléki gyülekezetekben is vannak németnyelvű isten
tiszteletek a nagyszámú külföldi vendég számára. Ezt a szolgálatot 
a jövőben erősíteni szeretnénk.

Élet egyházmegyéinkben

Nyolc egyházmegyénkben egy jelentős személyi változás történt. 
A Nógrádi Egyházmegyében ezidén lejárt az elnökség hatéves megbíza
tása. Garami Lajos esperes tizenkét évi szolgálat után lemondott 
esperesi tisztségéről. A gyülekezetek új esperesükké Kalácska Béla 
balassagyarmati igazgató-lelkészt választották meg. A távozó esperes
nek köszönjük hosszú, hűséges szolgálatát, az új esperesre pedig 
kérjük Isten áldó kegyelmét! A Nógrádi Egyházmegye gyülekezetei újabb 
hat évre választották meg Urbán József egyházmegyei felügyelőt, a 
Vasi Egyházmegye gyülekezetei pedig Fehér Károly eddigi esperest. 
Isten áldja meg további szolgálatukat is gazdagon!

Egyházmegyéinkben a lelkészi teológiai továbbképzés és a lelké
szek közötti testvéri közösség (fraternitás) ápolásának helye első
sorban a Lelkészi Munkaközösség volt. 1986-ban 72 volt a rendszerint 
egésznapos munkaülések száma (legtöbb a Vasi (11), a Budai, Győr- 
Soproni és Nógrádi Egyházmegyékben (10-10). A munkaüléseken hat or
szágos és kilenc szabadon választható teológiai vagy gyakorlati témát641



dolgoztak fel, közösen készültek igehirdetésekre és rendszerint közös 
úrvacsorai istentisztelettel kezdték munkájukat. Eleven munka folyt 
nyolc egyházmegyénkben 1987 folyamán is, de itt még nem véglegesek 
a statisztikai adatok. Minden egyházmegyénkben tartottunk ezidén 
—  örömmel számolok be erről is —  közös lelkészevangélizációkat 
és papnéevangélizációkat, hitünk erősítésére és szeretetünk, szolgá
latunk megújítására mai feladataink között.

Élet egyházkerületünkben

Részletesen kellene szólnom azokról a szolgálati területekről 
is amelyek egyházkerületünk egészét érintik.

A Teológiai Akadémia munkáját gyülekezeteink sokféle formában 
támogatták: imádsággal, anyagi segítséggel, teológiai hallgatók kül
désével Akadémiánkra. Sok gyülekezetünkben voltak teológus-napok, 
teológus-szolgálatok, és ezen a réven jelentős támogatást kaphatott 
Teológus Otthonunk, gyülekezeti ösztöndíjat számos hallgatónk.

A diakónia különféle munkaágaiban is sok fontos eseményről 
számolhatok be. Az egyházkerületünkben lévő diakóniai intézmények 
közül befejeződött legnagyobb evangélikus szeretetotthonunk, a Budai 
Szeretetotthonok— Sérült Gyermekek Otthona, 17 millió forint költ
séggel történt, többéves kibővítése és teljes felújítása. Május 10- 
én számos hazai és külföldi vendég részvételével adtuk át újra szolgá
latának a megújult intézményt. Nagy munkálatok folytak a Győri Szere
tetotthonban, a nyíregyházi Élim Gyermekotthonban és balassagyarmati 
szeretetotthonunkban. Tervbe van véve a soproni egyházi Üdülő teljes 
újjáépítése és egy új, modern Szeretetotthon megépítése Nyíregyhá
zán. Az ez idei országos diakóniai konferenciát Celldömölkön tartot
tuk, a szomszédos kemenesaljai gyülekezetekben végzett szolgálatokkal.

Az országos ifjúsági konferenciák mellett (Gyenesdiás) ezidén 
először rendeztünk egyházkerületünk fiataljai részére egyházkerületi 
ifjúsági napot Budapest-Kelenföldön (a másik egyházkerületben pedig 
Kiskőrösön) többszáz fiatal részvételével.

Hálával emlékezem meg Egyházkerületünk Gusztáv Adolf Segélyszol
gálata elmúlt évi munkájáról. Ez a munkaág a gyülekezetek adományai
ból segítséget nyújt templomuk és egyházi épületeik felújítását 
végző, arra rászoruló gyülekezeteknek. Az 1987-ben gyűjtött 768 ezer 
forintból tíz gyülekezetünknek 309 ezer forint jutott szétosztásra; 
a nagyobb része az országos gyülekezeti segélyszolgálatnak jutott.

Ez idén is megtartottuk a hagyományossá vált Nemeskéri Napot 
(május 17-én), minden eddiginél nagyobb résztvevő-létszámmal a dunán
túli, főleg nyugat-dunántúli gyülekezetekből és a szomszédos Bur- 
genlandból.

Külön kell megemlékeznem kétszázéves soproni műemlék-templomunk 
megmentéséről. Tavaly ez a gyönyörű barokk-templom "életveszélybe" 
került. Kétszázéves tetőzete, óriás tartógerendái megroppantak és642



a tetőzet leszakadásának veszélye következett be. A teljes helyreállí
tás mintegy 12 millió forintba, a legszükségesebb helyreállítás 5 
millió forintba kerül. A lélekszámában erősen megfogyatkozott gyüle
kezet több mint 3 millió forintot gyűjtött össze eddig, és a meghir
detett országos gyűjtés több mint 1 millió 700 ezer forintot eredménye
zett. Jelentős anyagi segítséget gyűjtöttek össze a burgenlandi szom
szédos gyülekezetek is, és más testvéregyházakból is érkeztek felaján
lások. Hálára indító példája ez a bajban való testvéri összefogásnak 
egyházunk életében!

Az előttünk álló, közös feladatokról

amelyek Egyházkerületünket is közelről érintik, közöttük első
sorban az egyházunkban folyó párbeszédről, az új Teológiai Akadémia 
megindult, 40 milliós építkezéséről és a Fasori Gimnázium újrafelállí
tásának tervéről majd az Országos Presbitérium ülésén kívánok szólni 
részletesebben.

2. Állam, társadalom, hazai egyházak

Jelentésemben örömmel emlékezem meg arról, hogy a hazai egyházak 
—  közöttük a Magyarországi Evangélikus Egyház —  és államunk
közötti rendezett, jó viszony tovább mélyült az elmúlt esztendő során. 
Egyházunk tovább végezte társadalmi értékőrző és értékteremtő szol
gálatát. Megbecsült szolgálatot végzett az idősek, beteg gyermekek, 
alkoholisták és veszélyeztetett fiatalok között. Számos találkozón 
vettünk részt vezető állami és társadalmi tisztségviselőkkel országos 
és helyi szinten, megvitatva egymással a hívő emberek mai szolgálatát 
hazánk, népünk életében.

Számos lelkészünk, esperesünk tagja az országos, megyei és helyi 
tanácsoknak és társadalmi szervezeteknek, szerez megbecsülést jó 
munkájával egész egyházunknak. Bárány Gyula esperest 60. születés
napja alkalmából Miklós Iliire, az Állami Egyházügyi Hivatal elnöke, 
fogadta és köszöntötte. Több lelkészünk kapott kitüntetést és társa
dalmi elismerést, tagja a városi és falusi tanácsoknak, végez széles
körű szolgálatot népünk életében.

Jelentős anyagi és másirányú segítséget kaptunk templomaink, 
egyházi épületeink renoválásához állami és tanácsi szervektől. Soproni
templomunk megmentésére —  csak ezt az egy példát említem —  
a Győr-Sopron megyei Tanács félmillió forintot adományozott. A Műem
léki Felügyelőség is jelentős segítséget adott több műemlék-templomunk 
felújítására.

Köszönjük a segítséget minden területen, és hitünkből fakadó, 
még jobb munkával kívánjuk kivenni részünket népünk és társadalmunk 
életének mai, sürgető közös feladataiból.

A hazai egyházakkal való kapcsolatainkat egyházkerületünk életé643



ben is ápoltuk és gazdagítani törekedtünk. Részt vettem dr. Paskai 
László esztergomi érsek-prímás és dr. Kocsis Elemér tiszántúli refor
mátus püspök beiktatását, áldást kívánva köszöntöttük a 75 éves, 
nyugalomba vonult dr. Bartha Tibor püspököt; ugyancsak dr. Tóth Károly 
dunáninneni püspököt zsinati lelkész-elnökké történt megválasztása 
alkalmából. Gyülekezeteink, lelkészeink részt vettek a januári egye
temes imahét, az augusztusi Hirosima-virrasztás ökuménikus alkalmain 
és az Egyházközi Békebizottság széleskörű ökuménikus szolgálatában.

3. Püspöki szolgálataim

Röviden számot adok az elmúlt esztendőben végzett, legfontosabb 
szolgálataimról.

A budavári gyülekezetben továbbra is végeztem lelkészi szolgála
tomat. Az országos egyházi helyettesítő szolgálatokkal rendkívül 
megterhelt, elmúlt esztendőben is végeztem a püspöki látogatásokat, 
igehirdető és előadó szolgálatokat: Pápán (esperes-iktatás), Bánkon 
(gyülekezeti ház és parókia avatása), Sopronban (lelkészkonferencián), 
Kapolcson (templom-újrafelszentelés), Pestbidegkúton (avatő-istentisz- 
telet), Nemeskéren (Nemeskéri Nap), Ajkán (200 éves templom-jubileum), 
Budapest-Deák téren (13 lelkésznő felszentelése), Győrújbaráton (temp- 
lomrenoválás-hálaadás), Balassagyarmaton (esperes-iktatás), Oroszlány
ban (200 éves templomjubileum), Felsőpetényben (gyülekezeti ház ava
tása) és Ösagárdon (200 éves'.templom jubileum).

Három alkalommal országos esperesi értekezeleten, egy-egy alka
lommal országos teológiai konferencián és országos diakóniai konfe
rencián, egy-egy alkalommal a LVSZ "Egyház ás zsioóság" nemzetközi 
konferenciáján, az Egyházi Levéltárosok Nemzetközi Konferenciáján 
és a Diakóniai Teológia Nemzetközi Munkacsoportja balatoni tanács
kozásán tartottam előadásokat.

Hazai társadalmi szolgálataim: részvétel az Országos Béketanács 
és a Hazafias Népfront konferenciáin, tanácskozásain; vezetőségi 
tagja vagyok a Magyar ENSZ Társaságnak és az UNICEF magyar tagoza
tának. Három éven keresztül tagja voltam Budapest Főváros tanácsának 
a III. kerület képviseletében. Ez év őszén ért az a nagy megtisztel
tetés, hogy a Magyar Országgyűlés az országos listán képviselővé 
választott, dr. Káldy Zoltán püspök helyére. Ez az újabb társadalmi 
megbízatás arra kötelez, hogy Káldy Zoltán közéleti szolgálatának 
örökségét őrizzem és hűséggel folytassam, országunk legmagasabb köz
életi fórumán is.

Külföldi szolgálataimat is csak röviden említem. Tagja vagyok 
1983 óta az Egyházak Világtanácsa Központi Bizottságának; Az EVT 
a világ 304 egyházát sorolja tagjai közé. A Lutheránus Világszövet
ség 1987 nyarán választott meg a 104 tagegyháza életét irányító, 
30 tagú Végrehajtó Bizottságba.

Hivatalos külföldi útjaim az elmúlt esztendő során: Chicago 
(evangélikus-református világ-dialógus), Moszkva (Nemzetközi Fórum), 
Lund (a LVSZ 40 éves jubileuma), Viborg —  Dánia (a LVSZ Végrehajtó644



Bizottságának ülése), Pozsony (Michalko püspök-elnök 75. éves jubí- 
leuma).

Ezév április végén 30 osztrák és 16 magyar lelkész teológiai 
konferenciáját vezettem Sopronban. Fontos külföldi vendégeink voltak 
ebben az évben: Dr. Neukamm, a NSZK Oiakónia Szervezete elnöke, a 
linnemann egyházi elnök-vezette wesztfáliai egyházi küldöttség, Vikström 
finn érsek, Heubach NSZK-püspök, Cummings északamerikai diakóniai 
vezető, a von Keler württembergi püspök-vezette württembergi delegá
ció, dr. Hanselmann bajor püspök, a LVSZ új elnöke és dr. Stoll püs
pök-elnök, a VELK0- delegáció élén.

Ezek a külföldi szolgálatok és látogatások tovább mélyítették, 
gazdagították a testvéri jó kapcsolatokat egyházunk és a külföldi 
testvér-egyházak, egyházunk és a nemzetközi egyházi szervezetek között.

A. Búcsú, köszöntés, köszönet

Kegyelettel gondolunk az évi számadás alkalmából az ebben a 
munkaévben az Egyház Ura által hazahívott szolgatársainkra: Káldy 
Lajos és Szabó Vilmos nyugalmazott lelkészekre. Kegyelettel gon
dolunk a lelkészi szolgálatra készülő, fiatalon Urához hazatért Kovács 
Mihály teológusra, a felsőpetényi gyülekezetből. Pihenjenek Isten 
békességében!

Az elmúlt évben négy északi egyházkerületi lelkész vonult nyug
díjba: Endreffy Zoltán nyíregyházi, Gartai István kisterenye-pásztói, 
Éltes Gyula dörgicse-kővágóőrsi és Szerdahelyi Pál körmendi lelkészek. 
Az Egyházkerület nevében köszönöm hosszú évtizedeken keresztül végzett 
lelkipásztori szolgálatukat és Isten áldását kérem nyugalmuk éveire!

Szeretettel köszöntjük a szolgatársak sorában öt fiatal lelkész
nő és lelkész testvérünket. Felszentelésük —  teológiai tanulmányaik 
elvégzése után —  budavári templomunkban történt. Povazsanyecz Gyöngyi 
és Sándor Frigyes a nyíregyházi, Szemerei János a tordas-gyúrói, Tóth 
Melinda Anna a lajoskomáromi és az egy éves külföldi ösztöndíjas 
út után ezév nyarán hazatért Nagy Edina a nagysimonyi gyülekezetben 
kapott segédlelkészi beosztást. Kovácsné Tóth Márta vönöck-kemenes- 
magasi lelkésznő az észak-amerikai Minneapolisban, Böröcz Enikő mérges- 
kisbaboti lelkész pedig Svájcban van ösztöndíjas tanulmányúton. Isten 
Szentlelke vezesse fiatal szolgatársainkat a lelkészi szolgálat útján!

Jelentésem befejezéseképpen szívből jövő, hálás köszönetemet 
fejezem ki Dr. Fekete Zoltán országos egyházi felügyelőnek, kerületi 
felügyelő-társamnak, Farkasházi Ferencnek, Sólyom Károly déli kerüle
ti püspökhelyettesnek, dr. Karner Ágoston főtitkárnak és az országos 
egyházi hivatalok osztályvezetőinek, a Teológiai Akadémia tanári 
karának, egyházkerületünk espereseinek, egyházmegyei felügyelőinek, 
lelkésztestvéreimnek, gyülekezeti munkatársainknak felsorolhatatla- 
nul sokágú, egyházkerületünk életét gazdagító szolgálatukért és segít
ségükért.

Őszinte köszönötet mondok az Állami Egyházügyi Hivatal elnökének,6A5



Miklós Imre államtitkár úrrsak és közvetlen munkatársainak, Sarkadi 
Nagy Barna általános elnökhelyettes és Bai László főosztályvezető 
úrnak, dr. Völgyesi Mátyás főosztályvezető és Kovács András főosztály
vezető-helyettes úrnak, sokszor megtapasztalt támogatásukért, segít
ségükért egyházkerületünk és gyülekezeteink életében.

 Hálás köszönetet mondok közvetlen munkatársaimnak, Ghiczi Ferencné 
irodavezetőnek, Vető István kerületi segédlelkésznek és Ruppl György 
gépkocsivezetőnek hűséges és sok segítséget adó szolgálatukért.

Isten kegyelme és áldása kísérje ezután is Egyházkerületünk 
életét, gyülekezeteinket és munkatársainkat!

"A békesség Istene tegyen titeket készségessé minden jóra, hogy 
cselekedjétek az Ő akaratát Jézus Krisztus által, akinek dicsőség 
örökkön örökké. Ámen." (Zsid. 13,20-21.)

Dr. Nagy Gyula

"Lábam előtt mécses a te igéd"... 
(Dr. Harmati Béla püspök székfoglalója)

Püspöki szolgálatomat Választott bibliai igémmel, a 119. Zsoltár 
105. versével kezdem: "Lábam előtt mécses a te igéd. ösvényem világos
sága". Isten nevében azzal a reménységgel indulhatok vezetői, tanítói 
és pásztori munkámba, hogy nem a magam útját járom, hanem előttem 
Isten igéje a világosság. Jézusra, a testté lett Igére is gondolok, 
aki magát nevezte a világ világosságának. Kegyelmét kérem, segítsen 
szolgálatom betöltésében, melyre gyülekezeteink szeretete és bizalma 
hívott el. Megköszönöm ezt a bizalmat és kérem továbbra is a gyüleke
zetek szeretetét is imádságát.

Hálásan köszönöm dr. Nagy Gyula, egyházunk püspök-elnöke elindító 
igehirdetését és az egykori teológus tanítvány hálájával ajánlom 
föl munkatársi segítségemet az egyházunk előtt álló feladatokban.

Előlegezett bizalmat kaptam kormányunktól, a Magyar Népköztársa
ság Elnöki Tanácsának hozzájárulását püspöki szolgálatomhoz. Őszinte 
szívvel köszönöm ezt a bizalmat és az Állami Egyházügyi Hivatal jóaka
ratát. Szeretném püspöki szolgálatomban ezt a bizalmat egyházunk 
szűkebb körén túl egész népem és hazám javának, előbbremenetelének 
munkálásával viszonozni.

Az a tény, hogy ma hazai testvér-egyházaink képviselői és külföldi 
vendégeink együtt imádkoznak velünk szolgálatom indulásakor, erősítés 
és nagy megtiszteltetés. Az ökumené, az egyházak közössége összefüggé
seiben sokat tanulhatunk egymástól. Kerek tíz éves genfi munkámban a 
Lutheránus Világszövetségnél ebben a tanulmányi folyamatban szolgáltam
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és az a meggyőződésem, hogy az egyháznak a helyi és világméretű fela
datokat mindig azok összefüggéseiben kell látni.

Nagy öröm számomra, hogy dr. Frenkl Róbert egyházkerületi felügye
lővel együtt indulhatunk szolgálatunkba. Harminchét évvel ezelőtt a 
Fasori Evangélikus Gimnázium padjaiban ismertük meg egymást, majd 
később a Deák téri gyülekezetben szolgáltunk együtt. Ahogyan Jézus 
is kettesével küldte ki tanítványait, úgy indulunk mi is együttes 
szolgálatunkra. A régi barát örömével ajánlom fel bizalmamat és támoga
tásomat és kérem segítségét.

Hadd említsem meg végül ebben az összefüggésben, hogy hálás 
vagyok az egyházkerület espereseinek elkötelező támogatásukért. Az 
elmúlt héten rendezett országos lelkészkonferencián alkalmunk volt 
külön megbeszélni az egyes egyházmegyék különböző szempontjait. Az 
a program, amit a következőkben vázolni fogok, nem egyéni elképzelés, 
hanem együttes munka eredménye. Különösen is köszönöm annak az esperes 
testvérnek a támogató segítségét, aki a püspökválasztásnál velem 
együtt vállalta a jelöltség kockázatát. Egyházunk egységéért és együttes 
szolgálatunkért érzett felelősségben az egyházmegye espereseivel 
együtt gondolkozva kívánok szólni múltunk elkötelezéséről, a jövőbeli 
prioritásokról, teológiánkról és végül egyházunk és népünk viszonyáról.

I. Múltunk elküteiezése
Evangélikus egyházunban a nevünkben benne rejlő elkötelezéshez 

hűségesnek maradva az evangélium a központ. A Jézuslról szóló hír, 
a jézusi tanítás életutunk világossága. Ez az apostolok, evangélisták 
nyomán a Szentírásban került összefoglalásra és az igehirdetés feladata 
ezt tovább adni. A reformáció az évszázadok során elhomályosul és 
az egyházban mellékes helyre került evangéliinot ragadta meg az újrafel
fedezés örömével: Solus Christus, sola Scriptura, sola gratia, sola 
fides —  egyedül Krisztus, egyedül a Szentírás, egyedül kegyelem, 
egyedül hit.

Egyházunk biblai,reformációi és evangéliumi tradícióihoz hálás 
megbecsüléssel és megőrző szeretettel kívánok ragaszkodni. E tradíció 
szolgálatában álltak családomban igehirdetőkként és tanítókként az 
előttem járó nemzedékek visszafelé kimutathatóan a XVIII. századig. 
Külön öröm számomra és hálát adok érte Istennek, hogy apám és anyám, 
akiktől először tanultam imádkozni, és akik először ismertettek meg 
Isten igéjével, megérhették ezt a mai napot.

Múltunk elkötelezéséről szólva hadd emlékezzek itt most hálás 
szeretettel elődömre, dr. Káldy Zoltán püspökre. Az egyháztörténetírás 
feladata lesz, hogy teljes részletességgel megrajzolja majd annak 
a közel három évtizednek a képét, amikor püspökként szolgált. A lát
ható és épületekben, kiadványokban, intézményekben, olyan rendezvények
ben, mint a Lutheránus Világszövetség budapesti 1984-ben rendezett Vi
lággyűlése fölmutatható eredmények mellett fel kell mérnünk a láthatat
lanabb lelki, spirituális tényezőket is.

Az elmúlt évtizedek elkötelező eredménye volt az ő szolgálata 
alatt, hogy egyházunk megbecsült helyet kapott a hazai és nemzetközi 
ökumenében, társadalmunkban és népünk körében is sok az elvárás irántunk 
ezen a téren. A külföldi érdeklődés és a hazai elvárás mögött annak 
ténye húzódik meg, hogy egyházunk és a társadalom, egyházunk és népünk, 
egyház és állam között a viszony jó és egyházunk megtalálta helyét 
és feladatát a szocilaizmusban. Az adódó kérdéseket, problémákat 
a kölcsönös bizalom jegyében egyezmények és tárgyalások útján meg647



lehet oldani. Az elmúlt évtizedek erre vonatkozó eredményei köteleznek 
szolgálatomban és reményt adnak a jövőre nézve.

II. Jövőbeni prioritások
Hadd forduljak a múlt után mos a jövő irányába, azzal a gondolat- 

tal, hogy a reformáció népe számára a megújulás, az újat kezdés, 
a megtérés bibliai követelmény és evangéliumi lehetőség. Elődeink 
hite, őseink hitvallása, az előttünk járt nemzedékek elvégzett munkája 
és. eredményei ma arra indítanak, hogy mi is megvalljuk hitünket és 
szeretetben, szolgálatban gyakoroljuk azt, és megfogalmazzuk új formá
ban, újra fogalmazzuk a mai kor kérdéseire adott válaszainkat. Keresz
tyén és reformátori örökségünk kincseit úgy tudjuk átadni a következő 
nemzedékeknek, ha a régi igazságokat lefordítjuk mai nyelvre, alkalmaz
zuk mai életviszonyainkra és éljük is azokat. Püspöki feladataimat, 
a vezetés, a tanítás és pásztorolás szolgálatát különösen is erre 
nézve szeretném gyakorolni.

Az egyházmegyékben végzett esperesi körkérdések közvélemény- 
kutatás, valamint a magam tapasztalatai és elképzelései alapján a 
következő négyes prioritást látom magam előtt, mint feladatot a jövőben. 
Megjegyzem ehhez még, hogy nem valami merőben újról, eddig nem látott
ról, nem hallottról van itt szó, hanem hangsúlyokról, munkamegosztás
ról az előttünk álló nyolvanas és kilencvenes évek prioritásairól.

1) spiritualitás, hitbeli megűjúlás
Meggyőződésem, hogy gyülekzeteinknek újra és újra szükségük 

van evangélizációra, hitbeli megújúlásra. Igehirdetésünknek és tanítá
sunknak olyan evangélikus spiritualitást kell eredményeznie, amelyiknek 
érzelmi gazdagsága együtt jár az alaposabb hitbeli és erkölcsi ismere
tekkel. Ehhez a feladathoz föl kell nőnie könyvkiadásunknak, egyházi 
sajtónknak. Nem szabad megengednünk, hogy elfelejtődjék ma például 
az a parancs, hogy "Tiszteld atyádat és anyádat!" vagy az, hogy "Ne 
törj házasságot!" vagy az, hogy "Ne lopj!" és "Ne hazudj!", de az 
se "Ne legyen más Istened!" vagy "Szenteld meg az ünnepnapot!"

2) egyházi egység, a bizalmi légkör megőrzése
Régi kifejezéssel élve, a magnus consensus, a nagy, az általános 

egyetértés, a gyülekezetek együttmunkálkodása a cél. Jelenti az a 
lelkészek és nemlelkészek, egyházi vezetők és vezetettek, férfiak 
és nők, fiatalok és idősek kölcsönös megbecsülését és együttmunkálko- 
dását. A magnus consensus azután nemcsak tanításbeli, hanem életbéli 
tevékenységet is jelent, például az egyházon belüli hátrányos helyzetben 
levő szórványlelkészek vagy kántorok nagyobb megbecsülését.

3) egyházon belüli felmérés lelki és anyagi téren
Korábbi felmérésekhez hasonlóan újra szükségünk van arra, hogy 

megtudjuk, kikre tudunk számítani, mennyi az anyagi erőnk. Éveken 
keresztül nem mertük magunknak sem bevallani, hogy lelkészhiányban 
szenvedünk vagy azt, hogy mennyi felesleges épületünk van. A jelenlegi 
gazdasági helyzetben a társadalmunkban folyó fölmérések és reális 
tervezések mintájára egyházunknak is el kell végeznie a mai helyzetre 
vonatkozó fölmérést.

4) szervezeti reformok
Az előzőekből következik, hogy szüksége van bizonyos szervezeti 

648



reformokra egyházunknak. Akadnak egyházunkban néhányan, akik ezt 
a kérdést, a szervezeti reformok, a struktúrák kérdését az első helyre 
teszik. Ezt a véleményt én nem osztom, mert azt vallom, hogy a szerve
zet, a struktúrák mindig másodlagosak. Először kell a hitbeli megújulás, 
az egyházi egység. Ezekből nőhetnek ki az új struktúrák és nem fordítva. 
Egyházunk jelenlegi szervezete, törvényei, berendezkedése és szokásai 
nem teszik lehetetlenné a spirituális megújulást. Élni kell azokkal 
a lehetőségekkel, amelyeket megkaptunk és amelyek ott vannak előttünk. 
Egy új törvényeket alkotó zsinat összehívása csak gondos előkészítés 
után és a magnus consensus jegyében lehetséges.

A jövőbeni négyes prioritásról szólva tudjuk, hogy jövőnk Isten 
kezében van. Benne reménykedünk, amikor áldását és segítségét kérjük 
munkánkhoz és vallhatjuk, hogy munkánk nem hiábavaló az Úrban.

III. Teológiánk
Külön kiemelve szeretnék kitérni teológiánk kérdéseire és össze

függéseire. Teszem ezt azon személyes múlt alapján is, amelyik tíz 
éves tevékenységet jelentett, mint előadó és tanár Teológiai Akadémi
ánkon és ugyancsak tíz éves teológiai nemzetközi munkát jelentett 
Genfben, a Lutheránus Világszövetségnél. Reformátori örökségünk kötelez 
arra, hogy az evangélikus sajátos mondanivaló, a lutheránus proprium 
újra és újra, megszólaljon egyházunkban és ezzel tudjunk szolgálni 
az ökumenében. Arról szeretnék vallani, mit jelent ez püspöki szolgála
tomra nézve.

Először is azt hangsúlyozom, hogy a teológiát az egyház tudományá
nak tartom. Nem személyes véleményét fejezi ki a teológus egyszerűen, 
hanem Isten kinyilatkoztatásának üzenetét úgy, ahogy ő megértette, 
összefoglalta és alkalmazta. A teológia "egyháziassága" azt is jelenti, 
hogy a teológus sohasem egymaga teologizál, hanem figyel az előtte 
élt nemzedékek teológiájára és azokra, akik kortársakként vele együtt 
keresik az igazságot. Nincs tehát teológia, csak másokért és másokkal 
együtt, ahogyan ezt a "másokért" és a "másokkal együtt" meghatározást 
például a művészetekre és a különböző más tudományokra is érteni 
kell.

Különösen is a következő területeken látok feladatokat a jövőre 
nézve egyházunk számára a teológiai munkában.

Számot kell adnunk arról a társadalomról, amelyben élünk. Teoló
giai és társadalmi kérdéseink földolgozása a diakónia teológia össze
függéseiben nagy szükség volt az elmúlt évtizedekben és érdeklődés 
mutatkozott iránta más országok keresztyénéi részéről. Ezt a munkát 
tovább kell folytatnunk különösen tekintettel az ökumenikus szerveze
tek erre vonatkozó programjaira.

Számot kell adnunk arról a párbeszédről, mely társadalmunkban 
keresztyének és marxisták között folyik. Nemcsak Európában, hanem 
Afrikában és Ázsiában is igen nagy érdeklődést tapasztaltam ezek 
iránt a dialógusok iránt. Külön fejezetet jelent ezekben a kérdésekben 
az erkölcsi értékek szerepének vizsgálata, az egyház erkölcsi érték- 
megőrző és értékteremtő munkája. Vajon milyen az az erkölcsi rendszer, 
amit ma a nevelés segítségével átadunk a következő nemzedékeknek?

Végül szeretném hangsúlyozni az ökumenikus együttmunkálkodást 
hazai és nemzetközi szinten. Jó volna minél hamarabb elérnünk oda 
Magyarországon, hogy magyarul együtt tudják mondani a különböző egyházak 
a Miatyánkot és a Hiszekegyet! Van közös protestáns bibliafordításunk 
is, vannak együttes programjaink az Ökumenikus Tanács kereteén belül.649



Ezek a programok sok jő együttműködést ígérnek, tovább kell fejleszteni 
őket.

A nemzetközi ökumenikus teológiai munkában mindig igényelték 
a különböző szervezetek a magyarországi egyházak munkáját. A Következő 
években a nemzetközi szervezetekben az igazságosság, béke és környezet 
problémáinak összefüggései lesznek a hangsúlyosak. Ennek keretében 
kerül majd sor ez év decemberében itt Budapesten egy jelentős teológiai 
konferenciára a béke kérdéséről.

Teológiánkról szólva végül szeretném kiemelni Teológiai Akadémiánk, 
lelkésznevelésünk jelentőségét. Az a tény, hogy Akadémiánkat bővíteni 
kell, bővíteni lehet, és hogy a holnapi napon kerülhet sor az új épület 
alapkövének elhelyezésére, mindennél jobban aláhúzza a Teológiai 
Akadémia feladatait, szerepét és fontosságát. Püspöki munkámban kérem 
és várom a Teológiai Akadémia segítségét és szeretettel ajánlom föl 
támogatásomat.

IV. Egyház és népünk
Végül szeretnék külön szólni egyházunk és népünk viszonyának 

néhány kérdéséről.
Az egyháztörténet tanúsága szerint evangélikus egyházunk sok 

olyan tényt sorolhat föl, amelyek arról szólnak, mennyire együtt volt 
egyházunk népünkkel. Ebben a templomban, ahol a pesti egyház 200 
éves jubileumát ünnepeljük, ahol Petőfi és Kossuth a gyülekezet tagja 
volt, különösen is érezzük ezt. Megjegyzem azt is, hogy elnevezésünk, 
Magyarországi Evangélikus Egyház —  helyet ad nemzetiségi hittest
véreinknek. Nógrádból származva tudom, hogy lehet karácsonykor magyarul 
is énekelni, "Örömdalok hangozzanak...", de mennyivel más az, ha 
úgy hangzik sokak számára, hógy "Cas radosti veselosti...". Más gyüle
kezetben jobban értik a bűnbánati éneket, ha az áz eredeti nyelven 
szólal meg, "Aus tiefer Not schrei ich zus Dir"...

A reformáció alapelve, 'hogy minden nép a maga anyanyelvén hallja 
meg az evangéliumot és imádja az Istent. Ez az alapeiv vezet oda, 
hogy lehetőséget kívánunk adni egyházunkban arra, hogy szlovákul 
és németül jól prédikálni tudó lelkészek kerüljenek nemzetiségi gyüle
kezetekbe. Szeretném, ha egyházkerületem szlovák és német gyülekezetei 
Szlovákia és Jugoszlávia, Ausztria és a két Németország gyülekezeteivel 
szorosabb kapcsolatokat építenének ki. Ugyanakkor kérjük a szomszédos 
országok testvéregyházait, hogy az ottani magyar gyülekezetekben
tegyék lehetővé és támogassák az anyanyelv használatát.

Határainkon kívül, a távolban élő magyar gyülekezeinknek is 
fölajánlom szolgálataimat. Genfi tartózkodásom idején rendszeresen 
szolgáltam tíz éven keresztül a genfi és laussanei protestáns magyar 
gyülekezetekben. Tudom, mit jelent idegenben, ha megszólal magyarul 
az ének, az ige és imádság, hogy az anyanyelv szoros kapocs az itthoniak 
és a távoli magyarok között. A külföldi magyar gyülekkezetek hordozói 
lehetnek a nemzeti kultúrának, meggazdagíthatják az egyes országok 
és népek életét, a híd szerepét tölthetik be különböző országok, 
népek, kultúrák között. Óriási jelentősége lehet például az egyházi 
zenének, az egyházi művészeteknek is.

Idehaza egyházunk és népünk viszonyában alá szeretném húzni 
gyülekezeteink szerepét a hátrányos helyzetűekkel kapcsolatos munka
ágakban. Az egyháznak, a gyülekezeteknek föl kell karolnia a nagycsalá
dosokat, az időseket, a betegeket, a mozgássérülteket és feladatunk 
van az alkoholisták vagy a drogosok között is. Mindez nem teljes650



kép, csupán néhány gondolat arról, mi az amit az elkövetkezendő évekre 
magam előtt látok. Püspöki székfoglalóm végén szívből köszönöm Nagy 
Gyula püspök-elnök és Sólyom Károly paksi esperes, püspökhelyettes 
hűséges és áldozatos szolgálatát az elmúlt másfél évben. Bizalommal 
kérem az országos egyházi elnökség, a kerület tisztségviselői, a 
Teológiai Akadémia dékánja és professzorai segítségét. Kérem egyház- 
kerületünk gyülekezeteinek imádságát és segítő szeretetét. Köszönöm 
a megjelenteknek, hogy személyes jelenlétükkel kifejezték szeretetü- 
ket és bizalmukat. Isten kegyelmében bízva megkezdem püspöki szolgála
tomat.

"Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek 
közössége legyen mindnyájunkkal". Ámen.

Dr. Harmati Béla

Elküldve a mai világban

1. BEVEZETÉS

1.1 A múlt év novemberi országos közgyűlésünk óta eltelt egyéves 
időszakról terjesztem be összefoglaló jelentésemet az Országos Pres
bitériumnak. Ez az esztendő tele volt olyan változásokkal, melyek 
hosszú időre és jelentősen meghatározzák egyházunk életét.

1.2 Egész egyházunk tragikus vesztesége volt, hogy május 17- 
én, másfél éven át türelemmel viselt súlyos betegség után hazatért 
mennyei Urához dr. Káldy Zoltán püspök, egyházunk püspök-vezetője 
egy csaknem három évtizedes történelmi időszakban, élete utolsó három 
évében elnöke a Lutheránus Világszövetségnek is. Országos Presbitériu
munk május végén gyászülésen emlékezett meg rendkívüli életművéről, 
egyházi , társadalmi és nemzetközi szolgálatáról. Temetése május 29- 
én volt a Farkasréti temetőben rendkívüli prszágos és nemzetközi 
részvét mellett. Ezév nyarán lundban és a dániai Viborgban a Luthe
ránus Világszövetség méltó módon emlékezett meg halott elnökéről, 
aki — ; elsősorban a budapesti világgyűléssel —  beírta nevét 
a Világszövetség legújabbkori történetébe. Emlékének méltó megörökí
tése, életművének részletes feldolgozása és értékelése egyháztörté
net-írásunk fontos feladata. Emlékezetét, életműve örökségét kegye
lettel megőrizzük!

1.3 Az elmúlt év fontos személyi változásokat hozott egyházunk 
vezetésében. A Déli Egyházkerület gyülekezetei a megüresedett püspöki 
tisztségre dr. Harmati Béla Deák téri lelkészt, a LVSZ Tanulmányi 
Osztályának genfi titkárát, a régóta üresedésben levő felügyelői 
tisztre pedig dr. Frenkl Róbert orvosprofesszort választották meg. 
Mindkét választás azt bizonyította, hogy az egyházkerület gyülekezetei 
egy átmeneti nehéz időszak után szinte teljes egységben és a legszé651



lesebb körű bizalommal sorakoztak fel a megválasztásra javasolt új 
vezetők mögé. Ünnepélyes beiktatásuk igen nagy hazai és nemzetközi 
részvétellel október 24-én volt a Deák téri templomban.

Az északi Egyházkerület gyülekezetei 1987 tavaszán ugyancsak 
nagy egyetértéssel Farkasházi Ferenc fejér-komáromi egyházmegyei 
felügyelőt választották meg a dr. Mihály Dezső halálával 1983-ban 
megüresedett felügyelői tisztségre. Beiktatása ünnepi istentisztelet 
és közgyűlés keretében történt budavári templomunkban.

Az Országos Presbitérium nevében örömmel és szívből jövő biza
lommal köszöntőm egyházunk új vezetőit, legközvetlenebb munkatársa
imat, és kérem reájuk, minden szolgálatukra az Egyház Urának gazdag 
áldását!

1.4. A személyi változások mellett jelentős volt ez az esztendő 
azért is, mert új kihívásokat, új feladatokat hozott, amelyek új 
válaszokat, egyházi életünk belső megújulását kívánták és jelentős 
döntéseket hoztak magukkal. Ezekről a későbbiek során kívánok szólni.

Kérjük Isten Szentleikét, hogy a "gyorsuló időben", időszámításunk 
harmadik évezrede küszöbén, vezesse egyházunkat az igazság és a sze
retet útján: indítson bűnbánatra, erősítsen hitünkben és őrizzen 
meg a másokért élő szeretetben!

2. ELKÜLDVE A MAI VILÁGBA

2.1. Az Ige testté lett. Isten egyszülött Fiát is, egyházát 
is a tér és idő változó Világába küldte el. Ezért mind a számadás 
az elmúló időről, mind az egyházunkra váró feladatok fölmérése lehe
tetlen a mai világ reális valóságainak, hitünk és szolgálatunk konk
rét mai helyének szüntelen analízise nélkül. És ez nem "kontextuá- 
lis történelem-teológia", hanem az inkarnáció komolyanvételét jelenti 
teológiánkban.

2.2. Á mai világ —  félelem és reménység között

A huszadik évszázad, az atom-korszak, nyolcvanas éveinek vége 
felé az emberiség újra reménykedni kezd. Egy nukleáris világkataszt
rófa bénító félelmét kezdi újra áttörni a reménykedés. A bizalmat
lanság "ördögi körét" egy újfajta "globális gondolkodás" látszik 
felváltani. Ennek három fő eleme van: a konfrontációs látásmód helyén 
az embervilág átfogó egysége; az önző, saját biztonság helyett a 
népek és fajok közös békéje és biztonsága; végül a kölcsönös nukle
áris fenyegetés végzetes egyensúlya helyett a nukleáris fegyverektől 
megszabadított világ egyetemes víziója (Gorbacsov főtitkár történelmi 
jelentőségű beszéde ezév februárjában a moszkvai Nemzetközi Fórumon).

A világ egyházainak és a hívő embereknek döntő többségével együtt 
egyházunk is örömmel üdvözli az első, valóban történelmi jelentőségű 
megegyezést a két vezető világhatalom között a nukleáris fegyverze652



tek fokozatos leszerelésére. Reménységgel várjuk és a magunk eszkö
zeivel —  imádsággal, a közvélemény formálásával és a béke csele
kedeteivel —  mi is segíteni kívánjuk az igazságos békét minden 
nép ás faj számára. Béke minden életszinten —  a személyes, belső 
békétől a népek és fajok földi békéjéig és az örök békéig Isten Or
szágában —  ez a tanítványokra bízott jézusi béke-küldetés a világ
ban (Máté 5,5.).

2.3. Népünk élete —  új próbatétel ideje

Míg a világban új reménység ébredezik, addig hazánk életében 
nehéz próbatétel előtt állunk. A nyolcvanas évek kedvezőtlen világ- 
gazdasági jelenségei miatt, de a magunk mulasztásai, elsősorban 
a munkamorál fogyatkozásai miatt országunk komoly gazdasági krízis
be került. Az új kormányprogram ás, mint első lépés a kibontakozás 
irányában, az új adótörvény, az árak alakulása mindenkitől áldoza
tokat kíván. Elsősorban olyan “ój gondolkodásra" van szükség népünk 
életében is, amely nagyon közel áll a keresztyén hívó ember etikájá
hoz: a közösség java az önző érdek-hajszolás helyett, a szeretet
felelőssége és áldozata népünk egészéért, becsületes munka és az 
élet egészét átfogó erkölcsi magatartás személyes, családi és társa
dalmi életünkben.

Az egyházakra —  a mi egyházunkra is —  elkötelező etikai 
feladatok várnak országunk, hazánk mai helyzetében. Egyfelől vállal
nunk kell nekünk is —  jó példát mutatva —  az elkerülhetetlen, 
közös áldozatokat népünk jövőjéért. Másfelől nekünk is gondosan vi
gyáznunk kell az igazságosság és szeretet érvényesülésére a gyen
gébbek —  elsősorban a sokgyermekes családok, a nyugdíjasok és 
idős emberek, a pályakezdő fiatalok és a testileg-lelkileg sérültek 
—  iránt.

Kétségtelen, hogy ezzel együtt elkerülhetetlenné válik egyházunk 
anyagi helyzetének a komoly felmérése és gyökeres újra-átgondolása, 
a gyülekezetek és lelkészek anyagi, jelentősen fokozódó terheinek 
igazságosabb elosztása és a még nagyobb felelősség szegényebb gyüle
kezeteink, terheket hordozó lelkészcsaládjaink és szórvány-gyüleke
zeteink iránt. Ezekre a lényeges anyagi vonatkozású kérdésekre jelen
tésemben nem térek ki, mivel ülésünk folyamán részletes jelentést 
hallunk majd egyházunk anyagi helyzetéről és a szükségessé váló in
tézkedésekről.

Az előttünk lévő időszak ebben a vonatkozásban hitünk és szerete
tünk komoly próbája lesz. Oe azt is tudjuk, hogy a próbatétel tüze 
megtisztíthatja hitünket, a megtisztult hit pedig erősítheti, teher
bíróbbá teszi szeretetünket egymás iránt. Bízunk Isten gondviselő 
kegyelmében, aki sokkal nehezebb anyagi helyzetből is kivezette hazán
kat és egyházunkat a második világháború katasztrófája után.

3. AZ IGE SZOLGÁLATÁBAN 
Egyházunk belső élete

3.1. Új útszakasz egyházunk életében 653



3.1.1. Magyarországi Evangélikus Egyházunk útján új útszakasz
ba léptünk, amelyet meggyőződésem szerint három fő törekvés 
jellemez.

—  Egyfelől a legutóbbi évek során sok küzdelemmel., és közös 
erőfeszítéssel kimunkált, jő eredmények megőrzésé, mind 
egyházunk teológiai és gyakorlati életében, mind egyházunk 
és a magyar állam, a szocialista társadalom viszonyában. 
Ennek a történelmileg teljesen új útszakasznak a keresése 
során sokszor követünk el hibákat, tévedéseket is, amelyektől 
ma már elhatároljuk magunkat. Kölcsönösen ejtettünk egymáson 
sebeket, amelyek begyógyítására őszintén törekednünk kell.

—  A második, erősödő törekvés egyházunkban a nyitottság az 
új kihívások és új feladatok iránt. Az elmúlt másfél esztendő 
során —  egyre táguló körökben —  párbeszéd kezdődött 
a szeretetben tevékeny hit, a diakóniai teológia mai, igei 
értelméről és egyházi életünk egészének megújulásáról. A 
"Testvéri szó" és ezt követően a "nyolcas dialógus-csoport", 
a lelkészi munkaközösségekben megindult dialógus időszerű 
kérdéseinkről, a már megtartott első teológiai országos 
lelkészkonferencia, a megkezdett és folytatódó egyházi fórum
beszélgetések ennek az őszinte nyitottságnak és párbeszédnek 
nyilvánvaló bizonyságai.

—  Az új útszakasz harmadik, jellegzetes vonása a törekvés 
egy szélesebb körű, dinamikus belső egység kialakítására, 
az eltérő vélemények nyílt megvitatása és a segítő, jószán
dékú kritika komolyan vétele és beépítése közös munkánkba. 
Ugyanakkor természetesen nem vállalhatjuk sz “egyházi demok
ráciával" való bármilyen visszaélést, a jó rend ás oeisó 
egyházi fegyelem lazítását, az egymás iránti vádaskodást 
és igazságtalan kritikát, általátan egynázunk belső megosz
tását.

3.1.2. Mindehhez elengedhetetlen a belső lelki megújulás egyhá
zunkban. Őszinte bűnbánat, a magunkon kezdett kritika Isten igéjének 
ítélete alatt. Kitünk megújulása az evangélium fundamentumán. És 
a szeretet cselekvő gyakorlása egymás és minden embertársunk iránt. 
Kérjük Isten Szentlelkét, vezesse egyházunkat tovább ezen az úton!

3.2. Gyülekezeteink élete

3.2.1. Egyházunk életének szíve a gyülekezetekben dobog. Az éven
ként összegyűjtött gyülekezeti statisztikák arról tanúskodnak, hogy 
az utóbbi években nem változott lényegesen a keresztelések, egyházi 
házasság-megáldások és temetések száma. Tovább csökkent a lelkészi 
létszám, bár teológiai hallgatóink létszáma a legutóbbi években már 
örvendetesen növekedett. Elszomorító adat a lelkipásztori látogatá
sok fokozatos csökkenése. Lelkészeink nagyrésze túlterhelt, egyre 
növekvő feladatokat kell ellátniuk, különösen a társult és szórvány- 
jellegű gyülekezetekben. Ezért igen nagy rajtunk a felelősség a lel
készi utánpótlásért való fáradozásban.

3.2.2. Az istentisztelet változatlanul gyülekezeti életünk közép654



pontja. Az új Agenda bevezetése az istentiszteleti élet gazdagítására 
sok gyülekezetben új indításokat adott, de még mindig nem a várt 
és lehetséges mértékben. Evangélikus istentisztelet nem teljes az 
úrvacsurs nélkül. Örvendetes, hegy egyre több helyen épül be az űrva
csora, sőt nem egyszer a keresztség is az egész gyülekezet istentisz
teletébe, és hogy az utóbbi években fokozatosan növekszik az úrva
csorái alkalmak és úrvacsorával élők száma.

3.2.3. Az istentiszteleti helyek száma nett, jelentős templom- 
és egyházi épület-felújításokra került sor a gyülekezetek nagy anya

gi áldozataival. Új parókiák és gyülekezeti házak is kerültek átadás
ra. Békéscsabán a közeljövőben történik meg egy új gyülekezeti ház 
alapkőletétele. Külön is hálával emlékezem meg arról, hogy rendkívüli 
értéket jelentő soproni műemlék-tomplomunk egész egyházunk áldozatos 
összefogásával megmenekült a fenyegető összeomlástól. Siófokon pedig 
—  külföldi hittestvérek jelentős támogatásával —  új, modern 
templom építését kezdhette el a kis szórvány-gyülekezet.

3.2.4. Külön kiemelve szeretnék szólni egyházunk jövőjének egyik 
legfontosabb munkaterületéről gyermekeink és fiataljaink keresztyén 
hitben való tanításáról és neveléséről. Hitoktatásunk az állammal 
kötött Egyezmény szerint két fő területen folyik: az iskolai hitok
tatás a gyülekezeti gyermek- és ifjúsági munka keretei között.

Változatlanul fontosnak tartjuk az iskolai hitoktatást és hálásak 
vagyunk államunknak ezért a lehetőségért. Gyülekezeteink —  elsősor
ban falusi gyülekezetek —  egyrészében aktív, értékes iskolai 
hitoktatás folyik. Ugyanakkor sok helyen nem volt megfelelő keresztyen 
tanítás a gyülekezeti munka keretei között. Erre a jövőben sokkal 
nagyobb gondot kell fordítanunk, mielőbb kialakítva a gyülekezeti 
hitoktatás törvényes kereteit, átfogó tantervét, új és modern tanköny
vek kiadásával és a katechetikai munka új módszereivel. Erre vonatko
zó határozati javaslatot terjesztünk ma az Országos Presbitérium 
elé.

3.2.5. örömmel számolhatok be arról is, hogy az egyházi ifjúsági 
munkában, amely lelkészi utánpótlásunknak is egyik fontos háttere, 
nagy segítséget jelentenek az évenként megrendezett országos ifjúsá
gi konferenciák. Ezév nyarán öt ilyen konferenciát tartottunk, több 
mint 300 fiatal résztvevővel 82 gyülekezetünkből. Ezév őszén első 
alkalommal rendeztünk —  Kiskőrösön és a Budapest-kelenföldi gyüle
kezeten —  egyházkerületi ifjúsági napokat, mindegyiken többszáz 
evangélikus fiatal részvételével.

3.3. A teológia istentisztelete

3.3.1. Az ige tudományának, a teológiának a művelése centrális 
helyet foglal el egész egyházunkban. Ennek a központja Teológiai 
Akadémiánk, amelyen professzoraink és előadóink az elmúlt és az idei 
tanévben is 58 beiratkozott rendes hallgatót tanítottak. Mindkét 
tanévben három-három külföldi ösztöndíjasunk volt, hét-hét felvett 
hallgatónk pedig katonai szolgálatát teljesítette. Örömmel számolha
tok be arról, hogy az egyházak és államunk közötti jó viszony egyik655



újabb jeleként az első évre felvett férfi-hallgatók "katonai szolgá
lata 18 hónapról 12 hónapra csökkent, és ezalatt kedvező körülmények 
közt, professzori és lelkészi gondozás alatt készülhetnek elő teoló
giai tanulmányaikra.

A harmadik hároméves Levelező Teológiai Tanfolyamon jelenleg 
37-en folytatják a teológiai stúdiumot. Ez idén négy ösztöndíjas fiatal 
lelkészünk, illetve lelkésznőnk folytat külföldön teológiai tanul
mányokat. Doktorrá avattuk dr. 8arcza 8éla lelkészt. Egyházunk tiszte
letbeli doktorátussal tüntette ki John Vikström finn evangélikus 
érseket.

3.3.2. Országos közgyűlésünk múlt évi határozata szerint egyházunk
ban megszűnt minden megkülönböztetés a nők lelkészi szolgálatában. 
Ezév júniusában 13 női lelkészi munkatársat szenteltem fel a lelkészi 
szolgálatra. A tanulmányait befejezett négy női és négy férfihallgató 
pedig már együtt léphetett be a teljes jogkörű lelkészi szolgálatba. 
Hálásak vagyunk női lelkészeink értékes, a gyülekezetekben is nagyon 
megbecsült munkájáért, különösen ott, ahol a gyülekezet hűséges gondo
zása mellett a gyermeknevelés és a lelkészi család sok gondját is 
példaadóan vállalják.

3.3.3. A teológia tudománya művelésének fontos területe tizenhat 
egyházmegyei Lelkészi Munkaközösségünk. Világviszonylatban is kevés 
egyház van, ahol egy egyház valamennyi lelkésze szinte havonként 
találkozik azért, hogy testvéri közösségben tovább képezze magát 
a teológiai időszerű kérdéseiben, megvitassa a közös szolgálat tapasz
talatait és időről-időre lelkész-evangélizációkon mélyüljön el a 
lelki élet kérdéseiben. 1986-ban a Lelkészi Munkaközösségek 150 teoló
giai munkaülést tartottak, 1987-ben pedig november 1-ig 127 munkaülé
sük volt.

A Teológiai Akadémián befejeződött azoknak a háromnapos lelkészi 
találkozóknak a sora, amelyek ugyancsak a lelkészek teológiai tovább
képzését és párbeszédét szolgálták.

3.3.4. Hálával Isten iránt, örömmel jelenthetem az Országos 
Presbitériumnak, hogy miután az Országos Közgyűlés az elmúlt év végén 
jóváhagyta az egyházi elnökség javaslatát a Teológiai Akadémia új, 
modern épületének felépítéséről, a tervek átdolgozásával a főváros 
által juttatott telken megindult az új Akadémia építése. Az építke
zési anyagok nagyrészének megvásárlása megtörtént. Október 25-é n 
ünnepélyes istentisztelet keretében helyezhettük el az új Akadémia 
alapkövét.

Javaslom, hogy az Országos Presbitérium intézzen felhívást erről 
az ülésről gyülekezeteinkhez és híveinkhez a mintegy 40 milliós költ
ségvetési kerettel épülő új akadémiai épület és a kibővített új Teoló
gus Otthon építkezésének támogatására. Köszönetét rendünk innen is 
a finn és nyugatnémet evangélikus testvéregyházaknak, amelyek jelentős 
anyagi támogatást biztosítottak ennek a nagy vállalkozásunknak a 
véghezvitelében.

3.4. Evangélikus egyházi középiskola656



Egyházunk középiskolájának visszaállítását egyházi közvélemé
nyünkkel együtt egyházunk jövője szempontjából az egyházi vezetőség 
is egyértelműen támogatja és megvalósítandónak tartja. Az elmúlt 
év során az Országos Közgyűlés döntése szerint megalakult egyházunk 
Evangélikus Gimnázium Bizottsága. Kéréssel fordultunk a Művelődési 
Minisztériumhoz a volt Fasori Gimnázium épületének visszaadására 
és szakértőink vizsgálatot folytattak három egyházi középiskola (a 
budapesti piarista és zsidó gimnázium, valamint a debreceni reformá
tus gimnázium) anyagi fenntartása, szervezete és eredményei ügyében. 
A szükséges felméréseket és tárgyalásokat az Evangélikus Gimnázium 
visszaállítása ügyében tovább folytatjuk.

Ezek során nyilvánvalóvá lett, hogy egy evangélikus egyházi 
középiskola fenntartását nem várhatjuk másoktól. Azt döntő módon 
egyházunk egészének, gyülekezeteinknek és híveinknek kell vállaniuk 
és hordozniuk.

Ezért az országos egyházi elnökség —  megvitatva a mai helyze
tet —  egyértelműen ezt javasolja: az Országos Presbitérium hívja 
fel gyülekezeteinket, hogy az illetékes püspöki hivatalban legkésőbb 
1988. május 31-ig tegyék meg évenkénti költségvetésükben biztosított, 
rendszeres felajánlásukat —  a többi közegyházi járulék és a gyüle
kezeten belüli anyagi kötelezettségek mellett —  a gimnázium vissza
állítására és folyamatos fenntartására. Ugyanilyen rendszeres évi 
megajánlásra hívjuk fel híveinket is. Bizottságunk pénzügyi szakértő
jének vizsgálatai szerint, előzetes felmérések alapján jelenleg évi 
10-12 millió forint gyülekezeti és egyéni hozzájárulásra lenne szükség 
egy jól felszerelt, kiváló tantestülettel dolgozó, magas színvonalú 
evangélikus középiskola és kollégium fenntartásához.

Bízunk abban, hogy híveink, gyülekezeteink —  egyéb anyagi 
természetű egyházi kötelezettségeik mellett is —  vállalni fogják 
ezt a nagy anyagi áldozatot az új evangélikus gimnázium megszervezé
sére és folyamatos fenntartására.

3.5. Egyházi sajtónk szolgálata

3.5.1. Egyházunk legmagasabb szószéke kétségtelenül az egyház 
sajtószolgálata, amely hívők tízezreihez viszi el a nyomtatott betűn 
keresztül Isten igéje mai üzenetét.

Ürömmel jelenthetem, hogy az elmúlt egy esztendő során a követ
kező új sajtókiadványaink jelentek meg:

—  Koren Emil: Testvéreink Északon
—  Kenyér minden napra (Áhítatok könyve)
—  "Befogadtatok" —  képes beszámoló diakóniai intézményeinkről
—  Az új, 572 lap terjedelmű Lelkészi Agenda
—  Túrmezei Erzsébet: Adventtől ádventig (verses kötet két

kiadásban)
—  Evangélikus Naptár, Útmutató, hittankönyv IV. osztályosoknak, 

két Konfirmációi Káté
Ebben az évben megjelennek, illetve nyomdába kerülnek: 657



—  Podmaniczky Pál: Megváltott élet (bibliai regény)
—  Evangélikus elbeszélők gyűjteményes kötete
—  Scholz László: 3ót várj! (versek-énekek)
—  Bonnoeffer válcgatott írásai (Lehel Ferenc fordításában)
—  Keresztelési traktátus
—  "Ifjúságom Teremtöje" —  traktátus fiataloknak

Az idei esztendőben esztendő végére várjuk, a kiadói terven 
felül az Evangélikus Énekesköny puhafedelű, kicsinyített kiadását 
20 ezer példányban.

3.5.2. Igen jelentősen fogja segíteni sajtószolgálatunkat, hogy 
egyfelől új, modern computer- és szövegszerkesztő berendezésekkel 
szerelhettük fel —  a Lutheránus Világszövetség segítségével —  
szerkesztő- és kiadóhivatalunkat. Másfelől a Puskin utcai egyházi 
épület alagsorában új, nagy helyiség áll megnyitás előtt teljes kiad
vány-készletünk korszerű raktározására és egy utca felől megközelít
hető árusítóhely megnyitására.

Arra törekszünk, hogy az Evangélikus Élet, a Lelkipásztor és 
a Diakónia terjesztésével, új kiadványaink publikálásával tovább 
erősíthessük egyházunkban a betűnek a .magyar reformáció egyházaiban 
olyan nagy hagyománnyal rendelkező igehirdető szolgálatát.

3.6. Egyházszervezet, törvényeink

Ismételten, többen is felvetették az elmúlt év során egyházszer
vezetünknek és a több mint két évtizeddel ezelőtt kiadott Egyházi 
Törvényeknek (1966) a reformja kérdését.

Kétségtelen, hogy sem 'az egyház szervezete, sem az egyház törvé
nyei nem örökéletűek. Az elmúlt két évtized sok változása nyomán 
kiegészítésre szorulnak és sok ponton megértek a felülvizsgálásra. 
Ennek —  alapos és s zéleskörű előkészítés után —  nincs akadálya.

Hadd idézzem azonban —  teljesen egyetértve veje —  dr. 
Harmati Béla püspöki székfoglalójából azt a .megállapítást, hogy "a 
szervezet, a struktúrák mindig másodlagosak. Először kell a hitbeli 
megújulás, az egyházi egység. Ezekből nőhetnek ki az új struktúrák, 
és nem megfordítva. Egyházunk jelenlegi szervezete, törvényei, beren
dezkedése és szokásai nem teszik lehetetlenné a spirituális megúju
lást... Egy új törvényeket alkotó zsinat összehívása csak gondos 
előkészítés után a 'magnus consensus' jegyében lehetséges".

4. A SZERETET ÁLTAL MUNKÁLKODÓ HIT

4.1. Gyülekezeti és intézményes diakóniárik

4.1.1. Egyházunk életének nagyon fontos területe gyülekezeti, 
egyházi és társadalmi diakóniánk. Az evangéliumból fakadó hit az 
élet legkülönbözőbb síkjaiban szüntelenül szeretetté, másokon segítő658



szolgálattá transzformálódik a Szentlélek által.

4.1.2. D iakóniai munkánkban általában a szükségesnél kevesebb 
hangsúly esik annak egyik fő ágára, a gyülekezeti diakóniára, a saját 
gyülekezetünkben, a szegények, öregek, betegek, magányosak, veszélyez
tetett vagy magukra maradt fiatalok között. Pedig ahol hiányzik ez 
a dimenzió, ott a gyülekezet egyik legfontosabb életmegnyilvánulása 
hiányzik, ott az igehirdetés nem vált életté.

Ezt a gyülekezeti diakóniát kíséri és egészíti ki egyházunk 
intézményes diskóniája, jelenleg tizennyolc diakóniai otthonunkban. 
Ezekben 372 bentlakó, idős nőt és férfit és 210 testileg-lelkileg 
súlyosan sérült, beteg gyermeket és fiatalt ápolunk, 197 diakóniai 
munkatársunk szolgálatával.

4.1.3. Az elmúlt év egyik legörvendetesebb eseménye volt, hogy 
több mint kétévi munkával és 17 millió forint költséggel elkészült 
legnagyobb egyházi szeretetintézményünkben, a súlyosan beteg gyermekek 
budai szeretetotthonában az új, modern részleg és a régi épület teljes 
felújítása. A hálaadó istentiszteletet ezév májusában tarthattuk 
meg, számos hazai és külföldi vendég részvételével. Köszönjük a sok 
segítséget gyülekezeteinknek, államunknak és számos külföldi testvér- 
egyháznak! A Budai Szeretetotthon más részeinek modernizálása, felújí
tása tovább folytatódik a következő években is. Ugyancsak jelentős 
bővítési, modernizálási és renoválási munKálatok mentek végbe, vannak 
folyamatban győri, nyíregyházi, békéscsabai és balassagyarmati szeretet
otthonainkban.

4.3. Egyház és állam Magyarországon

Napjaink magyar valóságának egyik, eléggé talán nem is értékelt, 
mert megszokottá vált része az állam és egyházak rendezett, jó viszonya 
országunkban. Jövőre lesz 40 éves az az Egyezmény, amely szilárd 
külső keretet adott egyházunk ige- és szeretetszolgálatának.

Ez a viszonv nem volt mindig zavartalan. Kölcsönösen sok tanulni- 
valónk volt egymás megismerésében és az egymás iránti bizalom megte
remtésében. Hol tartunk most azokhoz az első időkhöz viszonyítva! 
Hadd utaljak csupán egyházi szolgálataink zavartalan végzésére, gyermek- 
és igjúsági munkánk fejlődésére, a vallásos emberek és egyházak társa
dalmi munkájának növekvő megbecsülésére, az egyházak jelenlétére 
a Magyar Országgyűlésben, az egyházaknak juttatott anyagi segítség 
sokféle formájára és a külföldi egyházakkal való kapcsolataink állandó 
gazoagodására.

Államunk megbecsülését és sokféle segítségét a hitünkből fakadó 
még nagyobb felelősséggel viszonozzuk népünk, társadalmunk iránt, 
különösen a mai nehéz gazdasági helyzetben. És nem engedjük, hogy 
a legutóbbi évtizedek során kialakult jó viszonyt itthon vagy külföld
ről bárki is megzavarni próbálja.

5. AZ ÖKUMENÉ NAGY CSALADJÁBAN

3.1. Hazai egyházak 639



A magyarországi egyázakkal való kapcsolataink tovább fejlődtek 
és széleseotek. Egyházunk képviseletében részt vettem dr. Paskai 
László esztergomi érsek-prímás és dr. Kocsis Elemér tiszántúli refor
mátus püspök ünnepélyes beiktatásán. Megbecsülő szeretettel .köszöntöt
tük a nyugalomoa vonult, 75 éves, dr. Bartiia Tibor püspököt,"ugyancsak 
dr. Tóth Károly püspököt a Református Zsinat lelkész-elnökévé történt 
megválasztása alkalmából. Gyülekezeteinkben növeKedett a részvétel 
a januári ökumenikus imahét és az augusztusi Hirosima-virrasztás 
közös alkalmain. Aktív módon veszünk részt az Ökumenikus Tanács és 
az Egyházközi Békebizottság széleskörű munkájában. Örömmel kapcsolód
tunk bele a megújult Ráday Kollégium őszi ünnepségeibe. És fontos 
fejleményként értékeljük, jó reménységgel várjuk a Római Katolikus 
Püspöki Kar és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa között 
decemberben kezdődő megbeszéléseket.

5.2. Egyházi világszervezetek

5.2.1. Eleven és sokoldalú kapcsolatban vagyunk a Lutheránus 
Világszövetséggel, amely Káldy Zoltán püspök halála után is biztosí
totta helyünket a LVSZ munkáját irányító 50 tagú Végrehajtó Bizottság
ban. A Világszövetségben ma az evangélikus és ökumenikus egység 
erősítése, az 1990-es curitibai (latin-amerikai) világgyűlés előkészí
tése és a Világszövetség új struktúrájának kialakítása a legfontosabb 
prioritások. Egyházunk megbecsülése az is, hogy a LVSZ felkérésére 
1985 óta vezetője vagyok evangélikus részről az Evangélikus-Református 
Világdialógus Bizottságának,, amely a tervek szerint jövőre Budapesten 
tartja meg negyedik, egyben záróülését.

5.2.2. Fontos szolgálati területünk az Egyházak Világtanácsa, 
melynek 304 tagegyháza átfogja a földkerekséget. Az EVT mai munkájá
ban a Limai Egységdokumentúm továbbfejlesztése és az 1990-ben tartan
dó. valamennyi egyházat átfogó béke-tanácskozás (convocatio) előké
szítése a legfőbb prioritások. 1983 óta vagyok tagja egyházunk képvi
seletében a Központi Bizottságnak, amely a nagygyűlések között a 
világszervezet életét irányítja. Szabóné Mátrai Marianna lelkesznő 
pedig 1985 óta állandó tagja a Megújulás és Gyülekezeti Élet Bizot- 
ságnak.

5.2.3. Szoros kapcsolatban vagyunk a Keresztyén Békekonferencia 
világméretűvé vált munkájával; elnöke dr. Tóth Károly református 
püspök. Bizottságaiban egyházunk számos képviselője végez megbecsült 
szolgálatot. Tovább kívánjuk ápolni szoros kapcsolatainkat az Európai 
Egyházak Konferenciájával is, amely ma elsősorban a szekularizáció 
kémeseivel és az 1989-re Bázelbe összehívott európai— észak-amerikai 
nagy egyházi béketalálkozó megszervezésével foglalkozik.

5.3. Bilaterális egyházi kapcsolataink

Beszámolóm egy esztendeje igen gazdag volt a külföldi testvér
egyházakkal való kapcsolataink ápolása és erősítése vonatkozásában 
is.

Hivatalos egyházi delegációk látogattak el egyházunkba Finnor-660



szagból dr. John Vikström érsek vezetésével, a Wesztfáliai Tartományi 
Egyházból Linnemann egyházi elnök vezetése alatt, a Württembergi 
Tartományi Egyházból dr. von Keler püspökkel az élen és az Egyesült 
Német Evangélikus Egyházból (NSZK) dr. Stoll püspök-elnök vezetésével. 
Ezek a delegációk közelebbről kívántak megismerkedni egyházunk életé
vel. Fontos tanácskozásokat folytattunk velük eddigi kapcsolataink 
elmélyítéséről.

5.3.2. Látogatást tettek egyházunkban: dr. Hanselmann bajor 
püspök, a LVSZ új elnöke, ismételten dr. Stalsett LVSZ-főtitkár, 
Jean Fischer, az EEK új főtitkára, dr. Neukamm, a NSZK országos dia- 
kóniai szervezetének elnöke, dr. Heubach schaumburg-lipoei püspök 
(NSZK), dr. Cummings észak-amerikai evangélikus diakóniai vezető, 
dr. Greiner ny. párizsi evangélikus püspök, és sokan mások.

5.3.3. Egyházunk részéről alig sorolható fel azoknak a száma, 
akik mint gyülekezeti lelkészek, teológiai professzorok, diakóniai 
munkások, üdülésre meghívott lelkészek és egyházi alkalmazottak, 
gyülekezeti csoportok és egyházi énekkarok tagjai tettek látogatást 
testvéregyházainkban, az elmúlt év során.

Hisszük, hogy ezek a széleskörű külföldi kapcsolatok tovább 
erősítették országunk és egyházunk megbecsülését, gazdagodást jelen
tettek a részvevők és egyházunk számára, és segítettek továbbadni 
valamit egyházunk teológiai felismeréseiből és gyakorlati tapaszta
lataiból az egyházak nagy világcsaiádjában.

6. A KÖSZÖNET SZAVA

Befejezésül: kegyeletes emlékezéssel gondolunk az elmúlt év
során az örök otthonba hazatért szolgatársainkra: Bogya Gézára, 8oros 
Károlyra, Blatniczky Jenőre, Fürst Ervinre, dr. Inotay Lehelre, Je
szenszky Tiborra, Káidv Lajosra, Klenner Gyulára, Schreiner Vilmosra, 
Szabó Vilmosra, Tomcsányi Lászlóra és Torda Gyulára. Nyugodjanak 
Isten békeségéDen!

Egész egyházunk nevében megköszönjük az év során nyugalomba 
vonult lelkésztestvéreink —  Oeme Károly, Oóka Zoltánná, Endreffy 
Zoltán, Éltes Gyula, Fónyaö Pál, Gartai István, Kari Béla, H. Németh 
István, Szerdahelyi Pál —  hosszú, sok évtizeden keresztül végzett 
pásztori szolgálatát és Isten áldását kérjük nyugdíjas éveikre!

Bizalommal köszöntjük az idén szolgálatba állt fiatal lelkésznő- 
és lelkész-testvéreinket: Blázy Árpádot, Csepregi Andrást, Csontos

Virginiát, Nagy Edinát, Povazsanvecz Gyöngyit, Sándor Frigyest, Szemerei 
Jánost, Tamásy Tamást, és Tóth Melinda Annát. Isten Szentlelke vezesse 
őke a hűséges szolgálat útján!

Végül: szívből jövő köszönetét mondok dr. Fekete Zoltán országos 
felügyelőnek, elnóktársamnak, dr. Harmati Béla püspöknek, Farkasházi 
Ferenc és dr. Frenkl Róbert egyházkerületi felügyelőknek, Sólyom 
Károly és Szebik Imre püspökhelyetteseknek, dr. Karner Ágoston főtit661



kárnak, az országos egyház osztályvezetőinek és a Teológiai Akadémia 
professzorainak, espereseinknek és egyházmegyei felügyelőinknek, 
minden lelkésztestvéremnek és gyülekezeti munkatársainknak fel nem 
sorolható, az elmúlt évben egyházunk életét gazdagító minden szolgá
latukért.

Hálás köszönetemet fejezem ki Miklós Imre államtitkár úrnak, 
az Állami Egyházügyi Hivatal elnökének, és közvetlen munkatársainak, 
Sarkadi Nagy Barna általános elnökhelyettes, Bai László főosztályve
zető, dr. Völgyesi Mátyás főosztályvezető, Kovács András főosztályve
zető uraknak nagyon sokszor megtapasztalt segítségükért egyházunk 
ügyeiben.

Őszinte köszönetét mondok közvetlen munkatársaimnak a püspöki 
hivatalban és az országos egyház hivatalaiban. Köszönöm segítségüket 
és hűséges szolgálatukat.

Isten őrző, vezérlő kegyelme kísérje ezután is egyházunk és 
gyülekezeteink életét!

"Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy 
mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint: azé a 
dicsőség az egyházban Krisztus jézus által nemzedékről nemzedékre, 
örökkön-örökké. Ámen." (Ef. 3,20-21.1

Dr. Nagy Gyula

Több szeretetet, több értelmet, több felelősséget 
(Egyházkerületi felügyelő székfoglalója)

Magamról szólni csak annyit szeretnék, amennyi szinte kötelező. 
Közel negyven éve, 1948-ban, mennybemenetel ünnepén ebben a templom
ban konfirmáltam. Kékén András és Ordass Lajos szolgált. 1963-ban 
itt tettem presbiteri esküt, lettem presbiter, jegyző, majd másodfelü
gyelő Keken András és Hafenscner Károly lelkészek mellett. Ma Nagy 
Gyula püspök-elnök iktat be az egyházkerületi felügyelői szolgálatba 
Harmati Béla püspökkel, fasori diáktársammal együtt. Sok minden történt 
negyven év alatt, konfirmációm óta velem és körülöttem, mégis nagyszerű 
látni az evangélium kontinuitását evangélikus egyházunkban.

Csábító lenne beszélni elődeimről, akik ezt a tisztséget korábban 
betöltötték, vállalom e tekintetben is a folyamatosságot, szükségünk 
van a múlt értékeire, de úgy gondolom annyira felgyorsult az élet, 
annyi a változás, magunknak kell keresni a választ a kor kihívására 
az egyházban is.

Szívesen szólnék Istenről, de úgy vélem ma itt minden róla, 
az Ő kegyelméről szól és az én szavaim közvetlenül ennél csak keveseb
bet mondhatnának.662



Talán túlzás lenne azt állítani, hogy teljesítménycentrikus, 
de feltétlenül teljesítményorientált ember, foglalkozásomra nézve 
orvos vagyok. Ez legyen mentségem azért, hogy kifejezetten feladata
inkról szeretnék tömören szólni, három körben, a szolgálók körében, 
a belső körben; az egyházban, a hívek között és a legtágabb körben, 
a világban fogalmazva meg a feladatokat.

A belső" kör, lelkészek és nem lelkészek, gyülekezeti munkások 
felé hárem üzenetet szeretnék továbbítani. Több szeretetet. Több 
értelmet. Több felelősséget.

Több szeretetet, több toleranciát, türelmet, megértést egymás 
iránt, értve egymáson különböző módon gondolkodó testvéreinket és 
közösségeket egyaránt. Egymás pásztoraivá kell lennünk, évtizedes 
sebeket bekötöznünk, gyógyítanunk, keserűségeket csillapítanunk. 
Ma számos nehézséggel, sajátos nehézséggel küszködnek az értelmisé
giek minden pályán. Nem kivétel ez alól a lelkészi pálya sem. Egyedül 
nagyon nehéz. Az izoláció, a magányos harcos helyzete, sok fiatal 
és már nem fiatal lelkész gondja. Lelkészeknek és nem lelkészeknek 
segítenünk kell egymást, hogy senki ne legyen egyedül. A felügyelő 
a püspök társa a szolgálatban. De szeretnék a lelkészeknek is, mint 
egy másik, sajátos értelmiségi gondokkal küzdő pálya képviselője, 
társuk, barátjuk, testvérük lenni. Természetesen elsősorban a lelkészek 
közötti kapcsolat javulására, a különböző generációk jobb egymásrata- 
lálására, majd a lelkészek és nem lelkészek szolgáló együttműködésé
re van szükség ahhoz, hogy a tulajdonképpeni feladatokhoz a siker 
reményében közelítsünk.

Több értelmet. Az értelmiségi pályák szubjektív gondjain túl 
alapvetőek az objektív teendők. Elsősorban az a tény meghatározó, 
hogy hallatlanul megnőtt az ismeretanyag, nagyobb az igény, a köve
telmény. Nem kivétel a lelkészi pálya, a teológiai tudományok terü
lete sem. Az elméleti munkai színvonalának az emelése, a tudományos 
tevékenység becsülete nélkül tartósan és jelentősen nem növelhető 
a gyakorlati munka hatásfoka. Vonatkozik ez megint csak elsősorban 
a teológusokra, lelkészekre, de a gyülekezeti munkásokra is. Szűkebb 
szakmámban legalább olyan évezredes misztifikáció védte, védi a szakmai 
mundér becsületét, mint a papi pályán. Ma nyilvánvaló, hogy a laikus 
elem aktív közreműködése nélkül nincs sikeres egészségügy. Nyilván 
a gondolat megvalósítása érzékeny, kényes feladat, de vonatkozik 
ez véleményem szerint az egyházi életre is, ahol —  éppen egyházunk
ban is —  nagyok a nem lelkész elem tevékenységének a tradíciói. 
Amikor a nem lelkészek szolgálatának a szükségességéről szólok, akkor 
természetesen nemcsak a nem lelkész értelmiségiekre gondolok, hanem 
a különböző társadalmi rétsgekhez tartozó testvéreinkre, a szolgálók 
körének bármilyen szűkítése súlyos hiba lenne. A végrehajtásban, 
a színvonal emelésében nagy szerepe lehet a korszerű egyházi sajtónak. 
Az elmúlt évek minden tiszteletreméltó törekvése, szerény javulás, 
vagy maradandó értékek —  gondolok a Diakónia című périodica magas 
színvonalára —  ellenére egyházi sajtónk elmarad a kívánatos színvo
naltól, mind a hazai világi sajtó elimserésre méltó tájékoztatási 
és tartalmi értékeitől. Azt a fejlődést, amelynek a bekövetkeztét 
egyházunk belső légkörében, a szolgálók kapcsolatában a szellemi 
színvonal emelkedésében őszintén remélem, legjobban és legközvetle
nebbül egyházi sajtónk hangjának és tartalmának a változásában fogjuk 
tudni érzékelni.

Több felelősséget. Egymás iránt és együtt, mások iránt. Tudomásul663



kell vegyük, örömmel és felelősséggel, hogy hazánk polgárainak a 
többsége figyel az egyházak, a lelkészek szavára.

Az értelmiségi pálya sohasem konfliktusmentes. Életem nagyobb 
részét állami alkalmazottként leélve elmondhatom, hogy értelmiségi 
konfliktusaim nem abból adódtak, hogy keresztyén emberként ateista 
állam alkalmazottjaként dolgozom. A lelkészek számára is evidenciá
nak érzem az állampolgári lojalitást, ami nem ütközik az Isten szolgá
latával. Főleg, ha mindig a szolgálatnak van prioritása, az elvégzett 
munka mennyisége és minősége adja lelkésznek, orvosnak, mindenkinek 
a becsületét, nem önmagában az egyébként evidens állampolgári hűség 
deklarálása. Ma az egyházak szerepe nő a társadalom életében, gondjaink, 
problémáink megoldásában, ezért nő mindnyájunk egyéni felelőssége 
is.

A második körben szeretnék szólni egyházon belüli teendőinkről.
A teendőket a teljesség igénye nélkül, hiszen számunkra ez a 

legtágabb terület, a gyülekezeti élet, a közegyház és a nemzetközi 
kapcsolatok területén fogalmazom meg.

Természetesnek tartom, hogy a következő időszakban is a legna
gyobb hangsúly a gyülekezeti munkán legyen. Gyülekezeteken belüli 
és több gyülekezetei, gyülekezeti közösségeket érintő evangélizációval, 
az evangélikus evangélizáció legjobb hagyományinak a megújításával 
szolgáljuk az óhajtott megújulást. Ne féljünk ugyanakkor alkalmazni 
a gyülekezeti élet fejlesztésében mások korszerű tapasztalatait, 
a pszichológia, a szociológia és más tudományok eredményeit.

Mindmáig nem mértük fel eléggé az urbanizációs robbanás, a nagy
fokú migráció, az életmódváltás következményeit az egvnázban. Evangé
likusok tízezrei kerültek új körnvezetoe, váltak gyökértelenné, küz
denek beilleszkedési nehézségekkel. Őket megtalálni, segíteni, beépí
teni a gyülekezeti közösségekbe hallatlanul fontos feladat. Különösen 
fontos a gyermekek és az ifjúság eléréséé, igényeiknek, koruknak 
megfelelő alkalmaK szervezése. Váljanak gyülekezeteink valóban pászto
raivá a területükön élőknek,.odaérkezőknek.

Közös feladataink közül, örömmel és hálával gondolva arra, hogy 
holnap lesz Teológiai Akadémiánk új épületének alapkőletétele, ezzel 
is összefüggésben egy kérdésről, az Evangélikus Gimnázium ügyéről, 
a Fasorról szeretnék szólni. Nagy kérdés, nagy kérés ez. nem követelés. 
Félreértéseket elkerülendő kell ezt előrehocsátanom, amikor azt mondom, 
hogy saját hallatlan konkrét jelentőségén túl, jelképes tartalmat 
is hordoz. Az iskola új korszaka igazolná azt a felelősséget, terhet 
és ugyanakkor esélyt, amit az egyháznak a holnap társadalmában vállania 
kell. Az iskola a teológus utánpótlás gondozásától kezdve, a közmű
velődési kultúrpolitikai feladatok megoldásán keresztül, a múlt érté
keinek és a jövőkutatásnak, a prognosztikának az összekapcsolásáig 
olyan terjesztője lehetne az egynázi közéletnek, egyházi és világi 
intézményrendszerek kapcsolatának, melynek távlatait nemcsak egyházunk, 
hanem népünk életében sem tujduk felmérni. Küldetésnek tekintem ezt 
az ügyet. Reményeinket erősíti, hogy egyházunk kezdeményezését az 
állami szervek kedvezően fogadták. Egy folyamat részesei vagyunk, 
ebben a folyamatban szeretnénk továbbra is feladatot vállalni. És 
talán nem tartanak profánnak, ha ebben az összefüggésben, reményeim 
jelképes erősítőjeként említem, hogy ma van az Egyesült Nemzetek 
Szervezetének a napja, a negyvenedik évforduló napja, olyan világi 
alkalom ez amelynek jelentős az egyházi üzenete is. Ezeket az üze
neteket az iskola tolmácsolhatná a leghitelesebben. Hiánya nem pótol664



ható.
Tartalmas, gazdag, továbbfejlesztendő nemzetközi kapcsolataink

nak egy sajátos területét említem. Kapcsolatainkat a határainkon 
kívül élő magyar evangélikusokkal, általában a külföldi magyar keresz
tyén közösségekkel, és sajátosan a külföldi magyar evangélikus lel
készekkel. Hivatkoznék ismét állami politikánkra, amely nagyvonalúan 
és tartalmasán keresi a kapcsolatot, vállalja a közösséget a külföl
di magyarsággal és többek között találkozókat rendez értelmiségiek, 
így orvosok részére az óhazában. Ezt szeretném szorgalmazni egyházi 
vonatkozásban. Hiszem, hogy épülheinénk e területen is nemcsak egymás 
hite, de egymás ismeretei által is és oldhatnánk ezúton is sok feszült
séget .

Végül a harmadik, a legtágabb körben, a világban fogalmaznám 
meg feladatainkat. Misszió, diakónia, prófétai szó, ebben a három 
fogalomban összegzem mondanivalómat.

Az egyház elveszti identitását, ha lemond a misszióról, ha bezár
kózik templomaiba és utóvédharcokat folytat, ha elhárítja magától 
az örök üzenetet, hogy a teremtett világ sóvárogva várja az Isten 
fiainak a megjelenését. Mit jelent ez itt és most, hogyan kell megva
lósítani, más kérdés, nem töprengés, hanem munka kérdése, a szószék
től a sajtón keresztül a közéletig és az iskolaügyig. Mit jelent 
ma az evangélium hirdetése, hogyan közvetítsük az örök üzenetet, 
ez a felelősségünk.

Ebből az evangélium hirdetéséből, a missziói munkából követ
kezik a diakónia, a rászorulók, az elesettek hitből történő támoga
tása a szó teljes értelmében, lelkiekben és testiekben egyaránt. 
A kettő együtt kénez egészet, itt hadd foglalkozzak most az utóbbi
val. a cselekedetben megnyilvánuló szeretetszolgálattal, szakmám 
nyelvén úgyis fogalmazhatok: a szociálpolitikával, egészségvédelemmel, 
egészségmegőrzéssel. Érthető talán, hogy az a kérdés nagyon közel 
áll hozzám. Szeretném, ha egyházunk a nemzeti, társadalmi egészség
megőrző programban tradíciói, ereje, hite, tudása alapján méltókép
pen részt tudna venni. Szeretném ezt az ügyet segíteni, mint aki 
íelaaatot kaptam, viszek a napi munka szintjén a programban. Ezért 
is hangsúlyozom, hogy az identitását megtartott, gyúlekezetcentrikus, 
dinsmiKus, missziói hevületű egyház tud a nép testi-lelki-szociális 
épségéért, egészségéért lobogni, dolgozni. Nemcsak mennyiségileg 
vállalva részt a súlyos problémák megoldásában ereje szerint, hanem 
lehetnek olyan kérdések, akár a drogfogyasztás terjedése, akár a 
különböző fogyatékosok gondozása... st.b., amelyekre az egyház elmélet
ben és tevékenységében teljesebb választ tud adni, mint más struktú
rák. Ez hosszútávú feladat, és olyan, amiben állam, társadalom, egyház 
együttműködése nem a szavak, hanem a tettek szintjén kaphat gazdag, 
új tartalmat.

Szólni kell az egyház sajátos küldetéséről, hadd fogalmazzak 
így: a társadalmi felelősségről. Az egészségmegőrző program összefüg
gésében tudom talán a legkevésbé félreéthetően megfogalmazni gondola
taimat e kérdésben. Egyházunk is felelős azokért a súlyos gondokért, 
amelyek ma népünk életét, többek között, egészségszintünket megha
tározzák. Egyházunk képviselői is ott ültek azokon a különböző tanácsko
zásokon, amelyen a később kudarcot eredményező intézkedések születtek, 
és ha nem ültek ott, akkor siettek egyetértésüket kifejezni. Azok 
közé tartozom, akik vallják, hogy az egyháznak jelentős társadalmi- 
politikai felelőssége van a nép iránt, amelynek körében szolgál. Jó665



lenne, ha most hivatkozhatnánk az egyház prófétai szavára, amelyben 
figyelmeztetett a hitetlenséggel is összefüggésben az egészségre 
káros magatartási szokások, szenvedélyek terjedésére, környezetünk 
hihetetlen mérvű rombolásának veszélyeire, a modern szegénység, a 
hátrányos helyzet terjedésére, és folytathatnám... A jövőt illetően 
még nagyobbak a lehetőségeink. Nem tagadva az elmúlt negyven év egyházi 
életének értékeit, új korszakban, új egyházi magatartásra van szükség, 
ami valójában a legősibb magatartást, az igaz beszédet és az igaz 
cselekvést igényli.

Egyházban és világban ma egyaránt gyakran olvassuk, halljuk 
a megújulás szót. Jól tudjuk, hogy ez a fogalom mást jelent a két 
körben. Meggyőződésem, hogy az evangélikus egyház virágzása érdeke 
az egész népnek, és reménységem, hogy ezt így látják társadalmunk 
vezetői is.

Úgy vélem az egyházban is vállalhatjuk, vállalnunk kell a közös
séget a társadalmi megújulással, segítenünk kell azt, és eredményeit 
igényelnünk kell egyházi életünk megújulásában. Nem feledve, hogy 
itt a középpontban az a megújulás, annak igénye, reménye áll, amit 
csak Isten kegyelméből kaphatunk. De épp ezért kell mindent megtenni, 
ami rajtunk múlik.

Még a gazdaságosan fogalmazott beszédből is szükségszerűen sokmin
den kimarad. De rendkívüli lenne hiányérzetem, ha nem szólnék még 
—  a rövidség kedvéért, mpst vallomásként —  két kérdésről. Nem 
evangélikus neveltetésem ellenére, hanem úgy vélem éppen azért ökume
nikus beállítottságú, a kapcsolatot és az együttműködést teljes 
nyitottsággal kereső ember vagyok . És ez a nyitottság, a szó legtágabb 
értelmében vett demokratikus, mások véleményének a tiszteletben tar
tása, a sokszínűség és a kritikai szellem igénye jellemzi gondolkodá
somat, tudva, milyen értéke van a különbözőségeink ellenére újra 
meg újra születő egységünknek.

Végül szeretném megköszönni a megválasztásomban az egyházkerület 
gyülekezetei részéről megnyilvánult bizalmat, különösen is azoknak 
a szeretetét, várakozását, bizalmát, akik ezt az elmúlt hetekben szemé
lyesen, üzenetek révén, levélben velem ezt közvetlenül éreztették. 
Nem félek bevallani, hogy rendkívül jólesett a mindkettőnk irányában 
megnyilvánuló erőteljes, érzelmileg is telített várakozás, ennek 
szubjektív és objektív okai önálló elemzés érdemelnének.

Őszintén köszönöm azért is, mert a bizalomban megnyilvánuló 
aktivitás, készség segít abban, hogy Isten kegyelméből együtt megvaló
síthatjuk azt, amit szeretnénk, ami rajtunk múlik.

Dr. Frenkl Róbert
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TANULMÁNYOK

Seelisberg, 1947-1987

Az Evangélikus Élet ezévi egyik augusztusvégi számában Szebik 
Imre esperes, egyházunk kiküldöttje beszámolt a Keresztyének és Zsidók 
Nemzetközi Tanácsa Friburgban tartott üléséről, amelyre az ún. "Seelis- 
bergi Tételek” 40 éves évfordulója alkalmából került sor. Cikkében 
néhány mondatban utal e tételek —  tkp. a "Seelisbergi Konferencia 
tíz pontja" —  tartalmára s említi, hogy "a tételekről egyházunk 
nevében Groó Gyula fejtette ki álláspontját 1947-ben" —  helyesen
1949-ben.

Mivel joggal tételezem fel. hogy —  közben 40 esztendő eltel
vén —  a cikk olvasói közül még a lelkészek közt is alig valaki
ismeri e tételeket s nem emlékezik magára az eseménvre és annak hazai 
visszhangjára s a kis füzet, amely 1949-ben e címmel jelent meg: 
Gondolatok a Seelisbergi Konferencia pontjaihoz az evangélikus felfogás 
tükrében, legfeljebb a legidősebb lelkészi nemzedék könyvtárában 
—  ha egyáltalában —  található meg, úgy vélem az évforduló alkal- 
mából hasznos lehet szövegének a Lelkipásztorban való újbóli közzété
tele. Az indítást ehhez számomra az aota. hogy LVSZ "Lutherische 
Europaische Konferenz Kirche und Judentum" ezév május 7-én hazánkban 
tartott ülése (1. Lelkipásztor, 1987. é. június. 334-338. old.) engem 
bízott meg egy a legközelebbi, jövő évi tanácskozást előkészítő alapta
nulmány elkészítésével. Ehhez —  prolegomenaként —  közöltem egykori 
hozzászólásomat, az 1949-i füzetből, mert, mivel az csak magyar nyelven 
jelent meg nyomtatásban, s az a külföld előtt bizonyára ismeretlen, 
pedig bizonyara nem érdektelen, mit mondottunk e témáról —  már 
40 évvel ezelőtt. Az alábbiakban közöljük tehát a fent idézet füzet 
tartalmát, szövegét, teljes terjedelmében s azután a LWB-bizottság 
szamára készült előkészítő tanulmányomat. A füzet historikumához 
még annyit: 1948-ban a Seelisbergi Konferencia kiküldöttei határozatukat 
és a tíz pontot inegküldötték számos ország egyházainak, kérve hozzá
szólásukat. Magyarországon —  tudomásom szerint —  a református 
és az unitárius egyházak készítettek ilyet s ezek, mint az evangélikus 
is, kis füzet formájában jelentek meg. Nyilván ezek angol-német szövegét 
megküldötték a Seelisbergi Konferencia vezetőségének, résztvevőinek, 
akik közül azonban ma már csak igen kevesen vannak életben; ezek 
résztvettek az idei jubileumi konferencián is. 667



Gondolatok a seelisbergi konferencia pontjaihoz 
az evangélikus felfogás tükrében 

Groó Gyula
Az Evangélikus Egyetemes Egyház kiadása 

Budapest, 1949.

A Seelisbergi Konferencia tíz pontja

A keresztyén és zsidó kiküldötteknek 1947. júliusában, Seelisberg- 
ben (Svájc) összegyűlt nemzetközi közös konferenciája az alábbi határo
zatot hozta:

—  A közelmúltban tanúi voltunk az antiszemitizmus oly fokú 
kitörésének, amely több millió, keresztyének között éió zsidó üldözését 
és pusztulását eredményezte.

—  Az üldözötteket és az üldözőket ért katasztrófa ellenére 
—  s ez a katasztrófa érzékelteti a zsidó probléma aggasztó komolyságát 
és megoldásának sürgősségét —  az antiszemitizmus nemcsak nem veszí
tett semmit erejéből, de ma már az emberiség mind nagyobb területeit 
fenyegeti és éri el, megmérgezi a keresztyének lelkét s oly hiba 
felé ragadja őket, melynek következményei bűnösen pusztítóak lehetnek.

—  Kétségtelen, hogy a keresztyén egyházak számtalanszor keresz
tyénellenes érzésnek nyilvánították az antiszemitizmust, mégis megütő- 
déssel tapasztaljuk, hogy a Szeretet Evangéliumának két évezreden 
át való hirdetése sem volt elegendő ahhoz, hogy megakadályozza a 
keresztyének között a Jézüs népe ellen való gyűlölet és megvetés 
érzésének legkülönbözőbb formák között való megnyilvánulását.

—  Mindez nem történhetnék meg, ha minden keresztyén hú lenne 
Jézus Krisztusnak az Isten irgalmasságáról és a felebaráti szeretet- 
ről mondott szavaihoz. Ennek a hűségnek öntudatos akarattal kerülnie 
kellene a keresztyén felfogásnak minden olyan értelmezését, vagy 
oly hirdetését, amely bárminő formában kedvez az antiszemitizmus 
kialakulásának. El kell ismernünk, hogy —  sajnos —  ez az akarat 
gyakran nem volt eléggé éber.

—  Éppen ezért az egyházakhoz fordulunk és felhívjuk figyelmü
ket erre az aggodalmat keltő helyzetre. Hisszük és reméljük, hogy 
híveiknek megjelölik az utat, miképpen kell a zsidókkal kapcsolatban 
kiküszöbölniük minden oly érzést, amelyet a tanítás vagy a keresztyén 
hithirdetések során téves, pontatlan vagy kétértelmű magyarázatok 
vagy bemutatások kelthetnek, másfelől miképpen erősíthetik a felebaráti 
szeretetet az Ószövetségnek oly kegyetlenül megpróbált népe iránt.

Úgy hisszük, elősegítheti ennek az üdvös eredménynek elérését, 
ha ragaszkodunk az alábbi pontokhoz:

1. ) Emlékeztessük a híveket arra, hogy ugyanaz az Élő Isten 
beszél hozzánk valamennyiünkhöz mind az Ú-, mind pedig az Újszövet
ségben.

2. ) Emlékeztessük a híveket arra, hogy Jézus a zsidó Dávid nemzet
ségéből származó zsidó szűztől született és hogy örök szeretetében 
és bűnbocsánatában magához ölelte mind saját népét, mind pedig az 
egész világot.

3. ) Emlékeztessük a híveket arra, hogy az első tanítványok: 
az apostolok, és az első mártírok zsidók voltak.

4. ) Emlékeztessük a híveket arra, hogy a keresztyénségnek alapté-668



tele: Istennek és felebarátainknak szeretete, —  melyet már az
Ószövetség is hirdetett és mely tant Jézus megerősített —  egyformán 
kötelezi mind a keresztyéneket, mind pedig a zsidókat az emberi együtt
élés minden vonatkozásában.

5. ) Kerüljük a bibliai vagy Biblia utáni judaizmusnak kisebbítését 
csak azért, hogy ezzel a keresztyénség jelentőségét emeljük.

6. ) Kerüljük, hogy a "zsidó" szót "Jézus ellenségei" értelemben 
használjuk, vagy hogy a "Jézus ellenségei" szavakkal a zsidó nép 
egyetemét illessük.

7. ) Kerüljem, hogy Jézus Krisztus kínszenvedésének történetét 
akképpen adjuk elő, hogy Jézus haláláért a gyűlöltség egyedül a zsidók
ra essék. Jézus haláláért nem egyedül a zsidók felelősek, mert a 
mindannyiunkat megváltó Kereszt kinyilatkoztatása értelmében Jézus 
valamennyiünk bűne miatt halt meg.

8. ) Kerüljük ismertetését annak a Szentírásban található és
a felizgatott tömeg által kiabált átkozódásnak: "Vére hulljon mireánk 
és gyermekeinkre", anélkül, hogy hozzátennők: ez a felkiáltás nem
diadalmaskodhatik Jézusnak mindennél erősebb imádsága fölött: "Atyám, 
bocsáss meg nékik, mert nem tudják, mit cselekesznek".

9. ) Ne adjunk hitelt annak az istentelen véleménynek, hogy a 
zsidó nép megvetett, elátkozott és szenvedésekre kárhoztatott nép.

10. ) Ne beszéljünk a zsidókról akként, mintha nem ők lettek volna 
az Egyház első hívei."

A seelisbergi konferenciának ezeket a megszívlelésre méltó pont
jait, —  mint azt a múlt esztendőben összegyűlt fribourgi nemzetközi 
konferencián közzétették, —  jóváhagyóan tudomásul vette mind a
római Szentszék, mind pedig a református, evangélikus és unitárius 
Egyházak vezetősége.

Gondolatok a Seelisbergi konferencia pontjaihoz

Evangélikus felfogás

A seelisbergi konferencia pontjai minden ép érzésű keresztyén 
emDerben elsősorban is mélységes bűnbánatot kell, hogy ébresszenek. 
Már maga az a tény, hogy erre a konferenciára szükség volt, elég 
ok a bűnbánatra. Mert ez a konferencia az elmúlt évek keserű tapasztala
tai és szörnyű eseményei következtében ült össze, azért, hogy mementót 
állítson a sötét múltnak és gátat építsen a jövő elé.

Ha pedig alaposan elolvassuk a konferencia tíz pontját, akkor 
még jobban el kell, hogy fogjon bennünket a szégyen és bűnbánat. 
Mert ezek a pontok tűzzánk, keresztyéneKhez szólnak. Nem a világ 
fiainak, hanem nekünk, "hívőknek" van égető szükségünk arra, hogy 
intelmet kapjunk s tanítást nyerjünk, csupa olyan igazság felöl, 
amiknek régtől fogva magától értődőnknek kellett volna lenniük. Nem 
voltak azok s ez a mi szégyenünk. Mert hogy a közelmúlt szörnyű esemé
nyeire sor kerülhetett, hogy az antiszemitizmus olyan elsöprő hullámmal 
boríthatta el az úgynevezett művelt nyugati világot, —  abban mi, 
keresztyének mint egyének, és egyház mint közösség is, vétkesek vagyunk. 
Ez a tíz pont rövid foglalata mulasztásainknak, tévelygéseinknek, 
gyávaságunknak. Nem tanítottunk világosan Irzáelről s az egyházról,669



Jézus Krisztusról és Isten kegyelmi kiválasztásáról, —  vagy ha 
tanítottunk hamisan tanítottunk; vagy egyáltalában nem tanítottunk, 
mert némák voltunk. Ezért kell most mélységes bűnbánatot tartanunk.

A búnbánatunk azonban csak akkor nőm marad üres szólam, ha pozitív 
bűnbánat lesz: megtérés a bűnből, annak megutálasa és elszáiit -törekvés 
arra, hogy ezután másképp legyen. Ezért először is meg kell bélyegez
nünk, ami történt: azt a világtörténelemben páratlan gaztettet, milliók 
hidegvérű kiirtását. Úgynevezett "vad" népek minden rémtette elhalványul 
Auschwitz és Mauthausen borzalmai mellett. Erre nincs mentség és 
nincs bocsánat.
Azután pedig el kell indulnunk a szeretet és békesség útján. Mindent 
el kell követnünk, hogy a sebek behegedjenek, hogy a könnyek felszárad
janak. Tudjuk, hogy ezeket a dolgokat jóvátenni akarni hiú erőlködés 
volna. Mégis legalább jeleit kell adnunk annak, hdgy a vértanúk emlé
kezete nekünk is áldott, hogy a szenvedők fájdalma a miénk is, —  
s hogy a jövő a mi kezünkben van s ezt a jövőt széppé és jobbá akarjuk 
tenni. Ezért minden eszközzel harcolunk az antiszemitizmus ellen, 
amelyről Isten igéjének világosságában kijelentjük, hogy bűn, égbeki
áltó bűn, —  a legnagyobb élő teológus, Barth Károly szerint, éppen 
a Szentlélek ellen való bűn!

Ezeknek előrebocsátásával fűzünk néhány gondolatot a tíz ponthoz.
1. ) az Ó és Újszövetség egysége elevenen kellene, hogy éljen, 

minden keresztyén ember tudatában. Olyan hittétel ez. amit soha komolyan 
kétségoe nem vontak, s akik mégis megtették, azokat —  mint például 
Markiont —  az egyház mint eretneket taszította ki magából. Szomorú, 
hegy az utóbbi évek teológiai eltévelyedései újból szükségessé teszik 
ennek a magától értődő igazságnak a hangoztatását: nem két Bibliánk 
van, hanem egy. Az Ó és Újszövetség teljes, felbonthatatlan egység, 
Istennek ugyanazon egy igéje, melyek úgy viszonyianak egymáshoz, 
mint az ígéret és a beteljesülés, a kezdet és a befejezés, a hajnal- 
pirkadat és a déli verőiény. Ugyanaz a napsugár borítja bíborba az 
eget reggel és borítja fényárba délben.

2. ) A Szentírásnak ezt a csodálatos egységét éppen Jézus Krisztus 
személye biztosítja. Bizony csodálatos do og az. hogy ez a könyv, 
amelyet mintegy háromezer esztendőn keresztül, több száz szerző írt, 
akik között pásztorok, királyok, halászok, papok és vámszedők voltak, 
felbonthatatlan egység. Mint egy témára írt számtalan változat, ugyanazt 
a dallamot zengi az egész könyv s ez a téma egy név: Jézus Krisztus, 
a megígért és elérkezett Messiás, Dávid Fia, Izrael Felkentje, Juda 
oroszlánja. Isten báránya, aki hordozza a világ bűneit.

Jézus Krisztus nem annak ellenére a világ Megváltója, mert Izrael
ből származott, hanem éppen azért. Istennek ugyanis tetszett kiválasz
tani Előázsia pogány népei közül a háránbeli Ábramot s ennek fiát 
Izsákot, unokáját Jákobot, hogy őket néppé szaporítsa. Ezt a népet, 
Izraelt, választota ki Isten minden népek közül, hogy kijelentésének 
szerszámává s az egész világ üdvösségének hordozójává tegye. A kegyelem
ből való szabad kiválasztás csodája ez. Isten titka az, hogy miért 
választota ki éppen Ábrahámot és utódait, aminthogy nincs felelet 
arra sem, miért emelte fel Ézsau mellől Jákobot. Isten akaratának 
nincsen miértje, hirdette Luther. Kiválasztó, elhívó kegyelme előtt 
imádattal és alázattal meg kell hajolnunk. Aki ez ellen lázadozik, 
aki megütközik azon, hogy Isten az Ő egyszülött Fiát zsidó ember 
testében küldötte e világra, az Istennel száll szembe.

3. ) és 10.) Ebből önként folyik, hogy az egyház bölcsője Izráel.670



Istennek nem két népe van, hanem egy népe: Ábrahám, Izsák, Dávid, 
s a próféták azok az alapkövek, akikre Jézus gyülekezete épült. Az 
apostolok Isten emberei s a próféták művének folytatói. Tizenkét 
tanítványt hívott el Jézus, mert Izraelnek tizenkét törzse volt. 
Isten családjában Izrael az elsőszülött fiú, az elsőszülött minden 
jogával és felelősségével. Istennek vannak olyan ígéretei, amelyek 
az egyházban teljesednek be, de vannak olyan, külön Izrael népének 
adott ígéretei is, amelyek csak neki szólnak s csak a világ végén 
válnak valósággá.

Minden idők keresztyénéinek hálával és szeretettel kell fordulniok 
Izrael felé, mert ennek a népnek köszönheti az egész világ, test 
szerint, Isten kijelentését, az Üdvözítő Jézust. Ez a szeretet buzgott 
Pál apostolban is, amikor a saját kárhozata árán is kívánta Izrael 
megmentését (Róma 9. r.).

A.) A nagy parancsolat: Szeresd Uradat Istenedet,... szeresd 
felebarátodat, mint magadat, az Ószövetség drága öröksége. Nem mást 
és újat, hanem ezt helyezi Jézus tanítványai szívére: Új parancsolatot 
adok néktek, hogy egymást szeressétek. Arról ismerte meg a világ, 
hogy csak névleg vagyunk Jézus tanítványai, hogy ebben a parancsolat
ban vétkeztünk! Minden időkre ez a parancsolat marad a keresztyénség 
próbaköve!

5. ) A bibliai és Biblia utáni judaizmus történeti képződmény. 
Akkor, amikor Jézus éles harcot folytatott a farizeusok ellen, mem 
nép, vagy faj ellen küzdött, hanem egy lelkület ellen, amely minden 
időkben ott kísért minden emberi lélekben. Az érdemekre hivatkozó, 
önelégült kegyesség az, amit Jézus kifogásol. Ez a lelkület a keresz- 
tyénségben is állandóan ott kísért. Egyáltalán nem zsidó különlegesség, 
hanem általános emberi tulajdonság. Önmagunkban kell megítélnünk 
s vele harcba bocsátkoznunk. Jézus bírálata ma reánk vonatkozik 3 
ítélete alatt ma nekünk kell meghajolnunk.

Egyébként is: saját értékeink, vallásos igazságaink megbecsülése 
sohasem jelentheti más meggyőződésének lebecsülését. A hit, az őszinte 
buzgóság mindig, mindenkiben csak a legnagyobb tisztelet érzését 
ébresztheti.

6. ) János evangéliumában foglalja össze az evangélista Izrael 
akkori vezetőit ezzel a szóval: "a zsidók". Tudni kell azonban, hogy 
ezt nem valamiféle modern, népi értelemben teszi, hanem egyszerűen 
érti alatta a főpapok és farizeusok csoportját, akik Jézussal szemben 
állottak. Szó sem lehet tehát arról, hogy a zsidó nép egyetemlegesen 
"Jézus ellensége" lett volna. Ennek egyszerű cáfolata az a tény, 
hogy az első tanítványok, a gyülekezet első tagjai, maga az első 
egyház népe kivétel nélkül zsidók voltak. Még fontosabb ennél az 
a forró szeretet, amivel Jézus maga viseltetett népe iránt. Jeruzsálem 
felett hullatott könnyei erről ékesen beszélnek. S az ilyen igék: 
"Nem küldettem csak Izrael népének elveszett Juhaihoz". "Nem jó a 
fiák eledelét az ebeknek vetni" —  mondja egy pogány asszonynak, 
stb., mind arról tanúskodnak, hogy Jézus nagyon is számon tartotta 
Izráel választott néo voltát. "Az üdvösséq a zsidók közül támadt", 
s a Messiás először a választott néphez fordult igehirdetésével. 
Pál apostol is először a zsidó gyülekezeteket (Zsinagógákat) kereste 
fel missziói útjain. Izraelnek Jézussal való szembefordulása nem 
egységesen történt; aminthogy Jézushoz való megtérése sem történt 
egységesen, hanem egyénenkint és esetenkint.

7. ) Ezen a ponton történt a legtöbb vétkezés. Már Luther Márton671



is szembeszállt ezzel a felfogással. 1519-ben megjelent kis iratában 
("Jézus szenvedésének szemléletéről",) Írja: "Tévednek azok, aKik 
Jézus szenvedéseinek szemléleténél haragra gerjednek a zsidók fölött, 
vagy Júdást szidalmazzák. Hanem azok járnak jő úton, akiknek lelkiisme
rete felébred,... és felismerik, hogy Krisztus miattunk”'szenved."

Az egyszerű történeti igazság az, hogy Jézust Pilátus, a pogány 
hatóság képviselője nemkevésbbé juttatta keresztre, mint Izrael vezetői. 
Mert az akkor római megszállás alatt álló zsidóknak nem volt módjukban 
halálos ítéleteket jogérvényre emelni és végrehajtani. Ehhez Pilátusnak, 
a római helytartónak engedélye és karhatalma kellett.

Mindez pedig Isten akaratából és bölcsességéből történt így, 
hogy kivétel nélkül minden ember, zsidók és pogányok egyaránt, felelős 
legyen Jézus haláláért, kitűnjék belőle az, hogy ő mindnyájunk bűnei
ért ment a keresztfára.

Hála Istennek, hogy ez így van! Mert ebből az is következik, 
hogy Jézus áldozatának gyümölcse is mindnyájunké. Nemcsak mindnyájunk 
vétke miatt vállalta Ő a keresztet, hanem mindnyájunk üdvössége érde
kében is. Zsidók és pogányok egyaránt részesei annak az áldásnak, 
ami Jézus halálából fakad.

8. ) Ilyen értelemben kell vennünk a Pilátus udvarában zajongó 
tömeg kiáltását is: "Az Ő vére mirajtunk is..." Igen, hála Istennek, 
az Ö vére mirajtunk van. Nemcsak zsidókon, hanem pogányokon is; mind
nyájunkra hullott az áldott vér, hogy lemossa vétkeinket és megtisztít
son, fehérebbé a hónál. Itt, a kereszt alatt teljesedik be Ézsaiás 
jövendölése: "No, jertek, törvénykezzünk, azt mondja az Űr! ha bűnei
tek skarlátpirosak, hófehérek lesznek..." Mert Isten minden balga 
és gonosz emoeri gondolatot' jóra fordít, s az átkot is áldássá teszi. 
Jézus vérében mindnyájunknak bűnbocsánata és békessége van, minden 
népeknek és minden nemzedékeknek, az idők végéig.

9. ) Ehhez a ponthoz nagyon alaposan át kellene tanulmányozni 
mindenkinek a Római levél 9-11. fejezeteit. EzeKből kitűnik, hogy 
Isten ígerete megbánhatatlan és választása örök. Izrael Isten választott 
néoe marad a világ végezetéig. Izrael elvethette —  tömegeiben —  
Jézust, de Isten nem vetette el Izraelt. Sok drága ígéret csak neki 
szol s majd az idők végén teljesedik be, amikor újra összegyűjti 
néoét az ígéret földjén. Izrael megmaradása a történelem viharai 
közt fényes bizonyítéka ennek a megváltozhatatlan kiválasztásnak. 
Hol vannak az asszírok, a szumirek, aztékok, és annvi más népe az 
ókornak? Ez a számra kicsiny nép azonban szétszórattatásában is meg- 
maraut. eleven tanúságaképpen az írás igazságának.

Persze, Isten választottjának lenni, emberi szemmel nézve nem 
élvezet és dicsőség. Izrael története szemléletes mutatója az igének: 
akit szeret az Úr. azt megpróbálja és megostoroz mindenkit, akit 
fiává fogad. Éppen Izrael páratlanul nehéz történeti próbái s a 
legutóbbi szörnyű szenvedése is ékes bizonyítéka választottságának 
és —  bármily különösen hangzik is —  Isten megfognatatlan, titok
zatos atyai szeretetének. Vajon kit szeretett Isten legjobban? Egy
szülöttjét, Jézust. S mégis, —  vagy éppen azért, —  keresztre 
adta. Isten kegyelme ítéletében van elrejtve és szeretete a kereszt 
árnyékában lesz nyilvánvalóvá, tanította Luther. Isten népének ismer
tető jele az Újszövetségben éppen úgy, mint az Óban. a szent kereszt, 
hirdeti a reformátor. Izrael szenvedései nem Isten átkáról beszélnek, 
hanem ellenkezően Isten szeretetéről és kiválasztásáról.

Istennek ez a kiválasztása mindnyájunk üdvösségét szolgálja.672



Ezért vissza kell térnünk oda, ahonnan kiindultunk: Isten ellen támad 
az, aki az ő népét, Izraelt támadja. Istennek engedelmeskedünk akkor, 
amikor szeretjük az ő népét és ezt a szeretetet hirdetjük és váltjuk 
valóra az egész világon.

A Seelisbergi tíz ponthoz annak idején készített hozzászólásom 
—  mintegy Prolegomena —  után az alábbiakban fejtem ki alaptanul
mányomat az LWF-Bizottság által feltett kérdéshez:

"Két útja az üdvösségnek?”
1. ) A kérdésfelvetés. —  Két útja az üdvösségnek —  igen, vagy 
nem? —  ebben a formában problematikus. Inkább a hit kétféle módjá
ról szólnék, üdvösséget egyedül Isten adhat és ez az Ő titka marad 
ÍRM. 9,15-16.). Azt tehát csak kegyelemből kaphatjuk.

Továbbá: a zsidók és keresztyének viszonyáról való elmélkedésünk 
fő fogalmává az "egyház" helyett "Isten országát" tenném. Az ÚT-ban 
az "ekkleszia" kifejezését általában a konkrét helyi gyülekezetekre 
alkalmazzák, s nem az egyházra, mint intézményre (institúcióra). 
Ismeretes, hogy Luther sem szívesen használta a "Kirche" kifejezést, 
helyette inkább a keresztyének gyülekezetéről, összejöveteléről (Geme- 
inde, Versammlung) beszélt. —  Isten országa több és nagyobb mint 
az egyház, a kettő határa nem azonos. Az "Isten országa" fogalom 
átfogja Isten minden idők minden embere üdvösségét munkáló művét.
2. ) Izrael kiválasztása. —  Isten üdvtervében Izraelnek egészen 
sajátos megkülönböztetett szerepe van. (Rm. 1,16.) "A zsidó ember 
puszta létével emlékeztet minket arra, hogy mi —  nem zsidók vagyunk": 
(K. Barth, Rm. 15,5-13 alapján tartott prédikációjában). —  Izrael 
nem valamely idegen vallás a keresztyénséghez képest, hanem Isten 
népének egyik része, amelynek másik része a keresztyének. Izrael 
nemcsak kiválasztatott, hanem ma is kiválasztott. Kiválasztása eszka- 
tológikus, tehát a jövőben is érvényes (Jer. 33,40.). Izrael Isten 
valóságát "menetközben" tapasztalja meg (Ex. 3,14.), vagyis történe
tében tapasztalja saját kiválasztottságát.

Izrael mint nép választatott ki s Isten szövetségében vált Isten 
népévé. E szövetség Izrael sajátos existenciájára utal a többi népek 
között. (F. W. Marquardt: Oie Entdeckung des Judentums..., 1967.).
E nép lényegét csak Istennel együtt átélt történetéből érthetjük 
meg. Keresztyénné úgy válik az ember, zsidóvá születik. Egyes zsidók 
lenetnek ateisták —  válhatnak azzá —  az összesség azonban kény
telen Istent tudomásul venni. Ez ennek a népnek az üdvtörténeti dimen
ziója. A zsidók —  akarva, akaratlan —  puszta létükkel tanúskodnak 
a Biblia Istenéről.

Létezésük tehát maradandó megbízatás, tanúságtevö szolgálat 
Isten szövetségi hűségéről. Miképpen lehet a zsidóság —  akár teljes 
profanitásban is —  ez a tanúságtevő? .Ha a zsidó ember "profánná", 
világivá válik, akkor ez döntés s az a törekvés, hogy "olyanná vál
janak mint a többi népek", ennek a népnek a nagy történeti kísértése 
(ISám. 8,4-8. 19-20.). Isten azonban soha nem adja fel népét, amit 
éppen ennek a népnek a —  profán —  története oly beszédesen 
igazol. Mivel Isten szabad kegyelme felől nem szabad kételkednünk, 
ezért az antiszemitizmus "a Szentlélek ellen való bűn". (Marquardt, 
i.m. 348.)

Ebben az összefüggésben fontos, hogy a tóra jelentőségét helyesen 
értelmezzük. A tóra a mai zsidóság számára nem azonos a pali teológia 
"nomosz"-ával. Hanem a 119 zsoltár, vagy a prófétai parainézis értel
mében: útmutatás, isteni vezettetés, segítség az Isten akarata szerint673



való élethez. Hasonlítható Luther tertius usus legis-shez. Ezért 
nem érdemszerzésre adatott, ami által kiérdemelhetnénk az üdvösséget. 
Nem szabad ezért a zsidó kegyességet mindenestül "teljesítményval
lásnak" megbélyegezni. Persze ezz.é is fajulhat —  amint ez a keresz
tyén vallás esetében is oly sokszor megesett. z. .

Lehet tehát ezért a tórát az üdvösség útjának minősíteni? Véle
ményem szerint ez félreértés volna —  s a zsidó önértelmezés félre
magyarázása is. Izrael népének kiválasztása és elhívatása (Ábrahám, 
Jákob!), nem emberi teljesítmények, érdének alapján történt, hanem 
merő kegyelemből. A kegyelem elfogadása pedig a hit (Rm. A,1-8). 
S ez a hit járhat a Tóra által megjelölt úton, —  mint a kiválasz
tó kegyelem következménye, gyümölcse. A különbség zsidók és keresztyé
nek között abban van, hogy a keresztyének Isten kegyelmét Jézus Krisz
tusban, mint az egész világ számára kijelentett Megváltóban ismerik 
fel. így válnak a pogányok is Isten népéhez tartozókká, —  a zsidók 
már azok, a kiválasztó kegyelem alapján. Persze, ez a kiválasztó 
kegyelem csak azok számára érvényes, akik azt a szövetség Istenében 
való hitben elfogadják. A zsidó ember sem üdvözöl tehát "automatiku
san" —  aminthogy a megkeresztelt ember sem! "Izraelnek lenni az 
isteni kiválasztás műve (Gen. 32,27-31), az ember megbízatása és 
útmutatás arra, hogy Isten világáért éljen" (G. Sauter, i.m. 167.). 
A.) Misszió vagy dialógus.

"Az ún. zsidómisszió nem sajátlagos akció, hanem a feltámadott 
Krisztus nnbi7onyságtevése és az egyház létében magában valósul meg." 
(Marquardt, i.m. 358., vó. Rm. 11,11.14.). A "misszió” kifejezés 
kétségkivűl történetileg leterhelt, színre diszkriminált. Nem vélet
len, hogy az ún. harmadik világgal kapcsolatban is csak kellő óvatos
sággal használható, s szívesebben szólunk a "missio dei"-ről. A zsi
dók és keresztyének viszonyának meghatározására végképpen alkalmat
lan. E helyett inkább beszélgetésről, dialógusról lehetne szólni, mint 
a bizonyságtevés formájáról. S ezt is nemcsak szóval, hanem tettekkel 
is (Mt. 5,16.).

Magabiztos, fölényes eghyázi magatartás mincig ott jelentkezik, 
ahol megfeledkeznek Isten üdvtervének ökonómiájáról és stratégiájá
ról. (Ef. 2,11-22; 3,2-9; 1,9-10.). A zsidók és keresztyének viszonya 
tekintetében az Efezusi levél kiváltképpen is jelentős és tanulsá
gos (v.ö. Márkus Barth, Israel und Kircne im Epheserbrief, Theoi. 
Existenz Heute, NF 75., 1959.). Ebben a levélben nemcsak a zsidók 
és keresztyének egyházban való kapcsolatáról van szó. —  tehát 
a zsidókeresztyének és a megkeresztelt pogányokéról, —  hanem arról, 
hogy ez az egység érvényes az egyháznak a zsidóságnoz való viszonya 
tekintetében általában is. E szerint lehetetlen az egvnázat Izraei 
rovására az igazság kizárólagos birtokosának és őrizőjének minősíteni.

E levélben a keresztyének és zsidók polgártársi és testvéri 
viszonyának alapja az "en Christo” (2,13-22; 3,4-6.), vagyis Jézus, 
aki a zsidók Messiása. így "a pogányok polgárjoga részesedés e jog
ban, mint akik felvétetnek (adopció) egy már fennálló családi közös
ségbe, mint testvérek" (M. Barth, i.m. 24.). t‘s "mivel Izraelt Isten 
szeretexe hordozza és oltalmazza, valami olyasmit képvisel a többi 
népek között, amit character indelebilis-nek lehetne nevezni" (M. 
Barth, i.m. 25.). M. Barth itt párhuzamot lát az elveszett fiú (Lk. 
15.) példázatával. E szerint az elveszett fiú a pogányokat.(keresztyé
neket), az idősebb pedig Izraelt jelképezné.

A dialógus tehát olyan testvérek beszélgetése, akik különböző674



módon hisznek, de hitük alapja azonos, mivel mindketten ugyanabban 
az Istenben hisznek. E beszélgetésben a Szentírás eltérő értelmezésé
ről van szó: mi az amiben egyetérthetünk s mi az ahol értelmezésünk 
különböző.

Legfontosabb irodalom:
K.l. Schmidt, Die Judenfrage im Lichte dér Kapitel 9-11 des Römer- 
briefes, Theol Studien /B/13., 1935.
A. de Quervain, Die judenfrage als tehologicches Problem, Theol. 
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Heute 75,1959.
F. W. Marquardt, Die Entdeckung des Judentums für die christliche 
Theologie, 1967.
H. Qiem, Das Rátsel des Antisemitismus, Theol Existenz Heute, NF, 
180,1960.
8. Klappert-Stark, ümkehr und Erneuerung, 1980.
Juden und Christen, Evangelische Theologie, 1982/2, —  G. Sauter,
Eine gemeinsame Sprache dér Hoffnung?

Martti Voipio ünnepi igehirdetése 1986. X. 19-án a finnországi Kék
szalag Szövetség 50 éves évfordulóján. Ez a szövetség az antialkoho
lista mozgalom egyik ága.

Ez az istentisztelet a Kékszalag Szövetség fennállásának 50 
éves jubileumi ünnepségének része. A gyülekezet lelkésze óva intett 
attól, hogy az egész prédikáció az antialkoholizmusról szóljon. Meg
ígértem, hogy ragaszkodom a nap textusához. Mégis, mielőtt rátérnék 
a textusra üdvözletét szeretnék átadni Magyarországról, Berekfürdőről, 
ahol a református egyház iszákosmentő missziójának konferenciája 
volt. Beszámoltam e missziós munka finnországi megfelelőjéről, a 
Kékszalag Szövetségről is. Amit ezen a konferencián láttam és hallot
tam jól kapcsolódik mai textusunkhoz, részben választ ad a kérdésre: 
Messiás, Megváltó, Krisztus-e Jézus.

Sokan tagadó választ adnak rá. Így tettek azok a zsidók is, 
akik készek voLtak Jézust megölni. Így tesznek az ún. tudományos, 
vagy materialista életfelfogás képviselői, így tesznek közülünk is 
azok, akik nem akarnak, vagy nem mernek ahhoz a kegyelemhez folyamodni, 
amelyet Isten Jézus Krisztusban szánunkra készített. A kegyelemre 
hagyatkozás senkinek sem könnyű. Sokak számára ez csak akkor lehet
séges —  nem mindig csak akkor —  amikor már más lehetőségük 
nem marad. Ez segít megérteni a textusban elhangzott pali mondatot:

Groó Gyula

A kegyelem koldusai
(Róma 5,1-5)
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"De nemcsak ezzel dicsekszünk, hanem a nyomorúságokkal is."
Az említett iszákosmentő konferenciáról utunkat a biharkerssztesi 

lelkésszel Magyaroszág és Románia határa felé folytattuk. A lelkész 
elmesélte, hogyan került az iszákosmentő szolgálatba.

Egyszer éjszakai vezetés közben az úton valami sötét akadályt 
pillantott meg, autóját épp az utolsó pillanatban tudta megállítani. 
Az akadály egy részeg ember volt, aki kerékpárjáról leesett. A lel
kész fölvette az embert kerékpárjával együtt az autóba. Később az 
úton megkérdezte tőle, boldog-e. "Hogy lehetne egy ilyen részeges 
ember boldog!" —  felelte az. Igyekezett ugyan megválni a bortól, 
háromszor volt már kórházi kezelésen, de hiába. A lelkész elmondta, 
hogy tud valakiről, aki meg tudja menteni őt, ez pedig Jézus Krisztus.

Otthon az asszony is szeretettel fogadta a férjét, megköszönte 
a lelkésznek a segítséget és másnapra meghívta őt egy beszélgetésre. 
E látogatás eredménye az lett, hogy a házaspár elment egy iszákosmentő 
konferenciára, ahol mindketten megtértek. Most a gyülekezet aktív 
tagjai.

A magyarországi evangélikus egyház már 1950-ben is végzett utcai 
missziós munkát. Szalai Károly orvos vezetésével. 1957-ben jelen 
voltam én is az "Evangélikus mentőszolgálat" napjain Foton. Szalai 
doktor szolgálata nyomán elindultak közül sokan a 60-as években csat
lakoztak a Vöröskereszt keretében működő alkoholellenes klubokhoz. 
Egy asszony, aki jelen volt a mostani berekfürdői konferencián emlé
kezett találkozásunkra. 1966-ban Budapesten jártam egy összejövetelü
kön, akkor kérdezte tőlem valaki, mi az a felsőbb erő, amely meg 
tudja menteni az alkoholistákat. Kényelmetlen helyzetben voltam, 
mert a Vöröskereszt alkoholellenes munkájának jelenlévő vezetői más 
meggyőződésúek voltak. Elmondtam, hogy sokak számára ez az erő lehet 
egy alkoholellenes klub befpgaöó szeretete, de sokak szamára Isten. 
Akkor a kércező felállt helyéről és ezt mondta: "Lelkész úr, az én 
megmentőm is Isten volt!” ,

A félreértések elkerülése végett elmondanám meg, hogy egyrészt 
a magyarországi Állami Egyházügyi Hivatal 1981-ben felhívással for
dult a felekezetekhez az alkoholellenes munka hatékonyabbá tétele 
érdekében, másrészt pedig azt, hogy az említett berekfürdői konferen
cián az állami antialkoholista tanács főtitkára is jelen volt.

A. Kékszalag Szövetség nem az egyetlen szervezet, amely keresz
tyén alkoholellenes munkát végez, de az utóbbi években e munka legfőbb 
szervévé vált. Tagsága Henrik Renqvist. Lars Levi Laestadius, Hilda 
és Alba Hellman óta keresztyén alkoholellenes munkát folytat. Renqvist 
" Viinan kauhistus" (A pálinka iszonyata) című könyve már 1835-ben 
megjelent. Élő, időszerű, bűnbánatra hívó prédikáció ez mind a mai 
napig annak, aki kézbe veszi. A józanság Renqvist, vagy Laestadius 
életében nem a saját igazságuk volt, hanem Isten kegyelme.

A Kékszalag Szövetség munkája az Egyesült Államokbeli Maine 
államban indult több mint kétszáz évvel ezelőtt. Egyik kezdeményezője, 
J.K. Osgood volt, egy üzletember, aki az alkohol következtében renge
teg nehézséget élt át. Miután azonban megtérésekor megszabadult az 
alkoholtól, összejöveteleket szervezett az alkoholistáknak, hogy 
ők is meghallják, mit tett velük az alkohol. Egy Francis Murphy nevű 
férfiből híres prédikátor lett, akinek hatására aztán a mozgalom 
elterjedt az Egyesült Államok különböző részeire, valamint Angliába, 
később Svédországba és Finnországba is.

Az összes említett iszákosmentő mozgalom Krisztus-központú volt676



és ma is az. Tagjai közül sokan —  természetesen nem mindenki —  
a hosszantartó ivás következtében elvesztették munkahelyüket, hozzá
tartozóikat, ingóságaikat, önbecsülésüket. Amikor aztán már inni 
sem bírtak és nem látszott az öngyilkosságon kívül más lehetőség, 
akkor hajolt le hozzájuk Jézus kegyelmével, és józan élettel ajándé
kozta meg őket.

De az így megtértek közül nem mindenki tudott megállni. Hetek, 
hónapok, sokszor még hosszabb ioö elteltével újabb megbotlás, bűnbe
esés következett.

Megkérdeztem Arvid von Martens-től, aki már negyven éve utcai 
prédikátor, hogyan lehetséges ez. Arvidnak kész volt a válasza: "Nézd, 
ők semmi mást nem kértek Jézustól, csak józanságot. Amikor ezt megkap
ták úgy gondolták, hogy ők a saját erejükből is meg tudnak állni, 
meg tudják tanulni a mértékletességet. És ez sosem sikerül!"

Az új indulás csak akkor lehetséges, ha az elbotlott elfogadja 
Jézust élete Urának, kéri, hadd lehessen mindenestől az Övé —  
folytatta Arvid. Az új életben a legbölcsebb dolog tartózkodni telje
sen az alkoholtól, sőt, ha lehetséges, a dohányzástól is.

A magyar evangélikus egyházban kezdett iszákosmentő munka veze
tője ezt nem így látta. Azt állította még egy évvel ezelőtt is, hogy 
az alkoholista megtérhet, Isten kegyelméből részesülhet akkor is. 
ha nem hagyja abba teljesen az ivást. Jelenleg ezt a feladatot másva
laki látja el.

Az alkoholistáknak az ivás olyan bűn, amely megrontotta és ineg- 
rontja Istennel és az emberekkel való kapcsolatukat. Semmi más nem 
segít, csak a teljes szakítás: Kelj fel ás többé ne vétkezzél! Ezen 
a ponton válnak érthetővé a Hegyi Beszéd szavai, amely szerint az 
jobb az embernek, ha kezét, lábát levágja, mint hogy azok bűnue .

Amikor Jézus azokon segít, akiknek bűneik nyilvánvalókká lettek, 
(1Tim. 5,24) életükben a megtérés gyümölcsei is nyilvánvalókká lesznek. 
Ilyenkor együtt örülhetünk velük, ae el tudjuk-e őket fogadni akkor 
is, amikor elbotlanak?

Sajnos még akkor sem mindig tudjuk elfogadni őket, amikor megáll
nak a hitben, legalábbis nem mindig és feltétel nélkül.

Amikor a gyülekezeti munkában résztvevő megtért alkoholista, 
vagy narkomániás múltjára fény derül, sok esetben féreáliítják őket 
a szolgálatból. A tékozló fiú bátyjának magatartása a mi kísértésünk, 
a mi bűnünk, amely elválaszt bennünket Istentől és hozzátartozóinktól.

Nekünk antialkoholista keresztyéneknek is megvan minden okunk 
arra, hogy a megtért alkoholistákkal és más nyilvános bűnt elkövetők
kel közösséget vállaljunk, együtt harcoljunk, a kegyelem koldusaiként.

Erre segítsen bennünket az Isten!

Ford.: Keveházi Klára
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IGEHIRDETŐ MŰHELYE

Karácsony utáni vasárnap 
Ezékiel 34,24-27

A textus értelmezése
Kr. e. 597-ben Izrael déli részének első babilóniai deportálása 

alkalmával hurcoltatta el Nabukadneccár uralkodó Júda királyával 
(Jójákin) együtt az előkelőséget az Eufráteszből táplált Kebár csa
torna melletti telepre. Ez a deportálás viszonylag meghagyta a zsi
dók gazdasági függetlenségét, de a babilóniai vallás és kultúrvilág 
olvasztótégelye a választottsági tudatot, a szövetségi hűséget legalább 
annyira próbára tette, mint annak a tudata, hogy az északi ország
rész tíz törzsének királysága 722-ben és az azt követő időkben már 
elpusztult.

Izrael népe történelmének egyik legtragikusabb mélypontján 
—  a fogság 5. évében —  szólal meg a próféta, hirdetve 3ahve 
mindenkori teljhatalmú uralmát minden nép felett, hirdetve, hogy 
Isten a fogságban is kinyilatkoztatja akaratát a prófétán keresztül, 
a népnek vigasztalást, reménységet és ígéretet nyújtva.

Mit mond a próféta .Babilonban a választott nép maradékának? 
A szétszórt, száraz és temetetlen csontok feletti prófécia szól egy
felől Istennek néoét ért jogos ítéletéről, a nép reménytelen helyze
téről —  "elszáradtak a. csonjaink és elveszett reménységünk" — , 
másfelől szól a csontok megelevenedésével Isten új reménységet és 
új jövendőt teremtő szeretetéről. A prófécia megrendítő és gazdag 
képanyagával legalább annyira immanens, mint amennyire eszhatoló- 
gikus.

Az immanens oldal az ismét hont foglaló maradék nép hazatérésé
vel megvalósul. Az Újszövetség felől nézve viszont a prófécia Jézus
ban teljesedett be. A "Dávid-utód" (2A. v.) ígéretének csaKnem egy 
évezredes próféciája inkarnálódott a betlehemi gyermekben. "Vessző
szál hajt ki Isai törzsökéből " (Ézs. 11.1-7.) Jézus a Dávid fia,
"az egy nyáj egy pásztora". (Ján. 10,16.) Jahve törványéneh "megtar
tására és teljesítésére" Lelke által újjászült "belső ember", az 
"új szívű ember" (Ez. 36,26-27.) képes. Az Újszövetség népe (az egy
ház) tudja: "Akiket Isten Lelke vezérel..." (Rm. 8,14:), azok telje
síthetik maradéktalanul az fl akaratát és ez csak az eszhatonban 
realizálódik.

A textus karácsonyi ünnepkörben történő megszólaltatásához kü- 
lönösen is fontos a 26. vers üzenete. A próféta itt a "békesség szö
vetségéről" (borit sálóm) és az "örök szövetségről" (borit ’ólám) 
szól. Nem lehet nem figyelni Zakariás énekére (Lk. l,67kk.), aki 
a kisgyermekben "lábunkat a békesség útjára" igazító új szövetség 
szerzőjét látta. Az angyali kórus az Isten békességének és jóakara
tának megnyilvánulását Hirdeti a nekünk adatott Fiúban. Minden a 
hozzánk lehajló Istentől származik, "aki megbékéltetett minket ön678



magával a Krisztus által" (2Kor. 5,18.). Ugyanakkor a Krisztusban 
törtünő új szövetség az "örök szövetséget" is jelenti, mert "tulajdon 
vére által szerzett örök váltságot" (Zsiö. 9,12.).

"Hajlékom náluk lesz, Istenük leszek, ők pedig népem lesznek. 
(27. v.) Az Ótestámentumban a szentély s záloga Isten jelenlétének. 
Két évezred óta nincs Jeruzsálemben templom és szentély, de az Újszö
vetség népe tudja, hogy Istenben "élünk, mozgunk és vagyunk" (ApCsel. 
17,28.), s Krisztus él bennünk. (Gal. 5,22.5 Amikor Isten "mindent 
újjáteremt", akkor teljesedik ki "a színről színre" látás, Isten 
örök jelenléte.

IGEHIRDETÉSI VÁZLAT
1.) Isten ígéretei mindig teljesülnek

a.) A Dávid-utód. Az inkarnációban emberi módon és léptékkel 
jött közénk az "új Dávid", Jézus. Nem királyi uralommal ítélt, hanem 
isteni hatalommal szeretett és egyházat hozott létre "minden nyelv
ből , minden nemzetből és népből”.

Többen úgy gondolják, hogy egy bizonyos forma és keret biztosít- 
hajta az egyházi életet. A forma és a keret viszont változik és vele 
együtt változik az egyházhoz való viszony is, éspedig negatíve, nő 
a szekularizáció. Mások ugyanakkor éppen azzal Indokolják elfordulá
sukat az egyháztól, hogy a forma és a keret változatlan, korszerűt
len. A valóság pedig az, hogy csak "új emberként" élhetünk az "új 
Dávid" uralma alatt. A Krisztusban való élet fölötte áll minden keret
nek és formának. Az év utolsó vasárnapján már igazán nincs halogatni 
valónk, hogy Urunk a megújulást rajtunk kezdje.

b. ) Egy nyáj és egy pásztor. Tudunk-e az év utolsó vasárnapján
bizonyságot tenni arról, hogy a jó Pásztor életünknek egy mélypont
ján utánunk jött és nem engedte, hogy szakadékba zuhanva elvesszünk. 
Tudunk-e arról szólni, hogy csak azért lehettünk az elmúlt év vasár
napjain is igét hirdető lelkipásztorok és nem béresek, mert a jó 
Pásztor nevünkön szólítva a nekünk szükséges legelők felé terelgette
életünket.

"A jó pásztor életét adja a juhokért". Testének és vérének közös
ségében lehetünk az elmúlt év során egyek, az egy nyáj tagjaiként. 
Emlékezzünk! Ezt az egységet az elmúlt évben is az Úr munkálta —  
mi sokszor csak pártoskodtunk — , ha kellett az igét hallgató és 
szentségekkel élő testvéreink szeméből alágördülö könnyek formájában. 
Mit éreztünk akkor? Én sokszor ezt éltem át: Az Úr ígéretei mindig
teljesülnek, mindennek van célja. Ennek mindenkori biztosítéka az
Ö áldozata.

Pár éve a szomszéd nyaraló tulajdonosának lelkész veje —  
afriakai ref. misszióban dolgozott —  egy tengerben fuldokló gyer
meket mentett ki, —  ó odaveszett.. Leánya hitre jutott és mint
volt ösztöndíjas lelkész a nyár folyamán tért haza az Államokból. 
"Hol szeretnél szolgálni?" —  kérdem tőle. "Ott és azok között, 
akik nagyon rászorulnak a segítségre, mert magányosak, közösség nél
küliek vagy mert az 'álközösség' eszközétől, az alkoholtól, narkó- 
tól szenvednek".

c. ) "Az én törvényem szerint élnek..." Csak azok, akik "új szívű 
emberek" és "Isten Lelke által vezéreltek. Ehhez az emberi fogadókész
ség és az isteni vezérlés szükséges. Csak olyan mechanikus-elektro
nikus rendszerek vezérelhetők computerrel , amelyek "ismerik" ennek679



az elektronikus számítógépnek a "nyelvezetét", rendelkeznek megfelelő 
"belső" fogadókészséggel. Egy iszákos harangozót sem tudunk úgy irá
nyítani, hogy harangjaink pontosan szóljanak, mert baj van a "belső 
emberrel". A kőszív nem ismeri Isten vezérlő Lelkének "nyelvezetét". 
"Új szívet adok belétek, eltávolítóm testetekből a kőszívet.  A Lélek 
vezetésére "átrendeződött belső ember" képes csak Isten akarata szerint 
élni nem kényszerből, hanem belső szabadságból.

2. ) Az új szövetség örökké tartó békét hozott
a.) "Isten Krisztusban megbékéltette a világot önmagával." Az 

Újszövetség felől nézve tudjuk, hogy ez a "békekötés" Isten és a 
kozmosz (mennyei és földi szféra) között történt. A megbékélés nem 
a mennyei és a földi világ közötti feszültség feloldását jelentette, 
hanem Isten eredeti teremtő akaratának megfelelő harmónia visszaállí
tását az egész kozmoszban. A megbékélést nem egy nagyvonalú, elnéző 
kézmozdulattal tette Isten. A betlehemi jászolbölcsőről irányítsuk 
tekintetünket a golgotái kereszt felé. Ez a megbékélés alapja. Ez 
békített ki minket személy szerint Istennel és egymással. A hívő 
szívben élő mikro-béke —  a kozmoszhoz viszonyítva —  missziói 
küldetésünk, a békéltetés szolgálatának erőforrása.

b.) "Tulajdon vére által szerzett örök váltságot". Az új szövet
ségért hozott krisztusi áldozat egyszer s mindenkorra történt. Nem 
bakok és bikák vére által ideiglenesen fenntartott és megtámogatott 
szövetségről van szó. Krisztus áldozata örök, nem ismételhető. Az 
általa szerzett új szövetség örökké tartó szövetség Isten és ember 
között.

Hányszor voltunk hűtlenek ehhez a szövetséghez, méltatlanok 
Istenhez és egymáshoz csak, az elmúlt hónapokban, az ünnepek lázában. 
De jó tudni, hegy Krisztus ptt van és ott lesz a jövőben is az Atya 
színe előtt és közbenjár érettünk. Az Ö váltságának ereje felülmúl 
minden képzeletet.

3. ) "Hajlékom náluk lesz. Istenük leszek, ők pedig népem lesznek" 
Izrael és Júda népe —  az ígéretek szerint —  ismét benépe

sítette őseik földjét. Isten hajléka felépült, de ismét elpusztult 
és a nép hűtlensége mi3tt ismét szétszóratott. Krisztus, az egyház, 
az "új lelki Izrael" számára új országot szerzett. Ez nem evilágból 
való. Mi Őbenne, jelenlétében élünk. S akik az 5 gyermekeiként az 
elmúlt év során elmentek közülünk, helyeik ugyan nálunk üresen marad
tak, de a jó Pásztor ismeri övéit és helyet készít számukra. "Amit 
szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, 
azt készíti az Isten az őt szeretőknek. " (lKor. 2,9.) Még négy nap 
és időileg megint egy évvel közelebb kerültünk az örökkévalósághoz. 
"Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek Téged, az egyedül igaz 
Istent..." (Jn. 17,3.) Erre az új élet. az új teremtés alkalmas. Az 
Istentől kapott, a Szentlélek által létrehozott élet számára szűkek 
a földi korlátok. A mi földi életünk ugyan feloldódik a halálban, 
de az új teremtés ekkor teljesedik ki, mert "az Isten sátora az embe
rekkel van, és Ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga 
az Isten lesz velük; és letöröl minden könnyet a szemükről és halál 
sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz 
többé...” (Jel. 21,3kk.)

Kalácska Béla
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Szeretetvendégségi előadás a karácsonyról

A nép, amely sötétségben lakott, nagy világosságot látott
(Mt. 4,16)

(Narrátorok olvassák) (Diaképekkel színesíthető)

1. 324, Róma. Az egymást váltogató császárok sorában ismét erős- 
kezű uralkodó veszi kezébe a birodalom kormányzását. Miután 
császártársát Maxentiust legyőzte —  Constantinus diadalma
san vonul be seregével a városba. A győzelem emlékére a Colos
seum közelében diadalívet is emeltet, Titus Vespasianus és 
Marcus Aurelius császárok diadalívei után a leghatalmasabbat.

2. Constantinus —  akinek nevéhez később a "Nagy" jelzőt is 
fűzték —  világoslátású uralkodó volt, elődeivel szemben: 
békepolitikus. Belsőleg is vonzódott a keresztyén tanítás iránt, 
elsősorban azonban államfői bölcsessége láttatta be vele, hogy 
a birodalomban egyre terjedő hitet nem lehet erőszakkal elfoj
tani. Ezenfelül felfedezte a keresztyén tanítás erkölcsi erejét: 
tiszta családi élet, irgalmasság az elesettekkel szemben, 
szolgáló készség minden jó ügyben a feltámadott Krisztusba 
vetett hit által —  mindezek egy egész birodalom erkölcsi 
alapját képezhetik. És a római birodalom alapjai éppen az 
általános kiábrándultság, erkölcsi lazaság miatt ugyancsak 
inogtak.

3. 313-ban a milánói rendelettel Constantinus a keresztyénséget
megengedett vallássá tette: mindenki meggyőződése szerint
követhette Krisztus tanítását. A keresztyén hit egyenlő rangú
vá vált a más vallásokkal.

Zene

4. Az egyház kikerült földalatti rejtettségéből. A gyülekezetek
nek nem kellett többé sírkamrákban, elhagyott temetőkben isten- 
tiszteletre összegyűlni. Megépültek az első keresztyén isten- 
tiszteleti helyek. Maga Constantinus császár Jeruzsálemben, 
Betlehemben és Konstantinápolyban építtetett templomokat. 
Az istentisztelet liturgiája is gazdagabb lett, nem szorítko
zott csupán Jézus szavai elmondására és a hitvallásra.

Zene

5. Kialakultak az ünnepnapok is. A feltámadott Krisztusra emlékez
tek az első keresztyének, amikor szombat helyett vasárnap gyűltek 
össze istentiszteletre. A vasárnap ekkor vált általános ünnep
nappá. A feltámadott Krisztusra emlékeztek azonban évről-évre681



is: húsvét ünnepén. Ez volt a legrégebbi ünnepük. Ezután alakult 
ki lassan a pünkösd ünnepköre is.

6. Karácsonyt a kezdeti időkben nem ünnepelték. Helyette a fiatal
egyház januárban apifániára —  az Úr regjelenésére —
emlékezett, aki eljött a világba és kijelentette magát az 
emberiségnek.

Zene

7. Constantinus császár belátta a keresztyén egyház munkája fon
tosságát és ezért erősen támogatta az új hit terjedését, sőt 
féltve őrködött a tanítás tisztasága és egységessége felett.

325-ben ő hívta össze a niceai zsinatot, ahol a tévtanításokkal 
szemben megfogalmazták az egész keresztyénség máig is érvényes 
második egyetemes hitvallását —  az apostoli hitvallás u-
tán —  a niceai hitvallást.

Kórusban elmondják a Niceai Hitvallást 

Gyülekezeti ének: jöjj, népek Megváltója...

8. A pogányságban élő népek, amelyek az őskinyilatkoztatásból
táplálkoztak, mind magukkal hozták a világosság csodájába 
vetett hitet. A primitív népek előbb magát a világosságot 
tették meg istennek és lakóhelyéül a napot jelölték meg, később 
magát a napot istenítették. Ez a napisten nagy hatalom, amely 
megtalálható a perzsák és más ázsiai népek vallásában. —  
Ázsiából —  Diocletíanus császár Idejében —  a római biro
dalomban is elterjedt Mithras perzsa istenség tisztelete és 
Sol Invictus (Legyőzhetetlen Nap) néven állami isten lett. 
Ünnepnapja december 25 volt.Átvették a Mithras kultuszra emlé
keztető szokásokat is: az ajándékozást, szerencsekívánást,
de elterjedt az eszeveszett tivornyázás és evés-ivás, kicsapon
gás is.

9. Ennek az állapotnak a megszüntetésére rendelte el Nagy Constan
tinus császár december 25-én a legyőzhetetlen napisten helyett 
Krisztusnak, mint a világ egyetlen igazi világossága születé
sének az ünneplését. így —  noha az első keresztyénség kez
dettől emlékezett arra a tényre, hogy Isten jézus Krisztusban 
kijelentette magát a világnak, Jézus születése napját, december 
25-én a IV. századtól ünnepli.

Gyertyagyújtás

Zene

10. A XII. és XIII. századot betöltő keresztes hadjáratok egyre 
élénkebben a Szentföldre irányították Európa figyelmét. Aki 
tehette felvarrta a keresztet s mint keresztesvitéz indult 
a Megváltó szülőföldjére, aki nem tehette, az legalább mint 
zarándok igyekezett Palesztinába jutni.
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11. A XIII. század nagy keresztyén személyisége, Assisi Ferenc 
is ide vágyódott. Ő az alázatosság és szegénység gondolatával 
akarta kora kiáltó társadalmi problémáit megoldani. A nép 
fia és barátja volt. Együtt sírt a sírókkal és örült az örülők- 
kel. Rajongásig szerette a természetet. Amikor érzései túlfe
szítették lelkét, magához ölelte a búzatestvért, a galambtest
vért, a virágtestvért.

12. 1223 ádventjén iszonyú vágy fogta el Betlehem után. Nem elég 
hallani az evangéliumot. Betlehemet kell hozni Assisibe, Greccio- 
ba. Mindenki nézze meg, mindenki lássa, hogy Isten mennyire 
szerette a világot!

Kitűnő gondolata támadt: Sietett is kivitelezésével, nehogy 
elfelejtse. Elhívta egyik barátját és arra kérte, hogy a Rieti 
völgyében, a grecciói erdőben, abban a sziklaüregben, amely 
hasonló a betlehemi barlanghoz, készítse elő a karácsony méltó 
megünneplését. Azután megüzente a közelben lévő kolostoroknak 
és a környék népének, hogy éjfélkor jöjjenek el a grecciói 
erdőbe. —  Ferenc testvér szavára felfigyelt az egész környék. 
Nagyon szerelték a Poverello-t, Isten szegénykéjét. Óriási 
sereg gyűlt egybe s a fáklyák fényénél szinte nappali világos
ság töltötte be az egész erdőt. S amikor a barlanghoz értek, 
az üregben jászolt pillantotak meg s alatta szénát, szalmát 
és egy ökör meg szamár majszolt az előttük fekvő eleségből. 
A jászol mellett egy fiatal nő ült, mellette tisztes férfi 
őrködött. És a jászolban egy kisded mosolygott az őt körülve- 
vökre. Csodálatos szent éjszaka volt ez a grecciói éjszaKa!

Ének: Szűz Mária várja, várja...

13. A Greccióba varázsolt betlehemi barlang erősen belemarkolt 
a hívek és a "kisebb testvérek" (ferencesek) leikébe. Amikor 
aztán a kolostori regula parancsára elindultak prédikálni 
és megint eljött a kraácsony, akkor felelevenedett előttük 
a grecciói éjszaka és az új állomáson, az otthonihoz hasonlóan 
felállították —  most már nem az erdőben, hanem a templomok
ban —  a Betlehemet. így került a világ minden tájára Poverello 
betleheme először olasz formában, majd az új tájnak hatása 
alatt megszületett a spanyolos, franciás, németes s egyéb 
más betlehem (Jajczay).

Lassan a Háromkirályok is odatérdeltek a jászol elé.

Vers: József Attila: Betlehemi királyok 

Zene

14. A X. század körül elterjedtté vált az ú.n. misztériumjáték, 
amikor is a szent történeteket megjelenítették a hívők nagyobb 
épülésére, a szent esemény teljes átélésére. —  Kialakult 
a karácsony betlehemes játék, a pásztorjáték is —  amely 
a templomban felállított jászol körül zajlott le. Az oltár 
melletti jászol közelében egy emelvényen angyalnak öltözött683



fiúcska foglalt helyet és innen fennhangon hirdette, hogy 
ma született a világra az emberiség Megváltója. Gyermekhangok 
a "Dicsőség a magasságban az Istennek" -et énekelték, amire 
az alvó pásztorok álmukból felijedtek és az oltár melletti 
jászolhoz siettek.

15. A XIV.-XV. századtólkezdve leginkább a nép nyelvén szólalt 
meg a misztérium-játék s ezáltal mindjobban a népé lett. így 
divatba jött a kis Jézust jászol helyett bölcsőbe fektetni 
és ringatni. Ezt a ringatást ének és tánc kísérte és felhang
zott a lefordíthatatlan s ma is énekeit szép karácsonyi ének:

In dulci jubilo.,.

16. A játékoknak nagy közönsége volt. Bizonyos idő múlva a misztéri
um játékok terén profán kinövések, túlzások mutatkoztak, amely 
a népet inkább nevetésre, mint áhítatra ingerelte. A templomok
ból ezért száműzték a dramatizált betlehernezést. így az kikerült 
a templom előtti térre. Szokássá vált a házi betlehem-állítás 
is. A XVII. századtól kezdve a templomokból kikerült és a 
magántulajdonban lévő betlehemeket a karácsonykor szokásos 
felvonulásoknál körülhordták s mellettük pásztordalokat énekel
tek. Megszületett a profán betlehemjárás. Most nem annyira 
vallási meggyőződésből és kegyességből, mint inkább pénzszer
zés céljából űzték. (Jajczay)

Ének (Népi betlehemes ének)

Luther és a karácsony

17. A felvilágosodás kora elszíntelenítette az emberek szívében
a gyermekvilágot, kialudt a melegség, meleg érzelem, amely 
karácsonykor az otthon felállított betlehem körül összefogta 
a családot. Nagyban elfeledtette a karácsonyi történet átélését, 
a karácsony misztériumába való elmélyedést a karácsonyfa-állí
tás szokása —  ahol a figyelem elsősorban az ajándékozásra
terelődött, amely eredetileg nem kapcsolódott az ünnephez.

(Karácsonyfa gyújtás, Stille Nacht)

Betlehem, jászolbölcső, karácsonyfa —  abból a mély örömből 
nőttek ki ezek a jelképek, ami a gyülekezeteket eltöltöte, amikor 
karácsony üzenetét hallgatták.

December 25-ike eredetileg tivornyázással, eszem-iszommal teli 
pogány ünnep volt és az evangélium által az emberiség legmelegebb 
szeretetünnepévé vált.

Valóban? Így van ez ma is? Talpig kivilágított karácsonyfák, 
harsány reklámok, kifosztott üzletek, egymást taposó emberek, roska- 
dásig megtelt családi asztalok s ebben a görcsös ünneplésben egyetlen 
őszinte kiáltás: bárcsak soha ne lenne karácsony!

Mi történt?684



Változást az ünneplésben az emberszívekben végbement változás 
hozott. Az emberek tekintete már csak a földre irányul. Nem tudnak 
a megnyílt égre nézni, mert égről nem tudnak többé. Ezért ismét pogány 
lett az ünneplés és terhet, fáradságot jelent belső megújulás helyett.

Ady: Karácsony

Hallgassuk meg a karácsony üzenetét gyermeki hittel, belső örven
dezéssel.

Igeolvasás
Ima
Ének

Hasznos tudnivalók a karácsonyi történettel 
kapcsolatban

Augustus —  i.e. 30-i.u. 14. A második triumvirátusból győztesen 
került ki. Neve Octavianus volt. Miután az egyedural
mat biztosította a maga számára, császár lett. Augus
tus, azaz a "felséges" cím illette meg.
A római birodalmat belsőleg és külsőleg is újjászer
vezte népszámlálás, építkezések, vagyonfelosztás,
stb. valamint hódítások által.
A népszámlálás az adószedés újjászervezése miatt 
történt, ami hosszadalmas, körülményes eljárás volt. 
Mindenkinek családi birtoka helyén kellett jelent
keznie. József a Dávid nemzetségéből származott, 
aki Betlehemben született.

Betlehem —  magyarul: kenyér háza, Dávid születési helye (ISám.
17,12.) Két órányi járóföldre van Jeruzsálemtől.

Heródes —  i.e. 73-i.u. 4. Edomita (arab) származású uralkodó
volt, Róma tette a zsidók királyává. Sokat építkezett, 
a templom újjáépítését is Ő kezdte el, a nép azonban 
idegen származása, szadista hajlamai, kegyetlenkedé
sei miatt gyűlölte.

Bölcsek —

Csillag —

Istálló —

mágusok, csillagtudósok.  Jeruzsálem megszállása
után (i.e. 586.) a zsidó nép színe-javát Babilonba 
hurcolták. A babilóniai tudósoknak a zsidók szent 
irataiból tudomásuk volt a zsidóság messiási váradal- 
mairól.

A Saturnus és Jupiter a Halak csillagképében találko
zott, ami rendkívüli konstellációnak bizonyult.

Barlangistálló: a lakóházak alatt barlangok voltak 
az állatok számára. 685



Másik változat szerint: az egyszerű emberek lakószobája 
egybeépült az istállóval. Az állatoktól egy alacsony 
fal választotta el a szobát. A gyermekeket gyakran 
fektették jászolba.

Vendégfogadó ház —  nem olcsó vendéglőt, árusok menedéknelyét jelen
tette, hanem a falu vezetőjének házát, ahol az emeleti 
szobában alkalomszerűen tiszteletreméltó utasokat 
helyeztek el. Valószínű, hogy a község vezetője 
a dávidi ház leszármazottja lehetett. Jézust tehát 
itt, az övéi nem fogadták be. Ő a mindennapi, átlag
emberek otthonában kapott szállást.

Karácsony —  a szláv kracsun, kracsin szóból származik

Karácsony ünnepe —  a legfiatalabb keresztyén ünnep.A gyülekezetek 
eleinte az epifániát, Isten megjelenése ünnepi idejét 
ünnepelték (mai vízkereszti idő). Egyes keresztyén 
gyülekezetekben már a II. században kialakulnak 
a karácsonyi liturgiák. Mithras, a győzhetetlen napis
ten kultusza kiszorítására Nagy Constantinus tette XII. 
25-ét Jézus (az igazi "NAP") születése napjává.

Karácsonyfa —  az ősi életfára utal. A karácsonyfa állítás szokása 
a XVII. században Németországból indult el. Egyes 
hagyomány szerint Luther Márton állított gyermekeinek 
először karácsonyfát Jézus (aki az igazi életet 
hozta) születése tiszteletére. Luther gyermekeinek 
írta a Mennyből jövök c. karácsonyi éneket. Az aján
dékozás eredetileg nem tartozott a karácsonyi ünnephez. 
C. A. Schwergeburth: Luther családjával karácsonyeste 
Wittenbergben, 1536-ban (XIX. sz-i festmény) 
Magyarországon a mólt század huszas éveiben találjuk 
a karácsonyfa-állítás első nyomait. Német hatásra 
Brunszvik Teréz, illetőleg más forrás szerint báró 
Podmaniczky Frigyes nemesúr édesanyja honosította 
meg ezt a szokást.

Gondolatok a karácsonyról

Amikor a keresztyénség karácsonykor a legnagyobb külsőségek 
között megült ünnepén évről-évre megemlékezik a gyermek Jézusról, 
így az üdvösségről, bármennyire láthatóról van szó, ugyanakkor mindig 
láthatatlan is marad. Az, aki csupán olyan üdvösségről akar tudni, 
amely csak látható, nem tudja felismerni a jászolbölcsőben az isteni 
gyermeket, mint ahogy nem ismeri fel a Keresztrefeszített istenségét 
és érthetetlen marad számára Isten minden cselekedetének paradox 
volta. Az üdvösség egy gyermek, és amikor felnőtt, keresztre feszítik. 
Csak az, aki meglátja az erőt az erőtlenség alatt, az egészet a töredék, 
a győzelmet a vereség,a dicsőséget a szenvedés, az ártatlanságot686



a vétek, a szentséget a bűn, az életet a halál alatt, csak az mond
hatja: látták szemeim üdvösségedet. (Paul Tillich)

Sokan vannak, akik amikor Krisztus szegénységéről hallanak, 
vádolják a betlehemi polgárokat vakságukért és hálátlanságukért.Azt 
hiszik, ha ók akkor Betlehemben lettek volna, akkor nagy szolgálatot 
tettek volna az Úrnak és édesanyjának.Azt azonban nem látják, hogy 
körülöttük hányán szorulnak segítségre.Ezeket menni hagyják. Ki az 
közülünk, aki körül nincsenek szegények, nyomorultak, betegek, tévely
gők.Miért nem gyakoroljuk ezek között a szeretetet. Hamis az a hit, 
hogy Krisztussal jót tettél volna, ha ezekkel nem azt teszed. Ha akkor 
régen Betlehemben lettél volna, éppen annyira nem törődtél volna 
Krisztussal, mint a többiek.

Amit nem tudtál kikutatni, éppen az tűnik szemed elé, amikor 
ezt a gyermeket látod anyja ölében. Emberré lett, aki egészen úgy 
született és élt, mint a többi. Ugyanaz a testalkata és életműködése, 
mint más emberfiának. Bizony, senkinek se ötlenék eszébe, hogy ez 
a teremtmény maga a Teremtő. (Luther Márton)

A szent éjszaka csodája az, hogy egy tehetetlen gyermek lett 
mindnyájunk segítője. (Friedrich von Bodelschwingh)

Isten
Két dolgot most már biztosan tudok. Az egyik, hogy rajtam kívül 

van valahol ő, aki tud róla, aki jobban tudja nálam, ki vagyok. A 
másik, hogy hiába keresem így —  hatalmasabb ő nálam, csak ő talál
hat meg engem —  vakon tapogatózva, ha mindketten keresgélünk, 
eltéveszthetjük egymást, elmegyünk egymás mellett. Egyikünknek csendben 
kell maradnia —  hadd legyek én az, a gyöngébb és fáradtabb. Várnom 
kell és figyelnem —  várnom és figyelnem türelemmel —  és csak 
mikor közelembe érzem tapogató kezét, szabad immár suttognom halkan: 
itt vagyok, itt vagyok, itt vagyok, én vagyok az —  lám, milyen 
egyszerű és világos lett minden, jaj, Istenem, én Istenem, én külön 
Istenem”. (Karinthy Frigyes)

A karácsonyi valóság tulajdonképpen nem volt szép. Nem volt 
szép a környezet, amelyben Jézus megszületett. Még kevésbé volt szép, 
hogy nem jutott neki más hely. Nem volt szép az ijedtség, amely a 
pásztorok arcvonását eltorzította, amikor az angyal villámfényszerű 
megjelenésénél a valósággal kellett szembenézniük. Páni félelmük 
megmutatta, hogy a valóság nem szép, —  félelmetes. Az azonban 
az igazságnak a kisebbik fele. A nagyobb igazság, hogy ez a nem-szép, 
ez a félelmetes valóság Istené. (Benczur László)
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Nincs nyomasztóbb, mint az élet kegyetlen törvényét szemlélni. 
Azt, hogy egymásból élünk; hogy felfaljuk egymást; azt, hogy a természet 
"rendje" egy éhségből és rettegésből felrakott, önmagában vérző gúlához 
hasonló.

És ebbe a kegyetlen rendbe "lépett be", megszületvén és. megteste
sülvén Isten Bárány, a mi Jézusunk, hogy a világ kegyetlen^ rendjét 
megváltsa. A "vérző gulán", mit se módosítva, gyökeresen megfordította 
annak jelentését. Nem tagadta, hogy "felfaljuk egymást". Azt mondta 
inkább, hogy mindannyian étel és táplálék vagyunk. Már itt, a világban, 
e "vérző gúlán" belül a kegyetlen tényeket a szeretet realitásává 
változtatta, amikor valódi ételként és valódi italként osztotta szét 
magát —  mindannyiunknak példát mutatva. —  Az első karácsony, 
a Fiúisten megtestesülése óta mindenek prédája helyett mindenek életévé, 
táplálékává lettünk, s tudjuk, hogy a természet rettenetes törvénye 
mögött valójában a szeretet örökös áldozása a végső realitás. (Pilinszky 
János)

Békére és szeretetre vágyunk és nincs sem bennünk, sem körülöttünk, 
sem béke, sem szeretet. Oe hogy is lenne, amikor önző szívünkben, 
ebben a zsúfolt fogadóban nincs hely a Gyermek számára. Nincs helye 
Jézusnak. Tele van ez a szív haszontalanságokkal, jövő-menőkkel, vásáros 
néppel, vásáros limlommal. Tele van felfuvalkodott, elterpeszkedett 
önmagunkkal. Ezért nem ünnep az ünnepünk, ezért nem öröm az örömünk.

Zsugori, önző, magát ünneplő embernek nincsen Karácsonya.
Aki kapni akar, hálát uzsorázni, annak elkerülhetetlen a csalódása. 

Aki azért vesz a férjének cigarettát, hogy az neki kölnit vegyen, 
aki azért díszíti a karácsonyfát, hogy a gyermekei imádják érte, 
annak üres marad a szíve és szomorú az ünnepe. Vagy fordítsuk meg. 
Ha szomorú az ünneped és üres a szíved az azért van. mert magadat 
akarod ünnepelni, nem azt, akinek születésnapja van. (Zs, Tüdős Klára)

Az angyali ének nem az emberek jóakaratáról, hanem Istennek 
az emberek felé forduló irgalmáról szól, amelyről az Ótestamentum 
gyakran a "jótetszés" kifejezéssel beszél. Isten könvörületessége 
az ember iránt békességet teremt az emoerek között a földön: ez az 
Üdvözítő születéséről szóló evangélium értelme. Ez az a nagy öröm, 
amely minden népé. (Dr. Prőhle Károly) 

Gondolatok az igehirdetésekhez

Szenteste 
Mal. 3,20a.

Az Eljövendő jövőjéből élő reménység új lehetőségekkel halmozza 
el a világot. Feltárja a jelen számára a cselekvés perspektíváit. 
A reménység tehát nem valami vigasztaló fénysugár a sötétté változott688



létben, hanem lehetővé teszi, hogy reálisan szemléljük és céltuda
tosan építsük saját életünket a remélt jövő szellemében. (J. Moltmann)

Az "igazságosság” a kiteljesedett békeállapot normája: ennek
a normának megfelelő magatartás, valamint maga az üdvösség, amely 
ennek a normának megvalósulásából adódik.

"Gyógyulás". Ugyancsak sokrétű fogalom, jelenti azt a nyugalmat, 
mely akkor lép fel, mikor a betegség alábbhagy és a fájdalom elmúlik: 
jelenti az ebből fakadó vigasztalást, valamint a megmentettség és 
védettség állapotát. Jó lenne mindezeket a kijelentéseket a maguk 
mélységében figyelembe venni. Isten ugyanis nem adja alább: Ő bennün
ket és az egész világot meg akarja gyógyítani, miközben érvényt szerez 
az Ő jó, életet adó és egyúttal életet védő, megtartó rendjének. 
Más útja nincs a gyógyulásnak. Az igazságosság és a gyógyulás végső
soron azonos tartalmúak.

Azok, akik úgy érzik, hogy Isten becsapta őket, mert hiányolják 
az ő igazságának kinyilvánítását, és azok,, akik csak névleg "isten
félők", valójában már rég a cinizmus állapotába süllyedtek, s meg 
fogják tapasztalni, hogy Isten kimondja utolsó szavát fölöttük is 
és az egész világ fölött. Ez akkor lesz majd, amikor egy olyan nap 
kel majd fel, amilyent a világ még soha nem látott. Érdemes tehát 
Istennek szolgálni, mert Ő minden ajándékát azért teremti, hogy nekünk 
adja majd azon a napon. (G. Voigt)

A zivatar után újra felragyog a nap azokra, akik Istent félik. 
A nap az üdvösség jelképes kifejezése. (...) A fényesen sugárzó nap
korongot gyakran ábrázolták szárnyakkal: szárnyain függ, vagyis suga
raiból ered az eljövendő üdvösségét adó felépülés, a minden külső 
és belső, jelenleg még égetően fájó seb begyógyulása. Ekkor dönti 
el majd túláradó öröm azokat, akik igazak az Úr előtt. (Artúr Weiser)

Malakiás számára az a bizonyos nap egyfelől borzalmas, másfelől 
azonban örömteli esemény, amely "betör" hozzánk és a kegyeseket megju
talmazza, az engedetleneket pedig ítéletre veti. A jövővel való ilyetén 
biztatás azonban nem lehet igazán meggyőző, mert a jelen kérdéseit 
megválaszolatlanul hagyja, a kételkedők számára pedig semmiféle bizo
nyítokot nem nyújt.

A keresztyén gyülekezet számára a jövő másképp jelenik meg, 
mint a próféta számára, különösen akkor, ha Krisztus küldetését való
ban komolyan vesszük. (...) A reménység számunkra azzal a Jézus Krisz
tussal van kapcsolatban, akiben a világ jövendője már betört közénk, 
betört e világ történelmének sajátos térségébe, a múlandóság biro689



dalmába. (...)
A reménységben élő ember természetesen teljes valóságában, bru

talitásában és égrekiáltó igazságtalanságaival együtt tapasztalja
meg a jelent. A világ tökéletessége még odébb van, de valóság lesz, 
ez a reménység igazi célja: mindez azonban csak a hit számára valóságos 
és nem a látás számára. A hit az emberért van; azért az emberért,
aki az Istentől elrugaszkodott, múlandó valóság részese. A hívő ember
tehát semmiképp nem a létezők legjobbika, neki is szüksége van a
megigazításra. Isten kegyelme nélkül képtelen létformájául választani 
a reménységet. (Jörg Bressau)

Nemcsak az első keresztyéneknek, hanem nekünk is nagyon fontos 
ez: bízni az Ö Igéjében! Karácsony ünnepének is ez a legfőbb értelme: 
a prófétai szó nem a levegőbe hangzó puszta jövendölés, hanem ígéret, 
Isten állja szavát. (Er ist unser Friede)

Karácsony 1. napja 
Ézs. 9,1-6

Az üzenet az eszchatológikus időszak kezdete és a Messiásnak, 
mint Isten földi képviselőjének az uralma. A középpontban Isten meg
váltó művének a meghirdetése áll. Őáltala kerül a sötétségben élő
nép a fényre, amikor a gyászt felváltja az öröm, a régi rosszat az
új élet. Ezzel együtt eltűnik minden ellenségeskedés és az örök 
béke győzedelmeskedik mindenféle háborúskodás felett. (...)

Felvetődik azonban a kérdés, hogy az ÓSZ mit is közöl egyálta
lán a Messiás alakjáról. A "Messiás" megjelölést nem alkalmazza rá,
mert valójában az a "felkent", aki éppen uralmon van. A Messiás így
nem jelenvalő és beavataott személyt jelent, hanem olyasvalakit, akit 
várnak és akiben reménykednek. (...) Ő az eszchatológikus üdvkor 
eljövendő királya, akit Isten küld és aki az Ő helyetteseként ural
kodik a földön. Uralmának lényege a békesség kiterjesztése a sok nyomo
rúság után, a boldogság és a testvériség helyreállása, ami nemcsak 
a zsidóság, hanem minden nép állandó vágya ősidőktől fogva mind a 
mai napig. (Georg Fohrer)

"Csodálatos Tanácsadó" —  Tanácstalanok vagyunk általában. 
Tanácstalanok a világ titkaival szemoen és az emberi együttélés problé
máival szemben is. Ő azonban a mi tanácstalanságunkat biztonsággá, 
gyarlóságunkat okossággá és emberi butaságainkat bölcsességgé változ
tathatja. Ez különleges okosság és rendkívüli bölcsesség. Nem oly 
módon tanulhatunk nála, mint amiképpen a régi romokra új városokat 
emelnek, vagy ahogyan gépet szerelünk össze; nem úgy, ahogyan ez 
a fáradttá vált fiatalságunk új utakat próbál kiépíteni a reménység690



felé; nem is úgy, ahogyan a politikusok igyekeznek elhessegetni az 
atomháború kísérteiét a szemünk elöl. Nem ilyen bölcsességet oktat. 
Krisztus odavezet minket, ahol ugyan nem értjük még az összes lehet
séges ismeretet, de ahol már magunkba zárhatjuk a mindent átfogó 
bölcsesség magját. Ez a bölcsesség-mag pedig nem más, mint az ember 
bűnének az ismerete és megvallása, valamint a hatalmas Isten szerete- 
tének és kegyelmének elfogadása. (Julius Schneider)

"Az uralom az ó vállán lesz" —  Először is azért, mert Krisztus 
magára vette bűneinket és elvitte a keresztre, és még ma is naponta 
hordozza összes vétkünket. Ebben nem hasonlít a világi hatalmasságok
ra, akik előszeretettel hordátják és vitetik magukat alattvalóikkal, 
az egész birodalommal. Ez a Király felemeli, hordozza és vezeti övéit. 
(...) Másodszor pedig azért veszi vállára az uralmat, hogy az a hit 
birodalma legyen. Mert csak őt követve láthatjuk meg öt, nem pedig 
szemtől szembe. Azért hordoz minket a hitben, hogy Őt magát ne lássuk, 
erejét azonban mégis érezzük. Azt az erőt, mellyel vezet, megvált, 
megsegít és megtart minket. (M. Luther)

... A gyermek így szól: "a nevem: Csodálatos". Megkérdezzük: 
"mit akarsz ezzel mondani?" A gyermek válaszol: "Azt, hogy mindennel 
fel kell hagynotok, amit elterveztetek és elképzeltetek. Vagy talán 
így képzeltétek el Isten hatalmát? Így, ahogy itt látjátok, egy szegé
nyes , ápolásra szoruló gyermek képében, egy jászolban?" —  Nem, 
nem így képzeltük el, de mit is kezdhetnénk egy ilyen messiással?" 
S a gyermek válasza: "Ez a nevem lényege, ez a Csodálatos: Én akarok 
kezdeni valamit veletek!" (H. Gollwitzer)

Az utolsó versben a próféta újra átveszi a szót Istentől. Mégegy- 
szer összefoglalja saját szavaival, amit eddig tolmácsolt, sőt, még 
egy lépéssel tovább is megy: találkozik ugyanis azzal az ellenvetés
sel, hogy ő csuoa emberi kívánság megvalósulásáról beszél. Ezért 
ezzel szemben hangsúlyozza, hogy mindez nem tőle származik, nem emberi 
döntésen alapul. (Otto Kaiser)

Karácsony 2. napja 
Ézs. 11,1-9

E sorok mai olvasója kettős kérdés elé kerül. Először is mai tudá
sunk alapján képtelenek vagyunk elképzelni egy olyan korszak elérkezé-691



sét, amilyen ebben az ÓSZ-i reménységben szerepel, amikor majd az 
orszlánok szalmát fognak enni. Inkább hallgatunk ismereteinkre, mert 
tudjuk, hogy az állatok világában kezdettől fogva farkastörvények 
uralkodtak, jóval az ember megjelenése előtt. (...) A "honnan jöttünk" 
és "hová megyünk" kérdése lényegében kifürkészhetetlen marad. Másrészt 
azonban épp ez a kifürkészhetetlenség indítja a gondolkodó embert 
arra, hogy rákérdezzen minden idők végső alapjára, a teremtő Istenre, 
aki nemcsak az eredetet tartja kezében, hanem az eljövendőt is. (...)

Ez a prófétai szó példája lehet annak, hogy az a jövendő, amit 
Isten a teremtett világnak készít, egészen más lesz, mint hétköznapi 
tapasztalataink világa.

A hívő ember számára Isten uralma a gyülekezetben valósul meg. 
Itt van máris jelen az üdvösség kora a meghirdetett Krisztus király
ságában. Emellett azonban a keresztyén gyülekezet mégis továbbra 
is várakozik az ÚSZ-i próféciák minden beteljesedésére, vagyis arra, 
hogy Isten hatalma és dicsősége az Ő Fiában minden ember számára 
nyilvánvaló legyen. Erről a jövendőről azonban egyetlen tanú sem 
beszélhet világos fogalmakkal és teljes érvényességgel, mert olyan 
valóságról van szó, amely elérkezésének módját senkisem ismeri. Ezért 
minden keresztyén jövővárás tiszta reménység, mely egyedül Isten 
ígéreteire, nem pedig emberi ismeretekre alapul. (Otto Kaiser)

Az Eljövendő Úr több és nagyobb lesz, mint bármely földi hatal
masság. Augustus császárt Vergilius a 4. Eclogában "az aranykor" 
megvalósítójaként mutatja be. A karácsonyi evangélium ezzel szemben 
rávezet minket arra, hogy Jézus egyáltalán nem törekszik Augusztusszal 
vagy más koronázott fejedelmekkel való versengésre. —  Ézsaiás 
persze a Messiást kétségkívül királyi fejedelemnek gondolta. Valójá
ban azonban ez volt az a meghirdetett király, aki egy betlehemi is
tállóban született és élete nyomorúságos körülmények közt Jeruzsálem 
északnyugati kapujánál fejeződött be. Az elképzelés és a valóság 
közötti különbség sokkal radikálisabb, semmint azt Ézsaiás gyaníthatta 
volna. Mégis van egy pont a prófétánál, ami világossá teszi, hogy 
mennyire más lesz az Eljövendő, mint bárki más: a Messiásban a saját 
emberi lelkén kívül egy a mi értelmünk felett álló világból származó 
Lélek is munkálkodik, az istenismeret és istenfélelem Lelke. Pontosan 
ez az a Lélek, aki a mi szivünkből oly gyakran hiányzik, ezért alakít
juk állandóan olyan brutálisan és borzalmasan történelmünket. Pedig 
Isten Lelke mindarra képessé tehet, ami a számunkra elérhetetlen.

Ézsaiás próféta és az egész bibliai gondolkodás számára alapvető 
felfogás a teljes békességről nem más, mint a mi Istentől való elide
genedésünk és a Vele szembeni ellenségeskedésünk totális legyőzése. 
A mi Urunknak ebbe az elveszett világba való beleszületése a nagy 
megbékélés első lépcsőfoka. Aki pedig tudja, hogy Isten meg akarja 
teremteni ezt a békét, az minden vita és pártoskodás közepette is 
ennek a békességnek a hordozójává és cselekvőjévé válik életének 
minden területén. (Gottfried Vogit)

692



A prédikációnak békességet kell teremtenie. Erre azonban csak 
akkor képes, ha elmondjuk az Ige hallgatóinak, hogy miként tör be 
közénk ez a békesség.

a. ) A békére való nevelés először az érzékenységre és az érzel
mek kibontakoztatására vonatkozó útmutatás. Érzéketlenné vált és 
egymástól elhidegült világunkban ne mindig csak önmagunkkal vállal
junk szolidaritást, hanem mindenkivel, akinek szüksége van az igaz
ságosságra .

b.) A békességre való nevelés másodszor a bizalmatlanság, a 
kétkedés felkeltése. Az embereket emésztő vitás kérdések és a társa
dalom problémái csak úgy oldhatók meg, ha éget minket a rákérdezés 
vágya, ha merünk betekinteni az elkendőzött dolgok mögé és nem válunk 
a békétlenség kényelmes konzerválóivá.

c.) A harmadik lépés: rávezetés arra, hogy a világ rossz rendje 
megjavítható. (H. v. Hentings)

Karácsony utáni vasárnap
E zékiel 34,24-27

Amit Ezékiel próféta a száműzetés földjén homályosan látott, 
az ragyog fel előttünk karácsony ünnepe utáni vasárnap a maga szép
ségében.

Bár Ezékiel Dávidot említi, valójában ő is Jézusra gondol, hiszen 
az volt a reménységük, hogy az Eljövendő Dávid házából származik 
majd. —  Milyen világosan látja Ezékiel, hogy Aki majd eljön, az 
egyszerre lesz Király és Pásztor. Mert voltak már korábban is kirá
lyok és pásztorok, de egy személyben addig még soha nem olvadt össze 
ez a két tisztség. (...) Ma is élesen elkülönül e kettő. Egyfelől 
ott látjuk az erőhatalmakat, melyek az uralmat bármilyen áron fenn 
akarják tartani, még a zsarnokságtól sem riadnak vissza. Másfelől 
látunk pásztorokat, akiket a szeretet indít arra. hogy a másik emberrel 
törődjenek. Jézusban elég az erő ahhoz, hogy király legyen és elég 
a szeretet a pásztori szolgálat betöltéséhez, Ő pásztori módon király 
és királyi módon pásztor. És mégis, amikor ránézünk a karácsonyi 
Gyermekre, nagyon hajiunk arra, hogy Benne csak pásztort lássunk. 
Mert valóban nehéz a látszat ellenére hittel megragadni, hogy ez 
a kicsi Gyermek a Király.

Mi is történik ott, ahol ráköszönt az emberre az a nagy nap, 
amikor a Király eljön? Ott az emberek Isten parancsolatait megértik 
és cselekszik, ott nem lesz többé harc, ott természetes lesz mindenki 
számára, hogy egyetlen jó akarat van, az Isten akarata. És teljes 
meggyőződéssé érlelődik a felismerés, tégy ha a magunk akaratát csele
kednénk, abból csak baj származnék. Az a nap valóban békességet, 
örömöt hoz az embernek.

Szerencsétlen tényezők miatt mi abban a helyzetben vagyunk, 
hogy ha a gyülekezetben halljuk a békesség szót, azt másképp értjük, 
mintha valamilyen politikai gyűlésen hangzik el. Az egyház népe kizá
rólag lelki területre gondol, a világ pedig csak a törvényes rendre, 
az országhatárok biztonságára, megfelelő munkaalkalmakra és rendezett 
életre koncentrál. Isten azonban úgy érti a békességet, hogy az nem
csak lelki békesség, hanem abban benne van a beteg gyermek gyógyulása, 
a haláltól való félelem megszűnése, az őszi vetést védő hótakaró,693



és benne van az, hogy sokféle fajú, nemzetiségű ember végre megtalálja 
egymásban a testvért. (...) Amikor Ő eljön, akkor teljes lesz a békes
ség lélekben és külső körülményekben. Azon a napon együtt lesz Isten 
az emberrel. Milyen világosan látja a próféta, hogy azon múlik minden, 
hogy együtt vagyunk-e Istennel? Karácsonykor az kezdődött ..el, hogy 
mi az 0 jelenlétében élhetünk abban a bizonyosságban, hogy senki 
és semmi el nem szakíthat Tőle. (Balikó Zoltán)

A próféták igehirdetésében a szövetség erkölcsi és társadalmi 
követelményeivel szembeni hűség mellett találkozunk azzal a fölhí
vással, amely az Istennel való bensőséges, mély és személyes kapcsolat 
megteremtésére szólít. Hóseás, akit Jeremiás és Ezékiel is követ, 
bevezeti a hitvesi szeretet képét, hogy bemutassa a szövetségi viszonyt: 
Isten és a nép jegyesek. A népi tömegek meg nem értése arra kénysze- 
rítette Jeremiást és Ezékielt, hogy a messiási időkbe helyezzék a 
bensőséges vallásosság megvalósulását egy csoda által, amelyet Isten 
visz végbe. Az első (Jeremiás 31,31-34) leírja "az új szövetséget", 
amelyben Isten a törvényét az ember leikébe adja, és a szívébe írja. 
A második (Ezékiel 37,24-27) megtisztulásról is beszél, amelyet Isten 
visz végbe népe között. (Enrico Galbiati)

Ezékiel nagy látnok, akinek rendkívüli képzelete hitének szol
gálatában áll. Ezékiel ugyanakkor moralista is, és ezen túlmenően 
lelkigondozó is. (...) Az Isten dicsőségéről szóló látomásokban Ezé
kiel megbízást kapott, hogy előkészítse száműzetésben élő tesvéreit 
arra, hogy éljék hitüket a jeruzsálemi templom nélkül is. De a király 
nélküli életre is meg akarja tanítani őket. Hiszen a királyok, kevés 
kivétellel, méltatlan pásztorok voltak. Ezentúl egyedül Istent követve 
kell élniük, mert csak Ő , egyedül Ő az igazi Pásztor, népének igazi 
Vezetője, aki kezébe veszi majd népének sorsát és elküldi a Messiást, 
az igazi és jó Pásztort. —  Jóval később a Zsidókhoz írt levél 
is úgy beszél Jézusról, mint a juhok nagy Pásztoráról. (P. Thivollier)

Óév este 
Jn. 12,35-36

Jézus szavai után (34. v.) A NÉP LEGFŐBB KÉRDÉSE EZ: "Ki ez 
az Emberfia?" A hallgatók ugyanis úgy érzik, hogy Jézus valamit eltit
kol előlük. Miért nem beszél nyíltan, egyértelműen a Messiásról? 
Még most is, amikor csodatévőként, halott-feltámasztóként és épp 
ezért Izrael "királyaként" ünnepük, érzik a köztük és Jézus között 
fennálló szakadékot.

Pontosan ezért nem válaszolhat nekik dogmatikai tanításokkal, 
vagy egy, a Dán. 7-ről szóló prédikációval. Amíg alapvető ellenté694



tek állnak fenn, addig magyarázatokkal és megbeszélésekkel (vitatko
zásokkal) nem lehet előbbre jutni. Itt végeszakad a teológiai-egze- 
getikai kérdések idejének. Elérkezett a végső döntés órája és ez 
a döntés nem valamiféle nehéz probléma megmagyarázását jelenti vagy 
követi. Ez a döntés egyszerű, mégpedig azért, mert Jézus a világosság. 
A világosságot pedig félreérthetetlenül meg lehet látni és minden 
nehézség nélkül meg lehet különböztetni a sötétségtől. A döntés azt 
jelenti: oda kell állni a világosságra és benne haladni előre. Ezért 
nem megy bele Jézus a hallgatói által feltett kérdés megválaszolá
sába, hanem csak ennyit mond: "Még egy kis ideig közöttetek van a 
világosság. Addig járjatok a világosságban, amíg nálatok van, hogy 
a sötétség rátok ne boruljon".

Már késő van, már ütött az óra, de azért még egy kevés idő van 
a döntésre. Még egy kevés ideig közöttük marad Jézus. Még az utolsó 
pillanatban is el lehet nyerni az üdvösséget. A sötétség ugyanis még 
nem győzte le végérvényesen az áldozatait. Még van lehetőség a válto
zásra és változtatásra. (...)

Hinni a világosságban —  ez nem azt jelenti, hogy elismerjük 
a világosság jelenlétét és valódiságát, hanem azt, hogy megnyílunk 
előtte és átadjuk neki magunkat, hogy egészen átjárjon bennünket, 
és mi is világítani tudjunk. A világosság fiai olyan emberek, akik 
nemcsak tudnak vagy tanítanak valamit Jézus világosságáról, hanem 
feltőltődnek vele és minden ízüket átjárja ez a fény. Erre hívattak 
el és ez a lehetőség nyitva számunkra, ma este is. (Werner de Boer)

Pontosan a zsidóság reménységével és ezzel együtt az üdvösség 
korának elérkezésére vonatkozó mindenféle kívánsággal szemben arról 
van szó, hogy ne a jelenből vessük tekintetünket egy mitikus jövő 
felé, mely pusztán álmokra és áhítozó fantáziánk szüleményeire épül. 
Ezzel szemben sokkal inkább legyünk nyitottak a jelen pillanat számára, 
amelybe váratlanul belekiált a Kinyilatkoztató hangja. Ez most is, 
mint mindig, csupán múlandó alkalmat jelent, amit meg lehet és meg 
is kell ragadni. (Rudolf Bultmann)

Senki sem vonja kétségbe a nagy tragikus hősök tiszteletet pa
rancsoló nagyságát. Azonban az emberi heroizmus nem ad megoldást 
az élet kérdéseire, hanem sokkal inkább az emberi sors kilátástalan- 
ságát mutatja meg. Mivel pedig az embernek egész életében a reménység 
és a reménytelenség között kell hányódnia, kikerülhetetlenné válik 
számára a döntés: vagy lemondunk a rreménységről és ezáltal az értel
metlenségnek és kilátástalanságnak adunk teret az életünkben vagy 
új alapot és új tartalmat adunk életünknek a soha el nem múló remény
ség által. Ez utóbbi csak úgy lehetséges, hogy lehorgonyzunk Isten 
dimenziójában és biztos kezekben tudjuk életünket, odaátról, azaz 
Krisztus válik reménységünk forrásává.

A reménység embere messzebbre tekint a múlandó világ horizont695



jánál és látja az örökkévaló Isten fényét. A reménység emberének 
új élettartalma a meggyőződés: "Jézus Krisztus, egyedül Te vagy 
reménységünk világossága". (Walter Künneth)

Ki ez az Emberfia? Erre azonban már nem kapnak választ. (...) 
jézus maga sem vesztegeti az időt magyarázkodásra. Ellenben most, 
hogy az órája elérkezett, annál nagyobb nyomatékkai hangoztatja a 
felhívást, hogy higgyenek benne, mint a világ világosságában. Ez 
összefügg azzal is, hogy Ö nem ítélni jött a világot, hanem megmen
teni. (Gál Ferenc)

Újév napja 
Jn. 14,13-15

Jézus az Atyánál a legjobb helyen van ahhoz, hogy mindent meg
adjon tanítványainak, amire a szolgálatukhoz szükségük van. Kérhet
nek Tőle, Ő pedig segíteni fog nekik. Ez avatja a tanítványokat Isten 
cselekvő eszközeivé. Ha nem kérhetnének erőt, nem is tudnának csele
kedni. Ők a tevékenységüket éppúgy felülről kapják, mint ahogyan 
Jézus is az Atyától kapta : küldetését. A mi keresztyén cselekvésünk 
előfeltétele tehát az, hogy megtanuljunk imádkozni.

Arra, amit a tanítványok nem a saját nevükben kérnek, hanem 
mint Jézus követei az Ő szolgálatában szeretnének felhasználni, teljes 
bizonyossággal állíthatja: "meg fogom tenni". Így az ő tetteik Jézus 
tetteivé válnak, mint ahogyan Jézus tettei is az Atya tettei voltak.
A tanítványok imádsága és szolgálata így az Atya dicsőségére válik. 
(Adolf Schlatter)

Az imádságnak van egy jelentős előfeltétele: a tanítványoknak 
az "én nevemben" kell kérniök. Ez természetesen nem csupán Jézus nevének 
formai alkalmazására utal. Már Dániel is tudta (9,18). hogy az imád
ság nem a mi igazságunkra támaszkodik, hanem Isten irgalmasságát 
kell igénybe vennie. Ez. az isteni irgalmasság Jézusban jött közénk. 
Ez azt jelenti, hogy egyedül az Őbenne megnyilvánult isteni irgalmas
ságban érezhetjük megerősítve az imádságunkat. A bűnös ember csak 
Krisztus igazságának ünnepi ruhájába öltözve állhat Isten elé. (Werner 
de Boer)

Jézusnak semmi kétsége nem volt afelől, hogy az ember könnyen 
belesodródhat a helytelen imádkozás veszélyébe. Az imádság nem arra696



való,. hogy egyéni kívánságainkat és elvárásainkat felsorakoztassuk 
Isten előtt azzal, hogy lehetőleg mielőbb teljesítse azokat. Isten 
nem a mi jobbkezünk, sem a szolgánk. Ő az Úr, az Atya. Hogy Jézus 
megóvja tanítványait a helytelen imádkozástól, azt javasolja nekik, 
hogy az Ő nevében imádkozzanak. Aki Jézus nevében imádkozik, az imád
kozik helyesen, vagyis úgy, ahogyan maga Jézus is imádkozna tanít
ványai helyében. Az ilyen imádságban Isten Országáról, az Atya dicső
ségéről van szó. Mindez Isten akarata és egyéni műve. Aki tehát ezekért 
imádkozik, az az ő akaratának megfelelő dolgot kér. Ez az imádság 
pedig meghallgatásra talál.

Jézus ezt saját tapasztalatából tudja. Ő maga is minden imádságában 
átadta magát az Atya akaratának, még akkor is, amikor ez nehéznek 
tűnt. De csak ezért talált meghallgatásra, ezért válthatta meg az 
emberiséget és válhatott győztessé. Ezért imádkozzunk az Ő nevében! 
Az Ő neve olyan, mint egy titkos jelszó, mint egy kulcs, amely megnyit
ja előttünk Isten szerető szívének ajtaját. (Ernst Senf)

Az imádság nem csupán szavak egymás utáni kimondása, hanem egy 
magatartásforma, mely az egész keresztyén életet áthatja és amelynek 
alapja az Istenbe vetett bizalom, az oltalom megtapasztalása Isten
nél. (...)

Természetünknél fogva legtöbbször csak a saját dolgaink foglalkoz
tatnak minket és az imádság alkalmával is szeretnénk Istent kegyes 
vagy éppen nagyon is evilági kívánságaink kielégítésére eszközül 
felhasználni. Amikor mi szólalunk meg először, akkor mindig van valami 
elképzelésünk és tervünk, s arra szeretnénk rávenni Istent, hogy 
cselekedjék értünk. Ezért fontos, hogy megtanuljuk: életünkben Isten 
szól először. A helyes imádság pedig a válasz. Ha az imádságunkat 
úgy fogjuk fel, mint egy választ Isten Igéjére, amelyből az Ő akarata 
hangzik felénk, akkor imádságunk egy egészen új funkciót nyer, amely 
kivezet minkét önző természetünk útvesztőiből, és segítségünkre lesz 
abban, hogy teljesen Isten akarata szerint rendezzük életünk dolgait. 
(Aufschlüsse)
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