
LELKIPÁSZTOR

EVANGÉLIKUS
LELKÉSZI
SZAKFOLYÓIRAT

63. évf. III. sz. 
1988. március



Tartalomjegyzék
Lelkipásztor, 1988. március hó

Egyházunk útján
Egyház a nagyvilágban
(Dr. Georg Sauer —  Ford.: D. Dr. Prőhle Károly) .............  129

Tanulmányok
A veszélyeztett teremtés
(Dr. Geiko Müller-Fahrenholz— Ford.: Bodrog Miklós) ........  134
A házasságra felkészítés gyakorlati tapasztalatai
(Lászlóné Házi Magdolna) ......................................  142
Népegyház és Hitvalló Egyház
(D . D. Albert Greiner —  Ford.: Groó Gyula) ................... 159
Mária népi kegyessége Magyarországon
(Jürgen Jeziorowski — Ford.: Nagy Edina) ..................... 164

Az igehirdető műhelyéből
Nagyszombat (Asbóth László) ...................................  166
Húsvét utáni 1. vasárnap (Ribár János) ........................  168
Húsvét utáni 2. vasárnap (Tamásy Tamás) ........................ 171
Húsvét utáni 3. vasárnap (Sándor Frigyes) .....................  173
Húsvét utáni 4. vasárnap (Balikó Zoltán) ......................  176
Gondolatok az igehirdetéshez (Győr Sándor —  Zügn Tamás) .....  178
Teológiánk és áldozatkészségünk összefügg (Ittzés János) .....  185

LELKIPÁSZTOR
Felelős szerkesztő és kiadó: Dr. Nagy István 

A szerkesztés munkájában a szerkesztő bizottság vesz részt. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 1088 Budapest VIII., Puskin u. 12.

Tel.: 142-074 Eng. sz.: EL/11/1976 
Készült az Evangélikus Teológiai Akadémia ofszet gépén.

Eng. sz.: 4335 Felelős: Dr. Nagy István 
Előfizetés havi 42.- forint, fél évre 250.- forint, egy évre 500.- forint.

ISSN 0133-2821

A címlapon: Keresztrefeszítés 
A metzi evangeliárum elefántcsont kötéstáblája 

10. sz. Párizs, Bibliotheque Nationale



Egyházunk útján

Egyház a nagyvilágban
(Mítosz és racionalitás)

Visszatekintés a VI. Európai Teológus-Kongresszusra

Öt napi kemény munka után, 1987. szeptember 25-én ért véget 
Bécsben a VI. Európai Teológus-Kongresszus. Az előadásokban és hoz
zászólásokban megnyilatkozott sokféle vélemény hatása alatt önkénte
lenül is felmerül az a kérdés, hogy mi az eredménye egy ilyen vál
lalkozásnak. Mintegy 400 résztvevőre gondolva, nem könnyű valami
lyen átfogó véleményt nyilvánítani erre a kérdésre, minthogy a meg
nyilatkozások nagyon eltérők voltak.

Optimistáktól olyan eredményekről lehetett hallani, amelyek 
szerint a teológia körében most újra lehet mítoszról beszélni anél
kül, hogy azt teológiailag azonnal komolytalannak tekintenék. Több
ször lehetett hallani azt a nézetet, hogy a mítosz és a mitikus be
széd ismét szalonképes lett. Mások abban látták az eredményt, hogy 
a tudomány körében kikerülhetetlennek érezték a mítosz fogalmának 
pontosabb terminológiai meghatározását. A kongresszuson valóban több
féleképpen beszéltek mítoszról és mítoszokról, mitikus gondolkodás
ról és a mítosz tartalmának konkrét kiformálásáról. Kevésbé lelkes 
résztvevők felpanaszolták a főreferátumokban megnyilatkozott kie
gyenlítetlen ellentéteket. Mindvégig nyitva maradtnak érezték a mítosz 
és a racionalitás kérdését. Így például eltérő nézőpontok voltak meg
figyelhetők Kurt Hübner és Wolfhart Pannenberg fejtegetései között, 
aminthogy az Ó- és Újtestámentum mitikus világára vonatkozó előter
jesztések is eltérő módon voltak súlypontosítva. jellemző az is, 
hogy az újtestámentumi referátum az ótestámentumi és vallástörténeti 
referátum elé került a programban.

Mi is történt tehát a "Mítosz és racionalitás" nagy tematikája 
címén? Mindenekelőtt arra szeretnék utalni, hogy a témát hónapok 
közös munkájával dolgozta ki a Tudományos Teológiai Társaság, élén 
elnökével, Or.H. H. Schmid professzorral, és a bécsi Evangélikus 
Teológiai Fakultás, élén megbízottjával, Dr. Alfréd Raddatz profesz- 
szorral. Hogy a témaválasztás szerencsés volt, azt újra meg újra 
hangsúlyozták a kongresszuson. Egy olyan korban, amely egy újabb 
ezredfordulóra készül, könnyen hajol az emberek gondolkodása olyan
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képzetek felé, amelyek szoros kapcsolatban állnak az irracionális
sal, az eljövendővel, sőt a mitikussal is.

Szándékosság nélkül emlékeztettek a kongresszuson arra, hogy 
a frankfurti könyvvásár megnyitásakor Umberto Eco, a szemiotika bolog
nai professzora ("A rózsa neve") "Az irracionális tegnap és ma" té
máról tartott előadást, és arról szólt, hogy "az irracionális megha
tározása változó és ellentétes". Ezt persze ugyanígy el lehetne mon
dani a mitikus fogalmáról is. Eco legalább egy biztos alapot keresve 
ezt mondja: "A racionalitás görög-latin modelljéből kiindulva egyelőre 
óvatosan talán 'irracionálisként' definiálhatjuk mindazt, ami e ket
tős norma által kultúránk kezdete óta megvont határokhoz képest elté
rőnek tűnik. Azt kell tehát kérdeznünk, hogy mi volt az irracioná
lis 'tegnap', hogy megértsük, mi az, ami irracionális 'ma'." A to
vábbiakban a gnózis értelmét fejtegeti, amelyben szerinte az ember 
az irracionálissal keres kapcsolatot. Eco jól tudja, hogy ez nem 
jelent titkos tudományt, hiszen "gnosztikus elemekről beszéltek a 
marxizmusban, sőt a leninizmusban is, utalva arra az elméletre, hogy 
a párt mint a lándza hegye, mint a kiválasztottak csapata birtoká
ban van a megismerés kulcsának, és következésképpen a megváltás kul
csának". Érdekes, hogy a "Die Presse" 1987. október 17/18—i szá
mában Eco cikkéhez ugyanazt az illusztrációt választották, amelyet 
már korábban a VI. Európai Teológus-Kongresszus meghívójának címlap
jára is reprodukáltak, mégpedig Mózes első könyvének 3. fejezetéből 
azt a jelenetet, amikor az első ember szakít a "tudás" fájáról.

Mint egy másik hangra, utalunk Johannes Gasser, a svájci frei- 
burgi egyetem filozófiai antropológus docensének cikkére, amely "Mí
tosz és valóság" címen jelent meg a "Mensch —  Natur —  Gesellschaft" 
című folyóirat 1987. évi 1. számában. Próbálja megmagyarázni, "miért 
kapcsolta ki a mitikust a mai kor a mindennapiból", és újra meg újra 
hangsúlyozza, hogy a mítosz "az embert a maga egészében" érinti: 
"A mítosz az emberi szellemnek az a képessége, hogy önmagán és saját 
határain túl lépjen. Az ember nem fogadja el sem a puszta tapasz- 
talatiság egyoldalúságát, sem a tiszta szellemiség egy-dimenzionali- 
tását".

Ha ezek után az előadások tartalmáról szólunk, akkor ez nem 
jelenti azt, hogy egyenként ismertetjük tartalmukat. Az előadások 
rövidesen egy kötetben jelennek meg a Vandenhoeck & Ruprecht kia
dónál. Egészben véve úgy tűnik, hogy a kongresszuson egy bizonyos 
tendencia volt megfigyelhető a vallástörténettől a teológiai meg
állapítások felé. Ez nem jelenti azt, hogy kezdetben csak vallás- 
történeti kijelentések hangzottak el, és végül, mintegy a célnál 
csak teológiai értékelésekről lett volna szó. Sokkal inkább el kell 
ismerni, hogy minden referens tudatában volt ennek a tendenciának, 
és mindenki a maga sajátos nézőpontjából ebbe az irányba tartott. 
Ezt ki lehetne mutatni a három altémán, amelyeket viszonylag önkénye
sen választottak, és amelyeknek számát szaporítani is lehetne.

Első problémaként említem a kezdet és a vég, az ősidő és a végső 
idő viszonyát. Gerhard Oberhammer (témája: "Mítosz —  honnan és mi 
végre?") sokat tudott mondani a mítosz létértelmező funkciójáról, 
amelynek jelentősége van a mítosz recitálója számára, de ugyanakkor
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előre is mutat a várt és a mítoszban kiformált végső időre is. Egészen 
hangsúlyosan vetette fel ezt a gondolatot Pannenberg (témája: "A
mítosz világot értelmező szerepe és a keresztyén kinyilatkoztatás- 
hit") a kongresszus végén, és rámutatott arra, hogy a keresztyén 
elképzelés szerint az ősidő és a végső idő között van bizonyos hason
lóság, de a végső időre egyúttal az újjáteremtést és a meglévő felül- 
múlását is várja.

Másodsorban kívánok szólni arról, hogy a mítosz állítólagos 
elkötelezettlenségével szemben annak a mára érvényes kijelentés-tar
talmát kell felismerni. Hans Weber (témája: "A logosz mítosza: Jn 
1. Gondolatok a mitológiátlanítás tárgyi problematikájáról") más 
referensekhez hasonlóan erősen bírálta a mítosz szokásos meghatáro
zását, amely szerint az a múltra vonatkozik, és Pannenberggel egye
zően felhívta a figyelmet arra a feladatra, hogy bizonyítani kell 
a mitikus gondolkodás mai jelentőségét is. Pannenberg még arról is 
tudott beszélni, hogy a mai igehirdetés javára válnék egy erősebb 
mitikus képszerúség a csupasz moralizmussal szemben.

Harmadik helyen szeretném kiemelni: minden referens meg volt 
győződve arról, hogy a 20. századi ember életében és gondolkodásában 
is —  sőt éppen ebben —  elkerülhetetlen a mitikus dimenzió. Ebben 
bizonyára Oberhammer ment legmesszebbre, amikor előadása vége felé 
ezt mondta: "A honnan és mi végre kettős kérdésével megkíséreltük
kimutatni, hogy a mítosz az emberi szellem szükségszerű lételeme."

Ilyen rendszeres jellegű megfontolások után most már mégis utal
nunk kell röviden az egyes előadások sajátos tematikájára.

Az ünnepi megnyitó esten nemcsak Ceccini érsek, apostoli nuncius, 
P. Dr. Hans Hermann Goör bécsi érsek és D. Dieter Knall püspök, az 
Evangélikus Főtanácsának elnöke jelent meg, hanem Dr. Hans Tuppy 
egyetemi professzor, szövetségi tudomány- és kutatásügyi miniszter 
is, aki vállalta a kongresszus védnökségét és a megnyitó beszédet.
Valamennyien hangsúlyozták ennek a kongresszusnak mint ökumenikus 
eseménynek jelentőségét és a téma aktualitását. Ezután Dr. Gerhard 
Oberhammer professzor "Mítosz honnan és mi végre?" címen tartott 
bevezető előadásában tudományos érdeklődésének megfeleően az indiai 
mitológiát vonta be elméleti megfontolásaiba. Előadásának különös
értéke az, hogy állandóan figyelmeztetett a terminológiai tisztá
zásra és a mítosz sajátos kifejezésmódjára. Külön érdeme az, hogy 
megmutatta, mennyire komolyan kell venni és mennyire nélkülözhetet
lennek kell tekinteni a teológiában a mítosz ilyen szemléletét. Sze
rinte a mítosz mindig újra történik recitálása közben, és azzal bizo
nyítja időfölötti jelentőségét, hogy mindig aktualizálásra ösztönöz.

Dr. Kurt Hübner professzor, kiéli filozófus, aki újabban publi
kálta a témára vonatkozó munkálatait ("Die Wahrheit des Mythos", 
München, 1985) előadását "A mítosz, a logosz és a sajátosan vallá
sos —  a keresztyén hit három vallásos eleme" címen tartotta meg. 
Ragyogó okfejtéssel tárgyalta ezt a három témakört, és igazi kutatónak 
mutatkozott abban, hogy a filozófiából kiindulva mindig hangsúlyozta 
a vallásos kijelentés sajátosságát. Levezetéseinek lényeges pontja 
volt az utalás a keresztyén hit szentháromsági megalapozottságának
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különlegességére, amelyben e három altéma lényeges kijelentései ta
lálkoznak és érvényesnek bizonyulnak. Hangsúlyozottan kiemeljük, 
hogy Hübnernél a sajátosan vallásos elem közvetlenül kapcsolódik 
az ó- és újtestámentumi fogalmakhoz.

A következő napon Hans Weder zürichi újtestámentumi professzor 
tartott előadást "A logosz mítosza: Jn 1. Gondolatok a mitológiát- 
lanítás tárgyi problematikájáról" címen. Egészen nyitottnak mutat
kozott a mítosz ügye iránt, amely nélkül szerinte Jn 1 állítása el
képzelhetetlen volna. Óvott a "rideg mitológiátlanítástől" és a mí
tosz teológiai hasznosítását szorgalmazta. Előadása bevezetésében 
hatásosan idézte Goethe szavait a Faust-bői: "Meg van íra: Kezdetben 
van az ige..." (lm Anfang steht das Wort...), és azzal az állítással 
fejezte be, hogy a racionalitásnak önmagához hűnek kell maradnia, 
vagyis nem becsülheti elég nagyra az igét. Emellett azonban nem sza
bad megfeledkezni a logosz mítoszáról, "mert az őrzi meg az emléke
zést Isten beszédére és az érzékenységet a Mennynek a földiek éle
tét munkáló tevékenysége iránt". A következő napon Fritz Stolz tar
tott előadást "Mitikus viszonyulás a racionalitáshoz és racionális 
viszonyulás a mítoszhoz" címen. Egyaránt hivatkozott az antik görög
ségre és az Ótestámentumra. Mindkét kutatási terület felől nagy szak
értelemmel következtetett a mitikus gondolkodás ma is virulens jelen
tőségére mondván, hogy ahol hiányoznak az igazi mitikus elemek, ott 
kéretlenül jelentkeznek idegen mitikus elemek.

Pannenberg professzornak "A mítosz világot értelmező funkciója 
és a keresztyén kinyilatkoztatás-hit" című összefoglaló előadásában 
már reflektálhatott a kongresszuson elhangzott sok véleményre. Kö
zéppontba állította Isten ótestámentumi és újtestámentumi kinyilat- 
koztatási eseményeit, és a bibliai időbeli gondolkodásmód értelmé
ben a történelmet jelölte meg mint Isten epifániájának helyét. Ezzel 
kétségtelenül összefügg a mitikus kijelentésmód egy bizonyos relati- 
vizálása is, amit Pannenberg szerint még pontosabban kellene körvona
lazni, hogy használhatatlanná ne váljék.

A főelőadások után mindig jól előkészített és szakértők rész
vételével lefolytatott megbeszéléseken a különböző szaktudományok 
felől közelítették meg a referátumok tartalmát. Kitűnt, hogy a re
ferensek lényeges állításait tovább lehetett pontosítani, miután 
kritikus ellenkérdéseket vetettek fel. Így például Hübner előadásá
val kapcsolatban kiemelték a teológiai szempontokat, Weder előadása 
után felvetették a módszerelmélet kérdését, és a Pannenberg előadá
sát követő záró megbeszélésen arra figyelmeztettek, hogy már most 
a kongresszus témáját kérdésként kell a résztvevők felé fordítani. 
Schmid hangsúlyozottan erre utalt záró szavában.

Két délután szakcsoportokban folyt a munka. Itt is jórészt a 
kongresszus tematikájához kapcsolódtak. Az ótestámentumi szakcsoport, 
amelyben Siegfried Kreuzer külön referátumot is tartott, felhívták 
a figyelmet a dráma jelentőségére a mítosz megjelenítésében. Az egy
háztörténeti szakcsoportban különösen a képek világának mitikus-szim
bolikus tematikájával foglalkoztak. A rendszeres és gyakorlati szak
csoportban részkérdésekről és  ezeknek a mai teológiai állásfoglalások
ban való alkalmazásáról folytattak eszmecserét. A vallástudományi
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szakcsoport szintén a mítosszal és az ebből levonható következte
tésekkel foglalkozott. Eközben különös figyelemben részesült a sajtó
ban is H. Bürkli referátuma, aki közvetlenül a kongresszus előtt 
jelentette be áttérését a római katolikus egyházba.

Nem maradhat említés nélkül, hogy minden nap programja jól lá
togatott áhítattal kezdődött. Ezekben szintén felvették a kongresz- 
szus problematikáját, —  különösen meglepő módon Peter Karner szu
perintendens, aki a Pegazus-mítoszt tette elmélkedésének alapjává.

Sok belföldi és külföldi sajtóorgánum méltatta a Bécsben, Sieg- 
mund Freud városában tartott kongresszust. Bécset még mint a mítosz 
városát is emlegették. Jellemzésül K. A. Odinnak, a Frankfurter All- 
gemeine Zeitung-ban megjelent cikkét lehetne említeni. A lap frank
furti kiadásában "A protestáns egyház felfedezi a mítoszt" címen 
a mítosz legyőzéséről szól, ami szerinte akkor történt, amikor Boni- 
fáciusz a germánok megtérítése során kidöntötte a Donar-tölgyet 
("Donareiche"). A lap bécsi kiadása viszont "Protestánsok felfede
zik a mítoszt" címen már a Duna-tölgy ("Donaueiche"!) kidöntéséről 
tudósít. A Neue Züricher Zeitung érthető módon a zürichi munkatárs 
előadását állította homloktérbe. A bécsi "Die Presse" pedig, amelyet 
elismerésre méltó módon Pia Maria Plechl szokott képviselni, kiemeli 
a kongresszus szellemtörténeti ökumenikus eredményességét.

A következő kongresszus az NDK Evangélikus Egyházainak Szövet
sége meghívására 1990-ben lesz Drezdában. Reméljük, hogy akkor is 
hálával tekinthetünk Arra, aki mindazoknak, akik északról és délről, 
keletről és nyugatról összejönnek, megadja a lehetőséget arra, hogy 
együtt legyenek, hogy elgondolkodjanak és kérdezzenek, hogy elfogad
janak és kritizáljanak, de megbeszéléseik középpontjában tartsák 
a megtapasztalható létet —  vagy talán az elszenvedett nemlétet, 
a remélt közelséget —  vagy talán a keserű távolságot, a vigaszta- 

 ló jelenlétet —  vagy talán a félelmetes távollétet, a személyes 
 kinyilatkoztatást —  vagy talán a kétségbeejtő elrejtettséget, a 

látható alkotásokat —  vagy talán a láthatatlan gondolatokat, a Jé
zusban megfogható —  vagy talán megfoghatatlan alakját Istennek.

Ford.: Prőhle Károly
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Tanulmányok

A veszélyeztetett teremtés 
-  a Teremtő dicsérete-

Dr. Geiko Müller-Fahrenholz, az Evangelische Akademie 
igazgatója előadása Bad Segebergben, 1988. jan. 14-én 

a Martin-Luther-Bund (Luther Márton Szövetség) konferenciáján

Témám végén kissé sután ható kérdőjel áll. Ugyan mi kérdéses 
itt? Az, hogy egymás mellé került a dicséret és a veszélyeztetettség? 
Vagy talán arról van szó, hogy nemigen tudjuk, miképp is kell dicsér
nünk Teremtőnket, illetve hogyan viszonylik az ilyen dicséret teoló
giai elmélkedésünkhöz?

Engedjék meg tehát, hogy erre a meggondolandó kérdőjelre olyan 
bevezetéssel válaszoljak, amely teológiai referátumban nem szokásos: 
kép-meditációval.

Az olaszországi Liguria Albenga helységének baptisztériumában 
látható az a mozaik, amelyet most megmutatok Önöknek. Az 5. század 
derekán készült.

Közepét a három körben kiterjedő khi-ró Krisztus-monogram képezi. 
Szintén háromszor jelenik meg a János Jelenéseiből ismert alfa és 
ómega (1,8): "én vagyok az alfa és az ómega, a kezdet és a vég, így 
szól az Úr Isten, aki volt, aki van, és aki eljövendő, a Mindenható." 
A háromszorosra bővülő kört tizenkét galamb övezi, a Lelket, s az 
apostolok és szentek számát jelképezve.

Ez a mozaik oly sűrítetten jeleníti meg hitünk magvát, hogy 
az párját ritkítja. Mintegy absztrakt alakban találkozunk az üdv 
misztériumával, mely Krisztusban az egész világnak szól.

Hogyan jön létre ez a találkozás?
Úgy rémlik nekem: voltaképpen nem volna szabad egyszerűen csak 

ülnünk ez előtt a mozaik előtt. Ha úgy képzelnénk el, hogy a kereszte
lőkápolna kupoláját ékesíti fölöttünk, akkor háton fekve s védtelenül 
kitárulva kellene belerévülnünk az üdvösségnek ebbe a képébe. Ezzel 
azt akarom mondani: a megfelelő gesztus nem a tartózkodó, műértő 
szemlélés, hanem a fölfelé tekintő szem, a kiterjesztett kéz, az 
imádás, a dicsőítés, a doxológia beszédes mozdulata való ehhez.

Így a 36. zsoltár szavai tolulnak fel bennünk: "Uram, szerete
ted az égig ér, hűséged a fellegekig", vagy a 139. zsoltár kezdete: 
"Uram, te megvizsgálsz, és ismersz engem".

Orthodox teológusoktól —  de Edmund Schlinktől is —  megtanultam, 
hogy a hívő ember első, őseredeti és legodavalóbb válasza a nekünk 
Kinyilatkoztatott üdvre a dicséret, s annak mintegy hátoldalaként
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saját méltatlanságunk felismerése: "Eredj el tőlem, Uram, mert én
bűnös ember vagyok".

Ez legyen hát első megnyilatkozásunk, ha teológiai módon gondol
kozunk el önmagunkon és világunkon: a dicsőítés, minthogy méltatlan
ságunk szorongat, lefegyverez viszont Isten mindenhatósága, mely 
Krisztusban a szeretet mindenhatóságaként tárul elénk.

(Ne szűnjünk meg azért imádkozni, hogy a halál révén állva is 
ez legyen utolsó szavunk.)

A misztérium imádatából, Isten dicsőítéséből születik a teológia. 
Ez explikatív beszéd, tanúskodó kifejtés, mely mindig a credo-ban 
gyökeredzik, s mentes minden apriori bizonyítástól és megalapozástól.

1. rész: A világ mint teremtés
Nos, ez mindarra érvényes, amit teremtésteológiailag kijelent

hetünk.
Mit teszünk, ha Istent "Teremtő"-nek, a világot, a kozmoszt 

pedig "teremtés"-nek valljuk és nevezzük?
Meglehet, hogy az általános szóhasználatban megkülönböztetés 

nélkül emlegetnek "természetet", "univerzumot" és "teremtést", ám 
ezek mégsem csereberélhető fogalmak. Messzemenő jelentőségű, merész 
döntés, ha teremtésnek nevezzük a bennünket körülvevő jelenségeket, 
az atommagot éppúgy, mint a puszta homokját, az óceán vízsivatagját 
vagy mérhetetlen távolok galaxisainak fénysugarát, de önmagunkat 
is, testestől-lélkestől, érzékeink és agyunk összes megmagyarázha
tatlan rejtélyével és csodájával együtt, ilyenre kigondoltnak, így 
alkotottnak, ilyenre teremtettnek valljuk.

Ha tehát minden teremtetett, akkor áldást is nyert minden, akkor 
mindenben sejtelmes méltóság honol.

Hanem akkor ebből nemcsak az következik, hogy ilyen teremtői 
hatalom láttán elámul az emberi elme, hanem az is, hogy ennek a világ
nak minden jelenségét mélységes tisztelettel és alázatos elragadta- 
tottsággal kell szemlélnünk.

\  "Az élet iránti áhítatos tisztelet" —  Schweitzer Albert híres
megfogalmazása —  tehát első renden nem etikai posztulátum, hanem 
doxológiai kijelentés, csakhogy akkor, amint majd rá kell még mutatnunk, 
a világ értelmezése és etikánk számára is mértéktartó jelentőségű.

Egészen más a viszonyulásunk, ha önmagunkat s az általunk érzékel
hető világot dolgokként, kartéziánus értelemben vett tárgyakként, 
mint puszta "természetet" szemléljük. Akkor ilyen vagy amolyan termé
szettudományos elméletet fejlesztünk ki a világ keletkezésére nézve, 
akkor jelenségeit racionális kutatásnak és gyakorlati értékesítésnek 
vetjük alá. Akkor testünkből teljesítménygép lesz, a föld kincseiből 
pedig nyersanyag. A minden teremtmény számára alkotott közösségből, 
amelynek az ember is csupán egy része, uralmi és kizsákmányoló viszo
nyulás lesz.

Gerhaüd Liadtke a "teremtés és természet" viszonylatában emleget
te —  André Dumas-t követve —  azt a feltűnő folyamatot, amely bármi 
másnál jellemzőbben ütötte rá bélyegét a nyugati modernségre, főként 
a 19. századi, különösképpen pedig a 20. századi fejlődésre. "A terem
tésnek gyakorlatilag már nem lenne szabad, hogy köze legyen az újkori 
természettudományhoz (a Descartes-i rés extensa területéhez). "Teremtés" 
és "természet" között finoman-tisztán különbséget tettek. A "teremtés" 
az üdvtörténet interpretációs dátuma-adata volt, a teremtés és természet 
közötti összefüggést már nem okvetlen kellett átgondolni, amint Karl
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Barth kifejezetten hangsúlyozta teremtés-tanának előszavában." (Liedtke, 
6k) Ott Barth, mint ismeretes, a teremtés és szövetség viszonyát 
állítja középpontba.

"A természet nélküli teremtés" formulája nem csupán azt a folya
matot jelöli meg, amelyben elidegenedik egymástól egyrészt a teológia, 
másrészt a természettudomány s a technika. Itt korántsem csak valami
féle tudományelméleti problémáról van szó, hanem arról a korszakalkotó, 
"gáttalan kizsákmányoló és rendelkező erőszaktételről, amelyet az 
ember a földdel szemben elkövet, s amely kisugárzik a politikába, 
gazdaságba, s kiváltképp az ökológiába." (Liedtke, i.m. 7) Csak mosta
nában kezdünk rádöbbeni a fokozódó környezeti krízisek hatására, 
hogy valójában milyen masszív és átfogó ez a támadás az élet szövedéke 
ellen. Meghökkent természettudósok lettek korunk vészprófétái, miután 
az egyházak elmulasztottak hitet tenni arról, aminek hirdetését már 
a niceai hitvallás elrendelte. Nem tudjuk, hogy a kövült égethető 
anyagok világszerte fokozódó elégetése klimatológiai károkkal fenye
get-e, vagy ezek a bajok már be is következtek. Nem tudjuk, hogy 
elkerülhetők-e a máris meglevő nukleáris fegyverekből és magreaktorok
ból eredő, háború, terrorizmus vagy "emberi hiba" miatt esetleg bekö
vetkező láncreakciók, amelyek megsemmisíthetnek minden életet (aminek 
az emberi lét csak egy töredéke). Azt sem tudjuk, hogy növények, 
állatok vagy emberek genetikus kódjának manipulációja nem vezet-e 
majd olyan chimérák képződéséhez, amilyeneket az ökológiai rendszer 
egyáltalán nem tud elviselni.

Ezek az utalások olyan tárgyi veszedelmekre mutatnak rá, amelyekre 
nincs precedens, s arra kényszerítenek minket, különböző egyházak 
tagjait, hogy önkritikusan gondolkozzunk el: hogyan járulhatnánk
hozzá a veszélyek hatástalanításához, az erőszaktétel csökkentéséhez, 
a megsebesített föld gyógyításához.

Ma azonban nem a teremtésért érzett felelősség újrafogalmazásá
nak etikai kérdését kívánom közelebbről vizsgálni, hanem annak teológiai 
oldalát tartom szem előtt. Ha ismét az ókeresztyén mozaikra gondolnak, 
a kozmikus üdvnek Krisztusban központosuló, trinitáriusan hangsúlyozott 
Lélek-övezte képét látják. Ezzel párhuzamosítható távlatok találha
tók a korai keresztyén hitvallásainkban. Ezek a bizonyságétételek 
segíthetnek visszanyernünk azt a látásmódot, amely a biblikus teljes
séget ragadja meg.

2, rész: Creatio continua
A keresztyének széles köreiben elterjedt az a félreértés, hogy 

a teremtés csupán a kezdet isteni aktusa. Így a kozmosz olyasfajta 
óra volna, amelyet a mindeható órásmester egyszer megcsinált, aztán 
viszont kiadott a kezéből, hogy most már egymaga járhasson tovább. 
Ez végzetes tévedés. Épp ellenkezőleg: azt kell kifejtenünk, hogy
Isten teremtése szüntelen alkotás, hogy lélekzetet sem vehetnénk, 
ha Isten elvenné tőlünk leheletét, RUACH-ját. a 104. zsoltárban (29-30) 
ezt olvassuk:

Ha elrejted orcádat, megrémülnek, 
ha elveszed lelkűket, kimúlnak, 
és ismét porrá lesznek.
Ha kiárasztod lelkedet,
új teremtmények keletkeznek,
és megújítod a termőföld felszínét.

Isten RUACH-ja —  így halljuk itt —  át- meg átjárja a világot.
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Ahol Isten megvonja élet-leheletét, ott bágyadtság és halódás lép 
színre. Enélkül a RUACH nélkül halálba hajlik az élet. Távollétében 
bénító rémület terpeszkedik el. Ahol viszont Isten RUACH-ja jön és 
kiárad, ott felébrednek a megfáradtak, és megújul a föld orcája.

Liedtke itt olyan szót "használ, amelyet első impulzusunkban 
talán ide nem illőnek, sőt illetlennek érzünk: Isten és a világ viszo
nyát a szájból szájba lélegeztetés képével érzékelteti. Azt mondja 
"Így megy tovább isten a világgal, amennyiben vele lélegzik, amennyi
ben az Ó ki- és belégzési ritmusában él." (I.m. 14)

Meglehet: nem tűnik illedelmesnek az a közvetlen közelség, amelyet 
a szájból szájba lélegeztetés megjelenít, jócskán elterjedt begörcsö- 
lődöttségünkben nehezünkre esik kibírnunk azt a képzettársítást, 
hogy ez a folyamat bizony valamelyest a csókolózáshoz kapcsolódik, 
vagyis a szerelemhez és megtermékenyítéshez. Mindazonáltal Adám élet- 
rehívásakor az isteni cselekvés Gén 2,7-ben nincs messze ettől a 
képtől. Az ott is megpendített testi intimitás útjából mi örömest 
kitérünk. Csakhogy ezzel érzéketlenné leszünk a szeretetnek az iránt 
a szenvedélyessége iránt, amelyet Isten a teremtéssel szemben táplál, 
amely nélkül már rég /visszatért volna minden az élettelen porba, 
minthogy e szenvedélyes szerelem nélkül a creatio continua nagy fá
radsága megmagyarázhatatlan volna.

A 104. zsoltár nemcsak abban segít, hogy Istennek ezt a szenvedé
lyességét megsejtsük. Arra is utat nyit, hogy eljussunk az ide tar
tozó gondolatra is, amely a skolasztika óta a teológia nagy problé
mái között szerepel, mármint hogy honnan származnak a szenvedés és 
a teremtés repedései. A zsoltár arra tanít: azok is a Teremtőtől 
jönnek. A teremtés jő és romboló, ismeri a túláradó megtermékenyí
tést és a feltarthatatlan elmúlást, növeszt, ám növekedése meg-megtö- 
rik. Kontinensek tolódnak el, tengerek heggyé, emelkednek, országok 
elsüllyednek: hatalmas jövés-menés zajlik le, azonban még hatalmasabb 
vitalitással elevenedik meg a föld színe, bomlik ki az élet sokrétű
sége, s ennyi elmúlás nélkül nem is volna lehetséges ily végtelenül 
nagy feláramlás.

Fontos itt, hogy a RUACH amolyan közvetítőféle Isten és a terem
tés között. Általa van Isten végtelenül közel minden teremtményhez, 
gyöngéd igyekezettel törődik velük, de mégis megmarad különálló Másnak. 
Nem áll be panteisztikus egybeolvadás. Ha telve is a világ Isten 
leheletével, azért még nem azonos Istennel. Sorsa a múlandóság; nem 
olyan,mint az Örökkévaló.

Ha elviseljük ezt a gondolatot, akkor ismét tudatára ébredünk 
annak, milyen merész dolog Istent Teremtőnek, ezt a repedésektől 
és katasztrófáktól barázdált történelmű világot pedig teremtésnek 
nevezni, s nem esni a dualizmus hálójába, amely a rosszat és a destruk
tívat valami bukott angyalnak vagy démiurgosznak tulajdonítja, hogy 
Isten jó, tiszta, kedves és ártalmatlan maradhasson. Ha felvállaljuk 
a teremtéshit valóban teológiai kifejtésének gyötrelmét, ismételten 
saját lépésképtelenségünkbe botlunk, amit nehéz elviselnünk, s a meg
oldás kicsúszik minden rendszerező elegyengetési kísérlet kezéből.

3. rész: Teremtéstörténet és üdvtörténet
Aki a creatio continua jegyében gondolkozik, az kénytelen búcsút 

venni egy másik kedvelt, ám szintúgy végzetes észjárástól is. A terem
tés és az üdvtörténet közötti téves különbségtételre gondolok.
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A kelendő üdvtörténeti gondokozásmodellek a teremtést amolyan 
kezdeti cselekményként értik, mintha Isten színpadfélét épített volna 
fel, amelyen aztán lefolyhat a dráma, mármint Isten története az 
emberekkel.

Így aztán az üdvtörténet válik Isten voltaképpeni darabjává, 
minden egyéb csak díszlet, háttér, mellékes felhajtás. Erre szemlél
tető példának kínálkozik Oskar Cullmann műve.

Kétségbevonhatatlan, hogy a Biblia különleges történetet mond 
el: Izráelét, tele ígéretekkel, összeroppanásokkal, s újólagos Ígé
retekkel. Ezt követi a Názáreti Jézus története, majd a keresztyén 
gyülekezetek keletkezésének kezdeti eseményei. Ez végeredményben 
világtörténelmi szemszögből nézve csak egy zugnak a históriája. Noha 
az, amit Jézus elkezdett, kétezer év alatt szétterjedt a világra, 
de micsoda ficamokkal és törésekkel, mennyi árulás és torzulás bal
lasztjával megterhelten! Ma a keresztyén egyházak a világ vallásai 
között számszerűleg korántsem a legnagyobbak. Tehát üdvtörténeti 
felszálló tendenciáról sem lehet szó.

Ami ezt a bibliai történetet mégis oly feledhetetlenné és pótol
hatatlanná teszi, az a középpontja: a Kyrios Christos. Ez a teremtés 
iránti, félreismerhetetlenül testté lett szeretet, amely belépett 
az emberi életbe, a logosz, aki által minden teremtetett, mint azt 
a Nicaenum vallja.

Arról van tehát szó, hogy az egész teremtéstörténet szótérioló- 
giai és herméneutikai kulcsának ezt a történetet tekintsük, amely 
súlypontja, Jézus Krisztus körül forog. János evangéliumának proló
gusa tanúsítja ezt a belső egységet. Krisztusban nem más logosz jelent 
meg, mint az, aki által minden teremtményben élet lehelete van.
Nem valami más, új vagy jobb szeretet ölt alakot Jézusban, hanem 
ugyanaz, amellyel Isten RUACH-ja minden újszülöttbe és minden virágba 
lelket és életet lehel.

A Krisztus-történetet annak a herméneutikai kulcsnak nevezem, 
amely Isten szenvedélyes és szenvedésre kész teremtő szeretetének 
mélységét megnyitja és hozzáférhetővé teszi számunkra. Pál ezt így 
fejtette ki a Római levélben: "Ami megismerhető az Istenből, az nyil
vánvaló előttük (mármint az emberek előtt), mivel Isten nyilvánvalóvá 
tette számukra, mégpedig úgy, hogy ami nem látható belőle: örök hatal
ma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes 
vizsgálata révén meglátható. ... hiszen megismerték Istent, mégsem 
dicsőítették vagy áldották Istenként, hanem hiábavalóságokra jutottak 
gondolkozásukban..." (l,19kk)

Nem arról van szó, hogy most visszacsúszunk a régi vitába: létez
het-e természeti kinyilatkoztatás vagy nem. A 19. zsoltár mindazonál
tal a legmagátólértődőbben szól arról, hogy az egek Isten dicsőségét 
hirdetik, s kezének munkájáról beszél az égboltozat. (Ez utóbbit 
"die Feste" fordítást idézve a földdel azonosítja a szerző. A ford. 
megj.) Úgy hiszem, Pállal együtt azt érthetjük ezen, hogy az ember 
elérzéketlenült Isten dicsőségére, és magasztalásképtelenné vált, 
mivel s amennyiben hiábavalóságra adta magát, és beletörődött, hogy 
szíve elhomályosuljon.

Ezért a Krisztus-esemény hermeneutika jelentőségéről csak szó- 
tériológiai összefüggésben lehet beszélni: mi emberek rászorulunk 
arra, hogy legyen, aki megment szívünk sötétségéből, kiszabadít a 
hiábavalóság, a semmi, azaz a nihilizmus rabságába esett dialogismos- 
ainkból (Rm 1,21). Szükségünk van arra a hitre, hogy Isten irántunk
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való szeretete nem vesztette érvényét, soha meg nem szűnik az egész 
világot szeretni és megtartani, lényünk minden dúló, romboló hajlama 
ellenére sem.

Szükségünk van tehát a krízisre, vagyis arra, hogy felismerjük: 
nyakig méltatlanságban talál minket Istennek ez a meg nem érdemelt 
kegyelme, a iustificatio, hogy igazi teremtményekként ismét arra 
a helyre lépjünk, amelyre termettünk, s testünk, szívünk és értelmünk 
Istent dicsérje, ahogy az ég és föld teszi ezt, nyelv és szavak nél
kül, a teremtmény természetességével.

Remélem, egyszer rátalálok arra a helyre, ahol Luther ezt mondja 
(emlékezetből idézem): "Krisztus tán —  teszem azt —  a libákért 
is jött? Nem —  S az emberekért jött, hogy üdvösségre jussanak." 
Ez a kijelentés nem úgy értendő, mintha Krisztusnak a ludak számára 
már semmije sem maradna. Azok —  másra módjuk nem lévén —  gágogják 
Isten dicséretét. Az embernek viszont van módja különbre, minthogy 
ő a teremtésben a reflektáló, döntésre képes lény, és mivel ennek 
folytán minden libánál jobban ki van téve annak, hogy üdvét elhibázza. 
És mert az ember a teremtésnek ama része, amely a legmélyebben ve
szélyeztetett —  s következésképp, mint vesszük észre manapság, —  
a földön minden szerves életet veszélybe sodorhat — , rászorul Isten 
különleges kinyilatkoztatására: az Ő Logoszára, testté lett szeré
té téré .

Legalább megjegyzésként hadd fűzzem ehhez hozzá: ha nem így 
értenénk Luthernak ezeket a szavait, az rendkívül félreérthető, mi 
több veszélyes volna. Ugyanis azt az antropocentrikus hajlamot erősí
tené, amely amúgy is elég feltűnő a nyugati keresztyénség történe
tében, s példaként rajzolódik ki a már jelzett üdvtörténeti vázla
tokban. Az emberre korlátozódó üdvegoizmusra gondolok, amelynek ha
tására minden más élőlény csak közömbös, jelentéktelen, mellékes 
tárggyá törpül.

5 ez a tendencia volt az útegyengetője a természet leértékelé
sének puszta használati és kihasználási objektummá. Hogy az iménti 
képben maradjak: olyan beállítottság ez, amely számára megengedhető 
a libatömés, csak mert a mája ínycsiklandó! Annak az erőszakosságnak 
korai, brutális példája ez, amely a hiábavalósággal függ össze, és 
része annak a "gonoszságnak", amellyel Gén 6,11 szerint betelt a 
föld.

Azzal az utalással zárom le ezt a gondolatmenetet, hogy az egész 
teremtéstörténetet üdvtörténetként kell érteni: Istennek az emberek
kel kapcsolatos, Krisztusban összpontosuló történetének specifikuma 
a teremtettség békéjének helyreállítását szolgálja. Nincs itt helye 
semmiféle antropocentrikus üdvönzésnek. Sőt annak felismerésére kell 
törekedni: Isten logosza azért lett emberré, hogy a teremtés e legve
szélyeztetettebb részéhez közel kerüljön, és rámutasson a céljára, 
hogy Isten titkainak sáfára legyen (lKor 4,1).

Azt fejtegettem, hogy a teremtést nem szabad csupán a kezdet 
eseményeként érteni. A creatio continua gondolata nemcsak a terem
tés jelenét foglalja magában, hanem annak jövőjére is ráirányítja 
tekintetünket. Moltmann teremtéstanának érdeme, hogy a zsidóság sab- 
bat-hagyományát felkarolva az egész teremtettség sabbat-békéjéről 
beszél: "A sabbat a teremtés beteljesedéseként értendő. Ez pedig
azáltal valósul meg, hogy a Teremtő jelenléte tölti be teremtményét... 
Ha összefoglaljuk ezt a kettőt, a sabbatot, mint a teremtés betelje
sülését, illetve a sabbatot, azaz Istennek a teremtésben megnyugvó
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létét mint kinyilatkoztatást, akkor a sabbat e két eleme túlmutat 
azon abba a jövőbe, amelyben a teremtés és a kijelentés eggyé lesz. 
Ez a megváltás. (Gott in dér Schöpfung, 2/1985, 290.) S idézi Franz 
Rosenzweiget, aki azt mondja: "Mi más is volna a megváltás, mint
az, hogy a kinyilatkoztatás és a teremtés megbékél egymással." Csak 
ebben a távlatban válik a teremtéstörténet üdvtörténetként nyilvánva
lóvá, s ér el végcéljához.

4. rész: Sáfárság mint Isten gyakorlati dicsőítése 
A keresztyén ember legfőbb hivatása Pál szerint az, hogy Isten 

titkainak sáfára legyen. Evégre él. Nem az a döntő, hogy milyen ered
ménnyel. Ami számít, az a hűsége.

Az albengai mozaikon meditálva a kozmoszt betöltő misztériumként 
jelent meg az üdv. A teremtés teológiája tehát a legtágabb és volta
képpeni keret annak megragadására, hogy mik "Isten titkai". Itt sem 
mulaszthatjuk el hangsúlyozni, hogy a mystéria theou nemcsak az ember 
lelkiüdvére vonatkozik. Jézus követésében nem valami szektáskodó ember- 
csoport javáról, bajáról van szó, hanem a földkerekség javáról, ba
járól.

Ezt jelenkorunkig nem vettük figyelembe a teológiában és az 
egyházban. Nem utolsó sorban azon múlhatott ez, hogy a minket körül
vevő természetet eddig fölényesnek és hatalmasnak tekintettük, amelynek 
nagyságával és hatalmával szemben védekezésre szorultunk. Nem kétséges, 
hogy ez évezredeken át így is volt —  s ennek megtapasztalása mind 
máig él az emberiség kollektív emlékezetében — : az ember csak sok 
bajlakodással és orcájának verejtékével vethette meg lábát a világban 
és rendezkedhetett be. Milyen mélyek voltak az erdők, félelmetesek 
a tengerek, legyőzhetetlenek a hegyek, pusztító a villám, felőrlő 
a fagy, bénító a hőség, veszélyesek az állatok, mérgezők a növények. 
Hiszen csak 6-7000 éve, hogy az emberek kedvező éghajlatú és termé
keny völgyekben civilizációkat és kultúrákat alakítottak ki. A 8. 
zsoltár tanulságos bizonysága az ébredező öntudatnak, amikor így
SZÓI:

"Ha látom az eget, kezed alkotását,
a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél:
Micsoda a halandó...?"

Ez a kérdés az ember parányisága miatti rémületét tükrözi, azt 
a döbbenetét, amely bizony bennünket is elfog, ha a tiszta éjszakai 
égboltra révülünk: Ő , Istenem, mi az ember? Most viszont az a megle
pő, hogy a zsoltár hogyan folytatja, ami viszont az emberi világhó
dítóé tavaszán felcsírázó öntudatnak adja jelét: "Kevéssel tetted 
Őt kisebbé Istennél!... Úrrá tetted kezed alkotásain, mindent a lába 
alá vetettél: a juhokat és marhákat mind, még a mezei állatokat is, 
az ég madarait, a tenger halait." Ilyen versekben egyenest naivul 
nyilvánul meg az az öröm, hogy az ember ilyen hatalomhoz jutott más 
teremtmények fölött. A 8. zsoltárban ezt még a Teremtő dicsérete 
foglalja keretbe: "Ó , Urunk, mi Urunk! Mily felséges a té neved az 
egész földön!"

Ma viszont már másként fest a helyzet. A föld meghódításának 
eseményei a zsoltáros napjai óta mind vadabb tempóban követték egymást, 
exponenciálisan gyorsultak, és a mi generációnkban olyan új dimenzió 
óba jutottak, amelyre nincs precedens: az emberek, az élet szövedéké
nek eme paránya! atombombákkal szétzúzhatják az élet jövőjét, megvál-
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nek eme parányai atombombákkal szétzúzhatják az élet jövőjét, megvál
toztathatják a föld éghajlatát.

A 8.zsoltár doxológiai keretét rég kiszorította a következő 
gigantomániás jelszó: "Mily felséges a mi nevünk az egész földön!".

Ez tehát az a kontextus, amelyben most a keresztyének feladatáról 
beszélnünk kell: oikonomoi-nak kell lennünk. Magunkra kell vállal
nunk a bánatot a máris okozott pusztítás miatt, a haragot is a hanyag 
megbízhatatlanok ellen, akik például minden méreg legmérgesebbiké- 
vel, a plutóniummal úgy bánnak, mintha banán volna. (Ezt a NUKEM- 
botrány közben írom.) Éberséget kell tanúsítanunk. Azután viszont 
a keresztyéneknek mindenek előtt neki kell feküdniük a természet 
oikosza törvényszerűségeinek, nem avégett, hogy kizsákmányolják, 
hanem hogy segítsenek neki újra meggyógyulni. Tiszteletteljesen föl 
kell ismerni és meg kell őrizni azokat az életformákat és struktú
rákat, amelyek alapján az élet épülete összeállt. Meg kell látnunk, 
hol az ember helye az élet összefüggéseiben, és azt önkritikusan 
korlátozni kell.

Intézőnek, stewardnak, sáfárnak lenni egzakt hívatásmegjelölés, 
amely megfelel a Gen 2,15-ben megfogalmazott feladatnak: "Hogy az
művelje és őrizze". Ilyen gondoskodó és ápoló munkára szabadít fel 
bennünket Krisztus. Hogy ez meg is történjék, arra vár Rm 8 szerint 
az egész teremtettség.

Bizonyára észrevették, mennyire foglalkoztat az, hogy nukleáris 
korszakban élünk, azaz a precedens nélküli hatalom korában. Hogy 
ez mit jelent a teológia számára, az csak körvonalaiban lesz lassan 
felismerhető. Nézetem szerint világos, mennyi önkritika szükséges. 
A nukleáris korszak újszerű kihívásainak megfelelő kategóriák és 
nyelv megtalálását éppen az nehezíti meg számunkra, hogy hagyományos 
textusokon és gondolkozásformákon tájékozódunk.

Teremtésteológiai eszmélkedéseimnek ahhoz kellene segítséget 
nyújtaniuk, hogy ne csupán azt az etikai impulzust fogadjuk be, 
amelyet az Isten titkai fölötti sáfárság tartalmaz, hanem a kérügma- 
tikus-kritikust is: ha az intézőségnek és sáfárságnak kell okos isten
tiszteletünknek lennie ("logiké latreia", Rm 12,1), akkor azért 

 is felelnünk kell, hogy a teremtettség eltékozlása blaszfémiás mére
teket öltött.

Bevezetőül azt mondtam, merész döntés az embert, természetet, 
világot és világűrt "teremtés"-nek vallani; mert akkor a Teremtőnek 
a teremtményeiben való intim benne lakozását is valljuk, márpedig 
ez esetben nekünk embereknek is csak egy hely jut az élet szövedéké
ben, akkor viszont a teremtmények világa ellen irányuló minden támadás 
Isten RUACH-jának a megsebesítése.

Könnyeb elhalványítani az első hitágazatot és olyan tartózkodó 
perspektívába helyezkedni, amilyent például természettudósoknál gyak
ran látunk. Ők aztán egész hűvösen kijelentik: a természetnek az
a kísérlete, hogy értelmi adottsággal rendelkező lényt produkáljon, 
meghiúsultnak tenintendő. Úgy látják a homo sapiens mind burjánzóbb 
destruktivitását mint a világ végtelen evolúciójának egyik ferde 
síkját, és azt mondják: Miért ne kellene ennek a fajnak ugyanúgy 
járnia, mint az ősidőkben a saurusoknak: túl sok páncél, túl kevés 
értelem. Emiatt nem viselhette el őket a föld.

"Eljön az idő, amikor már nem lesz több ember —  mondta nekem 
egy asszony a minap. De hozzáfűzte: —  Így gondolkozom, amikor elhagy 
a remény. Ám ha újra reményre kapok, úgy vélem: nem szabad így gondol

141



koznom. Mi vagyunk az a lény, amelynek gondolkozása képes túljutni 
önmagán. Értelmes dolog volna rászánnunk magunkat arra a kísérletre, 
hogy a világ szövedékében megtaláljuk azt a helyet, amelyet annak 
rendszere el tud viselni."

Magam is úgy vélem: így nem szabad gondolkozni. A cinizmus a
semmirevaló gondolkozás sétafikáié kísérő jelensége. Igehirdetésünk
ben ezt a cinizmust kell támadnunk. Ez olyan emberiségnek az édes 
mérge, amely már nem akarja észrevenni, mekkora veszély fenyegeti, 
és maga is milyen veszélyes a teremtés oikoszára.

Isten színe előtt —  coram Deo —  állunk. Fölöttünk a Krisztus- 
monogram, mely három gyűrűben hullámzik szerte, mígnem átfogja a 
mindenséget. Így jelöli ki helyünket, hogy hűek legyünk a földhöz, 
és azon a Teremtőt dicsérjük, amig lehelete éltet bennünket.

Bodrog Miklós

A házasságra felkészítés 
gyakorlati tapasztalatai

ELŐSZŐ

Anélkül, hogy véteni kívánnék a pályázat jeligés szabálya ellen, 
szükségesnek tartom, hogy elöljáróban magamról, s hivatásomról is 
szóljak néhány szót, mintegy előre megindokolva a kiírt témáról alko
tott véleményem, tapasztalatom itt-ott talán "sajátos", máshol esetleg 
túlságosan szubjektívnek tűnő vonásait.

Egy alföldi község evangélikus lelkésznője vagyok. Tíz esztendő
vel ezelőtt, Budapesten szereztem diplomát. 3 évig szülővárosomban 
dolgoztam, majd saját kérésemre kerültem jelenlegi szolgálati helyemre. 
A városi, fővárosi élet után ugyanis szerettem volna a falusi közössé
get is közelebbről megismerni, s —  mivel erre a kisebb közösség 
nagyobb lehetőséget ad —  egyre több emberrel kerülni közelebbi kap
csolatba, természetesen foglalkozásra, világnézetre való tekintet 
nélkül is, nemcsak hivatásbeli kötelezettségeimet teljesítve. Ezért 
lettem vöröskeresztes tag is, s veszek részt gyakran iskolai s egyéb 
rendezvényeken is. A társadalmi, szociológiai érdeklődés már teológiai 
tanulmányaim alatt is kiütközött bennem, s a kifejezett szaktárgyak, 
tehát a teológia mellett —  amely természetesen mindig is elsődleges 
volt és marad számomra hitbeli meggyőződésem alapján —  a Társadalom- 
tudományi Tanszék tárgyai lettek, vagy talán maradtak? —  hiszen 
közgazdasági érettségim van —  másodszámú kedvenceim. S az igazi 
az volt számomra, amikor a két témakör —  tehát a teolgóia és szocioló
gia —  egy kicsit "ötvöződhetett" is. Egyik szigorlati dolgozatomat 
etikai témakörből írtam, a másik témája pedig az Egyházak Világtaná
csának —  a társadalmi kérdésekkel igen aktívan foglalkozó —  egyik
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világkonferenciájának ,az értékelése volt. Hasonló témák feldolgozására 
—   elsősorbart lelkész! munkaközösségünk keretén belül —  azóta is 
adódott álkaiom.

Talán csak két utóbbi témám címét kell említepem:
"Együtt a nehezebb években is! (A lelkész a mai társadalom
ban)"
"Társadalmunk erkölcsi normái és a keresztyén etika mai gazdasági 
és társadalmi kérdéseinkben",

s érthetővé válik, hogy miért ragadott meg azonnal a Családi lap 
(amelyet egyébként rendszeresen járatok) pályázati kiírása. Ismét 
egy téma, amelynek szakértője ugyan nem. vagyok, de az évek során 
"szívügyemmé" vált, lelkészként iS és magánemberként is. Hiszen éppen 
a napokban lesz 10 esztendeje, hogy magam is házasságban élek. Férjem 
nem hivatásbeli (számítógépes folyamatszerző-i végzettsége van) számom
ra mégis (a talán remélni sem mert) igazi, hűséges Segítőtársat jelenti 
úgy hivatásomban, mint családi életünkben, nem utolsósorban 5 éves 
kisfiúnk nevelésében, akinek ha a sors úgy hozza, hogy hivatalos 
ügyben el kell utaznom, nemcsak édesapja, de "édesanyja" is tud lenni, 
átvállalva a háztartás gondjait. Ezért a boldogságért persze nekünk 
is komoly harcokat kellett megvívnunk, elviselhetetlennek tűnő próbákat 
kellett átélnünk a 10 esztendő során. Alig fél évi házasság után 
egy kórházi ágy választott szét —  hála Istennek csak térben! —  
több hónapra is bennünket. Két évvel azután pedig türelmetlen szeretet
tel várt, de sajnos idő előtt érkezett elsőszülött kisfiúnk fehér 
koporsója mellett kellett megállnunk —  akkor még csak remélve, s 
nem tudva —  hogy lesz élő, egészséges gyermekünk. Aki azóta van, 
s reméljük, hogy lesz még testvérkéje is. Ezek (na és persze még 
számtalan fel nem sorolt) a szomorú események azonban így visszatekint
ve nem szétszakították, hanem valóban, ahogy az acélt szokták, csak 
edzettebbé tették szerelmünket, kapcsolatunkat. Ezt a "mégis"-t, 
"minden körülményben"-t, pontosabban ennek igenlését és akarását 
hiányolom én ma elsősorban a házásságba induló fiatalokból, s amikor 
én esketek, ők pedig az oltár előtt állnak, ezt igyekszem szinte 
"reszketve" boldogságukért, hűségükért a szívükre helyezni.

Ez, a minden házasulóért érzett őszinte szeretet ég aggodalom 
íratja velem az ezután következő, minden bizonnyal nem elég szakszerű, 
de segítő szándék szülte oldalakat.

TARTALOM

J. BEVEZETÉS
II. A HÁZASSÁG,(Elméleti alapvetés)

1. Közfelfogás szerinti értelme
2. A házasság természetes és erkölcsi alapja

a/ A házasság természetes alapja 
b/ A házasság erkölcsi alapja

3. A házasság megromlásának okai
a/ A házasélet krízisének fő forrása 
b/ A szeretet-alapépítményének a hiánya

III. A HÁZASSÁG ELŐTERE
IV. A HÁZASSÁG FELÉ VEZETŐ LÉPÉSEK

1. Ismerkedés
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2. Párválasztás
a/ A beszélgetés 
b/ Kölcsönösség a szerelemben 
c/ A test szerepe a házasságban 
d/ Az emberi együttélés szabályai 
e/ Férfi és nő
f/ A másik fél helyes szemlélete 
g/ Önmagunk helyes szemlélete 
h/ Családtervezés

V. A PÁRVÁLASZTÁSI FELKÉSZÍTÉS ÉS TANÁCSADÁS HATÉKONYABBÁ TÉTELÉNEK 
SZÜKSÉGESSÉGE

1. Családi életre nevelés a családban
2. Családi életre nevelés az iskolában
3. A családi életre nevelés, házasságra való felkészítés intéz

ményes rendszere

BEVEZETÉS

A házasság és a család a legrégibb emberi közösség. Az "élet 
tűzhelye". Ha igazi, ha jó, akkor fény és meleg árad szét belőle 
valamennyire személyes életterületre és a társadalom életébe. Ugyan
akkor azonban a legtöbbet vitatott, legveszélyeztetettebb, sőt manapság 
egyre inkább meg is kérdőjelezett közösség is, mármint ami a létjogo
sultságát illeti. Hiszen rengeteg keserűség és szenvedés helye is 
lehet, romlást hozva és árasztva maga körül és maga köré. Az egyik 
volt professzorom egyszer a témával kapcsolatban, a már említett 
jelzőt is használva, így fogalmazott: "Az élet meleg 'tűzhelye' és 
az emberi szenvedés 'tűzfészke'. Ez a házasság, illetve ezek egyike, 
vagy e két szélső határ közötti számtalan átmeneti fokozat valamelyike."

E pályázat célja feltételezésem és reménységem szerint az, hogy 
a fellelhető és tettrekész erőket egyesítve, különböző hivatásbeli 
tapasztalatokat összevetve, folytassuk azt a nemes harcot, amelyet 
hazánkban a különböző ideológiájú, profilú szervezetek, közösségek 
egyre szükségesebbnek és fontosabbnak ítélnek, hogy a család intézménye 
—  s most az előszó-beli kifjeezésemet használom —  mégis fennmaradjon. 
S ne csak fennmaradjon, hanem egyre inkább visszatérjen, közelítsen 
eredeti nemes szerepéhez, ahhoz, hogy valóban az élet "tűzhelyévé" 
legyen egyéni és társadalmi boldogulásunk, előrehaladásunk érdekében.

II. A HÁZASSÁG (Elméleti alapvetés)

1. A közfelfogás szerint szerint a házasság lényegében nem más, 
mint a két házasfél közjogi érvényű szerződése, ha azonban valamilyen 
okból nem felel meg a rendeltetésének, mint minden szerződés, a házas
ság is felbontható. Mivel azonban a házasság és a család nemcsak ma
gánügy, hanem a társadalom egyik legfontosabb ügye is, azért a felbon
tása csak a törvényben megszabott okokból és formák között lehetsé
ges. A korok és társadalmi rendszerek között természetesen lényeges 
eltérések vannak a téren, hogy a házasság felbontását a törvények 
milyen esetben engedik meg és milyen jogi következményeket írnak 
elő válás esetén. A közös háttér azonban a már említett filozófiai-
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jogi "szerződés-teória". Ezt a^-XVIII. századbeli felvilágosodás fejtet
te ki és indokolta először ilyen formában. Valószínű azonban, hogy 
a szerződés“teória kialakulásában nagy szerepe volt annak a római 
katolikus tanításnak, mely szerint a házasságot a két házasfél kölcsö
nös akaratnyilvánítása, esküje hozza létre.

"A házasság azáltal’ jön létre, hogy az erre jogosult házasulók 
egyetértőén, törvényes formában kölcsönös házassági akaratukat 
kinyilvánítják." (Codex Iuris Canonici c. 1081)
Itt azonban meg kell említenem, hogy a házasságra vonatkozó 

keresztyén tanításnak ugyanakkor 3 igen sarkalatos pontja van:
—  a házasság nemcsak emberi ügy, hanem Isten életrendje (terem

tésbeli rend)
—  egész életre szóló közösség
—  a férfi és nő monogám, tehát kizárólagos és teljes életközössége 
A keresztyénség tehát valójában a házasságnak ettől a "szerződés-

teóriától" eltérő, lényegében más értelméhez ragaszkodik. Különösen 
is vonatkozik ez a protestáns egyházakra, akik nem fogadják el azt, 
hogy a házasság szentség (sacramentum) is egyben. Hiszen a házasság 
nem egyházban, hanem világban való élet, társadalomban való élet. 
Nincs különbség keresztyének, illetve nem keresztyének házassága 
között! Talán már ez is indokolja, hogy a házasság, a család védelme, 
mentése közös társadalmi feladat. Ezirányú segítségünket mi keresztyén 
emberek is le kell tegyük társadalmunk "asztalára". De hadd említsek 
még valamit. A római katolikus teológiában —  legalábbis a legújabb 
időkig —  szinte minden hangsúly a gyermekáldásra (procreatio) került. 
Ezzel szemben a protestáns tradíció kezdettől fogva látja és értékeli 
a házassági életközösséget önmagában is. 

Persze különösén ma, amikor hazánk népessége szomorú módon egyre 
csökken (a legfrissebb statisztikai adat szerint 1986-ban 1996-tál 
kevesebb gyermek született, mint egy évvel korábban), miközben a 
válások száma egyré no, nem elhanyagolható dolog a gyermekáldás hangsú
lyozása sem!

2. A házasság természetes és erkölcsi alapja

a/ A házasság természetes alapja a s z e r e l e m .  A két nem
természetes vonzódása egymás iránt, amelyben egyrészt a biológiai 
ösztön (sexus), másrészt a férfi és női egyéniség egészének varázsa 
(erős) jelentkezik.

K orunk végzetes betegsége, hogy a szerelmet szokszor összetévesz
ti a biológiai-testi ösztönnel és az "erős" értelméről egészen megfe
ledkezik. Meg kell vallani viszont, hogy a keresztyénség hosszú törté
netének során —  főleg idealista és aszkétikus —  hatásra sokszor 
idegenül, sőt ellenségesen állt szembe a szerelem kérdésével. A mai 
keresztyén etikának ezért fontos feladata, hogy minden hamis idealiz
mustól és álszeméremtől mentesen merjen szólni ezekről a kérdésekről. 
Tanítson megbecsülni a testi ösztön és a szerelem értelmét is az 
emberi élet teljességében! De mutasson rá a veszélyekre is!

b/ A házasság csak akkor válhat tartós és teljes életközösséggé, 
ha a szerelemmel együtt a erkölcsi alapjára épül.
A házastársaknak a másikban nemcsak a másik nem-et, hanem, a rájuk 
bízott embertársat is látniuk kell. A két embernek nemcsak addig
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kell szeretnie egymást, amíg a testük vágya, egyéniségük vonzóereje 
azt kívánatossá és könnyűvé teszi, hanem akkor is, amikor a szerelem 
lobogása lecsendesül, s a hűséget, a lemondani tudást (nem a hamis 
mártíromságot!), áldozatvállalást kell megélni a másikért. Szintén 
már említett professzorom írja egy helyen:

"A szerelem boldog akar lenni.
A szeretet boldoggá akar tenni."

S hadd álljon itt egy másik idézet is:

"A házasság nem nagy szavakon alapul, nem magasztos gondolatok 
hordozzák és nem szenvedélyes érzések táplálják, hanem a hétköz
napok reális életközösségétől —  ma azt mondjuk az egzisztenciától 
— növekszik fel." (Bovet)

3. A házasság megromlásának okai

Szomorú tény, statisztikai adatok igazolják, hogy egyre több 
a krízisbe került, elrontott házasság. Pedig az előzőekből kiderül, 
hogy nem a házasság "intézményében" van a hiba. Hanem az említett 
két alap közül az egyikben, esetleg mind a kettőben.

a/ A házaséletek krízisének egyik fő forrása, hogy a természetes 
alap, a szerelem már a házasságkötéskor is hiányzik, vagy valamilyen 
okból (elhidegülés, távoliét, tartós betegség stb.) elvész.

doggal mutat rá az egyik nagy teológus, Barth, hogy az egyházi 
gyakorlat is milyen sokat vétett, amikor anyagi, hatalmi, politikai 
okokból kötött házasságokra adta az áldást.

Veszélybe kerül a házasélet akkor is, ha a szerelem más irányba 
fordul. Kiszakad a házassági közösségből. A keresztyén tanítás ezen 
a téren igen szigorú! Nem véletlenül, hiszen kevés életterünkben, 
életterületünkön olyan szembetűnő a bűn romboló hatása, mint ezen 
a téren. A válási statisztikák is azt mutatják, hogy a válások indí
tásakor, már rendszerint ott van a háttérben az a bizonyos "Harmadik".

Ritkább, de veszélyesebb ok az egyik fél abnormális szenvedélye 
(homoszexualitás, mazochizmus stb.). A társadalomnak mindent meg 
kell tennie e "beteg" emberek —  ha még lehetséges —  gyógyításához, 
de erkölcsi megfékezéséhez is. Hiszen míg egyfelől kétségtelen, hogy 
az ilyen aberrációk egy része "orvosi eset", ugyanakkor fel kell 
emelni a szavunkat az ilyen "erkölcsi gátlástalanság" túlzott megértése 
ellen. (Mint ahogyan azt az utóbbi időben a tv. Kékfény, c. riportmű- 
sora igen korrektül meg is teszi.) Hiszen az ilyen "beteg" ember 
veszélyt jelent a társadalomra, főleg a tapasztalatlan és védtelen 
fiatalokra!

b/ A házasélet megromlásának másik igen döntő oka a szeretet- 
alapépítményének a hiánya vagy megromlása.

A házasság emberi életközösség. Nem maradhat fenn: 
hűség, türelem, önmegtagadás, megbocsátani tudás nélkül. Minél 

inkább ki és megismerik egymást a házastársak, annál nagyobb szükségük 
lesz ezekre a tulajdonságokra. A házasság ajándéka, a boldogság csak 
azoké lehet, akik vállalják, mégpedig naponta, a házasság etikai fela
datait is! E nélkül a házasság belsőleg akkor is megromlik, ha a 
gyermek(ek) iránti felelősségérzés látszólag még összetartja.

146



"A szerelem elmúlik (bár nem törvény, hogy valóban elmúljon!), 
a szeretetnek azonban akkor is meg kell maradnia!" —  Aranyszabály, 

amelyet minden házasulandónak tudnia kellene! Kellene, írom. S ezzel 
el is jutottam a tulajdonképpeni fő témához:

Ismert-e az idézett aranyszabály a fiatalok között?
S milyennek ismerjük őket magukat, akik ma házasságkötésre ké
szülnek?
Mennyire várnak —  esetleg nem várnak — , kérnek —  esetleg 
nem kérnek — , tőlünk a tanácsadásra hívatottaktól segítséget, 
útmutatást?
S végül —  a mi munkánkkal kapcsolatosan ez a fő kérdés: mennyire 
akarunk, tudunk nekik segíteni?

E kérdések felvetése közben és magam, a saját hivatásombeliekre, 
pedagógusokra, orvosokra, stb., sőt magukra a családokra, ahonnan 
a házasulandók kikerülnek, egyaránt gondolok. Hiszen ezek a fiatalok 
mielőtt a tulajdonképpeni "frigyre lépés" bekövetkezik, egy bizonyos 
utat azért (kevés kivételtől eltekintve) már végigjárnak együtt.

Végigjárják az ismerkedés, az együttjárás, a szülői beleegyezés, 
a jegyesség kevésbé hivatalos, de a hivatalos aktus, a házasságkötés 
felé vezető útját. De megjárják, hiszen kénytelenek, a hivatalos utakat 
is. Jelentkeznek az illetékes tanácsi szervnél, megjárják a nőgyógyá
szati tanácsadó szolgálatot stb. Végül pedig —  természetesen azoknak 
akik igénylik az egyházi szertartást is, amely —  s itt egy téves 
nézetet szeretnék eloszlatni —  nem házasságkötés, hanem az anyakönyvi 
hivatalban megkötött házasság megáldása, mi lelkészek is elmondjuk 
a magunk féltő tanácsait. S ennek ellenére, vajon amikor már nem 
tanácsadásra, nem bejelentkezésre jönnek, hanem az anyakönyvvezető 
elé, az oltár elé állva, életük egyik legdöntőbb lépésének megtéte
lére jönnek, akkor mennyire érezhetjük őket felkészülteknek, felkészí
tetteknek? Olyanoknak, akiknek nem arra az egy ünnepi napra, nem néhány 
"mézeshétre", még csak nem is csupán néhány évre, hanem valóban egy 
egész életre biztosítottnak látszik a boldogságuk. Nem egyszerűen 
a számtalan feléjük hangzó jókívánságban bízva, hanem a realitások 
talaján állva?! Nézzük meg most hát a realitásokat.

in. a házasság előtere

A házasságnak van előtere, a f e l k é s z ü l é s i  időszak a 
házasságra, s van környezete is: a társadalom, amelyben férfiaknak 
és nőknek helyesen kell viszonyulniuk egymáshoz.

Számunkra —  témánk szerint —  most az előtér: a felkészülés 
az izgalmasabb, annál is inkább, mert a legtöbb házasság sorsa, már 
annak "előterében" eldől.

En magam a házasság előtti erkölcsi tisztaság követelménye mellett 
voksolok, s ezt nem csupán "hivatali álláspont"-ból teszem, hanem 
magánemberként is. Magam által is kipróbált —  bizony nem könnyű 
—  de jól bevált tanácsként szoktam továbbadni azoknak a fiataloknak, 
akikkel kapcsolatba kerülök, akik hozzám fordulnak. Annak ellenére 
teszem ezt, hogy tudom, hogy a marxista etika ezt szélsőséges valláser
kölcsi felfogásnak tartja, s legalább annyira nem igenli, mint a
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másik szélsőséget, a "szabad szerelem" gondolatát. Egy harmadik utat 
kínál, amelynek kétségtelenül sok szimpatikus vonása is van. Hadd 
idézzek Földesi Tamás: Erkölcsről mindenkinek című könyvéből:

"...a szocialista erkölcs azt a nemi viszonyt tartja erkölcsösnek, 
amely mögött a felek tartós, mély, egymás iránti vonzódása áll, 
húzódik meg."
"...a szocialista ember csak annak adja oda magát, akit nagyon 
szeret, s érzelme mélységének fokmérője, hogy a másik embert 
méltónak tartja arra, hogy vele a legintimebb kapcsolatra lépjen." 
"A nemi partner iránt felelősséget kell éreznie, s ez azt jelenti, 
hogy gondolnia kell tettének következményeire." "...a nemi kapcso
lat létesítése érzelmi elkötelezettséget is magába foglal."

Ez az elmélet olyan komoly erkölcsi tartalékenergiákat tételez 
fel a nemi kapcsolatot létesíteni kívánó felekben, mint:

—  tartós, mély egymás iránti vonzódás
—  nagy szeretet
—  méltó partner
—  az érzelem "fokmérése"
—  erkölcsi felelősség, azaz a tett következményeinek vállalása, 

amely erkölcsi energiák véleményem szerint a fiatalokban, főleg a 
tizenévesekben egyszerűen nincsenek meg, koruknál fogva csak igen 
kivételes esetben lehetnek, vannak meg. Erről maga az élet, maguk 
a fiatalok tanúskodnak.

A Magyar Ifjúság, a Világ Ifjúság, az Ifjúsági Magazin, a Családi 
lap, a Nők lapja stb. levelezési és orvosi üzenet rovatai tanúsága 
szerint a mai fiatalok —  testi-lelki sajátosságaik alapján elsősor
ban a lányok, de szép számmal ( az egyébként más adottságú fiúk is 
—  nagy része negatív szexuális élmények hátterével indul a házasságba, 
általában csak 2 további lehetőség választhatósága reményében:

—  beletörődik, hogy "ez ilyen és ilyen is marad"
—  a házasság hivatalos kötelékének e téren is megújító "varázsát" 

remélve, s ezzel újabb, talán már nem csak egy-egy alkalomra,
hanem egész életre kiható csalódásnak kitéve önmagát.
Tehát nemcsak a teológiai etikai érvek, hanem éppen a marxista 

etika érvelései alapján említett, s elvárt, de fiatalkorban még igen
csak hiányzó, vagy erősen hiányos érzelmi, etikai érettség miatt 
is, ismételten vallom, hogy a "tiszta élet" a házasság előterében, 
tehát a fejlődés évei alatt, nemhogy káros vagy természetellenes 
lenne, hanem éppen a boldog és teljesértékű házaséletre készít elő. 
A megfelelő erkölcsi akarat kialakulására —  amely ha valóban teljes- 
értékű, akkor már magába foglalja az állandó társ, sőt a család iránti 
vágyat is —  nemcsak az egyéni, hanem a társadalmi érdek alapján 
is szükség van. A felelőtlen, idő előtti nemi kapcsolatok terhét 
ugyanis nemcsak az érintett felek, hanem a társadalom is megérzi, 
sőt igen gyakran pénzben is (ld. abortusz, állami gondozott gyerme
kek eltartása stb.) megfizeti.

S nem mellékes persze az sem, hogy a tiszta élet igen erős és 
értékes, másirányú energiákat szabadít fel a fejlődő emberben, főleg 
az élethivatásra való felkészülésben. S ez a mai társadalmi, gazda
sági nehézségek között nem elhanyagolható érdek. Mint ahogyan az 
is, hogy amikor az életre felkészülés, a testi-szellemi-érzelmi érés 
időszaka befejeződik, a fiatalok lehetőséget kapjanak arra, hogy
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belépjenek a házasélet igazi, teljes boldogságába. Társadalmunk módot 
ad erre, sőt lehetőségeihez mérten segítséget is. Ezek lehetnek anya
giak: lakáshoz juttatás, kedvezményes kölcsönök stb., de lehetnek
egyéb természetűek, ide sorolhatók a különböző tanácsadások is, amelye
ket azonban nem elegendő néhány héttel a házasság előtt megkezdeni 
és megejteni.

Ezekre szeretnék utalni a következő fejezetben.

IV. A HÁZASSÁG FELÉ VEZETŐ LÉPÉSEK

1. Ismerkedés

A formális ismerkedési szokások mólóban vannak. Egy-egy ember 
több párkapcsolaton megy át, mire eljut a párválasztásig. Az első 
párkapcsolatokat a t é r b e l i  közelség határozza meg (iskola, 
szomszédság, családok közötti baráti kapcsolat stb.) Később az iskola 
helyét átveszi a munkahely. Az iskola és a munkahely az ismerkedési 
alapja sok házasságig jutó kapcsolatnak is, de nagy hányadot tesz 
ki a szórakozóhelyeken (ma elsősorban DISCO-kban) kezdődő ismeretsé
gek száma is. Érdekes módon a házasságok egy része a lakóhelyi közös
ségből származó ismeretségre épül. Ezek közt vannak felnőttkori isme
retségek is, de olyanok is, amikor az egymást egyébként gyermekkor 
óta ismerő két fiatal felnőtt korban fedezi fel egymásban a másik 
nemet. Egy vőlegényénél pár évvel fiatalabb menyasszony mondotta 
el esküvője napján: "Bezzeg pár évvel ezelőtt, amikor még csak gyerek
nek nézett, s szinte észre sem vett, köszönésre is alig méltatott, 
nem gondoltam volna, hogy végül mégis engem vezet az oltárhoz."

A nem-lakóhelyi ismeretségek katonai, vagy egyetemi, főiskolai 
diákévek alatt alakulnak ki. (Talán ezért járja főleg a pedagógusi 
pályára készülő lányok között a mondás: Aki a diákévek alatt nem
talál párt magának, az "eláshatja" magát.)

Megyei napilapunk egy idő óta rendszeresen közli a különböző 
helységek, illetve vonzáskörzetük anyakönyvi adatait, így a házasság- 
kötésekét is. Átnézve, s összevetve néhány ilyen adatot, a következő 
arányt kaptam:

Azonos helységben lakó pár 40 %
Megyén belüli (legtöbb esetben szomszédos 
városban, községben élő) pár 46 %
Megyebeli, illetve távoli helységből szár
mazó fiatalokból álló pár  14 %
(A már korábban említettek miatt talán az sem véletlen, hogy 
a távolból származó fiatal gyakori esetben budapesti, vagy egyéb 
nagyvárosi.)

Faluban, így a miénkben is, elevenen él a párkapcsolatok hagyomá
nyos sémája is. Az együttjárás faluban —  talán mert a felnőtt kör
nyezet ezt várja el —  ma is igen hasonlít a régi típusú udvarláshoz. 
Ez községünkben azért is érdekes, mert nem erős tradíciójó, nem elzárt,
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hanem városközeli, egy közepes nagyságrendű város vonzáskörzetébe 
tartozó községről van szó.

Ugyancsak említésre méltónak látszik a helyi tapasztalatokból 
még két dolog:

A falubeli lányok kb. 90 %-a 20 éves koráig, illetve 20 éves
kora körül köt házasságot. Ez a felsőoktatási intézményekben 

tanulókra és a község értelmiségi családjainak lányaira is érvényes. 
Ök —  hiszen az életkor "kötelez" —  tanulmányaik közben, még annak 
befejezése előtt kötnek házasságot. Ez az íratlan törvény által kiala
kított férjhezmenési korhatár persze sok lány életét keseríti meg, 
sokakat kerget pánikszerű férjhezmenésbe: "Mindegy kihez, csak még 
időben!"

Ugyancsak megfigyelehető, hogy a házasulandó fiatalok anyagi 
háttere a legtöbb esetben hasonló vagy azonos. Ma is hallani még 
ilyen megjegyzéseket: "Nem biztos, hogy szeretik is egymást, de a
két 'vagyont' szépen összetették." E rosszmájúnak tűnő megjegyzések 
mögött talán van is néha igazság, hiszen az esküvő után alig egy 
évvel (ha nem már azzal egyidőben) már áll is a "kacsalábon forgó" 
ház a fiatalok számára, természetesen a szülők "hajtása" jóvoltából.

Ugyanakkor azonban azt is meg kell jegyezni, hogy ez az "anyagias" 
szemlélet elsősorban a szülőkre jellemző. A fiatalok számára —  s 
ez ma már falun is így van —  általában fontosabb a szerelem és köl
csönös harmónia.

Nem anyagi probléma, de szintén jellemző, hogy a szülők már 
tartósabb együttjárás idején gondolnak a házasság lehetőségére és 
a kapcsolatot attól függően segítik vagy próbálják hátráltatni, hogy 
mennyire tűnik számukra megfelelőnek a partner, mint jövendőbeli. 
Itt a lányos, illetve fiús szülők (elsősorban anyák) általában másként 
viselkednek. Számukra, mint már korábban is utaltam rá, még mindig 
él a közmondás: "a lányt addig és akkor kell férjhez adni, amíg viszik." 
Persze ha van válogatási lehetőség, akkor a már szintén említett 
anyagi szempontok is előkerülhetnek. A fiús szülőknél inkább előfor
dul a visszatartás —  főleg anyai féltékenység formájában —  a korai 
házasságtól. A harmadik x felé közeledő fiatalemberek szülei, a korábban 
féltékeny édesanyák viszont már szívesen, gyakran türelmetlenül igye
keznek megnősíteni fiukat.

2. Párválasztás

Az ismeretségek, partnerkapcsolatok —  náhány esettől eltekintve 
—  nem a házasságkötés szándékával indulnak, de szerencsés esetben 
oda érkeznek meg.

a/ Kezdetben egymás fokozatos felfedezése, megismerése a cél. 
Ennek ma is igen fontos eszköze a beszélgetés. A mai túl hangos szóra
kozóhelyek, DISCO-k azonban nem nyújtanak ehhez alkalmas helyet. 
Talán ezért van az, hogy a mai fiatalok szép számmal előbb jutnak 
el az "ágyig", mint egymás nevének megkérdezéséig. Pedig sokkal hasz
nosabb lenne kibeszélgetni magukat. Elmondani valakinek, akit őszin
tén érdekel, hogy milyen súlyos teher —  serdülőkorban ez különösen 
központi téma —  számukra a család meg nem értésével, tilalmaival, 
elhamarkodott ítéleteivel, viselkedésük, öltözködésük, s kedvenc 
sztárjaik, zenéjük bírálgatásával. S azt is jő lenne végre valaki-
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nek elmondani, hogy milyen magányosnak érzik magukat, s milyen nehéz 
bizalmukra érdemes személyre találniuk. S ha a partner igazán szim
patikusnak tűnik, akkor talán azt is el lehetne mondani —  amit ma 
ki tudja miért nem "sikk", szinte szégyen kimondani —  hogy ezen 
a találkozáson a szokásos "bírlak"-on kívül valami mást is éreznek. 
Valami újat, olyasmit, amire vágytak, de amit eddig nem ismertek. 
Szerelmet, ami nem hasonlít az eddigi érzésekre, azokra, amelyek 
csak a szerelem kezdetleges kísérletei, esetleg egy elhamarkodott 
szexuális kapcsolat előzményei voltak.

A kölcsönös dialógus minden ember számára életszükséglet. Szük
séges a családtagok között, házastársak s gyermekek között. A párkap
csolatoknak pedig —  még ha ez nem is tudatos —  nélkülözhetetlen 
eszköze kell legyen!

Tapasztalatom szerint fiataljaink nem szoktak, nem tudnak —  
bár az igény tudatuk mélyén ott lapul —  eleget beszélgetni. E gon
dolatok kapcsán egy személyes dolog, férjem egyik vőlegénykori kérdé
se jut eszembe. Egy kiadós, hosszú beszélgetés után megkérdezte: 
"Te tényleg úgy érzed, hogy nem fogsz unatkozni mellettem? Hogy lesz 
témánk, beszélgetnivalónk egy egész életre? Mert az nagyon fontos 
lenne..." Bevallom a kérdés akkor igen meglepett. Egyrészt azért, 
mert ilyet azelőtt még nem kérdezett tőlem senki. Másrészt, mert 
dialógusról, tehát kétoldali beszélgetési igényről beszélt, amely, 
s akkor erre még szintén nem gondoltam, kisfiam első értelmes mon
datainak megszületése óta családi beszélgetésekké kerekedett. Sok 
fiatal, de talán idősebb ember sem gondol rá, hogy a családi életben 
tudni kell beszélni, s tudni kell a másikat, a többieket is meghall
gatni.

b/ Kölcsönösség a szerelemben
Vajon hogyan állunk, hogyan állnak a házasulandók ezzel a kér

déssel? Bár látszólag maga a kérdés talán szükségtelennek is tűnik. 
Hiszen ma, amikor már régen lejárt az érdekházasságok ideje, nyilván
valónak tűnik, hogy a házasságok, ha nem is az "égben", de kölcsönös 
szerelemre építve kötődnek. Itt azonban megint maga az élet szolgál
tat a szabályt véleményem szerint nem erősítő, hanem éppenhogy cáfoló 
történeteket. Hiszen amikor az egyik nap arról hallok —  persze nem 
"pletyka szinten" — , hogy egy fiatal férj esküvője után két héttel 
már megcsalta feleségét, egy másik nap pedig arról, hogy egy másik 
a nászutat követő első munkanapjának estéjén feledkezett egész regge
lig egyik régi kedvese ágyában, akkor talán mégsem felesleges a kér
dés: kölcsönös-e a szerelem a házasulandó pároknál? A dolgozatom ele
jén felvázolt alapvetés kívánalmai: sexus, erős, szeretet (philia
és agapé) megtalálhatók-e mindkét félben? Tapasztalatom szerint saj
nos igen ritka esetben teljes minden téren az összhang. Már amennyi
re ezt persze a házasságkötés előtt, de még közben is egyáltalán 
fel lehet ismerni. Pedig a házasság már nem próba, nem keresés, hanem 
végleges döntés. Úgy kellene választani, hogy élettársát mindenki 
a szerelem teljességével tudja szeretni. Ellenkező esetben általában 
beigazolódik Franklin Benjámin mondása:

"A szerelem nélküli házasság a házasság nélküli szerelemhez
vezet."

S mivel ennek bonyodalmai (válások, gyermekelhelyezések stb.) 
a társadalomra is terheket rónak, a kölcsönös szerelmen alapuló há-
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zasság a társadalom számára is nyereséget jelent.
c/ A test szerepe a házasságban
A test a házasságban az érzelmi világ kifejezésének eszköze 

a partnerek számára. A szerelem testi gesztusai a kommunikáció, a 
dialógus, a kapcsolat eszközei a szerelmesek között. A testről tehát 
természetesen kellene beszélni és a házasságban egyszerű természe
tességgel kellene élni vele, a szerelmi kapcsolat szerves részének 
kellene tekinteni. Sajnos azonban a gyakorlatban a testnek e nemes 
szerepe igen gyakran elvész, leértékelődik. Nem is beszélve a test 
"árúbabocsátásáról", amikor jőérzésű emberek számára egyenesen "visz- 
szataszítóvá" válik.

Sajnos egyre kevesebb az a fiatal, aki "ajándékként" őrzi testét 
jövendő házastársa számára. A test jogait követelők elfelejtik, hogy 
a test nem más, mint egy hangszer a zenekarban, s aki túlságosan 
hangosan akar játszani rajta, tönkreteszi a harmóniát. Adott esetben 
saját házassága harmóniáját.

d/ Az emberi együttélés szabályai 
Nem mellékes kérdés az sem, hogy szellemileg, erkölcsileg jel- 

lembelileg vállalni tudja-e egyik ember a másikat? Tehát a párvá
lasztásban a szerelem mellett a tisztánlátő, józan értelemnek is
szerepe van, illetve kellene hogy legyen. Gyakorlati tapasztalataim 
közül egy 11 éve házasságot kötött fiatal pár példája áll előttem: 
majdhogynem gyerekfejjel, de nyilvánvalóan kölcsönös, lángoló sze
relemmel kötöttek házasságot. A szerelem látszólag, de saját bevallá
suk szerint is, noha egy évtizedet már megért, még ma is tart. Embe
rileg viszont szinte a kezdetek óta képtelenek normálisan együtt 
élni. Civakodásaiknak nem csak ők maguk, hanem 10 éves kisfiúk is
szenvedő alanya. Az ok pedig nyilvánvaló: képtelenek egymás szoká
sait, természetét, igényeit elviselni, illetve teljesíteni. Csak 
egy példa: a feleség 11 év után sem tud (én már sokszor azt hiszem, 
hogy nem is akar) a férj kedvére valót főzni, a férj pedig ennek "bi
zonyságául" a mai napig is az édesanyja által főzött bablevest és
túróscsuszát emlegeti. Többször szétköltöztek már, megpróbálták egy
más nélkül is, a szerelem azonban újra meg újra "összeköltözteti" 
őket. Kár, hogy olyan nagynak tűnő hatalma nem tudja megteremteni
a megértést hozó szeretet is!

Talán az előbbi példából is kitűnik, hogy a kölcsönös együtt
élés témája az a része a házasságnak, amellyel kapcsolatban a leg
kisebb a felelősségérzet és az előrelátás a fiatalokban. Hiszen csak 
a "nagy lehetőség"-et látják: kiszabadulni a szülői házból, felügye
letből, s a maguk életét élni. S megfeledkeznek arról, hogy éppen 
a házasságban szűnik meg igazán az ÉN, s lép helyébe a nem is olyan 
könnyen elfogadható MI személyes névmás.

Ezen a téren egyébként az a tapasztalatom, hogy a nagycsalá
dokból kikerülő, az állami gondozott, s a hosszú időt kollégiumban, 
esetleg munkásszálláson töltő fiatalokban előbb tudatosulnak az emberi 
együttélés íratlan, de nélkülözhetetlen szabályai.

e/ Férfi és nő
Eddig mind párokat emlegettem, pedig nem szabad megfeledkezni 

arról, hogy a házasságra nem egyszerűen két ember, hanem egy férfi 
és egy nő készülődik. Keresztyén felfogás szerint az ember elsősorban 
nem férfi vagy nő, hanem ember. S ez a keresztyén etika számára egyen
lő értékűségük és egyenjogúságuk legmélyebb alapja. Az azonban két
ségtelen, hogy vannak bizonyos férfiúi és női sajátosságok, melyek
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anatómiai és fiziológiai adottságok, viszont vannak mások,melyek 
a civilizációval járó jelenségek. Ezeknek megfelelően a történelem 
folyamán (de magában a Bibliában is) megtörtént a szerepek felosztá
sa is. A férfiaké lett a vezető szerep, a kenyérkereső szerep, a 
nőnek pedig jellemének szelídsége, testi felépítése, s házias eré
nyei folytán —  valóban ez tűnt természetesnek —  az anyaság, a há
ziasszonyság szerepét szánták. Társadalmunk azonban egyre inkább 
átalakulóban van a technika fejlődése, a kedvező (a nők számára is 
lehetőséget kínáló) művelődési, tanulási lehetőségek következtében.

A nő, akinek addig elsősorban a családi otthonról kellett gon
doskodnia, egyre inkább felfedezi a lehetőséget, hogy megnyíljon 
a világ számára és tevékenyen vegye is ki részét az életben. Civi
lizációnk —  igaz már hosszabb ideje —  de fordulóponton áll. Fontos, 
hogy a valósággal szembe merjünk nézni, s ne legyünk minden áron 
megrögződve a régi felfogásokban. Ha a férjek tudomásul veszik, hogy 
feleségük dolgozik (kell is, hogy dolgozzon, mert egyre inkább szükség 
van a megélhetéshez a két jövedelemre), tudomásul kell venniük azt 
is, hogy feleségüknek két, ha olykor nem három műszakjuk is van. 
Az egyik a munkahelyi, a másik a háztartási, több gyermek esetén 
az anyai hivatás akár már harmadik műszaknak is tekinthető. Ezért 
sokszor elkerülhetetlen, sőt kívánatos, hogy a férj a házimunka, 
a gyermeknevelés terhét megossza feleségével. Ezen a téren a tapasz
talat még igen változatos és vegyes. Erősen keverednek a modern és 
a tradicionális elemek a házasságról alkotott elképzelésben. Ez a 
döntések meghozatalára és a munkák elvégzésére egyaránt vonatkozik. 
Általában a műveltebb, főleg értelmiségi párok tervezik az egyenlő 
munkamegosztást a háztartási munkát és a gyermekekkel való foglal
kozást illetően. A többi réteg tradicionálisabb gondolkodású. Főleg 
jellemző ez a falusi, mezőgazdaságban dolgozó rétegre. Ennek persze 
megvannak a maga objektív okai is. Kisebb községekben nincs bölcsőde, 
kevés a nők számára biztosított munkalehetőség, az ingázás még nehe
zebbé teszi a gyermeknevelést, stb. Nem véletlen hát, ha sok férj 
szívesebben látja feleségét a ház és a gyermekek között munkálkodni, 
s esetleg, mert ez viszont gyakori a háztáji gazdaságban, hasznosí
tania magát. S a háztartásba való besegítésben sem mindig csak a 
tradíció gátolja meg a férfiakat. Kampányszerű munkabeosztásuk (fő 
mezőgazdasági szezonokban dupla műszakokat dolgoznak le, s a háztáji 
munka nehezebb része is az övék) egyszerűen lehetetlenné teszi, hogy 
az említett értelmiségiek arányában vállaljanak részt az otthoni 
munkából.

f/ A másik fél helyes szemlélete
A valósághoz ragaszkodás igen fontos tényező a párválasztás 

szempontjából. Könnyű dolog valakit csak a saját nézőpontunk, íté
letskálánk szerint értékelni. Igazi, csalódást nem hozó és okozó 
megimserés azonban csak tárgyilagos szemlélet alapján lehetséges. 
Érzésem szerint a fiatalok gyakran azért nem képesek helyes véleményt 
alkotni választottjukról, mert csak akkori, általuk megismert jelen 
valóját veszik figyelembe, s csak kizárólagosan saját véleményüket 
tartják mérvadónak. A másik fél helyes szemléletéhez pedig szükséges 
mások véleményének (nem rosszindulatú pletykáknak, s nem is a "kerítő" 
jellegű beajánlásoknak), segítőkészségének figyelembevétele, s a másik 
fél múltjának, gyermekkorának, neveltetésének, csalódásainak, tuda
tos és tudatalatti problémáinak a figyelembevétele, megismerése is.
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S még valami. Veszélyes és valóságellenes az a magatartás is, 
amely a másikról megfellebbezhetetlen véleményt mond és állít ki, 
és abban meg is rögződik. Ennek az az eredménye —  s ezt az élet 
számtalan kudarca igazolja — , hogy az illető talán soha nem tud meg
szabadulni attól a hibájától, amelyet ily módon róttak vagy folya
matosan rónak fel neki.

Ugyancsak gyakori magatartás, amikor valaki az önmagában hor
dozott, lelke mélyén azonban helytelenített érzelmeket, tulajdonsá
gokat vetíti ki a másikra, elmérgesítve azzal kapcsolatukat.

g/ Önmagunk helyes szemlélete
A valóságtudat azonban azt is jelenti, hogy önmagunkat is hasonló 

tárgyilagossággal szemléljük, mint másokat. Bizonyos, hogy mindenki 
visz a házaséletébe szokásokat, személyes nehézségeket, félelmeket, 
aggódásokat, reményeket és mély törekvéseket. Ezek hatása nem azonos 
fokú és jelentőségű. Bizonyos, hogy vannak, mégpedig szép számmal, 
egoisták, akik csak magukra gondolnak, csak a saját érdeküket, s 
azok beteljesedését lesik. De kétségtelenül még nagyobb a számuk a- 
zoknak, akik nem vádolhatók önszeretettel, sőt elégedetlenek, türel
metlenek önmagukkal szemben. Nem tudják elviselni, hogy énjük jó 
és rossz hajlamokból tevődik össze és saját magukat vádolják és bün
tetik egy valójában talán nem is létező hiba miatt. Ki ne ismerne 
férfiakat, akiket teljesen hatalmába kerített szakmai érdeklődésük, 
esetleg az anyagiak hajszolása, és teljesen megfosztják magukat minden 
érzelmi, családi, szellemi felüdüléstől, amelyre pedig az egészsé
ges családi élet szempontjából szükségük lenne. S ki ne ismerne nő
ket, akik magukat —  persze mártírnak titulálva —  a háztartási munká
ba ássák el.

Szintén gyakori és veszélyes jelenség az álmokba menekülés vagy 
az embernek önmagába, mint egy csigaházba való zárkóza. Beszélni 
kell még azokról is (ide tartoznak az ún. GYES-es betegségben szen
vedő nők is), akik az önmaguktól való menekülést különböző "mester
séges mennyországok" megteremtésével könnyítik meg. (Pl. olcsó regé
nyek igénytelen, de jól végződő történetkékkel; alkohol; s ma már az 
alkoholnál is nagyobb veszélyt jelentő "búfelejtő eszköz": a kábí
tószer.)

Saját ragunk tisztánlátása kétségtelenül nem könnyű, gyakran 
igen fájdalmas is szembenézni hibáinkkal. Mégis meg kell tennünk 
és meg kell tetetnünk másokkal is, ha lehet még a házasságkötés, 
sőt még a párválasztás előtt. A fiatalnak tudnia kell önmagáról, 
hogy ki és milyen az a valaki (azaz saját maga) aki párt keres ma
gának. Elképesztő ellenpéldát mutatnak a házassági hirdetések, ahol 
egy-két tiszteletreméltó esetet kivéve, minden hirdető Casanova-nak, 
illetve Lollobrigida-nak vallja magát, természetesen a létező leg
finomabb lélekkel "megtöltve". Azon aztán persze már csodálkozni
való sincs, hogy a másik féllel szembeni igényeik legalább ilyen 
természettől és valóságtól elrugaszkodottak.

h/ A családtervezés
A családtervezés a házasfelek közös feladata. Ez így is tűnik 

természetesnek, a gyakorlat azonban azt mutatja, hogy nem mindig 
van így. Figyelmen kívül hagyva most az eleve szerencsétlen, iszákos, 
könnyelmű szülőket, meg kell állapítanunk, hogy igen nagy azoknak 
a házaspároknak a száma, akik ezt a magától értődőnek látszó 
problémát csak igen nehezen tudják megoldani. A tanácsadásokon be
mondott tervezett gyermekszámok nem mindig fedik a valóságot, már
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mint ami a megvalósulást illeti. Ennek igen gyakran objektív, pl. 
orvosi okai vannak. Ez érthető, sok házaspár számára szomorúságot 
okozó valóság. Vannak azonban más okok is. Míg ma látszólag 2 gyer
mek számít ideálisnak (valójában 3 lenne az igazi) úgy a gyakorlat, 
a legújabb statisztikai adat szerint (hazánkban 1986-ban 1996-tal 
kevesebb gyermek született, mint az előző évben), azt mutatja, hogy 
igen sokan megmaradnak az első gyermeknél. Szomorú adat az is, hogy 
sokan a rossz házasság megjavításának, vagy legalábbis össze- és 
megtartásának reményében vállalnak gyermeket, aki később szenvedő 
alanyává válik ezeknek az eleve rosszul indult, sikerült házasságok
nak. S még szomorúbb a helyzetük azoknak az általában harmadiknak 
született gyermekeknek, akiket a mielőbbi és olcsóbb lakáshoz jutás 
reményében vállalnak szüleik.

Megyeszékhelyünk egyik lakótelepét kevésbé ízléses kifejezés
sel néhány évvel ezelőtt "fiaztató"-telepnek nevezték el a rossz 
nyelvek. S szinte rémhírek keringtek a "ráadásként" született pöt
tömnyi "kulcsos gyerekekről", akiknek az előbb említett okok miatt
kellett világra jönniük.

Községünkre ez természetesen nem jellemző. Annál inkább az a 
szemlélet, hogy minél kevesebb a gyerek, annál nagyobb nászajándék, 
lakodalom, majd örökség jut neki. A házasulandó gyermekeknek ugyanis 
illik megfelelő (gyakran másokra rálicitáló) indulási alapot biz
tosítani .

Mivel a családalapítás- és tervezés kérdése éppen a születések 
csökkenése miatt napirenden van, nem szabad megfeledkezni a család- 
tevezés valódi céljáról. Ne azért tervezzünk, csak hogy tervezzünk: 
a fogamzásszabályozás nem lehet öncélú. Más célnak kell alárendelni: 
a házasság harmóniájának, kiegyensúlyozottságának, ameiy feltétlenül 
szükséges a gyermekek nem egyszerűen megszületéséhez, hanem egészsé
ges felneveléséhez. Azt a lehetőséget is ki kell zárni, hogy a ter
vezés külső tényezők kényszerének hatása alatt történjék.

A legnagyszerűbb dolog az, ha két egymást szerető ember magától 
értődő igénye és vágya, hogy gyermekük legyen. Ezek a gyerekek a 
legjobb alapokkal indulnak születésük, majd felnőtté cseperedésük 
után is az életnek.

V. A PÁRVÁLASZTÁSI FELKÉSZÍTÉS ÉS TANÁCSADÁS 
HATÉKONYABBÁ TÉTELÉNEK SZÜKSÉGESSÉGE

Gondolom, hogy e pályázat kiírása már önmagában is azt jelzi, 
hogy nem vagyunk, s nem is lehetünk elégedettek a tanácsadások eddi
gi hatékonyságával, eredményeivel. S amikor erről beszélek, akkor 
a tanácsadást nem szűkítem le az erre hivatott intézmények, szerr 
vezetek munkájára. Egyrészt, mert a legszélesebb tömegek (s köztük 
talán éppen azok, akiknek egyébként a legnagyobb szükségük lenne 
a segítségre) csak akkor fordulnak ilyen szervezetekhez, ha arra 
feltétlenül kötelezik őket, másrészt azért, mert a házasságra való 
felkészítést nem elég csupán a házasságkötést megelőző hetekben elkez
deni, s főleg elvégezni.

A házaséletre a családi életre valónevelődést és nevelést 
már kisgyermekkorban el kell kezdeni, aztán pedig szakadatlanul kell
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folytatni. S nem árt persze az sem, sőt feltétlenül szükséges, hogy 
ez a folyamatos felkészítés szorosan az esküvő előtti időben még 
alaposabb és még szakszerűbb megerősítést is nyerjen.

1. Családi életre nevelés a családban

Így megfogalmazva talán furcsának tűnik, de a házasságra, a 
családi életre nevelés elsődleges és legfontosabb színhelye maga 
a család. Erre a funkcióra jobb helyet, jobb szervezetet egyszerűen 
ki sem lehet találni. Persze ez csak akkor igaz, ha az adott család 
igazi család, s a szülők házassága kiegyensúlyozott, boldog házasság. 
Hiszen a szülők egymás iránti érzelme —  legyen az akár pozitív, 
akár negatív —  rásugárzik a gyerekre, vagy gyerekekre.

"...a gyermekben —  különösen a jövendő családi életét illető
en —  többnyire annak a családnak a példája, magatartása, szoká
sai rögződnek, amelyben nevelkedik." (Ortutay Zsuzsa)
"Az utóbbi években egyre jobban erősödik a szülőkkel szemben 
az a követelmény, hogy gyermekeiket a társadalmi beilleszkedés
be, a munkában való helytállásra nevelés mellett a jövendő csalá
di életükre is neveljék." (Ortutay Zsuzsa)

Kérdés azonban, hogy a családok mennyire alkalmasak erre a neve
lésre. S főleg, hogyan lehetnek a mai családok pozitív példává gyer
mekeik számára akkor, amikor minden harmadik házasság válással vég
ződik. Az elmúlt évben 248-cal több esetben mondták ki a válást, 
mint 1985-ben. Ez 30 ezer újabb család felbomlását jelenti. Arról 
nem is beszélve, hogy ezek a házasságok, ha végül válással végződtek, 
akkor tálán, sőt minden bizonnyal, már korábban sem meleg családi 
fészket jelentettek a gyermekek számára, hanem legfeljebb arra szol
gáló példát —  persze némi iróniával azt is lehetne mondani, hogy 
ez is lehet "tanulságos" —  hogy hogyan nem szabad házas- és családi 
életet élni. Csakhogy ez a tanulság, nem igazán tanulság, hanem sok
kal inkább szomorú örökség.

"Férj és feleség, a gyermekekről nem is beszélve, széttört há
zasságukat magukkal hordozzák, amíg élnek. Erről minden elvált 
sokat beszélhetne." (Bővet)

E téma közben hadd utaljak még a protestáns szociáletika állás- 
foglalására is. Miszerint a szülők legszebb, Istentől kapott hivatá- 
sa a gyermekeik nevelése. 

Ez a hivatás 3 dimenziójú: 
1. A testi gondoskodás a gyermekről 
2. A gyermek szellemi fejlődésének segítése. Itt már persze 

az iskolával való szoros együttműködés is szükséges
3. Erkölcsi —  lelki nevelés. Különösen az első 6 év "családi 

 klímája" meghatározó szereppel bír a gyermek későbbi, a már
maga alapította családban való életére.
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2. Családi életre nevelés az iskolában

A család nevelése mellett egyre inkább súlyponti kérdéssé válik 
az iskola családi életre való nevelése is. Egy 10 évvel ezelőtti 
tanulmány (dr. Zrinszky László tollából) 5 alapvető tendenciát említ 
meg ennek indoklására:

—  a nevelés súlypontja a családról, egyre inkább a köznevelés 
intézményrendszerére tevődött át.

—  az iskoláskor meghosszabodott, a munkábaállás, felnőttévá- 
lás ideje kitolódott

—  a nevelés társadalmi ellenőrzése megnövekedett
—  a felnőtt társadalmi szerepekre való felkészítés olyan igé

nyeket támasztott, amelyet a családban végbemenő szociali
záció nem tud kielégíteni

—  a fejlődés jelentősen felgyorsult, ennek ütemét . követni, 
s a változások elébe vágni inkább képes a köznevelési rend
szer, mint a család. 

Ezeket az említett tendenciákat azonban nem szabad úgy értelmezni, 
hogy a család nevelői funkciója megsemmisült. A sajátos családi neve
lési funkciókat ugyanis az iskola nem veheti át. A tapasztalat viszont 
azt mutatja, hogy a szülők hajlamosak a "labdát" mégis továbbdobni 
az iskola felé, s a gyakorlatra ugyancsak jellemző ennek az ellenke
zője is, amikor az iskola a nagy tananyagra, követelményekre hivat
kozva csak elméletileg vállalja magára a nevelő szerepet is, a gya
korlatban azonban erre a már említett ok miatt nem kerül sor. Evek
óta figyelem a baráti körömben lévő pedagógusok (akik egyébként ma
guk is mind szülők) igyekezetét a tanítói-nevelői munka egyensúlyban 
tartására, igyekezetük azonban a legjobb akarat mellett is (s ezt 
maguk is vallják) hagy kívánnivalót maga után. Ok részben az idő
hiány, részben a nevelők többségének az új feladatok ellátására va
ló felkészületlensége, amiről nem feltétlenül ők maguk tehetnek.
Szeretném ugyanis megjegyezni, hogy elsősorban fiatal, s egyébként
igen lelkiismeretes pedagógusokról van szó.

3. Családi életre nevelés, házasságra való felkészítés 
intézményes rendszere

A tapasztalatok, vizsgálati adatok azt mutatják, hogy a már 
említett családi, iskolai nevelés mellett, intézményes erőfeszítés
re is szükség van. Mindenekelőtt a nemi nevelést kellene még kor
szerűbb és szélesebb alapokra helyezni. Az újságok levelezési rova
tai elképesztő tájékozatlanságról tesznek bizonyságot. S ez még akkor 
is így van, ha minden bizonnyal vannak csupán a "hecc" kedvéért, 
vagy a közvélemény megbotránkoztatására, a válaszoló orvosok bosszan
tására íródott, tettetett naivságot sugalló olvasói levelek is. A 
művi terhességmegszakítások változatlanul nagy száma is segítségért 
kiált. Ugyanakkor azonban (s ezt anélkül teszem, hogy hivatottnak 
érezném magam a bírálatra) úgy érzem, hogy dr. Szilágyi Vilmosnak 
az 1977. novemberi családvédelmi kongresszuson mondott szavai, sajnos 
még ma is aktuálisak.
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"A hazánkban működő Nővédelmi és Családvédelmi Tanácsadók való
színűleg csak jelentős strukturális átalakítás esetén lennének 
alkalmasak a párválasztási és házassági tanácsadás céljára."

Végül hadd szóljak néhány szót a házasságkötést megelőző taná
csi bejelentkezéssel, illetve az általában nőgyógyászati szakrende
lőkben sorra kerülő tanácsadásokkal kapcsolatos konkrét tapasztalat
ról is.

A tanácsi bejelentkezés (a kivárási idő) létjogosultságát a 
statisztikai adatok egyértelműen igazolják. Ha csak néhány felelőt
len, elhamarkodott, meg nem gondolt házasságkötést akadályozna is
meg a "gondolkodási idő" betartatása, már akkor is pozitívnak lenne
tekinthető az intézkedés. A tizenegynéhány év alatt magát meggondoló
több ezer ember (akár nő, akár férfi) viszont egyenesen hálás lehet 
ezen (egyébként még ma is sokak által felesleges bürokráciának tar
tott) intézkedésnek.

Az orvosi tanácsadással kapcsolatosan már nem ilyen egyértelmű
en mérhető az egyéni, illetve társadalmi haszon. A tanácsadás beve
zetése kitűnő ötlet, s szükségszerű intézkedés volt. A tanácsadás 
"minősége", s ebből következően a konkrét haszna viszont tapaszta
latom szerint igen széles skálán mozog. Ha a tanácsadást végző orvos 
féltő szeretettel, mondhatnám így is "hivatása magaslatán állva" végzi 
eme szolgálatát, akkor értékes, főleg gyakorlati, azaz használható
tanácsokat ad. Olyanokat, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a ta
nácsot kapott pár nőtagját később boldog asszonyként, s jövendő, 
majd tényleges anyaként láthassa viszont rendelőjében. Örömmel hal
lom, hogy vannak ilyen, pacienseik testi, de lelki egészségén őr
ködő nőgyógyász szakorvosok is.

A tanácsadás azonban igen gyakran csupán néhány kötelességsze- 
rűen elmondott tőmondatból áll. Leggyakrabban —  annak idején én
is ilyen tanácsadás részese voltam —  a forgalomban levő fogamzás
gátlószerek, eszközök felsorolásából áll. Persze ez is hasznos lehet, 
ha az illető asszony-jelölt alkatának, egészségi állapotának stb. 
megfelelő konkrét védekezési javaslatot is kapna.

A tanácsadás "szubjektív" oldalát nézve pedig jónak tartanám 
—  hiszen úgyis a lakhely szerinti illetékes szakrendelőhöz kell 
fordulni —  ha a tanácsadások légköre olyan lenne (gondolok itt 
az oldottabb, őszintébb légkörre), hogy a nők többsége ne csak a vég
ső esetben forduljon nőgyógyászhoz, gyakran már megkésve!

Persze magukban a házasulandókban sem árt tudatosítani, hogy 
a tanácsadás az egészség, a boldogság zavartalansága érdekében tör
ténik. Ezért vegyék igen komolyan! Természetesen ne csak az orvosi 
tanácsot, hanem minden egyéb segítséget is, jöjjön az bárkitől, aki 
életük egyik nagy elhatározásának, a házasságnak a sikeréhez akarja 
segíteni őket, hogy életük alkonyán elmondhassák, amit Ramuz ad egy 
idős házaspár ajkára:

"Asszony, gyere ülj ide mellém, a ház előtti padra, jogod van 
hozzá, hiszen idestova 40 éve élünk együtt. Ma este, szép idő 
is van, és ez életünk estéje is: látod igazán megérdemelted
a pihenés röpke pillanatát. Gyermekeink is szétszéledtek a világ
ban, és most újra csak ketten vagyunk, úgy, mint amikor elkezd
tük. Asszony, emlékezz, nem volt semmink, mindent magunknak 
kellett csinálnunk. Nekiláttunk, de bizony kemény dolog volt. 
Bátorság kell és kitartás. Szeretet kell hozzá, de a szeretet
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nem az, mint aminek kezdetben hisszük. Nemcsak a váltott csókok, 
a fülbe súgott kedves szavak, egymás szoros átölelése; az élet 
ideje hosszú, csak egy nap a nászé —  emlékezz, csak azután 
kezdődött az élet. Tenni kell valamit, nem sikerül, újra kell 
csinálni és most sem sikerül. Jönnek a gyermekek: táplálni kell 
őket, öltöztetni, felnevelni, ennek aztán sosincs vége; néha 
megbetegszenek, te egész éjjel talpon voltál, én reggeltől es
tig dolgoztam. Hányszor esik kétségbe az ember, hiszen az évek 
múlnak és nem haladunk, sőt néha úgy tűnik, visszafelé megyünk. 
Emlékezz, asszony a sok gondra, kellemetlenségre, te voltál 
egyedül itt velem. Hűek maradtunk egymáshoz. Kölcsönösen egy
másra támaszkodtunk. Szerencsénk volt, hogy együtt voltunk, 
ketten láttunk a feladathoz, kitartottunk, és már kiállottuk 
az élet próbáját. Az igazi szerelem nem az, aminek hiszik. Nem 
egy napig tart, hanem örökké, annyit jelent, hogy segítjük, 
megértjük egymást. Így aztán lassan minden rendbe jön. A gyer
mekek felnőnek, helytállnak. Jó példát mutattunk. A ház eresz
tékei meg vannak erősítve. Az ország minden háza legyen szi
lárd, és akkor maga az ország is szilárddá válik.
Ezért ülj mellém és nézelődjél, mert ez az aratás, a betaka
rítás ideje. Vörös fényben jött el az alkony, és rózsás fényben 
csillog a fák között szállongó por. Ülj ide mellém, egészen 
közel. Nem szólunk egy szót sem, nekünk már nics szükségünk 
szavakra. Csak az kell, hogy együtt legyünk és várjuk az éj
szaka jöttét, megelégedetten, a befejezett feladat tudatában." 
(Possonyi L. ford.)

Lászlóné Házi Magdolna

Népegyház és Hitvalló Egyház
(Diaspora és szekularizáció)

D. D. Albert Greiner ny. párizsi evangélikus püspök előadása 
az Evangélikus Teológiai Akadémián

Témámat a francia protestantizmus, közelesen is a párizsi evangéli
kus kisebbségi egyház történetével és jelenével szeretném megvilágítani. 
Helyzetünk egynémely különbözőségek mellett az Önökével sok hasonlóságot 
mutat.

A francia protestantizmus története, nagy általánosságban mond
hatni, szinte állandóan a népegyházi és a hitvalló egyházi helyzet 
között ingadozik.

A protestáns keresztyénség Franciaországban kezdetben majdnem 
népegyházi helyzetbe került. A 16. század közepén a lakosságnak csaknem 
a fele hajlott az új hit befogadására.
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 Azután azonban eljött a végzetes 1685. esztendő, amikor XIV. 
Lajos, a Napkirály október 18-án egy tollvonással eltörölte a nantesi 
ediktumot, amelyben IV. Henrik 1598-ban a protestánsoknak némi vallás- 
szabadságot  biztosított. Egy csapásra működésbe léptek a vallási 
elnyomás ősi eszközei: megtiltották az istentiszteletek tartását 
(magánházaknál is), feldúlták az egyházi épületeket, eltávolították 
a lelkészeket, eltiltották a hívőket közhivatalok viselésétől, bezár
ták az egyházi iskolákat s megtiltották az iskolai vallástanítást,

Érthető, ha mindezek a rendszabályok igen sok hívőt éppen a 
hitében tettek nehéz próbára: hogyan engedhet meg Isten ennyi ször
nyűséget?.. .

Néhányan naiv hitelt adtak az Ediktum záróparagrafusának, amely 
ezerint mindenki lelkiismerete szerint ragaszkodhat meggyőződéséhez. 
A valóság azonban egészen más volt. A király a korára jellemző jelszó
hoz tartotta magát: Egy király —  egy törvény —  egy hit! Megkezdődött 
a dragonyok bekvártélyozása (a "dragonád"); megteltek a börtönök, 
gyermekeket szakítottak el szüleiktől, legkesebb 1000 protestánst 
kitelepítettek az Antillákra. Nem csoda, hogy mintegy 100-300 000 
protestáns —  az összlétszám egyharmada! —  elmenekült az országból.

Mi történt azonban azokkal, akik Franciaországban maradtak?
Nagy általánosságban, a kényszer hatására, sokan,, nagyon is 

sokan, beletörődtek a változhatatlanba. A "visszatérőknek" e nagy 
seregéből némelyek később jó katolikusok lettek. A többségük azonban 
meggyőződés nélküli keresztyénné lett, lelkifurdalástól gyötörve, 
megkeseredve s a képmutatás terhét hordozva.

Egy kisebbség —  törpe kisebbség —  azonban ellenállt. Hamarosan 
létrejött egy új —  valójában nagyon is régi —  egyházi létforma, 
a rejtőzködő egyház. Éjszakai titkos összejöveteleken "laikusok" 
prédikáltak, vezették az imádságot, a gyülekezet zsoltárokat énekelt. 
Néhanapján, életét is kockára vetve, egy-egy lelkész is megjelent, 
hogy élhessenek a szentségekkel s megáldhassák a házasságokat.

Ebben az apokaliptikus légkörben s ezekben a gyülekezetekben 
hamarosan felbukkantak azok a jelenségek, amiket manapság "karizmati
kusoknak" neveznénk. Már 1688-ban gyermekek prófétáinak, bűnbánatra 
hívnak és a világ végét jövendölik. Majd idősebbek is felbukkannak 
—  az úgynevezett "Isten bolondjai" —  akik fegyveres ellenállásra 
buzdítanak s megkezdődnek a véres kamizárd-felkelések, amiket csak 
1705-ben sikerül 30 000 katona bevetésével leverni s amik következtében 
ismét tömeges letartóztatásokra kerül sor.

E férfiakat és nőket hősökként ünnepük. Hősiességük azonban 
nem feledtetheti a hithűség más formáit, amely szintén megtermetté 
elrejtett gyümölcseit: az édesanyák csendes hűségét, akik gyermekeiket 
hitre nevelik, a férfiakét, akik családjukban tartanak istentisztele
tet s titokban olvassák a Bibliát, az áhítatos könyveket sőt Kálvin 
institúcióját is. Nem ok nélkül hangsúlyozzák a történészek, hogy 
az evangéliumi hit Franciaországban, nemcsak az ellenállók hősiessége, 
néhány protestáns fejedelem támogatása, Antoine Gourt 1720-as, az 
egyházi szarvezet helyreállítására irányult kísérlete, hanem az egyszerű 
nép, a "szegény emberek" által maradt fenn, akiknek gyermekeire nem 
fenték fogukat a jezsuiták.

Végre, 1787. december 17-én XVI. Lajos kibocsátja türelmi rendele
tét, amely ugyan nem tette lehetővé a protestánsok egyházi szervezke
dését, legalább azonban annyit, hogy hitüket nyilvánosan megvallhassák. 
Két évvel később kitör a Francia Forradalom, amely kiadja a szabadság



—  egyenlőség —  testvériség jelszavait s törvéybe iktatja az emberi 
jogokat. Ezzel új korszak keződik, amely mai napig jellemző maradt.

Idő híján nem térhetünk ki a forradalmi évek ingadozó valláspoli
tikájának ismertetétésére. Legfeljebb arra utalhatunk, mennyiben 
járult hozzá a protestáns kisebbség az új ideológia s ezzel a megerősödő 
szekularizáció kialakulásához.

Nyilvánvaló, hogy a fő szerepet ebben a fejlődésben nem a protes
tánsok, hanem a felvilágosodás filozófusai játszották. Mégis kétségte
len, hogy a katolikus triumfalizmus, amely az egyház és állam szövetsé
gén alapult, bélyegét az egész életre rányomta és a protestánsüldözés
ben is megnyilvánult, kihívta azt az antiklerikalizmust, amely országunk 
szellemi életére mindmainapig jellemző. Az erőszak képmutatást szül 
s ez utóbbi a hit legnagyobb ellensége, mert gyűlöletre nevel. S 
éppen e területen keletkeztek a protestánsüldözésnek súlyos következ
ményei .

Oly súlyos traumát okoztak az érintetteknek, hogy ennek hatása 
máig, sokszor csak a tudatalattiban, tovább él. Nem véletlen, hogy 
a francia protestánsok mindenféle klerikalizmussal, egyházi gyámkodás
sal, intézményszerűséggel szemben oly kritikusak. Az sem véletlen, 
hogy a 19. században protestánsok kezdeményezik először a szociális 
munkát. S nem véletlen, hogy máig előharcosai a társadalmi és politi
kai lelkiismereti szabadságnak, és síkra szállnak mindenfajta kisebbség 
jogaiért. Mindez nemcsak a hit gyümölcse, hanem az elszenvedett sérelmek 
következménye is.

Az említett trauma azonban még mélyebben is hat. Nemcsak antikato- 
likus beállítottságról van szó a protestánsoknál, hanem valláselle- 
nességről is, amely meghatározza a francia politikát és kultúrát. 
Már a 16. században így ír La Noue: "Vallásháborúink elidegenítettek 
bennünket a vallástól", s az üldözés idejének elmúltával egy francia 
így nyilatkozik: "Országunkban a hit kihalt, nincs itt fiatal ember, 
aki ne akara istentelen lenni."

Így érthető, hogy a forradalmárok megkísérelték a vallást, mint 
"babonaságot" mindenestül kiirtani. Míg korábban a "szekularizálás" 
kifejezés csak az egyházi birtokok közcélokra való kisajátítását 
jelentette, most már új jelentést kap: "az emberi élet minden fontos 
területét, tudományt, gazdaságot, politikát, jogot, államot, kultúrát 
és nevelést, orvostudományt és szociális munkát kivonni az egyházak, 
a teológia, a vallás befolyása alól, hogy ezeket az autonóm ember 
maga vegye kézbe" (H. Küng).

Ez a folyamat a mi időnkben is tart. 1905-ben az egyház és állam 
elválasztásához, sőt elválásához vezetett: a gyülekezetek és egyházak 
egyesületekké váltak —  nem kapnak állami anyagi támogatást —  a 
vallástanítás eltűnt az iskolákból, a vallás magánüggyé vált.

Ez a törvény érvényes, bár elégé nagyvonalúan kezelik, Elszász- 
Lotharingia kivételével, a franciaországi protestáns egyházakra ma 
is.

A protestáns keresztyénség országunkban törpe kisebbség. 54 
millió franciából csak kb. 800 000 tartozik a Protestáns Egyházak 
Szövetségéhez tartozó egyházakhoz, további 140 000 az ehhez nem csat
lakozott "evangelikális" csoportokhoz. Ez együttvéve a lakosságnak 
kb. 1,8 %-a. "Egy inkább megbecsült, mint ismert kisebbség", írja 
az evangélikus szociológus 3. Baubérot.
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Ez a számszerinti kisebbség is egyre inkább diaspórává válik. 
A korábban felekezetileg zárt tájegységek rég megszűntek. A lakosságnak 
a nagyvárosokba áramlása, ezekből mindinkább a francia protestantizmus, 
afit talán a keresztyén hit s a vallásos élet nekropolisait teremti 
IWJL Keresztyénnek lenni nehéz s ez háromféle magatartást eredményez, 

,, nuJÉt az állatvilágból vett példákkal világítanék meg. Néhányan 
1 dnfwtznek, mint a strucc: homokba dugják a fejüket, hogy feledjék 
I külvilágot. Mások sündisznd módjára begubóznak; ez a magatartás 
tgylbk ént a késó középkorban megmentette a keresztyénséget a kolostorok 
£al|í mögött. Végül a harmadik csoport, akár a kaméleon, változtatja 

, színét s így lassanként elvész az egyház s a hit számára.
Mindezek ellenére a tapasztalat arra tanít, hogy a diaspóra- 

helyzetet és a szekularizációt ne értékeljem csak negatívumként.
, j. Nem vélem azt, hogy az egyház zsugorodása egészségére válik.

Kétségtelen azonban, hogy a szekularizáció az egyházat több, korábbi, 
fíKént szociális feladatától, amiket az állam vett át, felmentette 
9 pZabaddá tette sajátos feladatai számára. A szórványhelyzet nem 
Végjét, sőt inkább lehetőségeket ad: papi, közbenjárói, igehirdetői 
Sjéjfiálatunkban közelebb kerülhetünk az emberekhez —  s ez mindannyi- 

1 i W U i vonatkozik, nemcsak a lelkészekre! —  a kovász megkeleszti 
f'Wpztát, a só megsózza, ízesíti.
V t ’ 2. Gyülekezeteink kis lélekszáma ezeket egyre inkább családiassá 
$Sj|i, ahol többet törődhetünk az egyes emberekkel.

,3. Fel kell vetni a kérdést, hogy a szekularizáció vallásellenes- 
séog nem az emberi szellemtörténetnek egy immár meghaladott állomása-e, 
W w  egy "elvilágiasodás utáni vallásos káoszba" torkollik. Luthernak 
igj|a van: nincs "istentelen" ember, mert mindenkinek az az istene,

, akib en, vagy amiben feltétlenül megbízik. Nem kellene-e felfigyelnünk 
I jelekre, amik korunkban a "vallás" jelenlétére emlékeztetnek? Bennem 
Mély benyomást keltenek azok a kicsiny, de nem jelentéktelen számú

afflhívfl színművészek, akik lelkes közönség előtt pl. bibliai szövegeket 
Vasnak fel. Mit jelent ez evangélizáciös munkánk számára? — Ugyancsak 
jelentésnek tartom annak a kutatásnak az eredményét, amely kimutatta, 

Ndgy a "comic stripes"-ek ideológiáján, a fantasztikumon, irracionali- 
tjiöri, paranormálison keresztül, ami ezeket jellemzi, "az ész kultusza 
91*11 elnyomott vallásosság tér vissza", —  mintegy kiskapun. Itt

.19 fiúvétem a kérdést: mit jelent ez igehirdetésünk számára? Evangéliumi 
pU(ZSrnU3Uflk e jelenségeket negatív előjellel értékeli. Nem szabadna 

ebb en megrekednünk, hanem e jelenségből meglátni a kihívást 
■ ppgtelélni a nyelvet, amelyen szóiye ebben a haJ’Vj^tben belehirdethet- 
n||W 'II"lylngélium igazságát. j

i s  Akérmlnt is áll a dolog, a feladatok dandárja vár reánk, s ezek
legeléeje, hogy átálljunk a népegyházi fogyasztó-mentalitásról egy
llyan közösségi szemléletre, ahol mindenkit sorompóba szólíthatunk, 
flogy önként vállalkozzon feladatok felvállalására.

Egyik legelső feladatnak tekintem, hogy minden keresztyén embernek, 
kiváltképp a fiatalságnak, de nem csak ezeknek, a szolgálatra felkészí
tését. Sürgetően szükség van nagykorú keresztyénekre, akik hitükről
számot is tudnak; adni (lPt 3,15). A népegyház alternatívája a hitvalíd 
egyház! ,!,

Második legsürgősebb feladatunk az igehirdetés megújulása, amit 
két szóval jellemeznék: józanság és reménység.
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Harmadik feladatkörünk az egyházi lét új formáinak a keresése. 
Természetesen nem akarnám a hagyományos gyülekezeteket felszámolni. 
Ez képtelenség volna. A gyülekezetek mellett azonban helyet kellene 
adni a találkozás, az elcsendesedés, a dialógus számára, — a főállású, 
fizetett szolgálattévők mellett legyen lehetőség gyülekezeti szolgála
tok "tiszteletbeli" vállalására, el egészen a lelkészi szolgálatig, 
amikor is persze a megfelelő kiképzés nem maradhat el. A mi párizsi 
evangélikus gyülekezetünkben pl. két olyan lelkészünk is van, akik 
más hivatásból érkezve végezték el a teológiai stúdiumot s azután 
felavatást is nyertek.

Negyedik feladatunk ebben az átalkulási folyamatban, a nálunk 
oly mélyen gyökerező kongregacionalizmustől való elszakadás. Semmi 
esetre sem szabad csak és egyedül a saját gyülekezetünkre tekintettel 
cselekedni és élni! Persze nemcsak az egyes gyülekezetekre vonatkozik 
az együttműködés kötelezettsége, hanem a felekezeti határokat átlépve 
az ökumenikus kapcsolatok ápolására is, amennyiben ez lehetséges.

Mióta immár 40 éve gyülekezeti lelkész lettem, ez a szolgálat 
sok tekintetben megváltozott. Akkoriban még az lehetett a cél, hogy 
az ember felépítse a gyülekezetét. Az urbanizációs népvándorlás azonban 
oly mértékűvé vált, hogy a célt inkább így lehetne megjelölni: "egy 
darab úton az embereket elkísérni". Ennek is megvannak a maga esélyei.

Az átállási folyamat, amiről szóltunk, hosszú és nehéz. Érdemes 
aszonban ezt a harcot felvállalni.

Még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy a diaspórahelyzet a 
kisebbségi lét, sőt egy bizonyos értelemben a szekularizáció is, 
nem végzet, nem átok. A velük járó nehézségeket és veszélyeket hitben 
járva nyugodtan Isten kegyelmes vezetésének tekinthetjük, aki véget 
vetett a hatalmas, nagy, általános tekintélynek örvnedő egyházról való 
álmodozásnak. Isten, mintegy fülön fogott minket és visszahúzott. 
Ezzel arra akar tanítani, hogy "az Ö ereje az erőtlenségben érvénye
sül" (2Kor 12,9).

Így most páratlan lehetőségünk nyílik arra, hogy újra megtanuljuk, 
mit jelent "kereszt alatt lévő egyháznak" lenni. Meg kell tanulnunk 
megtagadni magunkat és álmainkat, hogy Isten igen-t mondhasson ránk. 
Az egyház léte számára nem a nagy számok és az erő bűvölete fontos, 
hanem a hit hűsége és állhatatossága. Az egyház, ahogyan Isten látja, 
nem vakító fényszóró, színes tűzijáték, ami az egész világot bevilá
gítja és elkápráztatja. Inkább olyan mint egy minduntalan kialvással 
fenyegető tábortűz. Az a feladatunk, hogy ezt a tüzet őrizzük, táplál
juk, élesszük, hogy az igazság fénye legalább valamelyest felragyogjon 
a sötétségben.

Ford.: Dr. Groó Gyula
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Mária népi kegyessége 
Magyarországon

Útközben Európában az ember mindig újra találkozik Jézus anyjának 
nyomaival. Csak a német nyelvterületen is közel 200 falu és város 
van, amelyekben megtaláljuk Mária nevét. Magyarországon is —  ahol 
még ma is többségében római katolikusok élnek —  gyakran találko
zik az ember Máriával.

1987-ben ismét Magyarországon töltöttem a szabadságomat. Az Auszt
rián való átutazás Máriacell meglátogatását tette lehetővé. A Mária- 
kegyesség évszázadok óta erősödik ezen a búcsújáró helyen. Az itt 
található késő román stílusú kép a 12. századból való. Körülbelül 
hasonló korból származik a délmagyarországi máriagyüdi Mária-szobor, 
amely Harkány közelében van. Az ottani Mária-templomnak nagyon válto
zatos történelme van: többször lerombolták, tűzvész pusztította el, 
egy ideig mosóként és több mint 100 éven keresztül református temp
lomként használták. A többszöri bizonyított Mária-megjelenés —  amit 
a református hívek is megerősítettek —  adta a máriagyüdi templom 
hírnevét.

Nehéz megtalálni Mária kis erdei templomát Csatkán, Tatától 
keletre. Ennek a még ma is kedvelt búcsújáróhelynek a megtalálásához 
a helyet ismerő idegenvezetőre van szükség. Itt a 19. században Fa
timával párhuzamosan több Mária-megjelenés volt. Ebben az időben 
átépítik és kibővítik ezt az igazán szerény kis kápolnát.

Kelet-Magyarországon található a görög-katolikus hívek Mária 
centruma, Máriapócs. A csodatevő ikon még ma is zarándokok seregeit 
vonzza. Máriapócs a Rómával Egyesített Ortodox Egyházhoz tartozik. 
Ez az alapja annak, hogy ez a távoli búcsújáróhely mindig újra vatiká
ni látogatók által is méltatott és kedvelt hely.

Ezzel a három magyarországi helységgel nevezhetők meg a Mária- 
tisztelet fontosabb helyei. Nem a teljesség bemutatása volt a cél. 
Egy olyan várost mint pl. Celldömölk, egyáltalán nem említettem. Még 
sok kevésbé ismert Mária-hely van Magyarországon, amelyek a máriás 
népi kegyesség sokféle árnyalatait tükrözik vissza.

Ezek a sorok a Mária-év közepén íródnak, amelyet a római pápa 
1987. júniusától 1988. augusztusáig állapított meg. Feltűnő, hogy a 
Mária-kegyesség Dél-Európában sokkal inkább elterjedt, mint Észa
kon. Talán valami titokzatos összefüggés lenne teológia és földrajz 
között? A Mária tisztelet Észak-Európában mindig nehezen vert gyö
keret .

Felfokozott Mária-tisztelet jelentkezik a jelenlegi lengyel 
pápánál. "Tutus tuus", "egészen a tied"-hangzik a jelmondata, és a 
pápai címert egy nagy "M" betű díszíti; Máriáért.

II. János Pál prédikációiban mindig visszatér Mária szerepére. 
A pápa Mária tiszteletét úgy értelmezi, mint ami hozzájárulás Mária 
fiának a magasztalásához. A Mária-magasztalást magára Jézus Krisztus
ra értelmezi. Nem minden Vatikánból érkező jelzést lehet mindig így 
értelmezni.
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A nagyobb Mária búcsújáróhelyek szinte kivétel nélkül Dél-Euró- 
pában találhatók. Gondoljunk csak Fatima, Lourdes, Loreto, Banneux, 
La Salette, Tschenstockau, Máriacell és Einsiedeln városokra, Dél- 
Németországban például Bajorországban a Mária-magasztalás szervesen 
hozzátartozik a hétköznapokhoz —  és ez nem csak Altötting vagy Andechs 
helységekre vonatkozik. Ha valaki Bajorországban nő fel, akkor nincs 
az életében egy nap sem Mária-ima nélkül. Már az általános iskolában 
mindenkibe belevésődik "üdvöz légy Mária!" vagy "Tengercsillag köszön
telek, ó Mária segíts!"

Az evangélikus kegyességnek nincs semmi oka arra, hogy a Mária- 
kegyességre csak félelemmel és elutasítással reagáljon. Mária nélkül 
nem lenne Jézus. Aki Máriát az istentiszteletből, az imákból, a ko- 
rálokból, és gyakorlatilag az egész spiritualitásból kizárja, annak 
nagy árat kell fizetni. Erről a lelkileg kiszáradt evangélikus éne
kek beszélnek.

Maga az Evangélikus Egyház —  amely a katolikus dimenzióját 
nem tudta egészen kiszorítani —  ebben a kérdésben jelentős hiányt 
mutat. A katolikus teológus Luther Márton számára egész életében 
természetesen megmaradtak a Mária-ünnepek, a Mária-dicsőítés és a 
Mária-prédikációk. Luther Mária Magnificatja a XVI. századi irodalom 
remekei közé tartozik. Luther karácsonyi énekeiben is mindig talál
kozunk a krisztusi szeretetnél Máriával, aki nincs sem elfelejtve, 
sem mellőzve. A lutheri örökség éppen ezért ezen a téren gyakran 
megmerevedett kegyességet gyakorol, sok negatív konzekvenciával, és 
csodálkozhatunk azon, hogy éppen az evangélikus asszonyok Luther 
Mária-kegyességéből olyan kevés idíttatást kapnak. Mária már régen 
nem áll az egyházak között választóként. A brutális ellenreformáció 
szimbólumaként Mária már nem használható fel. Éppen Kelet-Európa 
—  beleértve Ausztriát is —  sokat szenvedett az ellenreformáció 
idején Mária alatt. Ma az ökumenében egy jól értelmezett Mária tisz
telet még előremozdító is lehet. Ez érvényes mindenekelőtt a római 
katolikus keresztyénekre, az anglikánokra, az ortodoxokra és az evan
gélikusokra is. Rómától azt kérjük, hogy ne erőltesse rá a világra egy 
új Mária-kultusz kialakulását. A pápának ez év március 25-én kiadott 
Mária Enciklikája, ezen a téren, tartózkodó. Biblikus teológiai alapo
kon állva azonban a felvetődő kritikai kérdésekre a feleletadás nem 
maradhat el. Az 1987-88-as Mária-év a nehezen elért egyházak közti 
békét nem zavarhatja meg. Ez érvényesült a pápa ez évben tett lel
kipásztori látogatásain az NSZK-ban és Lengyelországban. Az egyházak 
között folyó kritikus teológiai dialógus Máriát sem fogja megkímélni. 
A protestánsoknak fel kell ismerni, hogy a jelenlegi pápa inkább 
saját római tradícióját ápolja, semhogy ökumenikus lépéseket tenne. 
Tény, hogy II. János Pált az ökumenikus kérdések nem kínozzák.

Jürgen Jeziorowski 
Ford.: Nagy Edina
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Az igehirdető műhelyéből

Nagyszombat
(M t  2 2 , 3 1 - 3 2 )

Ritka napjainkban az a protestáns, közelebbről evangélikus gyüle
kezet, melyben nagyszombaton igehirdetés hangzik. A rém. kát. egyház
ban nagyszombaton este a feltámadás jegyében gyűlnek istentiszteletre. 
Az orthodox egyházban nem szokatlan pl. a nagyszombati istentisztelet 
tartása, noha az sem, hogy ezt nagypéntek estére hozzák előre. (vö. 
Orthodox Kereszténység, szerk.: Berki Feriz Bp. 1975. 283.kk.lp.)

Az a tény, hogy Agendánk nagyszombatra külön liturgikus rendet 
tartalmaz, bizonyára kapcsolódik ahhoz a régebbi tradícióhoz, melynek 
nyomait a r.k. és az orthodox egyház még töredékében hordoz.

Asmussen: Das Kirchenjahr c. homiletikai tárgyú munkája nem 
említi nagyszombatot. Jánossy Lajos: Egyházi év útmutatója c. munkája 
egy sort szentel nagyszombatnak: "Csendben imádkozva és Isten igéjére 
vigyázva (figyelve) üli meg az egyház a halálban zsendülő élet napját, 
a nagyszombatot is."

A szituációból kiindulva talán a "feszült várakozás" napjaként 
beszélhetünk nagyszombatról, mely várakozás Jézus igéjéből, ígéretei
ből él és táplálkozik. A reménység tölti el a hívő népet akkor is, 
amikor minden csendes és halálosan mozdulatlan.

Az élő és éltető reménység idejében élünk, az első húsvét után 
és a végső feltámadás napja előtt. Idői meghatározottságunk nem lehet 
akadálya annak, hogy a "halál és sír csendjében" az élő Isten ígéretei
ből merítsünk vigasztalást és reménységet.

A szadduceusokéhoz hasonló, ma is élő gondolkodás emberei a 
halált az emberi élet végére teszik (Schlatter). Ezzel valójában 
Isten ígéreteivel szembe kerülnek. Az a tény, hogy Isten az atyákkal 
összekapcsolta magát Istenükként, azaz velük közösségben és hozzájuk 
való hűségben kinyilatkoztatta magát, magához kapcsolta őket, már 
az ÚT-ban is bizonyította, hogy élők.

Istennel kapcsolatba kerülni, Jézushoz tartozni, ez örökéletet 
jelent.

A nagypénteki kereszt Istennek arra a szeretetére irányította 
figyelmünket, melyben Fiát adta értünk. Aki Istennek ezt az ajándékát 
bűnei felismerésére és elismerésére való tekintettel elfogadja, annak 
örök élete van.

A nagyszombati csendességben, Jézus halálának csendjében nem 
marad más számunkra, mint az Ő Igéje és ígérete. Aki embereknek kiszol
gáltatott (lehet emberileg megbotránkoztató a "halott Isten" ténye), 
valójában és végül is Istennek, az Atyának szolgáltatta ki magát értünk.
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Rábízta, kezeibe ajánlotta életét. Ezért lehetett nagyszombat a "fe
szült várakozás" ideje, és ezért lehet ez a "feszült várakozás" éle
tünk idejében (folyásában) tele reménységgel, mert Ő akkor is megem
lékezik ígéreteiről, amikor a halál csendje ránk szakad. Az Ő népét 
ez a várakozás és reménység tölti, töltheti el akkor is, ha a minden
napi életben a halál és elmúlás kikerülhetetlen jeleivel találkozik 
és ki is van téve annak. Tudja, mert tudhatja: Isten megemlékezik 
ígéreteiről, a legnagyobbról is. Hisz, aki hozzá tartozik, már ennek 
a halál világának keretei között is átélheti és megtapasztalhatja 
a Hozzá tartozás minden körülmények közötti éltető, megtartó erejét.

Igehirdetés felé...
A sír csendje a halál győzelmét hirdeti, de mi Isten igéjéből, 

ígéreteiből élünk.
Emberileg teljesen és mindenkor ki vagyunk szolgáltatva a halál

nak. Nem kerülhetjük ki. Egyszer szembe kell néznünk vele. Akik Jézus 
Krisztus közelébe kerültek, akik megismerték értünk való halálának 
bűnbocsátó erejét, átélték a bűn életet pusztító és fojtogató hatal
mából való szabadulást, akik bűneikkel és félelmeikkel, szorongásaik
kal és kétségbeesésükkel Hozzá menekültek, megismerték a várakozáson 
felüli ajándékát, amit egyedül és csakis Ő adhat nekünk.

AKI ISTENÉ ÉS ISTENHEZ TARTOZIK, AZ NEM MARADHAT A HALÁLBAN!

1. A halál minden emberre elhatott. Ezt hirdeti az ÓT is. Sem 
nagyság, sem erő, sem hatalom nem véd meg a halál ellen. Ki vagyunk 
szolgáltatva neki. A bűn zsoldja a halál! Az ítélet, a büntetés jelle
gét is hordozza a halál. A halálfélelem mögött is ott húzódik meg 
a bűntudat. Bajok, betegségek és minden emberi szenvedés valamiképpen 
rokon a halállal. Életpusztító hatalom egytől egyig. A halál pusztító 
hatalma a megrontott emberi kapcsolatokban is, az embertelenségben, 
a másokkal szemben elkövetett vétkeinkben is hat. Valójában az emberi 
és közösségi életünk minden területén szembekerülhetünk vele. A 
hatalmába keríthet és elpusztíthat.

Nem megnyugtató számunkra: aki született, annak meg is kell
halnia! Abban a tényben, hogy Jézus értünk emberré lett, és életében 
és cselekedeteiben is testvérünk lett, a legnagyobb mélység, a mienkhez 
hasonló halálában lett nyilvánvaló. Ő is kiszolgáltatott volt mint 
ember a halálnak, de bűn nélkül! Értünk vállalta ezt a kiszolgálta
tottságot, hogy kivezessen bennünket Isten akaratából. Engedelmessé
géért Isten nem hagyta magára a halálban sem!

2. Aki Isten kezére bízza magát, nem marad magára a halálban 
sem! —  Istennel kapcsolatba kerülni, Hozzá eljutni, Vele élni, a 
hívő ember életének nagy ajándéka. Az életben tapasztalhatjuk meg, 
hogy nem vagyunk magunk. Nem csak az a vigasztalás számunkra, hogy 
életünk utolsó pillanatában Istenre fizhatjuk magunkat. Bár éppen 
a Jézus mellett függő egyik lator esetében ez a lehetőség is megnyíl
hat előttünk. Sokkal döntőbb és fontosabb, hogy már most az életben 
kapcsolatba kerüljünk azzal, aki még a halált is vállalta ezért a 
kapcsolatért.

Csak szeretetből adhatja valaki életét másokért. Ekkora szeretet 
láttán, mely a nagypénteki keresztről felénk árad gazdagon és feltétel 
nélkül, elindulhat a szívünkben a bizalom az ismeretlen, vagy alig 
ismert, de mégis megnyilatkozó, irántunk való szeretetét ilyen rend-
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kívüli módon megmutató Isten iránt. A bűn, életet és minden kapcsola
tot megrontó hatalma csak e szeretet hatalmával törik meg, hogy helyet 
adjon a bizalomnak a kapcsolatot kereső és a kapcsolatból élő hitnek. 
Így lesz természetessé a számunkra, amit Pál mond: akár élünk, akár 
halunk, az Úréi vagyunk! Ő , aki meghalt és feltámadott, uralkodik 
élőkön és megholtakon, hatalma alatt tart élőket és holtakat. Ezért 
sem halál, sem élet... semmi el nem választhat minket Isten szere- 
tetétől (Rm 8,31.kk.). Ezt Jézus Krisztusban megmutatta irántunk.

3. Ő mondta: Én élek, ti is élni fogtok! Ebből és a többi ígé
retből merítve bízzuk rá magunkat Arra, aki legyőzte értünk a halált.

Feszült várakozásban élünk, és telnek napjaink, hiszen Ígérete
inek hitet növelő beteljesedését már "útközben" is megtapasztaltuk, 
megtapasztalhatjuk.

Jézus megnyilatkozásában ott él ugyan az a titok és Ígéret, amit 
Isten egykor az Atyáknak, Mózesnek és a prófétáknak is mondott: Én 
vagyok! Önmagára is alkalmazza, amikor az ego eimi kifejezést hasz
nálja. Hozzá tartozik az apostol bizonyságtétele is: Jézus Krisztus 
tegnap és ima és mindörökre ugyanaz!

A nagyszombati csendben Isten vigasztaló üzenete ebben hangzik 
felénk és minden ember felé: Jöjjetek énhozzám, keressetek engem,
és éltek!

Asbóth László

Húsvét utáni 1. vasárnap
(2Kor 5,14-17)

Már a Kr.u. 3-4. században is kiemelkedő helye és szerepe volt 
az egyházi életben ennek a vasárnapnak. A feltámadt Jézus —  Jn.ev. 
kronológiája szerint (Jn 20,19-29) —  szintén ezen a "nyolcadik napon 
jelent meg először a tanítványai előtt. Régi szokás volt, hogy húsvét 
éjjelén keresztelték meg az újonnan megtérteket, akik ezután ezen 
a héten hófehér egyenruhában jártak —  egészen a húsvét utáni 1. 
vasárnapig. Ezért nevezték húsvét hetét fehér hétnek is, a vasárnapot 
pedig fehér vasárnapnak. Miután letették a fehér ruhát, vették az 
úrvacsora szentségét is, egyenjogú tagjai lettek a Krisztus testének, 
azaz a gyülekezetnek. íme a konfirmáció időpontjának ősi gyökere.

Nevezték ezt a vasárnapot még "kis-húsvétnak" is. "Nagy"-húsvétkor 
a feltámadás örömhírének kihirdetése állt a középpontban, ezen a 
vasárnapon azonban nekünk is válaszolnunk kell(ene) erre, hogy már 
nemcsak puszta és passzív szemlélői és hallgatói vagyunk az örvendetes 
eseménynek, hanem elfogadói, olyanok, akik szívét tényleg elérte 
és megérintette a "jó hír".

5,14: A "nem önmagát ajánlgató" Pál vall itt életének mozgatóru
gójáról, s ezt a vallomást a korinthusiak vádjának köszönhetjük. 
Tanulságos, hogy Pál a vádra nem váddal felel, nem védekezik, nem
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is magyarázkodik, hanem igét hirdetve bizonyságot tesz arről, hogy 
mindaz, ami az életében történik, Krisztus szorongató szeretetének 
hatására történik (Meditáció: 1).

"Krisztus szeretetét" itt most lón 4,10 értelmében kell vennünk, 
azaz nem a mi szeretetünkröl van szó; Pál itt nem a saját, Krisztus 
iránti szeretetéről beszél, hanem fordítva, Krisztus Pál iránti szere- 
tetéről szól, ami "szorongató". Görögül "szünechó", jelentése gazdag: 
szorongatni, de jelenti azt is, hogy összetartani, összeszorítani, 
rendben tartani, abroncsként hordót egyben tartani, keményen fogni, 
uralkodni, uralni, uralom alatt lenni (Pálnál több helyen gazdag 
jelentéssel előforduló szó).

Krinantasz (= azt tartjuk): tudatos döntést jelent, méghozzá 
konkrét események hatására hozott egyértelmű és kétségek nélküli 
tudatos, határozott döntésről van szó —  nem pusztán gondolati ered
ményről, hanem elemi erejű döntés ez a történések, események súlya 
alatt. (Meditációd)

Különösen fontos, hogy Krisztus kereszthalálában elővételezve 
a mi halálunk is benne van. Nem pusztán a természetes halálunk, hiszen 
a hívő gondolkodás szerint nem a halál a legrosszabb (bár távol áll 
tőlünk a halál bármiféle romantizálása), hanem az örök kárhozat. Reáli
san részesülünk tehát Krisztus halálában (múltunk számára meghalunk), 
amely minket az örök haláltól ment meg. Mindennek mélyebb megértésében 
segítségünkre lehet még a Rm 6,3kk. (Meditáció: 3)

A 15. vers folytatja az előző gondolatát, vagyis a következmé
nyekről beszél. Pál itt azt emeli ki, hogy milyen változásnak, átalaku
lásnak kell végbemennie az életünkben (Meditáció: 4)! A finális 
mondatszerkesztés a célt hangsúlyozza: "azok, akik tehát élnek, ne 
önmaguknak éljenek". Ebben az esetben a "dzóntesz" szó nem pusztán 
a testi, biológiai, evilági életet jelenti, de nem is a túlvilágit, 
hanem az "igazi"-t! Akik részesülnek Krisztus halálában, az igazi 
életben részesülnek most. Az "igazi" élet pedig azt jelenti, hogy 
nem önmagunknak, hanem "Annak" élünk, aki értünk meghalt és feltá
madott.

A 16. versben a "hémeisz" (= mi) nemcsak az apostolt és társait 
jelenti, hanem az összes hívő keresztyént, akik élni akarnak a Krisz
tustól kapott lehetőséggel, azzal, amit a 14. vers tár elénk. A "kata 
szarka" (= test szerinti) ismeret jelentése ebben az összefüggésben 
komoly tanítás arra nézve, hogyan kell nekünk egy embert felmérnünk 
és megítélnünk: nem látszat, testi nyomorúság, gyengeség alapján, 
hanem igazi lényének láthatatlan valósága alapján (vö. a 12. verssel: 
van, ami látszat, és van, ami a szívben van). (Meditáció:5) Szarksz: 
az emberi lét legalsó kategóriája, s "test szerint" ítélni (ismerni) 
azt jelenti, hogy evilági, múlandó és látszatra építő mértékegység 
alapján ítélni (vö. lKor 1,26).

Az "eidénai" jelentése ismerni, de "megérteni" is. Az "apó tou 
nún" (= "most már" illetve "mostantól fogva") nem a megtérés,.hanem 
az eszkatolőgia fogalma itt. A 16. versben a kérdés úgy oldható meg, 
hogy kétféle megismerést állítunk szembe egymással: van "test szerinti" 
és van "Lélek szerinti" (Rm 1,4). Itt tehát nem arról az egyébként 
érdekes kérdésről van szó, hogy Pál ismerhette-e a földi Jézust, 
hanem arról, hogy a mi ismeretünk lehet "test szerint" való és lehet 
"Szentlélek szerinti"! (Meditáció: 6)

A 17. vers fejti ki a 14. vers "mindenki meghalt" gondolatát. 
A régi ismeret megszűnt, befejeződött, méghozzá radikálisan: "a régi 
elmúlt".
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Eri Xrisztó van az, aki élt a 14. versben kínált lehetőséggel, 
s így részesült Istennek a Krisztusban végrehajtott üdvtörténetében, 
tovább en Xrisztó van az, akit a keresztség által felvettek a gyüle
kezetbe, amely Krisztus teste (vö. Gál 3,26-28). Itt nem misztikáról, 
hanem eszkatológiáról van szó, s ezt a létformát eszkatológiai létfor
mának nevezzük, s ezt fejezi ki így a textusunk: "kainé ktiszisz", 
azaz új teremtés. Börijah hadásáh —  egy rabbinista teológiai fogalom 
áll a kifejezésünk mögött, ami egy teljesen új korszakot jelent, 
de alkalmazható az egyénre nézve is, aki szintén megkaphatja a telje
sen új kezdés lehetőségét (pl. Gyógyulás vagy bűnbocsánat után). 
(Meditáció: 7)

Meditáció
1. Megvizsgálhatjuk egyéni és gyülekezeti életünket, hogy milyen 

erők hatása alatt áll?! Hányszor fedezzük fel döbbenten, hogy nem 
az élő Jézus Krisztus hatása alatt állunk!? Számba is vehető, hogy 
miféle erők játékszerei vagyunk gyakran (vágyak: hatalom, siker, 
pénz, hírnév stb —  ideiglenesen ezek tartják össze az életünket). 
S közben mi szorongat? Ha a jézusi szeretet, akkor abroncsként tartja 
össze széthullani akaró életünket. Ha nem, akkor lassan kiterebélyese
dik bennünk az amorf szorongás vadhajtása keserű gyümölcsöket hozva.

2. Egyéni és gyülekezeti életünkben is fontosabb szerepet kellene 
játszania a tudatos döntésnek, ami pedig (históriai és egyéni) tények 
átélését és átgondolását jelentené, s annak a felismerését, hogy 
Isten milyen sokszor cselekszik az életünkben. A hit harcának a meg- 
harcolása nem más, mint az, hogy naponként döntenem kell a hit dolga
iban is.

3. Felszabadító örömhír, hogy a halál már nem a legnagyobb ellen
ségünk, de ezt nem elég a tudatunk felszínén tudomásul vennünk, ezen 
a ponton mély megragadottságra (önátadásra!) van szükségünk. Magában 
hordozza azt is, hogy az örök jónak előzménye a rettenetesen rossz 
(vagyis a testi halál). Jézussal való kapcsolatunk igazi szorossá
gáról van itt szó, hogy ez a kapcsolat életre-halálra szóló. Ez azt 
is magában foglalja, hogy nemcsak puszta nézői, szemlélői vagyunk 
ezeknek az eseményeknek, hanem átélői is, vagyis a hitélet a tapasz
talati élet szintjére kerülve mentessé válik a vértelen teoretizálástól.

4. Számos UT-i igehelyet sorjázhatnánk annak igazolására, hogy 
az egyik döntő szellemi-lelki lehetőségünk az átalkulás, átváltozás, 
mihelyt az élő Krisztus erőterébe kerülünk bele. Mindez a személyiség 
fejlődésének a lehetőségét jelenti. Ez az igazi és igei önmegvalósulás. 
Egyetelen pillanatra sem feledkezhetünk meg luther híres tanításáról, 
hogy az ember egyszerre igaz és bűnös. De ez az egyszerre igaz-bűnös 
illetve bűnös-igaz ember Krisztus hatáskörében rendelkezik a pozitív 
fejlődés, az átalakulás, megváltozás lehetőségével. Viszont Luther 
tételét ez a lehetőség egyáltalán nem cáfolja, mert a nagy lehetőség 
ellenére is, a "test szerinti" viszonyok közt élve a keresett tökéle
tességet az ember soha nem éri el. Az igazi hitéletben' legfeljebb 
állandóan közelíti, de soha nem éti el. Az ember marad megigazított 
bűnös, de megváltott gyermek. - -

5. Az előző gondolat, de más szemszögből: világosan különbséget 
kell tenni a látszat és a lehetőség között, legalábbis, amikor élő 
emberekkel van dolgunk. Az emberből isteni segítséggel majdnem mindig 
kihozható valami, s ennek nem rossznak kell lennie, különösen akkor
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nem, ha Krisztus szolgálatában állunk. Döntő a másik helyes, őt segítő 
megértés!

6. Óvakodnunk kell a törvényeskedés mindenféle buktatójától, 
de még különösebb definíció nélkül is jól tudjuk, érzékeljük, mikor 
döntöttünk vagy ítélkeztünk "test szerint", azaz úgy, mint mindenki, 
vagy mikor mérlegeltünk ügyeket, gondokat, életeket "Lélek szerint". 
A "Lélek szerinti" gondolkodás mindig többlet-gondolkodás, azaz többet 
feltételez a másikról, mint amennyire a józan ész feljogosítana
—  ahogy Isten is igaznak tekint minket, azaz többet feltételez nálunk, 
mint amennyi van.

7. Nagyszerű örömhír az új kezdés lehetősége, s ez arra is rávilá
gít, hogy van egy nagyon fontos lelkigondozői tanács: a régit le
kell zárni! Sokan gyötrődnek múltjuk bűnei miatt még a bűnbocsánat 
elfogadása után is, pedig ez az öngyötrés a hitélet kárára megy. 
Fontos tudatosítanunk az üzenetet, hogy a régiek tényleg elmúltak 
és újjá lett minden. Újat kezdhetek a metanoia pillanatától kezdve. 
A múlt azonban nem eltörlendő, mert tapasztalati forrásunk az, tanköny
vünk, amiből okulhatunk vagy a kísértés-közeiben önmagunkat figyelmez
tethetjük, de múltnak már nincs hatalma felettünk. Bátorítani kell 
az új kezdésre! Vadonatúj életszakasz következik Krisztus kegyelméből.

A textus értelmét R. Bultmann —  aki egzegézisére támaszkodtunk
—  abba a vitahelyzetbe állítja bele, amely Pál és a korinthusiak közt
volt. A 11. verstől kezdődően értelmezi a szakaszt: Pál szerint a 
korinthusiaknak nem azokhoz kell igazodniok, akik a "látszattal dicse
kednek", vagyis test szerint gondolkodnak, hanem azokhoz, akik "új 
teremtmények" lettek; Pál felszólítja őket, hogy önmagukra és rá 
is így tekintsenek: új teremtmények vagyunk. Ezt azonban Bultmann
szerint csak kikövetkeztetheti az olvasó, noha logikusan adódik ez 
az eredmény. Döntő itt az új, már elővételezett eszkatológiai lét 
tartalma: Krisztusért végzett szolgálat hatja át az életünket. De
Pál nem önmagával foglalkozik, hanem igét hirdet. Azaz az alapról 
beszél, mert mindennek az üdvtörténet az alapja.

Ribár János

Húsvét utáni 2. vasárnap
( J e r  2 3 , 1 - 4 )

—  "Tiszta élő gyapjú"-reklám
—  a juhnyájat valamilyen módon összeterelték abba a bonyolult

formába
—  talán rögzítették is őket a felvétel kedvéért
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—  mikor kész volt a felvétel, mindegyik mehetett, amerre látott
—  A gyülekezetek Jézusnak, a Jó Pásztornak a hyájai

—  Jézus a nyájak pásztorolésára lelkészeket hív" el, nyájai 
pásztorolását lelkészekre bízza

—  "jaj a pásztoroknak, akik élszélesztik legelőm nyáját!"
—  ez nekünk szól, lelkészeknek

—  Komolyan vesszük-e ezt a "jaj"-t?
—  kihúzzuk magunkat egy-egy nagyobb gyülekezeti rendezvényen

—  milyen jó pásztorok vagyunk mi, hiszen itt az egész 
nyáj

—  pedig csak olyan ez, mint a "Tiszta élő gyspjú"-reklám
—  igaz, hogy összetereltük a nyájat, de csak a reklám 

kedvéért (imahét, püspöklátogatás, vendégszolgálat)
—  és ha vége a reklámnak, a "felvétel"-nek, szétszéled

a nyáj
—  Ezért jaj a pásztoroknak

—  mert a következő "átlag" vasárnap már feltűnő a különbség
—  mekkora a reklám-nyáj és mekkora a köznapi nyáj

—  jaj a pásztoroknak, mert üresek a templompadok
—  jaj a pásztoroknak, mert fél gyülekezet nem gyülekezet
—  jaj a pásztoroknak, mert a rábízott nyájat csak félig pászto- 

rolják
—  Sok ez a jaj és nagy lenne a baj, ha nem pásztorolna minket a

Jó Pásztor
—  aki nem reklám-pásztor
—  aki összetereli a maradékot is
—  aki ha kell, 'utána íjiegy az egynek is, de úgy, hogy közben

nem széled el* a kilencvenkilenc
—  aki életét adja juhaiérj;
—  aki nemcsak a templompadokat tudja megtölteni, hanem a szí

veket is '1
—  A Jő Pásztor Jézus a mi egyetlen reménységünk

—  nyájnak é6 pásztornak egyaránt 1
—  hiszen a pásztornak szóló jaj a nyájat j.s lérinti!

—  ha a bó'pásztor nem törődne nyájával)'pásztorok hiába pró
bálnák azt még rögzíteni is a reklám kedvéért
—  az is a Jő Pásztornak köszönhető, hogy a nyáj töredéke 

ma még beül a templompadokba egy "átlag" vasárnap
—  És a Jő Pásztor törődni is fog nyájával és pásztoraival

—  "nem kell többé félniük és rettegniük, számba sem kell venni 
őket"
—  a nyájnak nem kell félni, hogy pásztor nélkül marad
—  a pásztornak nem kell rettegni, hogy szétszéled a nyáj
—  a nyájat nemhogy összeterelni, hanem még hívni sem kell, 

mert megtelnek minden alkalommal a templompadok
—  a pásztoroknak pedig nem kell statisztikát készíteni, 

hanem év végén csupán megszorozza a gyülekezet összlét- 
számát az istentiszteletek számával

—  Úgy legyen!

Tamásy Tamás
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Húsvét utáni 3. vasárnap
(Ézs 30,16-20)

Élő és élettelen világunk analíziséből tudjuk, az tud igazán 
rácsodálkozni a teremtettség mikroszkóp alatt látható valóságára, 
aki áhítattal tudja figyelni a láthatókat nagyító nélkül is. Ezért 
tud azután az ember a mikroszkópikus világ megismerésével még inkább 
rádöbbenni a Teremtő tervének csodájára. Induljunk el mi is így Isten 
igéjének a világába.

Ézsaiás könyvének 36-39. része történeti függelék, másként fogalt 
mazva tudósítás a próféta működéséről. Ezeket a részeket több egzegéta 
más kézből származónak tartja, fogság utáni kiegészítésnek, amelyet 
400 körül csatoltak a könyvhöz. 2Krón 32,32-re figyelve valószínűbb
nek kell tartanunk, hogy Júda történetének ezt a szakaszát éppen 
Ézsaiás írta meg. A legtöbb kutató véleménye megegyezik abban, hogy 
a könyv a jelenlegi formáját Kr. e. V-IV. sz-ban nyerte el.

Ézsaiás Ámóc fia, aki valószínűleg Jeruzsálemben született, 
ott is lakott és 740-701 között működött. Előkelő családból származ
hatott, mivel minden szertartás nélkül szóba elegyedhetett a királlyal 
és a felsőbb társadalmi réteg vezetőivel. Stílusa tanult emberre 
vall.

Ezékiás (Hiszkijja) Áház fia 716-687 között uralkodott. Uralkodá
sa az asszír birodalom felemelkedésének és fokozatos terjedésének 
az idejére esik. Ezékiás kezdetben megtartotta az Asszíria iránti 
hűséget, de mindent megtett és előkészítette a szervezeti és vallási 
függetlenség kivívását. Nyílt lázadásra 713-711 között került sor 
a térség más kis államaival együtt, egyiptomi segítségben reménykedve.
III. Szargon 711-ben leverte a lázadást. Második kísérlete II. Szargon 
(705) halála után történt, ismét Egyiptomra támaszkodva. Szanherib 
először keleten verte le a babilóniai felkelést, majd 701-ben Szíria- 
Palesztína lázadói ellen fordult. Leigázta a tengerparti föníciai 
városokat, megverte Éltekénél az egyiptomi sereget. Ezékiást beszorí
totta Jeruzsálembe —  amit nem tudott elfoglalni — , majd megvonta 
tőle az uralmat Júda felett, hatalmát csak Jeruzsálem városállamára 
korlátozta.

Ez az a történelmi szituáció, Ezékiás élethelyzete valamint 
szövegkörnyezet, amelyben beszámol Ézsaiás a király halálos beteg
ségéről és gyógyulásáról. Ézsaiás 36-39. r. megtalálható 2Kir 18-20. 
részig. Többlet a Királyok könyvéhez képest Ezékiás imádsága 38,9- 
20. Míg ott a betegség leírását követi a gyógyulás, addig itt a kettő 
között megtalálható ez a zsoltárszerű imádság, amelyet talán a király 
gyógyulása után a templomba felmenve mondott el, amikor felajánlotta' 
hálaáldozatát. Ezékiás imádsága arról beszél, hogy betegsége bűneinek 
a következménye. 2Kir 20. és 2Krőn 32,26-ra figyelve talán "az összes 
bűnömet" kifejezésbe igencsak beletartozik a felfuvalkodottság, amely 
nagyonis elképzelhető. A felfuvalkodottság erős szembefordulás Isten 
hatalmával és dicsőségével. —  Jézus mondja: "Aki magát felmagasztalja, 
megaláztatik."

Mindezek ismeretében próbáljuk megérteni textusunk üzenetét. 
Előttünk áll egy király, Ezékiás, akinek élete állandó harc a szabad-
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Ságért. Minden egyes kísérlet elindítja benne önmaga felértékelését. 
Majd egy váratlan súlyos betegség, és beállít a jól ismert próféta, 
Ézsaiás, Isten üzenetével. Rendeld él házadat, mert meghalsz! Ézsaiás 
szavai eddig mindig beteljesültek —  akkor most is igazat mond. Nem 
áltatja magát azzal, majd lesz valahogy, biztosan meggyógyulok, hanem 
óriási teherként zuhan rá Isten szava és kimondja —  bűneim miatt. 
Nyomorúságban szemei a magasságba meredtek: Uram szabadíts meg! Ez 
az a pont ahol,megtudja és átéli, lehet 6 az ország legelső embere, 
mégsem különb a többinél. Nyomorult bűnös ő is, akit utolért a bűn 
zsoldja, a halál. Sőt az ő bűne sokkal nagyobb, mert Isten az egész 
népért tette felelőssé. A szenvedésben döbbenten ismer rá önmagára. 
Miközben átéli saját erőtlenségét, az emberi lét múlandóságát, ismeri 
fel nyomorúságában Isten arcát. Ezt a feszültséget a textus eredeti' 
szövege nagyon érzékelhetővé teszi az "én és te" nyomatékos hangsú
lyozásával. Bűnei miatt annak az Istennék az adósa, aki adósságából 
ki is mentheti. Amikor a szabadítást átéli, már tudja ki ő és ki az 
Isten. Itt nyílik fel előtte az emberi lét értelme. A szabadító Isten
nel való járás az élete értelme ezután. Bizony mindenre jő volt a 
(mar li már) keserűségem keserűsége, az eddigi legkeserflbb állapot. 
Minderre az tud így tekinteni, aki már megszabadult, akinek Isten 
háta mögé hajította bűneit. Amiért Ezékiás élete meghosszabítását 
kéri, nem az élet élvezetei utáni vágy, hanem az Isten-dicsőítés. 
Az ŐSZ emberének látásmódja szerint a halálban nincs Istennel való 
kapcsolat. Aki él, az magasztalhat, ismerhet téged, Az tudja elmondani 
hűséges vagy, olyan aki megtartja a szavát. Erre a belső felismerésre 
(sálomra) békességre és áldásra az jut el, aki a nagy keserűségben 
Istenhez tud és akar kiáltani. Ez az az út, amely a szenvedés keserű
ségétől a jubilate kimondásáig vezet. Aki átélte az Úr szabadítását 
az tud énekelni, örvendezni élete minden napján az ÚR előtt.

Szenvedéstől —  Hálaadásig
Textusunk üzenete egy megtett életútra mutat rá, szenvedéstől 

a hálaadásig. Igénk hálaadő imádság, így a legőszintébb és tükrözi, 
amin az ember keresztül megy.

Ezékiás, élete szenvedésében jutott igazi önismeretre.
Hazudnánk,, ha azt mondanánk, még soha nem keseredtünk el. Egy 

sikertelen felvételi, egy munkahelyi kudarc —  ezt már nem lehet 
elviselni. Szobához vagy ágyhoz kötött betegség, az élet próbái —  
sírunk és panaszkodunk. A ma embere őszinte önmagához és levonja 
mindebből a következtetést: az élet szenvedés. Nincs értelme az éget
nek, úgyis meghalunk, ezért nem sok fantáziát lát benne. Ilyen életszem
lélet megkeserédéshez, a sír szájához vezet„ Biztos, hogy jó a diag
nózisunk?

Ezékiás ugyancsak el volt keseredve, a betegsége halálos,, nincs 
kiút. Szemeit az égre meresztette: URam segíts! Ő is átélte amit 
a ma szenvedő embere is átél és kimond: az élet semmi, hamar elrepül 
és közel a sír. Mégis más eredményre jut, nem kezdi e], vádolni az 
Istent. Rádöbben önmaga valóságára. Hiába az ország vezető embere, 
mégis olyan mint bárki más, nyomorult és bűnös, akit utolért bűneinek 
a büntetése, a halál.

A XX. sz. emberének egyik nagy betegsége, nem ismerjük önmagunkat. 
Nem tudunk mit kezdeni a szenvedéssel és az emberi léttel. Ha nem 
tudjuk feldolgozni keserűségeinket, ha nem tudunk enyhíteni szenvedé-
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sünkön, akkor inkább eldobjuk az életünket. Amíg nem tudunk felnézni 
Istenre, addig nincs is igazi megoldás.

Vajon mi megtanultuk-e, hogy sok szenvedés bűneink miatt ér 
bennünket? A szenvedésben ráismerünk-e önmagunkra, rádöbbentünk-e 
már arra, nélkülünk is forog tovább a világ —  nem vagyunk különbek 
a másiknál? Mi igehirdetők és igehallgatók mennyire ismerjük önma
gunkat?

A másik, amire szenvedése révén eljut Ezékiás, fogalmazzunk így: 
Krisztusra ismerés Istenben.

Milyennek ismerjük mi Istent? Többnyire kegyetlennek. Ezt fejezi 
ki a hétköznapok emberének a szava: megvert az Isten. Az emberek
többségében az él, hogy Isten szigorú Úr, aki beleavatkozik az élet 
legapróbb dolgaiba is, mert örömét leli benne. Szenvedéseinkben elvár
ja, hálával dicsőítsük. Hány emberben ott él az énekvers mondata: 
azt sújtja, akit szeret. A válasz: köszönöm ebből nem kérek, így ne 
szeressen. Többször hallani: templomba jár, mégis így veri az Isten. 
Ilyen az önmagát ismerő ember Isten-képe, mert a kettő összetartozik.

Ezékiás kegyetlenül szenved, haláltusáját vívja. Először érvel 
—  URam neked sem éri meg, mert a holtak nem magasztalnak Téged. 
Isten valóságát a szabadításban tapasztalja meg. Isten nem akarja 
a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. így döbben rá Isten 
igazi arcára —  az ÚR szereti az embert. Ezt nyilvánította ki Fiá
ban, amikor Ő szenvedett helyettünk a kereszten és nem a mi szenvedé
sünket kívánta. Ezékiás valamit meglátott ebből a Krisztusból Istenben.

Mennyivel másképp értelmeznénk a szenvedést, ha felimsernénk 
Isten igazi arcát!

Felismerjük-e Isten munkájában a Krisztust?
Aki a szenvedésben fel tud tekinteni Istenre, az tud belőle 

helyes önismeretet és Krisztus-ismeretet tanulni. Az nyeri el a szaba
dulásban isten békességét és áldását, amely hálaadásra indít.

Gyülekezetünkön és önmagunkon végignézve arra a megállapításra 
juthatunk, olyanok vagyunk, mint egy vert sereg. Mi lehet az oka, hogy 
jubilatét csak az egyházi esztendő vasárnapja juttatja eszünkbe, 
mikor szüntelenül hangzik a szabadítás örömhíre? Vagy az, agyonhall
gattuk, de nem szabadultunk meg, vagy megszabadultunk, de újra fogság
ba estünk.

Ezékiás azért szólít fel hálaadásra: örüljetek velem, pengessük 
a lantot, énekeljünk! —  mert ő megtapasztalta a szabaditást.

Isten mindannyiunkat próbára tesz és ez a próba sokszor a szenve
dés. A világ szerinti bánkódás megkeseredéshez, cinizmushoz és halálhoz 
vezet. Az Isten szerinti megkeseredés bűneink megbánásán keresztül 
a kegyelemhez vezet. Ez megtanít bennünket örülni az életnek, dicsérni 
az Istent és hálát adni. Íme áldássá lett nekem a nagy keserűség, 
mert te kimentetted lelkemet a pusztulásból, bizony hátad mögé vetet
ted bűneimet. Bárcsak így tudnánk hálát adni és örvendezni az ÚR 
szabadításának jubilate vasárnapján. J u b i l a t e !

Sándor Figyes
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Húsvét utáni 4. vasárnap
( 1 K ró n  1 6 , 7 - 1 5 )

AZ ÉNEKLŐ GYÜLEKEZET

Oltárnál János 16,5-15. Húsvét után 4. vasárnap. Neve: "CANTATE". 
Az introitus 98. zsoltár 1-2 verse. A feltámadás és a mennybementel 
között az "új ének" indokát és forrását az egyházi év gondolatmenete 
az evangéliumban adja meg. A tanítványok számára fájdalmas a búcsú 
Mesterüktől, de örömöt jelent az ígéret a Szentlélek érkezéséről: 
"Jobb nektek, ha én elmegyek...!" Az új ének tehát a pünkösdi Ígéret 
vigaszából fakad, alapja a már megtapasztalt kegyelem, ereje a csodá
latos jövendő reménye.

Hogyan kerül elénk ebben az összefüggésben igehirdetésünk tex
tusa, az ószövetségi szakasz? Dávid a meghódított Jeruzsálemet azzal 
teszi ténylegesen az ország központjává, hogy kalandos fordulatok 
és izgalmas események után végre is felhozza a szövetség ládáját 
a Sion hegyén felállított sátortemplomba. Itt a helye addig, amíg 
megépül a templom... Az esemény üdvtörténeti jelentősége nyilvánvaló. 
Azok is átélték, ha nem is mindenki. Megható rajz, az ünnepi menetről, 
az utcán ujjongó örömmel szent táncot lejtő Dávidról. Ugyanakkor 
őszinte beszámoló arról, hogy felesége Mikai (az első királynak Saul
nak leánya!) mindezt látva a palota ablakából... "hogyan járja ugrán
dozva Dávid király a szent táncot" ...ezért szívből megvetette (2Krón 
15,29), hiszen hőshöz ment férjül s nem utcai bohóchoz! Mint mindig, 
itt is igaz és őszinte a feljegyzés: nem mindenki zengi az új éneket! 
Pedig még következik az Isten jelenlétét bizonyító, szövetség ládájá
nak elhelyezése az elkészített helyen, az égőáldozat, a békeáldozat 
és az áldás. Mindezek után (!) csendül fel Ászáf kórusának ajkán a 
magasztaló ének Dávid szövegével és dallamával. Érdemes a szöveget 
gndosan elemezni: az ÚR tetteinek hirdetése a népek között (misszió) 
Isten csodatetteiből új élet (a megújuló kegyelem) Isten döntése 
világátfogó szeretetéről (nemcsak Izrael-Jákob, tehát a választott 
nép hívó és hitetlen tagjai, hanem az egész föld!). Aki átéli mindezt, 
annak szívéből, ajkáról fel kell csendülnie az új éneknek Isten magasz- 
talására!

Mi az oka annak, hogy hagyományainktól és a nekünk adott kegye
lemtől eltérve, még mindig oly csekély gyülekezeteinkben az "új ének" 
becsülete? Annak ellenére ami Fóton évtizedek óta történt és történik
—  áldott legyen érte az Isten! —  s annak ellenére, ami meghatóan 
jelentkezik gyülekezeti kórusszolgálatban néhány gyülekezetünkben,
—  az az igazság, hogy országos egyházunkban még mindig nincs helyén 
az "új ének" lutheránus művelése! Kodály Zoltán szerint: "a zene
—  lelki táplálék és semmi mással nem pótolható. Aki nem él vele, 
lelki vérszegénységben hal meg. Teljes, lelki élet zene nélkül nincs. 
Vannak a léleknek olyan régiói, amelyekbe csak a zene világít be...!" 
Ezek a tömör, klasszikusan szép mondatok nem jellemzik egyházunk 
közgondolkozását. Főleg mi lelkészek vagyunk a vétkesek. Pedig talán 
nem is ritkán szóltunk arról, hogy a "dávidi csoda" —  szent zsoltár-
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szövegei, lantpengetése, dallamai —  hogyan csendesítette Saul király
nak egyre erősödő kedélybetegségét, őrjöngéseit. Talán még arról 
is beszéltünk —  bár lenne bennünk ennyi pásztori vonás — , hogy 
harsogó televíziós műsor, éjszakai órákban csikorgó fékek és robbanó 
lövedékek zaja idegbeteggé teszi kicsinyeinket még a szomszéd szobá
ban is, helyette milyen óriási ajándék csendes édesanyai dúdolás, 
nagymami reszkető, halk kis éneklése arról, aki "nem szunnyad és őrzi 
a házat...". Érthetetlen az a felelőtlenség, amellyel lehetővé tettük 
fiataljainknak "jobb híján" olyan "zene" ismeretét, vonzását, igény
lését, amelyeknek során az extázisig izzított hangulatban őrjöngő 
csordává deformálódnak drága ifjaink elviselhetetlen zajártalommal 
működő dobogások és dobolások idegtépő ritmusával... bizony, tökéle
tesen más világ az a zene, amelynek gyógyító hatásáról mind többet 
tudnak a szakemberek. A reneszánsz és a klasszikus zenedarabokra 
gondolok hirtelen s azoknak relaxáló hatására. Az ilyen zenével ked
vezően befolyásolják a vérnyomást, pulzust, oldják a depressziót, 
szorongásos állapotokat. Az anorexiával járó teljes étvágytalanságot 
ma éppen úgy kezelik gyógyító zenével is, mint ahogy édesanya szívé
hez szorított, síró csecsemő elcsitul, mert csodálatosan hat. rá az 
édesanyai szívnek csendes, megbízható ritmusa. Mint mindenütt, úgy 
itt is két vágányon futnak dolgaink. Mi úgy hisszük és valljuk, hogy 
a legnagyszerűbb zene sem pótolja az igét, de az igevétel mindig 
együttjár zenei effektusokkal, "muszáj" énekelni, hálát adni, ujjon
gani vagy a mélyből kiáltani és kegyelemért esdekelni. Szaknyelven
a pszichiátriában a feloldó és bátorító, gyógyító új életre bátorító 
"szó" mellett a "második vágány" a zene alkalmazása pozitív hatásával. 
Talán itt van a dolgok nyitja Mikáltól saját szívünkig. Amíg "mikáli 
szituációban" vagyunk, tehát a hőst imádjuk, az erőszak és a hatalom 
imponál, az istenítés útját járjuk életeszményként, —  soha nem értjük 
meg a dávidi himnuszt. Lehet, hogy gyakoroljuk mi is a zenét, de 
az nem csitít, hanem felzaklat, mint a macedón "tűztánc" halálba 
hajszol vagy mint a riói karnevál száz és száz áldozatot követel. 
Kisméretben nem olvasott még önként egyetlen magyar regényt sem, 
de tudja minden világot járó zene-őrültnek nevét, életrajzát, talán 
még szerelmes is beléjük...

Országos egyházunk minden gyülekezetében meg kell újulnia a 
hirdetett evangéliumra válaszoló "musica sacra" csodájának. Vannak 
már biztató jelek. Templomaink dugig egy Bach-Beethoven-Mozart-Liszt 
estén stb. De ez csak töredékes részvétel ahhoz képest, ami az első 
helyre került modern pop-beat zene hallgatói számában jelentkezik. 
Kissé élesen; dávidi —  mikáli tábor mind Isten szövetsége, mind 
a második vágány zenéje dolgában egymástól egyre élesebben elkülö
nülve. ..

Lehetséges gondolatmenet vagy tán inkább válaszra váró kérdések 
saját szívünk számára:

1. Mit jelent számomra mindaz, amit Isten ígéretét beváltva 
már végbe vitt: a bűnbocsánat és a feltámadás?!

2. Észrevettem-e már, hogy tulajdonképpen ez a közép mint régen 
a szövetség ládája Mindenki ezt keresi és ebből él, a koránjaink 
szövege , dallama mögött is így dobog szerzők szíve és lelke!

3. Hány ének szövege, dallama kötő d ö tt meg benned, mert egyszer
igazán átélted, tiéd lett?! 

Balikó Zoltán
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Gondolatok az igehirdetéshez
K J

Húsvétvasárnap 
( l K o r  1 5 , 1 2 - 2 0 )

Minél világosabbá válik előttünk az apostol gondolatainak iránya, 
annál nehezebbé válik számunkra az ő szavairól történő mai prédikáció. 
Az egykori, korintusi szemlélet ugyanis merőben más volt, mint a mai 
általános felfogás. Pál szavai nem egyszerűen meghirdeti a húsvéti 
örömüzenetet, hanem vitatkozó formában, állításokkal és tagadásokkal 
lépcsőzetesen jut el a feltámadás valóságának és értelmének bemutatá
sára. (...) A mai embert általában az a veszély fenyegeti, hogy csak 
a halált látja és nem veszi figyelembe a feltámadást. A korintusi 
gnosztikusok és pneumatikusok ezzel szemben csak a feltámadást látták 
és a halált tagadták. Számukra a halál csupán látszat; nem hittek 
benne, már maguk mögött tudták a halált. (...) Tévedünk azonban, 
ha azt gondoljuk, hogy ezeknél a gnosztikus fantasztáknál a halálnak 
egyáltalán nem volt jelentősége. Sajátos filozófiájuk segítségével 
éppen a halál "fullánkja" elől szerettek volna menekülni. Mi, modern 
realisták, úgy menekülünk előle, hogy nem gondolunk a halálra, amíg 
lehet, kikerüljük a szavainkkal, mert félünk tőle, és ha egyszer 
mégis elérkezik, akkor összeszorítjuk a fogunkat, esetleg valami 
kábító gyógyszert kapunk, hogy könnyebb legyen. A halál fullánkja 
azonban lényegében egykor éppoly félelmetes volt, amiképpen ma is 
az, csak a menekülni akarás útjai mások. (...)

Pál nem horgonyoz le a puszta filozófiai vitánál, hanem rátapint 
a legérzékenyebb pontra: "Ha Krisztus nem támadt föl... akkor még
bűneitekben vagytok". Számára Jézus halála és feltámadása nem egyszerűen 
a meghalás földi eseményével áll kapcsolatban, hanem a bűnünkkel 
és a megigazulásunkkal. A gnosztikusok ezt nem látták. Szerintük 
az üdvösség természetes lelki folyamat, megszabadulás a test kötött
ségeitől. Pál szerint a bűntől való megszabadulás jelenti az életet, 
és ez nem természetes folyamat, hanem Isten nagy műve értünk, Jézus 
Krisztus által. (G. Voigt)

Ha igaz az, hogy mi emberek egyszerűen csak cseppecskék vagyunk 
az élet végtelen, horizont nélküli óceánjában, ha nem léteznek végső 
dolgok, melyek mindezt megkérdőjelezik és egyben meg is válaszolják, 
ha nem létezik az élet nagy zárójele előtt az a mínusz, ami feloldód
hat plusszá, ha a halált és a meghalást a végtelen életen belüli 
természetes folyamatnak fogjuk fel, olyan eseménynek, melynek követ
keztében lehet ugyan valami más, de csakis ezen a nagy egészen belül, 
nos akkor —  mondja az apostol —  egy lépéssel tovább megyek, és azt 
mondom, hogy Krisztus sem támadt fel. (...) Ha ugyanis Isten nem 
Úr a mi életünkben, akkor Krisztus életében sem az. Mert hogyan juthat
nánk odáig, hogy felismerjünk és igeneljünk olyasmit Jézus életében, 
amit a saját életünkbe nem ismerünk fel, sőt. elképzelhetetlennek 
tartjuk?! Mert így, legjobb esetben, azt tudjuk mondani, hogy "azt
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gondoljuk", "szeretnénk", "hisszük" stb... de ezen az úton sohasem 
juthatunk el az egyértelmű hitvalláshoz, hogy "Jézus feltámadt!". 
(Kari Barth)

Jézus Krisztus életével, halálával és feltámadásával valami 
teljesen új kezdődött az emberiség történelmében, és ennek a változásnak 
a híre hozzánk is elérkezett. Hogyan fogadjuk? Akárhányszor is üres 
fecsegésnek tartjuk, a hír továbbra is hangzik! Lehetetlennek tartjuk 
a feltámadást? A híradás nem rendül meg, állandóan hangzik felénk, 
és meg van a győzelem, valóban elérkezett a béke Isten és ember között. 
Krisztus feltámadt, valóban feltámadt! (H. Wagner)

Krisztus akár százszor is feltámadhatott volna, ha feltámadása 
nem eredményezné (munkálná) a halottak feltámadását, akkor ez a feltáma
dott nem a Krisztus lenne... s így nem sok köze lenne hozzánk, a
mi üdvösségünkhöz. (W. Fürst)

Húsvéthétfő 
(Csel 13, (16) 26-29)

Az üdvösségről szóló üzenet igehirdetés, Isten kegyelmének meghir
detése, s mint ilyen, felette áll minden vitának. Mégis, ez az üzenet 
az, ami állandóan ellenvélemények kereszttüzében áll. Így volt ez 
Jeruzsálemben, így volt Antiochiában, így van ma is. A vita a keresz- 
tyénség lényegéből fakad, —  nem egyes személyek kerülnek a középpont
jába, akik az ügyet képviselik, hanem maga a kiindulópont. A feltáma
dás ugyanis a maga történelemfelettiségével mindig is probléma marad 
azok számára, akik a történelem keretei között élnek. (...)

Amikor feltámadásról van sző, azonnal két kérdés vetődik fel: 
először is az, hogy valóban feltámadt-e Krisztus?, másodszor pedig 
az, hogy mi a feltámadás jelentése (jelentősége), azaz mit kezdhetnek 
vele azok, akik a róla történő igehirdetést ma hallják. Az első kérdés 
feletti vitát Pál szavai meg is oldják, —  az apostol kifejezi az 
egész keresztyénség szent meggyőződését arról, hogy Krisztus valóságos, 
testi feltámadása vitán felül álló tény. (...) Ellene lehetne azonban 
vetni, hogy a bibliai üzenet leírói emberek voltak, akik maguk is 
tévedhettek. Valóban emberek voltak, de egyúttal Krisztus ígéreteinek 
koronatanúi! Pál beszéde éppen azért olyan szenzáció, mert zsidó 
létére egy tradicionális, izraelita közösségben a választott nép szent 
hagyományait, intézményeit, a hatalmas királyokat és prófétákat minde
nestől a meghalt és feltámadott názáreti Jézus felől merte értelmezni. 
Ez pedig feltétlenül azt jelenti, hogy Jézus feltámadása nem egyszerűen 
ténykérdés, hanem annál jóval több. Az egyszerű történeti tényen 
túlmutató jelentése volt akkor is és ma is. (...) Hit és ellentmondás 
a feltámadással kapcsolatosan nem oldható meg egyszerű igennel, vagy 
nemmel. A kérdést legkönnyebben a hitetlenség intézi el kategorikus 
tagadással. A hit azonban sem egyértelmű igent, sem egyértelmű nemet
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nem mond, —  hanem ennél tovább akar vezetni. Pál beszédének lett 
folytatása: voltak, akik "még többet akartak hallani" (42), még többen 
akarták hallani (44), voltak, akik "ottmaradtak" (43), mert vártak 
még valamit. Ezt a kezdetet és az erre épülő folytatást jelenti a 
feltámadás. (H. Bolewski)

A feltámadás lehetővé teszi, hogy Krisztus közénk jöjjön. Ehhez 
azonban tisztában kell lennünk azzal, hogy egymással is közösségünk 
van — , ebben a közösségben mindannyiunknak meg van a maga múltja, 
ami kot és meghatároz minket. Krisztusban azonban vége a múltnak! 
Mindannyian félünk a kiszámíthatatlan, bizonytalan jövőtől. Krisztusban 
azonban a jövő elveszíti fenyegető jellegét! Jézust tehát ott és 
akkor szólíthatjuk Urunknak, amikor életünket elveszettnek érezzük, 
mintha Isten elfordult volna tőlünk. Ő mutatja meg, hogy Isten mindig 
felénk fordul, és velünk marad. (...)

A feltámadás evangéliumának mindig azok felé kell hangoznia, 
akik előtt még nem tisztázott ez a kérdés. Pál apostolt se zavarta, 
és minket se zavarjon, hogy partnereink szerintünk nincsenek a hitnek 
és megértésnek azon a fokán, hogy a feltámadásról szóló örömüzenetet 
maradéktalanul átvegyék. Az igehirdetés őket, ezeket "az értetlen 
tömeget", a nyugtalanokat keresi! Azokat, akiknek számára az isteni 
ígéretek és a hétköznapi valóság között áthidalhatatlannak tűnő szakadék 
tátong. Pál ezt a szakadékot akarja megszüntetni, ezért beszél arról, 
hogy az ígéretek már beteljesedtek. (Rolf Heue)

Pál egyszerűen nem akarja és nem tudja másként hirdetni Jézust, 
csak úgy, hogy hallgatói tekintetét a keresztre irányítja. Ezzel 
természetesen nagyon is megütköztető kijelentést tesz, és nem akármilyen 
könnyű döntést igényel. (...) A feltámadott Krisztus által teljesed
nek be a várva-várt ígéretek. Izrael számára most kínálja fel Isten 
a bűnök bocsánatát, —  Krisztusban érhetik el azt, amit a törvény 
által képtelenek voltak elérni: a megigazulást. (...) Ennek az órának 
a jelentőségét az adja meg, hogy Pál prédikációja döntés elé állítja 
hallgatóit. Most lehet és most kell dönteniük a hit és a tagadás 
között. (A. Schlatter)

Húsvét utáni 1. vasárnap 
(2Kor 5,14-17)

Tudjuk, hogy Krisztus feláldozta magát a kereszten a bűneinkért. 
Mégis hagyjuk, hogy a bűn újra eluralkodjék az életünkben és ezáltal 
értelmetlenné és fölöslegessé tesszük azt az áldozatot, amelyet értünk 
hozott. Tudjuk azt is, hogy keresztségünk által az Ő halálába temettet- 
tünk bele óemberünkkel, azért, hogy Krisztussal együtt aztán új életre 
támadjunk fel. De azzal, hogy a bűnnek élünk, újra megfeszítjük az 
Urat, miközben a kedvünk és kívánságaink teljesítésével erőszakot 
hozunk az életünkbe. Az új embernek nincs másra szüksége, csak Krisztus
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szeretedére, mely óvja, védi és körülveszi féltő aggodalommal. (F. 
Schleiermacher)

Az új életnek, vagyis a keresztyén életnek a kezdete, mint a 
Szentlélek általi keresztség az emberben, valóban kezdetet jelent. 
Nem perfektumban áll ez a kezdet, nem azt jelenti, hogy valami teljes
ségre jutott és a kezdet a jövő felé irányító, mozdító lökést, a 
nekifutást jelenti. Olyan akadály áll előttünk, amely még nem jelenvaló, 
de már kilátásban van. A keresztyén élet tehát azt jelenti, hogy 
új teremtmények vagyunk és új útra idníttattunk előre! (Kari Barth)

Akit hatalmába kerített Krisztus szeretete, az átlátja a dolgokat. 
Ez azt is jelenti, hogy nem látjuk többé a szemünk előtt lévő dolgokat 
olyannak, mint amilyennek eddig láttuk. Tényleg nem látjuk? Dehogynem 
látjuk!, mégsem ismerünk senkit test szerint, vagyis: ami a szemünk 
előtt van, ami a régi világhoz tartozik, azt nem engedjük úrrá lenni 
magunkon. Cselekvésünk indítéka többé nem ezekben van. Nemcsak a 
saját szemünkkel látunk, hanem Istenével is. Így minden szerencsét
lenség, minden vita és irigykedés mögött észrevesszük az embert és 
a testvért. Mindenen átlátunk, belátunk a kulisszák mögé. Meglátjuk 
azt is, hogy Krisztus szeretete nemcsak minket szorongat nagy féltéssel, 
hanem azokat is, akikkel találkozunk. (...)

Ez az ún. látás magával hozza az új cselekvést is, pontosan 
úgy, ahogy a régi látásunk magával hozta a neki megfelelő életvitelt. 
(...) Végül megkérdezhetjük önmagunktól csendesen: milyen szemünk 
van tulajdonképpen? Milyen embereket veszünk észre az életünkben? 
A hozzánk hasonlókat? Felfedezzük azokat, akikhez húznunk érdemes, 
a sikereseket és a hatalmasokat? És elkerüljük tekintetünkkel azokat, 
akik elesettségük és jelentéktelenségük miatt nem biztosíthatnak 
előnyt nekünk? Próbáljuk csak egyszer tudatosan megvizsgálni, hogyan 
viselkedünk, amikor különféle emberekkel találkozunk! Csak testi 
szemünkkel látunk ilyenkor s a látottak alapján cselekszünk? Vagy 
pedig másképp látunk..., mert a Krisztus szeretete uralkodik bennünk?! 
(Willy Marxsen)

Ahol egyes keresztyének görcsösen ragaszkodnak a régihez, vagyis 
ahhoz az álláspontjukhoz, hogy az újjászületés csak "bensőleg" értendő, 
ott az új csak a totális újjáteremtéssel győzheti le a régit. Az új 
teremtés, a régiek elmúlása és az új létrejötte messze túllép az 
individuum szféráján, a morális magatartáson és az egyéni vallásos 
élményen. A keresztyénségnek gyakran joggal vetik szemére, hogy konzer
vatív. Azonban azt is észre kell venni, hogy az igazi keresztyén 
igehirdetés éppoly forradalmi, mint a vallás forradalmi kritikusai. 
(...)

A régiek elmúlását és az új létrejöttét semmilyen összefüggésben 
nem szoríthatjuk az egyén síkjára, mert nem igaz az, hogy Isten új 
teremtése csak a "belső", a "privát" lelkiségre tartozik. Éppúgy 
nem, mint ahogy az "élet" és a "halál" sem pusztán egyéni dolog. 
A mi tudományos-technikai és forradalmian változó világunkban a régi 
és az új kapcsolatát éppúgy kell érteni az egyházra, mint az élet
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bármely összefüggésére. (...) Az ember Isten eszközévé lehet a régiek 
elmúlásában és az új megteremtésében. (S. M. Daecke)

Húsvét utáni 2. vasárnap 
(Jer 23,1-4)

A jó pásztor tudja, hogy reá van bízva a nyáj és Ő felel érte. 
Elég egy rossz pillanat és máris jóvátehetetlen hiba csúszik a pásztor 
•zárnitásaiba, a nyáj pedig elszéled a pusztában. Izrael népe sok 
tossz pásztort ismert: istentelen királyokat, hamis prófétákat. Szét 
is szóródott a nép. A próféta ígérete mégis átütő erővel hangzik: 
nem lesz ez mindig így! Isten össze fogja gyűjteni nyáját. (...) 
Ha egyszer mégis reánk törne a rettegés ideje, érvényes a vigasztaló 
ige: "Ne félj...!". Isten népe ma is ebben a bizonyosságban élhet, 
ehhez azonban ma is jó pásztorokra van szükség. Isten maga gondosko
dik hűséges pásztorokról. Ő adta azt az egyetlen Pásztort is, aki 
életét adta a juhokért. Ő adja azokat a pásztorokat is, akik a Jó 
Pásztor nyomdokába lépve ügyelnek arra, hogy Isten népe el ne vesszen. 
(P. Herrenbrück)

Minden jő pásztor egy Őbenne, és ezért egyek egymással is. Ők 
legeltetik a nyájat, Krisztus legelteti őket. (Augusztinusz)

A pásztorok ellen intézett prófécia arról beszél, hogy a pásztorok 
nem teljesítették feladatukat, nem pásztorolták hűségesen a nyájat 
és nem vették számba őket minden egyes alkalommal, ezért azok szétszó
ródtak, elkallódtak. A pásztorokon egyesek csak a "királyokat" értik, 
akiknek a helytelen magatartását Jeremiás még egyszer összefoglalná 
itt a gyűjtemény utolsó szakaszában. Helyesebb azonban általában 
a választott nép vezetőire értenünk a pásztor szót éppen Cedékiás 
Királynak a korában, aki csak tehetetlen figura volt hivatalnokai 
kézében és ezért Jeremiás nem is sokra becsülte. (...) Nemcsak hazahozza 
őket, hanem a hűtlen pásztorok helyett igazi pásztorokra bízza újra 
a nyájat. (...) Lesz egy maradék, egy mag, amellyel a fogság útán 
új kezdetet kezd Isten. Ez a vezetőség a béke korszakát teremti meg, 
a félelem és reszketés nélküli életet, az elszőrődás és elkallódás 
nélküli életet. (Pálfy Miklós)

Az Isten ítéletéről szóló prófécia középen áll: Isten korábban 
történő és utána következő szabadításáról szóló igehirdetésben. S 
ennek ki kell tűnnie az ítéletes prófétaság jellegéből is. A próféciák 
uralkodó nyelvi formája a vád által meghatározott ítélethirdetés. 
Ezért kétrészes: eljövendőt hirdet, amely a fennálló állapotok következ
ménye lesz. A prófétai vád, amikor a tényállásra mutat rá, Izrael 
veszélyeztetettségét láttatja; —  a legsúlyosabb veszélyeztetettségét, 
mert a bűnök és a törvényszegések (a vádak ezeket hangsúlyozzák), 
azt a fundamentumot ássák alá, amelyre Izrael élete fölépült. (...)
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A meghirdetett pusztulás azonban nem végzet, hanem Isten büntető tette, 
ezt fejezi ki a kétrészes prófécia. Minthogy a meghirdetett pusztulás 
Isten beavatkozása, a csapás alapja Isten egész munkássága, terve, 
amellyel Izraelt, az Ő népét, léte fenyegetettségéből ki akarja ragadni. 
Isten ítéletes és szabadító munkásságának közeli volta itt is meglát
ható. (Claus Westermann)

A prófétánál persze többről van szó, mint csupán annak megállapí
tásáról, hogy Izrael egykori vezetőinek a hatalomtól való megfosztása 
megérdemelt dolog és méltán megy végbe. Végeredményben az a fontos 
az 5 számára is, hogy egy korszak-fordulatot hirdessen meg, amely 
Izrael számára merőben új rendet fog hozni. (...) Isten Igéje és 
akarata kezdettől fogva az igazi pásztor uralmára irányul a földön. 
Ezért kellett a rossz pásztoroknak hátrálni, először éppen Izraelben, 
mert az ítélet az Úr házán kezdődik. (R. Brunner)

Jeremiással elérkeztünk Izrael történetének végéhez. (...) A 
prófétának az volt a feladata, hogy ne engedje a történeti órát sze
szélyesen félremagyarázni, ne engedjen elcsüggedni! (C. Cramer)

Húsvét utáni 3. vasárnap 
(Ézs 38,16-20)

Az imádkozó király számára a legkeserűbb próbatétel vált áldássá. 
Isten szeretete a halál torkából mentette ki, ez azonban nem egyszerűen 
orvosi ápolás útján ment végbe, hanem azáltal, hogy végérvényesen 
megbocsátotta és maga mögé vetette bűneit. Az élet megmentésének 
alapja az Isten ajándékaként érkező bűnbocsánat. (...)

Isten tehát életben tartotta a királyt, mert a halál nem dicséri 
és nem magasztalja Öt. E szavak hallatán azonban érezhető, hogy még 
mennyire mélyen gyökerezünk ezen a helyen az ÓSZ gondolat- és hitvilágá
ban. Az evangélium itt még nem jelent igazi áttörést az evilág és 
a túlvilág között. A túlvilág még örömtelen és nélkülözi Isten dicsősé
gét. A király szavai szerint ott nem várható semmi jó és az ottlévők 
egyáltalán nem reménykedhetnek a szabadításban, az Úr hűségében és 
szeretetében. Csak akik a földön élnek, magasztalhatják Istent. (...) 
Az Ezékiás hálaadásában megszólaló evangélium mégis Isten mentő szere- 
tetéről szól, melyben mindig tartogat számunkra olyasmit, amire már 
gondolni sem merünk, ezáltal válik ez a szakasz a Jézus Krisztusban 
megjelent teljes áttörés előkészítőjévé. (B. Keller)

A 17. verssel óriási fordulat áll be a vallomás menetében: megfog
hatatlanul, előre ki nem számitható_ módon tör be az örömhír, úgy, 
ahogy szinte minden esetben az Ó-és ÚSZ-ben egyaránt történni szokott. 
A halálban való bizonyosság üdvbizonyossággá válik. Az átélt keserű
ség javára lesz a szenvedőnek. Az "enyészet verme" kifejezés az alvi
lágnak a halál birodalmának jelentésével bír, ahonnan nincs kiút.
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A súlyos beteg ember, aki ennek a kilátástalanságnak a küszöbén áll, 
és érzi, hogy bármely pillanatban örökre eltűnhet, valóságosan át 
tudja érezni a szenvedést, amely a királyt is gyötörte. A megmenekülés 
ilyenkor valóban a legátütóbb evangélium erejével hat. (A. Soggin)

Ezékiás király imádsága azok közé a zsoltárok közé tartozik, 
amelyeket gyakran idéztek betegségek alkalmával. Megragadó, hogyan 
jut el az imádkozó a kéréstől a meghallgatásig. A kettő közötti átmenet 
szinte robbanásszerű: a király egyik szavával szomorúságot vet,
a másikkal örömöt arat. Olyan ember imádsága ez, aki már átvészelte 
a bajt s megszabadult a nyomorúságból és most Isten iránti hálával 
tekint vissza a megtett útra. Ez a zsoltár éppen ezért az ÚSZ vallásos 
emberét éppúgy erősítheti, mint ahogyan bennünket erősíthet és bizonyára 
esetek ezreiben vált szenvedők kísérőjévé és megmenekültek hálaadő 
imádságává.

Fel kell azonban figyelnünk arra, hogy ezekben a szavakban az 
imádkozó király nem tartja meg magának sem a tapasztalatait, sem 
a háláját, hanem az egész nép kincsévé teszi. Ezért szerepel itt 
utalás az atyák tanítására és ez magyarázza a 20. vers fordulatát 
az egyes számtól az egész gyülekezetét jelentő többes számba. Isten 
mentő szeretete az ÓSZ-ben sem korlátozódik az egyéni vallásosság 
körére. A hitnek mélyen kell gyökereznie a közösségben. Istenhez 
való helyes viszonyomban magamat a közösség, az egyház tagjaként 
kell felismernem. (H. W. Hertzberg)

Az örvendező élet a legfeltűnőbb jele annak, hogy valaki valóban 
az Isten népéhez tartozik. Azért olyan nyilvánvaló ez Ezékiás király 
életében, mert az Úr nevének magasztalása nem akkor csendült fel 
ajkán, amikor megoldódtak a dolgok körülötte, hanem amikor újra talál
kozott elvesztett Istenével. Mert a keresztyén ember öröme az Istenben 
való öröm. (...)

Az Úrban való örömhöz az imádságon keresztül jutunk. És amikor 
Isten közelségének tudata betölt bennünket, akkor lépten-nyomon megol
dódnak problémáink. A sorrendet nem lehet megfordítani. A világ azt 
mondja: előbb gyógyuljak meg... akkor majd örülök. De a mi örömünk 
az Úrban való öröm, az a bizonyosság, hogy Ő velünk van, és akkor 
zavarhatja-e örömünket külső ellenség vagy betegség? (Balikó Zoltán)

Győr Sándor 
Zügn Tamás

1B4



Teológiánk és áldozatkészségünk 
összefügg

Igehirdetés a kőszegi gyülekezetben 
1987. szept. 13-án

Az egyház életének van néhány olyan kérdése, amelynek megbeszé
lésekor a legvégletesebb vélemények és indulatok csapnak össze. Már 
az is gondot jelent időnként, hogy bizonyos kérdésekről szabad-e, 
kell-e beszélni.Nem jobb-e, nem Isten igéjének jobban megfelelő-e 
ezeket elő sem venni; és ha hallgatólagosan tudomásul is vesszük őket, 
nagy gyülekezeti nyilvánosság előtt és különösen istentiszteleten 
mégsem foglalkozunk velük. Az egyik ilyen kérdés az anyagiak kérdése. 
Igazán kényes ez nem atekintetben lesz, hogy hogyan vélekedünk az 
anyagi javakról; vagy úgy, hogy nekünk is kell, természetesen kell, 
napról-napra pénz is, otthon is, ruházat is, étel-ital is, mindaz, 
ami általában az embernek szükséges a földön.Sokkal izgalmasabb és 
végletes véleményeket, indulatokat kiváltó kérdés az, amikor az ún. 
"egyház pénze" kerül szóba. Van, aki megpróbálja elintézni így: ugyan 
kérem, ez nem lehet téma, erről nem kell beszélni! Van, aki a másik 
végletet képviseli, és magából kikelve, esetleg önmagáról megfeledkezve, 
ezt a kérdést tartja az egyik legdöntőbb kérdésnek az egyház életében. 
Nem akarom testvéreimet sem ámítani, sem félrevezetni —  lelkészgyűlé
seken, presbiteri konferenciákon és más alkalmakon is gyakran szembené
zünk ezekkel a kérdésekkel; és legtöbbször úgy, hogy a két véglet 
elfogultságával szemléljük őket.

És most egy olyan igére figyelünk, amely arról szól, hogy Jézus 
leül a templomi persellyel szemben. Megtehetnénk —  hiszen az ember 
sok mindent megtehet! — , hogy az evangéliumban leírt helyzetről 
elfeledkezve arról értekezünk milyen keserves is az, amikor nincs 
társadalmi igazságosság, ahol dúsgazdagok és koldússzegények egymás 
mellett élnek. Megtehetnénk azt is, ez a másik véglet hibája lenne, 
hogy azt mondanánk: lám, még a Bibliában is ott van a pénzkérdés, 
akkor mi miért ne beszélnénk róla, úgy is, hogy mi a helyzet az egyház, 
a gyülekezet pénzével. Jó lelkiismerettel mondom, hogy a végletek 
elfogultsága félrevezet; az üzenet akkor szólal meg, ha nem mi akarunk 
nyilatkozni, de készek vagyunk arra, hogy fékezzük hamis álszemérmes
ségünket és anyagiasságunkat, és úgy figyeljünk Isten igéjének üzene
tére.

Mindenesetre az döntő, hogy Jézus a persely közelében leül, 
és nézi az emberekt, amikor ők a perselybe az adományukat beteszik. 
Gondoljuk csak el, hogy ezt ugyanaz a Jézus teszi, aki virágvasárnap 
kötélből ostort fonván, kihajtotta a templomból az ott lévő pénzváltó
kat és kereskedőket. Ugyanaz a Jézus, aki virágvasárnap felborítja 
az asztalokat, kihajtja az ökrök, juhok árusait, most leül, és azt 
mondja, lássuk, hogy mennek el az emberek a persely mellett. Jézus 
ezzel a magatartásával —  szavak nélkül is —  kijelenti, hogy a persely
nek helye van a templomban. Nemcsak abban az értelemben, hogy oda 
van állítva az ajtó mellé, vagy mint nálunk, helyi szokás szerint, 
az egyházfi szolgálatával körbe van víve a templomban. Biztosan jól
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értjük, ha azt mondjuk, hogy a persely nem egyszerűen egy tárgyat 
jelent, hanem —  nagyon általánosan fogalmazva —  az adakozás alkalmát 
és lehetőségét. Jézus azt mondja tehát: az adakozás lehetőségének
(és a persely is az!) helye van a gyülekezet életében. Mert ha Ő 
ezt nem így gondolná, akkor azt a perselyt is felborítaná, és kidobná 
a templomból. Ehelyett Jézus nézi a perselyt, pontosabban: az emberek 
magatartását a persely körül. Jézusra figyelve, mi sem akarunk egyik 
vagy másik végletbe esve elfogult és végérvényesnek szánt kijelenté
seket tenni; elfogadjuk Jézus magatartásának üzenetét: a gyülekezet 
életéhez hozzátartozik az adakozás.

Jézus számára azonban a persely, az adakozás nem önmagában kérdés. 
Nem azt vizsgálja egyszerűen, hogy emberek adnak vagy  nem adnak. 
Jézus szerint a döntő az, hogy az emberek lelepleződnek a persely 
közelében. Az válik ott világossá, hogy mi van a szívükben. Azt gondo
lom, atekintetben egyetérthetünk, hogy az ember sokszor tudja leplezni 
gondolatait. Sokszor tud álszerény lenni, vagy hamis, kegyes ábrázat 
mögé bújni. De, amikor az anyagi kérdések kerülnek terítékre, mindig 
lelepleződik szívünk gondolata. Mikor paprikázódik föl a társadalom? 
Amikor a zsebéről van sző. Papolhattak itt harminc éven keresztül, 
hogy jobban kellene dolgozni, ki figyelt rá?! De amikor azt mondták, 
hogy adót kell fizetni, akkor mindenki ingerlékeny lett! Igen, az 
anyagiakról beszélve, mindig lelepleződik az ember. A keresztyén ember 
is! És nem is egyszerűen az derül ki, hogy szereti-e a pénzt vagy 
nem szereti. Mert ha csak az lepleződne le, ki bánná?! Ugye, sok
minden kiderül rólunk, ami nem nagyon izgat bennünket. De itt valami 
egészen más derül ki!

És most érkeztünk el a tkp. lényeghez.Mindezt azért kellett
átgondolni és elmondai, testvéreim, hogy ami ezután következik, ne 
sikkadjon el. Jézusnak a tanítványaihoz intézett szava az özvegyasszony 
áldozatkészségéről minket is arra tanít, hogy áldozatkészségünk 
a függvénye Istenben való bizodalmunknak. Áldozatkészségünk mértéke 
következménye annak, hogy mi hogyan állunk az első parancsolattal, 
t.i. "Ne legyen más Istened!" Az áldozatkészségünk komoly vagy felszínes 
volta attól függ, hogy számunkra kicsoda az Isten, és hogy Isten
mit jelent nekünk. Ez lepleződik le ott a jeruzsálemi templomban
is, és nem kevesebb. Élesen megfogalmazva a lényeget, azt kell monda
nunk, hogy a persely mellett az emberek teológiája lepleződik le. 
Jézus tehát nem közgazdasági kérdésekről beszél tanítványainak, hanem 
arról, hogy itt napvilágra kerül a gazdagok rossz teológiája és az 
özvegyasszony jó teológiája. Arról van ugyanis szó, hogy a gazdagok 
sokat adnak ugyan, de a maguk anyagi biztonságát feladni eszükben 
sincs. Jövőjüket, holnapjukat nem Istenre bízzák. Amit ott tettek, 
azt jelenti, hogy adok —  lehetőleg úgy, hogy minél többen lássák, 
de én még jól tudom, hogy holnap és holnapután sem kerülök létbi
zonytalanságba. És ez nem gazdasági kérdés végső soron. Ez az Isten 
gondviselő irgalmába vetett bizalom kérdése. Oda merek-e adni annyit, 
amennyire számításom szerint nekem is szükségem lehetne. Adok-e úgy 
és annyit, hogy utána Istenre utalva maradjon az életem?

Nézzük az özvegy pénzét. Nevetséges összeg! —  Az írásmagyarázók 
felhívják a figyelmet arra, hogy az asszony nem egy kétfillérest, 
egy pénzdarabot dob a perselybe, hanem két darabb egy fillérest. 
Tehát mondhatná azt: Uram, nekem ennyi az összes pénzem, két darab 
fillér. S Te tudod, egy fürjet a piacon egy fillérért árulnak a kofák. 
Hát ne haragudj rám, hogy én szeretnék egy fürjet reggelizni holnap,
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és csak a másik filléremet, a kenyerem árát adom neked. Mindkettőt 
odaadja. Közgazdasági mutatók alapján totális létbizonytalanságba 
került. Nincstelenné lett. Egy fillérje sem maradt. És erre mondja 
Jézus: ennek jő a teológiája. Mert nincsen más a szívében, csak az 
Isten iránti bizalom. Ez a történet archimédesi pontja. És ezért 
érdemes újra és újra elgondolkodni azon, eltöprengeni azon —  függet
lenül a gyűjtőivektől, teológusoktól, győri szeretetháztól, Gustav 
Adolf Segélyszolgálattól, gyülekezetünk napi anyagi kérdéseitől — , 
hogy a mi szívünket mi uralja, hogy mi motivál minket, amikor szokás 
vagy belső lelki indítás alapján kinyitjuk a pénztárcánkat, jó-e 
a teológiánk? Jó-e a szemléletünk?

Ezért hazug dolog, testvéreim,hazug dolog az egyházban számokról 
beszélni a tekintetben, hogy pl. mennyi legyen az "egyházi adó". 
Nem jézusi magatartás. Hogy lehet egy gyülekezet olyan lelketlen, hogy 
kijelenti, hogy mindenki ennyit vagy annyit fizet? Hát lehet, hogy az 
egyik abba belehal, a másik meg a mellényzsebéből tízszer annyit kivág! 
Jó a teológiánk, amikor mi pénzügyekről beszélgetünk ebben a gyüleke
zetben? Ki kell mondani, hogy lehet, hogy az egyiknek a 200.- Ft 
megerőltető, a másiknak tízszer annyi sem megerőltető. Milyen hamis
hazug egyenlősdi érvényesül közöttünk? És még mindig hol vagyunk 
az özvegyasszony magatartásától?! Félreértés ne essék, testvéreim, 
én nem hiszem, hogy a kőszegi evangélikus gyülekeztben, a magyarországi 
evangélikus egyházban sok ilyen özvegyasszony van, én nem hiszem. 
Sőt! Nem az a kérdés tehát végül is, hogy közülünk ki ilyen özvegyasz- 
szony vagy ki olyan gazdag. Ne álltassuk egymást! —  senki nem vállalja 
közöttünk az Istennek való kiszolgáltatottságnak azt a mértékét. 
Hiszen ennek az asszonynak egy lyukas garas nem maradt a zsebében. 
Koldulnia kellett másnap, hogy éhen ne halljon!

Én nem hiszem azt sem, hogy Jézus tőlünk ezt kívánná. De igenis 
azt kívánja, hogy vegyük végre észre, milyen igazságtalanok, szeretetle
nek, milyen felszínesek, milyen embernek tetszeni akarók vagyunk 
ilyen kérdésekben! És hogy-hogy nem vesszük észre végre, hogy a lát
szólag evilági kérdések megoldásában is mindig arra a kérdésre fele
lünk, hogy Istenben bízunk-e igazán, vagy sem?! Bárcsak Isten megvilágí
taná igéje üzenetét úgy, hogy mi azt ne tudjuk, ne akarjuk félremagya
rázni. Egyrészt megsértődve azt mondani, hogy lám, a papunk is erről 
beszél, vagy azt mondani, hogy mit érdekel ez bennünket. Itt szemlélet
ről és nem személyekről, teológiáról és nem begyakorlott mozdulatokról 
van szó! Itt sem, de más gyülekezetben sem.

A történet másik tanítása: Jézus arról beszél, hogy a gyülekezet, 
az egyház életében a szolgálatot mindig az hordozza, hogy az egyház 
népe milyen mértékben gyakorolja felelős szeretetét ezért a szolgála
tért. T.i. arról van szó, hogy Jézus az üzletelőket kiszórja a templom
ból, de ott hagyja a perselyt, ami az istentiszteleti élet biztosítá
sára áll ott. A gyülekezet életében is arra az áldozatkészségre van 
szükség, amely hordozza a helyi gyülekezet és egész egyházunk szolgála
tát. És erre kell az áldozatkészség; és ha ezt valaki tudja, biztosan 
szívesen vállal részt ebből. De ha valakinek ez semmit nem jelent, 
akkor tőle nem kell kívánni, hogy ebből részt vállaljon! Megint konkrét 
kérdés. Világos az, hogy az utóbbi évtizedekben itt Magyarországon 
is nagyon átrendeződött az anyagi kérdésekben felelősséget és áldozatot 
vállalók "hadserege". Mindannyian tudjuk, bár fiatal testvéreink 
számára nem árt külön is elmondani, hogy régebben állami hatóság 
szedte be az egyházi adót. Mindenkitől, attól is akinek semmit
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sem jelentett az egyház. Aki életében egyszer sem tette be a lábát 
a templomba, attól is. Ez az adó, ez a "tagsági díj" a városházán 
keresztül jött a gyülekezeti pénztárba. Manapság afelé haladunk, hogy 
a szolgálatért való anyagi felelősséget azok vállalják csak, akiknek 
ez fontos. Testvéreim, én sem fizetnék tagsági díjat a kommunista 
pártnak, miért fizetnék, az nem az én ügyem. Sértve érezném magam, 
hogyha hozzám jönnének, hogy fizessek. Vajon nem sértünk meg mi 
sokszor másokat, amikor, ha nem is szavakkal, de magatartásunkkal 
azt mondjuk, hogy "te nem kellesz, csak a pénzed"? Te nem vagy fontos, 
csak a pénzed. Hát hol van itt a jézusi teológia? Az áldozatkészség 
nem belépődíj, nem feltétel —  az gyümölcs! Azoknak a szívéből, akiknek 
fontos az, hogy ebben a gyülekezetben, ebben a templomban hirdettessék 
az evangélium, hogy a gyermekek hittanórára járhassanak, hogy legyen 
Biblia, énekeskönyv, amelyből együtt énekelhetünk. Meg kellene szaba
dulnunk a régi, törvényeskedő szemlélettől! Ismerjük testvéreim, 
presbitertestvéreim, magunkat, itt nekünk is meg kell változnunk! 
Jézus magatartásából bárcsak tanulnánk és értenénk. Ha fontos neked 
az egyház szolgálata, gondoskodj róla, hordozd felelős szeretettel! 
És ha még tanácstalan vagy, gondolkodsz arról, hol a helyed? Először 
a szívedet add, a pénzeddel nem kell sietni. Nem kell ide fizetned, 
csak jöjj, hallgasd, értsd meg, hogy az az Isten, akiben eddig nem 
bíztál, átölel szeretetével. Jézus ilyen bizalommal közelít az emberhez. 
Az Isten Fia ilyen bizalommal jött és jön hozzánk. A hála gyümölcse 
majd megterem a szívedben, a szádon —  de talán a zsebedben is.

És addig hosszú idő eltelik. Addig még Isten is napról-napra 
bizonyít, hogy meggyőzzön hűségéről, gondoskodó szeretetéről; addig 
napról-napra bizonyítania kell a gyülekezetnek is, hogy nem pénzt, 
hanem szíveket akar gyűjteni az Isten oltárára; napról-napra bizonyí
tania kell mindannyiunknak, hogy tudjuk, egyvalami tart meg bennünket, 
és ez az egy: Isten irgalma.

Amikor ide eljut egy gyülekezet, akkor mondhatja azt: az anyagi 
nem kérdés nálunk. Ami magától értődő, ami természetes, arról miért 
beszéljen az ember? Arról miért kell értekezéseket írni, arról miért 
kell vitatkozni? Műveljük meg jól a fát, aztán az majd, ha akar, 
terem gyümölcsöt. Ha Jézusban volt ennyi bizalom emberek iránt, akkor 
egyházában miért ne lehetne? De a kérdés mindig az, hogy milyen a 
teológiánk, milyen a hitvallásunk. A többi mind ezután következik. 
Még a pénz is. Bizony, testvéreim, még a pénz is. A pénz, aminek 
oltára körül jár koldus és király, miniszter és munkás, Magyarországon 
ma különösképpen is.

Az egyház életéhez hozzátartoznak anyagi kérdések, de az egyház 
nem ebből él... Ámen.

(Magnófelvételről)
Ittzés János
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