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Egyházunk útján
Püspöki jelentés

A Magyarországi Evangélikus Egyház 
Országos Presbitériuma 

1988. december 8-án tartott ülésén 
Dr. Nagy Gyula püspök

A megszokottól eltérő püspöki jelentést kívánok ma egyházunk 
országos tanácsa elé terjeszteni: rövidebben szólok arról, ami 
az elmúlt év során, egyházunk és gyülekezeteink életében tör
tént; de részletesebben és hangsúlyosan arról, ami előttünk áll, 
egyházi életünk új kihívásairól és a jövő feladatairól. Ez felel 
meg, úgy érzem, annak a jövő Ígéreteit, de veszélyeit is magában 
hordozó helyzetnek, amelyben országunk és benne egyházunk él.

1. "A nagyvilágon e kívül..."

1.1. Hogy elmúlt évünket és az előttünk álló feladatokat jól 
értékeljük, hazai egyházunk mai életét szélesebb összefüggésekbe 
igehirdetésünk és teológiánk, diakóniai szolgálatunk mai kontex
tusába, kell állítanunk.

1.2. Egyházunk életének legátfogóbb kontextusa a mai világ. 
Sokéves feszültség, a megállíthatatlannak látszó fegyverkezési 
versenyfutás és az atomhalál félelmes víziói után - Istennek 
adunk érte hálát - világunk újra a reménység várakozásában él. 
A legújabb szovjet-amerikai csúcstalálkozók, Gorbacsov főtitkár 
világszerte rokonszenvet keltő lefegyverzési javaslatai, hatal
mas atomrakéták először történő megsemmisítése, a világfeszült
ség tűzfészkeinek megindult felszámolása és a belső megújulás 
társadalmi és egyházi kihatásai a Szovjetunióban: mindezek hála
adásra, reménységre és segítő cselekvésre indítják a hívő embe
reket is, mindenütt a világban és egyházunkban. Külön örömünk az 
is, hogy országunk "hídépítő külpolitikájának" bátor, békés kez
deményezéseit őszinte rokonszenv és megbecsülés kíséri nemcsak 
Európában, hanem világviszonylatban is.

1.3. Ugyanakkor megnehezült fölöttünk az idők járása 
hazánk életében. Két nagy gond, két igen nehéz feladat nehezedik 
ránk egyszerre: megújítani gazdasági életünk elavult, életképte
len szerkezetét, közben megszabadulni súlyos adósság-terhünktől; 
ugyanakkor egész népünk összefogásával új és demokratikus fejlő
dés útjára vezetni egész politikai-társadalmi életünket. Minde
gyik nehéz, sok veszéllyel kísértő feladat egymagában is, - hát 
még együtt és egyszerre! Még sincs más lehetőségünk. Tanúja va
gyok a Parlamentben népünk mai vívódó, elszánt útkeresésének; 
egyszerű sorból származó képviselők meglepően érett, felelős 
felszólalásainak, de a közös áldozatok kikerülhetetlenségét el-
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felejtők, csak a részérdekeket látók megszólalásainak is. Élet- 
-színvonal-csökkenés, áldozatok közös vállalása népünk jövőjéért 
ugyanakkor szeretet és segítségadás a gyengék, az erejükön felül 
megterheltek érdekében, az értük szót emelésben, - ez számunkra, 
az egyház népe és a hívő emberek számára az Isten előtti fele
lősség etikai kötelezése, a mai nehéz helyzetben és országunk 
egészének jövője érdekében.

2. Egyházunk élete a tegnap és a holnap között

2.1. Egyházunk elmúlt esztendejét is úgy jellemezhetjük, 
hogy a tegnapból a holnapba való átmenet időszaka volt. Múlttá, 
tegnappá vált az az idő, amikor az egyházak életét az "egysze
mélyi Irányítás" határozza meg. A holnap most van - kialakulóban 
közöttünk: keressük a közös felelősség és a közös döntések útja
it, az egyház minden tagjának közös felelősségét és aktivitását, 
Isten színe előtt.

Ebben az átmenetben azonban két kísértés is fenyeget. Vannak, 
akik azt gondolják, hogy a régi dolgok kritikája és az új kere
sése a meglevő rend és törvények semmibevételét jelenti. Ebből 
pedig nem lesz más, csak káosz és zűrzavar az egyházi életben. 
És vannak, akik azt gondolják, hogy az egyház megújulását ők és 
nem az evangélium végzi el. Ez a személyekhez és új programokhoz 
kötött megújulás nem új jelenség az egyház életében. Pedig 
egyházunk megújulásának csak egy útja vari: egyre szélesebb teret 
adni az evangéliumnak, egyre hűségesebbé válni az Ige szolgála
tában a saját helyemen, a magam gyülekezetében és az egyház kö
zösségi életében. Bűnbánat, hit, megtérés és a szeretet áldozata 
másokért, - az egyházban ez az út a tegnapból a holnapba, és 
semmi más!

2.2. Az elmúlt év statisztikai adatai gyülekezeteink életé
nek sok vonatkozásában erősödését, megelevenedését jelzik. Bár 
lelkészi karunk létszáma tovább csökkent, s ezt nagyon komolyan 
számba kell vennünk, mégis nőtt a keresztelések, a konfirmandu
sok és a hitoktatásban részesülők száma. Nőtt az úrvacsorái 
alkalmak és úrvacsorával élők száma is, jelentős mértékben. Az 
előző évinél jóval nagyobb volt a lelkipásztori látogatások sta
tisztikája, és nagyobb volt a presbiterek száma.

Jól tudom, hogy a statisztikai a d a t o k - ,  sajnos - nem 
teljesen fedik a valóságot; az irányvonalak, tendenciák azonban 
mégis kiolvashatók belőlük. Hálátlanok és elfogultak lennénk, 
ha elfelejtenénk a hálát azért, amit Isten Szentlelke kevesebb 
lelkészen és hű világi munkatársakon keresztül is elvégezett 
gyülekezeteink életében.

2.3. A gyülekezetek életének változatlanul az istentisztelet 
a középpontja és erőforrása. Istentiszteleti életünket gazdagab
bá tette az új Énekeskönyv és az új Agenda, a lelkészek hűséges 
szolgálata. És amit külön is ki kell emelnem, lutheri tradíció
inkat követve egyre több gyülekeketben válik az úrvacsora - sőt 
több helyen a keresztség is - az istentisztelet szerves részévé.
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Örömmel említem meg, hogy ezév őszén a reformációi is
tentiszteletet élőben közvetítette - első alkalommal - a Magyar 
Televízió budavári gyülelekezetiinkből. A Magyar Rádióban rend
szeresen végzett igeszolgálatunkat pedig új, elevenebb gyüleke
zeti formában végezzük, világi híveink részvételével a liturgiá
ban .

2.4. Egyházunk életének elsőrendű területe a teológia. 
Evangélikus egyházunk mindig ismert volt a teológiai munka meg
becsüléséről. Teológiai Akadémiánk életében - a nagy építkezés 
mellett - örvendetes volt a hallgatói létszám újabb jelentős 
emelkedése, ösztöndíjasaink nagyobb száma és a lelkészképzést 
segítő gyülekezeti támogatás további növekedése.
Ebben az évben két újabb országos teológiai konferenciát tar
tottunk lelkészeinkkel mai teológiai kérdéseink megbeszélésére. 
A tizenhat egyházmegyei munkaközösségben elevenen folyt a lelké
szek teológiai továbbképzése és a lelkészt fraternitás ápolása.

2.5. Egyházi munkaprogramunknak megfelelően ebben az évben 
is számos gyülekezeti evangélizációt. lelkész- és papnéevangé- 
lizációt, országos diakóniai evangélizációt és presbiteri kon
ferenciákat tartottunk. Mert valljuk, hogy a belső, spirituális 
megújulás minden más megújulási folyamat legfontosabb, alapja.

2.6. További, jelentős megelevenedés jelentkezett egyházunk 
életében a hitoktatás, a gyermek- és ifjúsági munka területén. 
Az iskolai és a gyülekezeti hitoktatás kétféle lehetősége új 
színt, egészen új feladatokat vitt a gyülekezetek életébe. Mind
ezzel ugyan nőtt a lelkészek és munkatársaik munkaköre, annak 
tartalmi és i d ő i  terhe. Mégis a legszebb egyházi munkaágak közé 
kell számítanunk - fiatal lelkészéveim felejthetetlen tapaszta
lata ez - a gyermekek, fiatalok között végzett, tanító-nevelő 
ige-szolgálatot!

Ugrásszerűen megnőtt a kisebb körzetek és egyházmegyék szint
jén megtartott ifjúsági találkozók száma. Két nagylétszámú, ele
ven egyházkerületi ifjúsági konferenciánk volt (Békéscsabán 
és Győrött). Öt országos jellegű, gazdag tartalmú ifjúsági kon
ferenciát tartottunk, közöttük első alkalommal a szénior-ifjú- 
ság konferenciáját Balatonszárszón. Örömünk, hogy fiataljaink 
maguk is részt akarnak venni az egyház ifjúsági munkájának ki
alakításában, megújításában. Erre a kérdésre még visszatérünk.

2.7. Társadalmunkban ma nagy megbecsülést kap és egyházi 
életünkben is még jelentősebbé kell válnia a diakóniai munkának. 
Híveinknek, lelkészeinknek a személyes és a gyülekezeti diakóni- 
át, különösen a megélhetés gondjaival küszködök, a beteg és 
idős emberek, a testileg vagy szellemileg sérültek, a magányosak 
és az alkohol és kábítószerek foglyai között. Diakóniai intézmé
nyeink egyre nehezebb körülmények közt, főleg anyagi gondokkal 
és a diakóniai munkások hiányával küzdve, végzik szolgálatukat. 
Ne feledkezzünk meg róluk imádságainkban, anyagi, személyi gond
jaik között!

A Lelki Segély, az alkohol és kábítószerek veszélyeztetettjei 
közt végzett diakóniai munkaágunk, elsősorban a szolgálatot vál-
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lalók h i á n y á v a l  küszködik, pedig nagy szükség lenne e munkaág- 
bővítésére. Ú j  feladatokat jelent egyházunk diakőniájában az 
Erdélyből m e n e k ü l ő k  ezreinek felkarolása. Híveink adományaikkal 
segítik őket , ö t  gyülekezetünk pedig mint segély-központ végzi- 
nagy e r ő f e s z í t é s e k  között ezt a nehéz szolgálatot. Erről külön 
jelentés h a n g z i k  majd el.

2.8. E g y h á z i  Sajtéosztályunk - bár megnehezült anyagi fel
tételek k ö z ö t t  —  tovább végzi fontos munkáját. Az elmúlt évber. 
személyi v á l t o z á s  történt (Lehel László ökumenikus főtitkárrá 
választása u t á n  Tóth-Szőllős Mihály vette, illetve veszi át 
ezt az o r s z á g o s  munkakört). Ú j , modern raktár- és üzlethelyiség 
megnyitása, új feladatok (hittankönyvek mielőbbi kiadása) jelzik 
az elmúld év sajtószolgálatát, és -várják minden gyülekezetünk, 
minden l e l k é s z ü n k  fokozott segítségét.

2.9. E g y h á z i  épületeink renoválása és új, nagy építkezési 
munkák f o l y t a k  e z  esztendőben is, sok milliós költségekkel. Szá
mos templom, lelkészlakás, gyülekezeti ház újult meg híveink 
nagy anyagi á l d o z a t a i v a l , közegyházi erőfeszítésekkel, államunk 
segítségével é s  a  külföldi testvéregyházak áldozatos támogatásá
val ( e l s ő s o r b a n  a Lutheránus Világszövetség állandó segítségét, 
de ugyanakkor a  nyugatnémet tartományi egyházak és a finn test
véregyház és g y ü l e k e z e t e k  segítségét is hálával kell említenem). 
Megköszönjük I s t e n n e k ,  de megköszönjük emberi eszközeinek, az 
adakozóknak is az új szépségbe öltözött templomokat, megújult 
egyházi é p ü l e t e i n k e t .  Külön kell megemlítenem, hogy Sopronban 
sokmilliós k ö l t s é g g e l  sikerült elhárítani a halálos veszélyt 
egyik l e g n a g y o b b  műemlék-templomunkról, és befejeződött a hatal
mas t e m p l o m t e t ő  teljes felújítása; a renoválási munkák azonban 
tovább f o l y t a t ó d n a k .  A Dunántúlon a nemeskéri műkincs-templom 
mellett úja b b  g y ö n y ö r ű  műemlék-templommal lettünk gazdagabbak, 
Többévi, t ö b b m i l l i ó s  munkával befejeződött a középkori eredetű, 
kővágóőrsi t e m p l o m u n k  helyreállítása, mely egyik idegenforgalmi 
értéke is az é s z a k i  Balaton-vidéknek. ígéretesen épül Siófok 
szép, modern t e m p l o m a ,  finn testvéregyházunk megható szereteté- 
nek tanújele a d élbalatoni idegenforgalmi központban.

2.10. A h a z a i  ökumené munkamezején végeztük mai feladatain
kat. Te v é k e n y e n  részt vettünk a Magyar Egyházak Ökumenikus Ta
nácsa m u n k á j á b a n . Együtt ünnepeltük meg az Orosz Ortodox Egyház 
ezeréves j u b i l e u m á t .  Részt vettünk - evangélikus identitásunk 
megőrzésével, d e  az ökumenikus testvériség jegyében is, a Szent 
István - ü n n e p s é g e k e n .  Részt vettünk a Debreceni Kollégium 450 
éves jubileumi ünnepségein. Ápoltuk jó kapcsolatainkat a magyar 
izraelita h i t k ö z ö s s é g g e l .

2.11. N e m z e t k özi-ökumenikus kapcsolataink is gazdagok voltak 
az elmúlt évben, sőt tovább épültek mind Európában, mind a többi 
kontinenseken. A z  elmúlt év során delegációinkkal Finnországban, 
a Szovjetúnióban, Ausztriában, a Német Szövetségi és a Német De
mokratikus K ö z t á r s a s á g b a n ,  valamint Szlovákiában élő testvéregy
házakat l á t o g a t t u n k  meg. Nagyszámú nemzetközi konferencián, vi
lágszervezeti f o n t o s  üléseken, egyházi találkozókon vettünk
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részt. Ugyanakkor nagy számban fogadtunk külföldi vendégeket, 
egyházi csoportokat. Részt vállaltunk a Bibliatársulatok Világ- 
szövetsége budapesti világkonferenciájának megrendezésében is.

Gazdag és hálára indító munkaév volt, amiről csak töredékesen 
adhattam itt számot, - legyen érte Istené a hála és magasztalás!

3. Új feladatok előtt, új kihívások között

A következőkben a beszámolók után a ma és a holnap új feladatai, 
új kihívásai felé fordulok, valamivel részletesebben, mint az 
eddigi jelentésekben.

3.1. Teológiai Akadémia: változatlanul egyik legfontosabb 
prioritás mai egyházi feladataink között. Azért is, mert a teoló 
giai munka minden egyházi szolgálatunk szíve, az Ige tudománya. 
Azért is, mert a lelkész! létszám növekedése egyházunk jövőjé
nek egyik kulcskérdése (itt egy új javaslat is kerül majd a 
Presbitérium elé az Akadémia részéről). Végül és elsősorban 
azért mert tavaly elkezdtük egy új, az eddiginél modernebb és 
jóval nagyobb akadémiai épület megépítését. A háromemeletes, új, 
szép és tágas Akadémia - örömmel jelenthetem be - már tető alatt 
van, és a télen megindulhatnak a belsőépítési munkálatok, majd 
tavasszal talán már a berendezés is. Reménységünk szerint egyhá
zunk új, modern Teológiai Akadémiája, egyúttal konferenciai 
centruma is, a jövő ősszel megkezdheti szolgálatát. Gyülekezete
ink hálára indító módon adakoztak erre a célra. Külföldi test
véregyházak - elsősorban a nyugatnémet Egyesült Evangélikus Egy
ház és a Finn Egyház - jelentősen nagy részt vállaltak a sokmil
liós építkezésben. A következő nagy feladat lesz majd, a régi 
akadémiai épület felszabadulása után, az új, kétszeresére kibő
vített Teológus Otthon kialakítása. Ehhez is kérjük, várjuk majd 
híveink odaadó támogatását, gyülekezeteink segítségét!

3.2. Evangélikus Gimnázium: .1988. folyamán két, valóban 
történelmi esemény történt a Fasori Evangélikus Gimnázium vissza 
állítása érdekében. Évek óta tartó kísérletek után ezév február
jában a Művelődési Minisztérium és egyházunk vezetői között alá
írásra került a megegyezés az Evangélikus Gimnázium újra megnyi
tásáról és az épület fokozatos kiürítéséről, félévvel később pe
dig az épület teljes átadásáról, 1989. júniusi határidővel. A 
magyar és a külföldi közvéleményben, híveink és a volt fasori 
diákok között nagy volt az öröm. Az 1986 őszi közgyűlés felhívá
sára gyülekezeteink döntő nagy többsége 7 millió forintot aján
lott fel a helyreállításra, illetve gimnáziumunk évi fenntartá
sára. A felvételi hirdetésre sokszoros volt a túljelentkezés. 
Evangélikus Gimnáziumunk újjászületőben van, és egyházunk rend
kívüli közgyűlése ma mondja ki majd a döntő szót a visszaállítás 
ügyében. Reménység szerint a hit Istenbe vetett bizodalmával 
vállalja egyházunk - minden nehézség ellenére is - a jövője 
szempontjából oly fontos gimnáziumáért a szükséges áldozatokat.
A következők során részletesebb jelentés és javaslatok kerülnek 
majd a Gimnázium ügyében az Országos Presbitérium és a rendkí
vüli országos közgyűlés elé.
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3.3. A megújulás útját járva, elérkezettnek látjuk az időt 
egyházunkban arra, hogy az Országos Presbitérium is foglalkozzék 
azokkal az elmúlt évtizedek során történt sérelmekkel, amelyek 
becsülettel szolgáló lelkészeink egy részén súlyos lelki sebeket 
ejtettek, és - amennyire ez annyi év után még lehetséges - er
kölcsi elégtételt szolgáltassunk nekik.

Halála tízéves évfordulóján egyházunk országos nyilvánossága 
előtt emlékeztünk meg D.Ordass Lajos püspökről, mélyen hívő ke
resztyén személyiségéről, értékes teológiai munkájáról (amelynek 
egyik terméke, az imádkozásról írt könyve, Sajtóosztályunk jövő 
évi kiadási tervében szerepel), és a világ evangélikussága előtt 
is ismert és megbecsült szolgálatáról. Országos Egyházi Bírósá
gunk előzetes vizsgálat után pár nappal ezelőtt tartott ülésén 
semmissé nyilvánította a most 88 éves, elismert tudományos mun
kát végző dr.Schulek Tibor volt komáromi lelkész ellen 1962. no
vember és 1963. január között hozott, hivatalvesztést kimondó 
Ítéleteket. Ugyanilyen értelemben és lelkülettel fordulunk most 
azok felé a lelkésztestvérek felé, akiket a múltban igaztalan 
sérelmek értek áthelyezések vagy más adminisztratív intézkedések 
útján. Név szerint is megemlítem Bottá István, Danhauser, Lászlót 
id. Kendeh Györgyöt és Lupták Gyulát. Javaslom az Országos Pres
bitériumnak: adjon nekik teljes erkölcsi elégtételét; kérjük, 
hogy bocsássanak meg keresztyéni lélekkel az őket ért, igazta
lan sérelmekért, és kiegengesztelt lélékkel, megbecsült testvér
ként vegyenk részt egyházunk, népünk jövőjének közös építésében.

3.4. Társadalmi életünk demokratikus megújulásának egyik 
fontos része lesz a közeljövőben a Parlament elé kerülő új egye
sülési törvény. Lehetővé teszi majd új ifjúsági egyesületek - 
közöttük vallásos fiatalok egyesületei - megalakulását is. Egy
házunk vezetősége örömmel üdvözölte evangélikus fiataljaink 
ilyen irányú törekvéseit, és segíteni kívánja őket abban, hogy 
- hasonlóan a többi egyházakhoz saját ifjúsági szervezetet ala
kíthassanak .

Tárgyalások folynak a fiatalok képviselői és egyházunk vezetősé
ge között is, az evangélikus fiatalok csoportjai között is ar
ról, hogy a törvényes keretek között, egyházunk és gyülekezete
ink közösségében, az egész ország evangélikus ifjúsági csoport
jaiból saját ifjúsági szervezetük alakulhasson. Erre külön pont
ban térünk majd vissza.

3.5. Országos egyházi tanácskozáson, egyházmegyei üléseken, 
lelkészi értekezleteken, egyházi körzeti fórumokon és az orszá
gos munkaágak megbeszélésein ismételten előkerült az a javaslat, 
hogy a következő időszakban gondos előkészítés után kerüljön sor 
1966-os Egyházi Törvényeink és az ezeket kiegészítő Szabályren
deletek felülvizsgálására.

Minden egyházi rend és törvény addig tölti be igazán a rendelte
tését, míg a mai világban megfelelő, külső keretet biztosítja az 
egyház életének, ige- és szeretet-szolgálatának. Amíg azonban 
az új törvények és rend életbe lép, addig a jelenlegi, elfoga
dott törvények és szabályzatok vannak érvényben. Senki nem igé-

6



nyelheti magának a jogot egyházunkban arra, hogy ezt a jelenle
gi törvényes rendet megszegje, felülbírálja vagy magára nézve ne 
tartsa kötelezőnek; hiszen arra esküt is tett.

Egyházunk vezetősége javasol ja,hogy induljon meg a zsinat - 
előkészítő munka, az ú‘j egyházi törvények és szabályzatok elő
zetes megvitatásával, egyházunkban. Erre nézve külön pontban 
teszünk javaslatot.

3.6. Az előttünk álló kihívások és feladatok között szólnom 
kell végül egyházunk pénzügyeiről is, bár erről külön is részle
tesen lesz majd szó. Két kérdést említek:

Egyfelől az egyházunkra nehezedő, nagyobb anyagi terhek miatt 
elkerülhetetlennek látszik, hogy újra alaposan átgondoljuk az 
anyagi egyházfenntartás egész rendszerét. Nem az önkéntesség 
alapelvét kívánjuk megváltoztatni. De azt nem tarthatjuk rendben 
lévőnek, hogy míg gyülekezeti tagjaink jórésze egyháza iránti 
szeretetből jelentős anyagi áldozatokat vállal, addig mások - 
sokszor éppen a jómódúak közül - évenként egy-két száz forinttal 
vélik "elintézni" egyházuk fenntartása ügyét. Ezért foglalkoz
nunk kell ak egyház anyagi fenntartása és az egyházhoz tartozás 
anyagi feltételei kérdésével.

Másfelől újra át kell alaposan gondolnunk, az igazságosabb te
herviselés érdekében, mind a gyülekezetek anyagi hozzájárulásai
nak, mind a leJLkészi fizetéseknek egész rendszerét. És erre már 
a közeljövőben sort kell kerítenünk.

4. Köszönet szava

Jelentésem végére értem. Hálás szívvel köszönöm országos egyhá
zunk elnökségének, az országos munkaágak vezetőinek, a Teológiai 
Akadémia professzorainak jóakaratukat, jó tanácsaikat és minden 
segítő cselekedetüket a közös feladatok hordozásában.

Egész egyházunk nevében őszinte szívvel köszönöm meg államunk, 
kormányunk és az Állami Egyházügyi Hivatal, Miklós Imre állam
titkár, a Hivata l elnöke, és közvetlen munkatársai sokféle se
gítségét, jóakaratát egész egyházunk és gyülekezeteink gondjai 
között. Külön is hálásak vagyunk az ebben az évben nyújtott 
rendkívüli segítségért az új helyzetben.

Megköszönöm az országos testületek, az Országos Presbitérium, 
az egyházkerületek, egyházmegyék és a gyülekezetek lelkészi és 
világi vezetőinek, munkatársainak áldozatos szolgálatát, a leg
kisebb szórványoktól a magasabb egyházi tisztségek sok terhet 
hordozó munkásaiig. Szívből köszönöm az egyszerű egyháztagok hi
tét, szeretetét, áldozatait egyházunkért.

Mindenekfölött l egyen azonban Istené, az Egyház Uráé, a dicséret 
és hálaadás: Őt áldjuk egy szívvel, egy lélekkel megújító ke
gyelméért, szolgálatunk minden terhéért és öröméért. Legyen az
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úton ezután is erőforrásunk Isten Ígérete, egyházunk nagy zsol
tárában:

"Isten a mi oltalmunk és erősségünk, 
mindig biztos segítség a nyomorúságban"

(46.zsoltár l.v.)
"Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem 
királyi székéhez, hogy irgalmat nyerjünk 
és kegyelemet találjunk, amikor segítségre 
van szükségünk" (Zsidókhoz írt levél 4:16).

Dr. Nagy Gyula

Déli Egyházkerület püspökének jelentése 
Dr. Harmati Béla püspök

Tisztelt Presbitérium!

Isten iránti hálával kerek egy éves időszakról számolhatok most 
be annak felidézésével,hogy az időközben 1988. március 22-én 
tartott rendkívüli presbiteri ülésen is elhangzott egy püspöki 
jelentés. Az előző évek, évtizedek gyakorlatától eltérően a 
kerület felügyelője is adott jelentést ezen a mai ülésen. Ezzel 
szeretnénk hangsúlyozni, hogy a munkát nemcsak együtt kezdtük, 
hanem együtt is végeztük bizonyos munkamegosztásban az elmúlt 
évben. Jelentésem ezért feltételezi a felügyelő jelentése isme
retét. Egy év után mindketten elérkezettnek látjuk az időt eddi
gi tapasztalataink összegzéséhez és bizonyos változtatások beje
lentéséhez, javasolásához.

1, Az 1987/88. év jellemző vonásai püspöki munkámban

A mögöttünk álló idő az intenzív gyülekezeti látogatások éve 
volt. Jelentésem mellékleteként megtalálhatók az erre vonatkozó 
részletes adatok. A gyülekezeti látogatások na gy száma mellett 
az országos munkaágakkal kapcsolatos feladatok, ökumenikus és 
külföldi kapcsolatok, valamint társadalmi feladatok foglaltak 
le. \

Ismerkedés és meghallgatás voltak először is a  céljai a látoga
tásoknak, egy-egy konkrét gyülekezti évforduló vagy esemény kap
csán Soltvadkert, Barlahida, Békéscsaba, Budapest-Rákospalota, 
Cegléd, Csömör, Budapest-Józsefváros, B u d a p e s - F a s o r , Szekszárd, 
Pilis, Budapest-Kőbánya, Budapest-Pestlőrinc, Nagyszénás, Pécs, 
Budapest-Zugló, Paks, Budapest-Budavár, Tótkomlós, Orosháza, 
Szarvas-Ótemplom, Gyönk, Budapest-Ujpest, Gyékényes, Nagykanizsa 
Budapest-Rákoskeresztur, Kondoros, Budapes-Cinkota, Szárazd,
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Kismányok, Irsa, Szeged, Keszthely, Soltvadkert,P a t , Vese, Sze- 
petnek.Sand, Vác, Rád, Békéscsaba, Budapest-Pesterzsébet, Duna
keszi, Kiskőrös, Pécs, Budapest-Angyalföld gyülekezetében jár
tam és természetesen szolgálatokat végeztem Budapest-Deák téren 
is. Örvendetes, hogy a gyülekezeti események sorában 15 helyen 
templomfelújítás, újraszentelés eseménye kapcsán jártam. Amikor 
ezt a nagy számot említem, arra is figyelnünk kell, hogy igen 
sok helyen viszont nagyon rossz állapotban vannak templomaink, 
parókiáink, egyházi épületeink. Ezért is javasoljuk újra, amint 
arról a tavaszi presbiteri ülés már határozott, hogy folytatód
jék egyházkerületünk anyagi felmérése a lélekszám megállapítása 
és a lelki felmérés mellett.

A gyülekezeti látogatások során három lelkészavatást végeztem: 
Budapest-Kőbányán Kinczler Irént 1988. márc.20-án, Szekszárdon 
Fodorné Szkrinyár Katalint 1988. február 19-én és Vésén Tamásyné 
Szabó Erzsébetet 1988. szept. 18-án. Két új esperese van a kerü
letnek. 1988. június 11-én Gyönkön Lackner Aladárt iktattam be a 
Tolna-Baranyai Egyházmegye és 1988. szeptember 11-én pedig Solt- 
vadkerten Káposzta Lajost a Bács-Kiskun Egyházmegye esperesi 
tisztébe, tfj esperes és felavatott lekésztestvéreinket e helyről 
is testvéri szeretettel köszöntőm és Isten áldását kérem éle
tükre, szolgálatukra.

Presbiteri és lelkészi beiktatásokon is jártam és szolgáltam. 
Itt hadd jegyezzem meg, hogy fontosnak tartom, hogy a presbite
rek szolgálata kellő súlyt és megbecsülést kapjon minden szin
ten az egyházban, a gyülekezetektől az országos egyházig. Régi 
demokratikus hagyományainkkal a mai nyilvánosságot igénylő kor
ban úgy kell élnünk,hogy egy-egy gyülekezetben, egyházmegyében 
elősegítsük az aktív egyházi közéletet és javítsuk az egyházi 
közérzetet. Sok helyen találkoztam a múlt hibáiból, túlkapásai
ból eredő bizalmatlansággal, széthúzással, közönnyel. Tapintatos 
határozottsággal kell törekednünk az egyház egységére és együt
tes munkájára minden kisebb közösségben. Nem tűrhetjük meg, hogy 
csoportok keletkezzenek, ezek azután meguknak sajátítsák ki az 
egyházat és elkülönüljenek az egyház egészétől.

Vannak egyének és csoportok egyházunkban, akiknek az elmúlt egy 
év változásai túl sokat, másoknak túl keveset jelentenek. Az 
egyes egyházi testületekben, presbitériumokban, lelkészi munka- 
közösségben megnyilvánuló nagyobb nyilvánosság azt hozza magával 
hogy világossá vált, a vitákat, a vélemények egyeztetését, a 
demokratikus módszereket is tanulni kell. Régebben az volt a baj 
hogy a püspökök előszeretettel gyakorolták a lelkészkijelölési 
jogot a gyülekezetekben. Ma, amikor több jelölt kerül szóba egy- 
-egy gyülekezetben, előfordul, hogy a jelöltek sértődve vonulnak 
vissza, mert sértőnek tartják, hogy a gyülekezet nem csupán és 
egyedül csak rájuk gondolt.

Kijelentem, hogy minden evangélikus lelkészre és minden evan
gélikus gyülekezeti tagra szükségünk van és szeretnénk mindenkit 
bevonni a közös, együttes munkába. Fenntartás és előítélet nél
kül, a korábbi esetleges, az egyházi felsőbbség által gyakorolt
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megkülönböztetés nélkül kívánja a kerület vezetése mindazok mun
káját igénybe venni, akik bizalommal támogatják.

Szolgálat és szervezet kérdése kerül sokszor a mai vitákban 
egymás mellé s egymással szembe. Beköszöntő beszédemben elmond
tam már, hogy a szervezetet, a struktúrákat másodlagosnak tar
tom, akár a Lutheránus Világszövetségről, akár egy-egy gyüleke
zetről legyen sző. A hangúly az, hogy megszólaljon az evangéli
um, végezzük a szolgálatunkat, keressük meg helyünket a múlt és 
a jövő távlatában a mában. A szervezetnek, a struktúráknak soha
sem szabad az első, a főhelyet elfoglalniuk az egyházban!

Félre ne értse ezt senki, mert ezzel nem azt akarom mondani, 
hogy a szervezet, a struktúrák nem fontosak, elhanyagolhatók és 
Valamiféle szervezetlenségre, rendetlenségre kellene töreked
nünk. Nézzük meg ezt a kérdést egy fölvetődött konkrét példán, 
az ifjúsági szövetség példáján.

1980 óta folyamatosan rendez egyházunk közegyházi alapon ifjú
sági konferenciákat Gyenesdiáson. Több ezer fiatal fordult meg 
ezeken az alkalmakon az elmúlt években. A célunk ezekkel a ren
dezvényekkel az, hogy segítsük a gyülekezetekben folyó ifjúsági 
munkát. Mint minden más egyházi munkaágnak, az ifjúsági munkának 
az alapja is a gyülekezet. Innen indul és a gyülekezet életébe 
kell visszaépülnie minden tevékenységnek.

Ez év nyarán felvetődött a gondolat a balatonszárszói ifjúsági 
konferencián, hogy ifjúsági egyesületre, szervezetre, szövetség
re volna szükség. Egyesek ezt a fiatalok között úgy képzelték, 
hogy az egyháztól teljesen független szövetség jöjjön létre, má
sok az egyházi kötődést hangsúlyozták. Frenkl felügyelő úrral 
együtt egy délutánt és estét töltöttünk együtt a fiatalokkal, 
hogy megismerjük elképzeléseiket.

Nem tudok itt kitérni a vita minden pontjára, hadd hangsúlyoz
zam azonban az álláspontunkat. Természetesen öröm az, ha az if
júság megbeszéli a maga kérdéseit és minden társadalmi formáció
ban is az a természetes, hogy legyen helye a fiatalabb nemzedé
keknek hol megtanulni a kérdésekkel, önmagukkal' és egymással va
ló vitát. Egy ifjúsági evangélikus szervezet, bármilyen struk
túra azonban nem lehet öncél, hanem szolgáló, az egyes gyüleke
zetekben levő ifjúsági munkát segítő szervezetté kell lennie. 
Lényeges kérdés tehát nem az, milyen legyen a szervezet, egyesü
let legyen vagy szövetség, ki legyen a vezetője és milyen a fel
építése, hanem az hogy segítse a már meglévő ifjúsági munkát és 
tegye teljesebbé azt, gazdagítsa és szélesítse a meglévő kerete
ket. A célunk az, hogy minden gyülekezetben legyen ifjúsági mun
ka és az egyes gyülekezetek ifjúsági csoportjai beleépüljenek a 
gyülekezet egészébe. Fontosnak tartjuk, hogy az ifjúsági munkát 
maga az ifjúság is hordozza, vezesse, irányítsa. Egy-egy. ifjúsá
gi csoportnak meg kell adni azt az önállóságot, amelyikre megé
rett és amelyik szükséges. Olyan ifjúsági evangélikus szervezet, 
szövetség vagy struktúra létrejöttéhez azonban nem tudunk hozzá
járulni, amelyik függetleníteni igyekezné magát a helyi gyüleke
zetektől vagy az országos egyházi keretektől.



Az ifjúsági kérdések jobb megbeszélési lehetőségeinek előmozdí
tása érdekében javaslom, hogy egyházmegyénként ifjúsági előadó
kat válasszunk a lelkészi munkaközösségek más szakelőadóihoz ha
sonlóan. Kerületi szinten pedig ifjúsági bizottság felállítására 
tesznek javaslatot. A központi ifjúsági konferenciák túlterhelé
se miatt azt kérem, hogy az egyes egyházmegyék területileg szel—  
vezzenek ifjúsági összejöveteleket és Gyenesdiás országos alkal
mait állítsuk jobban a vezetőképzés szolgálatába.

A mögöttünk levő esztendő tapasztalatait azzal zárom beszámolóm
ban, hogy a március 22-én tartott presbiteri ülésen elhangzott 
püspöki jelentés egyik gondolatára visszatérve újra hangsúlyozom 
egyházi adminisztrációnk infrastruktúrája nagyon rossz és egy 
esztendő tapasztalatai alapján annak gyökeres megváltoztatását 
javaslom a következőkben.

Tudom, hogy ezt a kérdést azzal szoktuk elintézni, hogy egyrészt 
kevés a pénz, másrészt pedig kevés az ember. Valóban nagyon túl
terheltek vagyunk és szűkös anyagi eszközeinkkel takaréskodni 
kell. Az is igaz, hogy amikor összehasonlítom egyházunk helyze
tét 1959-ben, amikor a Teológiai Akadémia elvégzése után szol
gálatba álltam és 430 lelkészünk volt, a mai helyzettel, amikor 
253 lelkészünk van, megrettenten kérdezem, hogyan bírja elvégez
ni ez a kicsiny csapat az egyre növekvő munkát. Bizonyos, hogy 
ezért maradnak el cikkek és tanulmányok, ezért kerül kevesebb 
megírt könyv sajtóosztályunk kiadásában, ezért vannak hiányok az 
adminisztrációban gyülekezeti és egyházmegyei szinten. Évek óta 
nem volt püspöki titkár és kerületi lelkész sem.

Kerületi szinten sem tudunk megbirkózni a jelenlegi terhelés 
mellett, a jelenlegi személyi állománnyal az egyre növekvő fel
adatokkal. Országos vonalon is azt tapasztaljuk, hogy az egyhá
zi központ nem képes a jelenlegi formában hordozni a terheket. A 
bruttósítás tavalyi bevezetése kapcsán például kerületi és or
szágos pénztárosunk hosszú éjjeleken keresztül, hétvégeken volt 
csak képes előkészíteni a gyülekezetek és a közegyházi testüle
tek szükséges új gazdasági rendjét.

Az azonban egyszerűen nem igaz, hogy semmit sem tudunk tenni!
A jelenlegi személyi állománnyal, a jelenlegi anyagi eszközökkel 
is meg lehet valamivel jobban szervezni a munkát. Például a köz
ponti egyházi hivataloknak és az e speres!'hivataloknak szüksége 
lenne másológépekre. Nem nagyteljesítményű drága gépekre kell 
itt gondolnunk, hanem olyan irodai másolókra, mint például itt 
nálunk a hivatalban. Meg kell néznünk, kik azok a fiatalabb lel
készek, akik foglalkoztak számítógépes programokkal és a jövő 
útját, a számítógépes adminisztrációt elő kell készítenünk. 
Már most is vannak olyan lelkészeink, akik rendelkeznek szemé
lyes számítógéppel (personal computer), a meginduló Budapesti 
Evangélikus Gimnáziumban pedig egyik oktatási prioritás éppen 
ez lesz. Várható tehát, hogy olyan fiatalok kerülnek majd ki 
az iskolából, akik számára néhány év múlva magától értetődő lesz 
hogy egy kis számítógépen a gyülekezeti nyilvántartást, a száma
dásokat, a temetői nyilávntartást, a lelkészi munkaközösségi

11



Bizonyos vagyok abban is, hogy találunk a Déli Egyházkerületben 
10-12 olyan építészt, akik vállalják egyházmegyénként a kerületi 
építési és műemléki bizottsági tagságot. Egy-egy renoválási 
désben a levél először a püspöki hivatalnak szokott jönni és 
a megnövekedett építési és műemléki valamint az egyházi ingatla 
nők következő felmérési gondjaiban számítani szeretnék szakértő 
mérnökök segítségére. Ugyanilyen mértékben van szükségünk szak- 
értőkre, akik jogi és gazdasági kérdésekben, adó és pénzügyi 
problémákban működnek közre.

A kerület adminisztrációja számára feltétlenül szükséges, hogy 
püspökhelyettest és püspöki titkárt is válasszunk. Ezen kívül 
pedig már most gondolnunk kell arra, hogy 1989-ben kerület vá- 
lasztásokat , közgyűlést kell tartanunk. A presbiteri ülések 
menetrendjére nézve azt javaslom, hogy minden évben legaláb 
kétszer jöjjön össze a kerületi tanács és a legközelebbi ülésre 
19Ö9. márciusában vagy április elején kerüljön sor. A tavaszi 
üléseken lezárjuk mindig az elmúlt teljes gazdasági évet, az 
őszi ülések pedig előkészítik a következő munkaévet. Ez a rend 
először 1989-ben azzal a kiegészítéssel valósulna majd meg, hogy 
a jelenlegi presbitérium 1989. tavaszán tartaná utolsó ülését és 
az új presbitérium beiktatására 1989. őszén kerülne sor. A mos
tani ülésünk feladata, hogy megkezdjük a gondolkosát a presbite
ri jelölésekről.

Az egyházi infrastruktúra megjavítása abban az összefüggésben is 
fontos,hogy az 1989. szeptemberében meginduló Budapesti Evangé
likus Gimnázium újabb feladatokat ró majd minden egyházi közpon
ti hivatalra.

Külön kell ebben az összefüggésben szólnom a kerületi székház 
helyzetéről és a hivatali szobák tervezett átszervezéséről. A 
püspöki lakás renoválásáról és a székház renoválásáról külön 
jelentés szól. Itt most az infrastruktúra kérdéséhez tartozik 
ebből annyi, hogy a püspöki hivatalnak több helyre van szüksége, 
mint az eddig a legutóbbi években volt. Amint ugyanis az ismere
tes 1970 óta a hivatal titkári szobájában van elhelyezve az 
országos külügyi szolgálat irodája. Ez az elhelyezés méltatlan 
a szoba kicsinysége miatt egyházunkhoz és ilyen elhelyezés mel
lett egyre terebélyesedő ökumenikus kapcsolatainkat nem lehet 
intézni. Azért is tudom ezt mondani ilyen határozottan, mert 
ezt a munkát 1970-ben ezen a helyen én kezdtem el és végeztem 
három éven keresztül.

Elképzelésem a következő: föltétlenül vissza kell kapnia a kerü
letnek az egykori kerületi lelkészi lakást, amelyikben jelenleg 
dr. Rédey Pál és családja laknak. Ezt a lakást a következő idő
ben minél előbb lakáscsere útján, a diakóniai intézetekbe beköl
tözők lakásának a cserébe való bekapcsolása által lehet szabad
dá tenni. Ebből a lakásból a folyosó megnyitása, az eredeti ál
lapot helyreállítása után egy szobát, a legközelebbit külügyi 
szolgálati irodaként tudjuk majd használni. A lakás többi ré-

dolgozatokat, a levelezést, stb. mind el tudják intézni.

12



sze maradhat lakásnak a megmaradó két szobával és mellékhelyisé
geivel együtt. A megüresedő jelenlegi külügyi titkári szoba 
lesz újra a püspöki titkári szoba. Az átépítéssel kapcsolatban a 
hivatal berendezése és felújításra kerülne majd és egy újabb ké
sőbbi lépés lenne a székház külső teljes renoválása.

2. Püspöki munkám célkitűzései 1989-ben

Az előzőkből már nyilvánvalóvá vált, hogy 1989-ben nagy hang
súlyt teszek majd a kerületi adminisztráció és infrastruktúra 
javítására. Ezzel együtt az egyházmegyékben elkezdjük illetve 
folytatjuk a lelki és anyagi felmérést. A jelenlegi presbiteri 
ülésre is meghívtuk valamennyi esperesünket, a nem-presbitériumi 
tagokat szavazati jog nélkül. Minden esperesnek szüksége van ar
ra, hogy a kerületi presbitériummal együtt lássa, értse és szer
vezze az egyház munkáját. A jövőben a presbiteri ülésekre minden 
egyházmegyei felügyelő is meghívást kap majd. Lássuk meg ezek 
mögött az intézkedések mögött a nagyobb nyiltság, a feladatok 
megosztása, az együttes felelősségvállalás politikáját. Csakis 
együtt és egymásért dolgozva tudunk előbbre lépni.

Az adminisztráció és infrastruktúra javítása magával hozza a 
személyi változásokat is. Föltétlenül szükséges, hogy a kerületi 
vezetőségben több legyen a fiatal és bekerüljenek asszonyok is 
a presbitériumba. A jövő évi választásokat jól elő kell készíte
ni és az egyes szakbizottságok, amelyeket most életre hívunk, 
újra mandátumot kaphatnak majd az új presbitériumtól.

A kerületi adminisztráció és a személyi változások célja viszont 
az, hogy erősödjön a gyülekezetek élete. Ahogyan a beköszöntő 
beszédemben hangsúlyoztam, több spiritualitásra, az egész egyhá
zat átjáró hitbeli megújulásra van szükség. Ennek érdekében 
végezzük a katechetikai és ifjúsági munkát, az evangélizációkat.

Az egyház megújítása és megújulása, tradícióink, erkölcsi érté
keink megélése és továbbadása szükségszerűén elvezet a társada
lom, egész népünk megújulása, országunk jóléte keresésének út
jára. Az elmúlt évben bemutatkozó látogatáson jártam minden egy
házkerületem területéhez tartozó politikai megye-tanácsi veze
tőnél. így látogattam el Békés, Bács-Kiskun, Csongrád, Szolnok, 
Pest megye, Budapest,Tolna, Baranya, Somogy és Zala vezetőségé
hez. Mindenütt őszinte nyíltsággal, a helyi gondok és örömök 
feltárásával fogadtak abban a meggyőződésben, hogy egyházunk 
részt tud és akar vállalni társadalmunk élétének megjobbításá
ban , közös feladataink megoldásában. A megyék vezetői sokat vár
n a k a z  egyházaktól helyi és megyei szinten, sok olyan lelkészünk 
van, aki tevékenységével lakóhelyén, megyéjében gyülekezetén, 
egyházi kereteinken kivül is kivívta társadalmunk megbecsülését. 
Az elkövetkező évben szeretném társadalmunkban és népünkért vég
zett munkánkat tovább erősíteni. Ilyen kérdések kerülnek itt 
most különösen is elő, mint a helyi körülmények, demokrácia, 
egészségvédelem, ifjúsági nevelés, öregek segítése, erdélyi me
nekültek fölkarolása kérdései.
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Hadd emeljem ki ebből az összefüggésből az erdélyi menekültek 
kérdését. Egyházunk a többi egyházzal együtt hazánkban az első 
szervezetek és intézmények között kezdte meg segítő munkáját. 
Budapesten belül Rákospalota, Kelenföld, Pestüjhely és Budafok 
gyülekeztél adtak helyet a munkának, mig vidéken Békéscsaba és 
Tatabánya-Bicske gyülekezetei segítenek. Ezen a helyen is kö
szönetét mondok Bencze Imre, Missura Tibor, Rőzse István, Bolla 
Árpád, Táborszky László és Bizik László lelkészeknek és munka
társaiknak azért az óriási áldotatért, hogy ez év elejétől fogva 
fáradhatatlanul fogadják, gondozzák, segítik a menekülteket. 
Egyházunk vezetősége a közeljövőben kell, hogy ú jra átgondolja 
ezt a munkát és az lesz a javaslatom, mint megbízott püspöknek 
ebben a feladatkörben, hogy a gyülekezeti központokból át kell 
tenni a menekültek megsegítését csak erre a célra szolgáló köz
pontba és gyülekezeti lelkészeinket föl kell mentenünk teljesi
dejű beállított munkatársak révén a munkától. A menekültekkel 
való foglalkozás ugyanis elérte azt a nagyságrendi helyzetet, 
amikor a havonta 200-250 új menekült ellátása, segélyezése nem 
oldható meg "mellékesen" a gyülekezeti munka rovására.

A jövőre nézve minden egyházmegyétől is kértem jelentést az 
eddigi pozitív és negatív jelenségekről.Ezekből az egyházmegyei 
hangsúlyokból világossá vált a jövő számára, hogy fokozottabban 
kell gyülekezeti tagjainkat munkába állítani. Túl nagy még a 
"papcentrikus" gyülekezeti élet. Másik általános gond, hogy a 
túlterheléssel párhuzamosan fokozódik a gyülekezeti adminiszt
rációs fegyelem lazulása (iratkezelés, jelentések, jegyzőköny
vek, stb.). Változatlanul nagy gondot jelentenek egyházi ingat
lanjanik, templomaink és parókiáink. Néhány egyházmegyében hi
ányzik a lelkészi egység és fraternitás. Mindezek püspöki fela
datot is jelentenek a jövőben.

3. Köszönet és búcsúzás

Jelentésem végén hadd köszönjem meg először azok munkáját, akik 
ezzel a presbiteri üléssel kiválnak a kerület tanácsa munkájából 
Más egyházi munkája miatt, az Evangélikus Élet szerkesztését 
vállalva Tóth Szöllős Mihály esperes lemondott esperes! és kecs
keméti lelkészi állásáról. Hadd köszönjem meg itt is áldozatos 
munkáját, pontosságát és hűségét a kerület adminisztrációs veze
tésében. Dr. Hafenscher Károly kerületi presbiter 1989. február
tól nyugdíjazását kérte és ezért most búcsúzunk tőle. Köszönjük 
presbiteri szolgálatát és Isten áldását kérjük életére.

Megköszönöm a Presbitérium tagjainak támogatását, kerületi felü
gyelőnk személyes segítségét. Székházunk renoválása ügyében kü
lönösen sokat tettek Gryllus Vilmos mérnök és Szalay Tamás cin- 
kotai lelkész, hálásan köszönöm nekik. A kerület tisztségviselő
inek, különösen is Szemrei Zoltán pénztárosnak, hálás vagyok a 
napi együttműködésért. A hivatal dolgozóinak, Friedrich Lajosné- 
nak és Muntag Juditnak köszönöm az adminisztrációt, a személyes 
segítséget. Leidal János gépkocsivezetőnknek megköszönöm, hogy 
az elmúlt időszakban 35245 kilométeren keresztül biztos kézzel 
irányította a kerület gépkocsiját és sohasem késtünk el egy gyü-
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lekezeti alkalomról sem, bár voltak néha rendkívüli időjárási 
és útviszonyok.

Istennek hálát adva az elmúlt időszakért, áldását kérve a jövőre 
kérem jelentésem elfogadását.

Jelentése után a püspök felolvasta Soholz László rehabilitálásá
ról és D.Ordass Lajos püspök halálának 10 éves évfordulóján a 
Deák-téri templomban elhangzott szavait. (Mellékelve a jegyző
könyvhöz. 1. sz. melléklet.)

A  A jelentések megtárgyalása, hozzászólások:
D r . Hafenscher Károly: Örül a felügyelői jelentésnek, mindkét
jelentés esetében annak,hogy azt mindenki kézhez kapta és úgy 
követhette, örül a felügyelői munkának. A püspöki jelentés sze
rényen szólt, de hallatlan munka van mögötte. Nyírő Olga duna
keszi iktatása hiányzik belőle.A MEVISZ alakulása ügyében reális 
a helyzetfelmérés és jó a hangvétel feléjük. Jó, hogy a jövőről 
konkrét elgondolásokat kaptunk (pl. külügyi munka, külügyi hiva
tal .
Táborszky László: Köszöni az elemző jelentést, dokumentációval. 
Fontos, hogy minden a gyülekezetben történjék. Egyházmegyéjében 
problematikus a KIE-Ágostonos csoport gyülekezeten kivüli össze
jövetele. A megújulásnak a gyülekezeten belül kell történnie. 
Szükséges az esperesi hivatalok sokszorosítógéppel való ellátása 
és helyesli, hogy kerületi szinten legyen egy szak-gárda, mely 
szakkérdésekben tanácsol.
dr.Kiss István: Jegyzőkönyvi köszönetet javasol a határozott
irányvonalért és a munkáért.

Presbiteri ülés 1988. novemer 18.

Melléklet a püspöki jelentéshez

Dr.Harmati Béla püspök szava a Budapest-Zuglói Gyülekezethez 
Budapest,1988. május 8. De. 11 órai istentisztelet

Kerestyén Gyülekezet! 
Kedves Testvéreim!

Ez a vasárnap tulajdonképpen ugyanolyan, mint az esztendő többi 
vasárnapja. Nincs kiemelt egyházi ünnep vagy különleges gyüleke
zeti alkalom, nincs kerek évforduló. Fölhangzik az ének, meg
szólal az ige, mondjuk az imádságot, vesszük az úrvacsorát. Egy
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vasárnap az esztendő vasárnapjai között.

A mai vasánrap azonban mégsem olyan mint a többi. Az emeli kü
lönleges eseménnyé, hogy Scholz László lelkész, aki 1941-től 
kezdve tizennyolc éven át szolgált a gyülekezetben, 1959. szep
tember 20. óta, a gyülekezetből való eltávozása óta most pré
dikált újra először itt Zuglóban. Akkor innen Hatvanba távo
zott, ahol hosszú évekig szolgált, majd nyugalomba vonult. Nevét 
ismerjük, mint énekforditéét és énekköltőét, hiszen 27 éneke van 
új énekeskönyvünkben. Néhány hete jelent meg "Jót várj!" cimű 
verseskötete Sajtóosztályunk kiadásában. Rendszeresen szolgál 
nyugdijasan is, prédikál, ír, fordít, teológiai előadásokat 
tart.

Csak ide, Zuglóba nem jött el egyszer sem 1959. szeptember 20. 
óta. Azért nem, mert noha formailag és jogilag akkor ő mondott 
le a lelkészi állásról, e mögött a lemondás mögött azonban az 
akkori egyházi vezetőség erőszakos kényszere húzódott meg. Őt 
akkor lemondatták, kényszerítették, megbántották, megalázták és 
nem kapott lehetőséget a védkezésre.

Ha azért jöttem el erre az istentiszteletre, hogy mint az egy
házkerület püspöke elmondjam, az egyházi vezetőség akkori dönté
se Scholz László lelkész ügyében helytelen volt. Az ő lemondatá- 
sa megbántása, megalázása lemondást jelentett a törvényességről, 
megbántotta a gyülekezetét és lelkészét és megalázta egyházun
kat.

Egy ismerőssel találkoztam egyszer a biróság épülete előtt. Meg
kérdeztem, vádlott volt vagy vádló, felperes vagy alperes, Ő 
így válaszolt, sem vádló, sem vádlott, hanem tanú voltam.

Scholz László lelkész ma úgy jött el velem együtt a zuglói 
gyülekezetbe, hogy sem vádló sem vádlott, hanem tanú akar lenni, 
Krisztus tanúja. Arról a Krisztusról tanúskodunk, aki megújítja 
egyházát, megbocsátja bűneinket és mulasztásainkat és mindnyá
junkat bűnbánatra és bűnbocsánatra hív.

Zuglói Gyüleket, legyünk mindnyájan tanúi Isten újat kezdő 
munkájának! Ez a vasárnap olyan, mint a többi, mert mindegyiken 
erre hív minket az egyház Ura. Adjunk hálát együtt, hogy a gyü
lekezet volt lelkésze 29 év után most újra itt szolgálhat. Kö
nyörögjünk együtt a régi imádság szavával: Uram, változtasd meg 
az egész világot, teremtsd újjá egyházadat és mindezt kezdd el 
rajtam.

Presbiteri ülés, 1988. november 18.

Melléklet a püspöki jelentéshez

Budapest-Deák téri evangélikus templom. 1988. augusztus 14. de.
ll.o.
Dr.Harmati Béla püspök megemlékezése D. Ordass Lajos halála 10.
évfordulóján
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Részlet a prédikációból:
Ma emlékezik a gyülekezet a családdal együtt D.Ordass Lajos 
püspök, Deák téri lelkész halálának 10. évfordulóján az elhunyt 
életére és munkásságára. Az istentiszteleti záró oltári imádság 
az oratio oeoumenica keretében együtt imádkozunk majd. Következó 
vasárnap, augusztus 21-én délután sirjánál a Farkasréti temető
ben tartunk emlékező istentiszteletet.

Lehet, hogy ezek a tények sokakat meglepnek a jelenlevők közül, 
hiszen Ordass püspök neve sokáig tabu volt egyházunkban az el
múlt évtizedekben.. Azt szeretném azonban, hogy az egyházban ne 
legyen tabu, mindenkiről, mindenről szabad beszélnünk. Ám úgy 
kell ezt tennünk, hogy Isten színe előtt tudjuk magunkat.

A mai és a következő vasárnapi megemlékezéssel még nem intéztünk 
el mindent ebben, az ügyben. Jelét akarjuk azonban adni annak, 
hogy a közelmúltunknk értékelése tekintetében egyházunk vezető
sége ebben a kérdésben is lépni akar..

Ma más, sok szempontból könnyebb helyzetben vagyunk min ő volt. 
Mint utódja a Deák téri lelkészi szolgálatban és a püspöki 
székben, el szeretném kerülni az ítélkezést. A mai ige szavával 
könyörögjünk Isten színe előtt: "Isten, légy irgalmas nekem bű
nösnek! "

Záró oltári szolgálat, oratio oeoumenica (részlet)

... Mennyei Atyánk, a gyülekezet közösségében emlékezünk 10 éve 
elhunyt lelkészünkre és püspökünkre és kérjük vigasztalásodat 
és áldásodat özvegyével és családjával együtt. Hálát adunk Keked 
életéért, szolgálatáért, elhangzott igehirdetéseiért. Jézus 
Krisztus bűnbocsánatát hirdette, hálát adunk Neked azért, hogy 
ebben ő maga is részesülhetett. A feltámadás reménységéről pré
dikált és most életére emlékezve ez a reménység töltheti el szí
vünket. Békességed erejét megtapasztalta és élte, hadd legyen 
most az emlékezés órájában számunkra is ez a békesség új erő 
forrása. Jézus Krisztusért könyörülj rajta és könyörülj rajtunk. 
Bocsásd meg vétkeit és mulasztásait és bocsásd meg mindazt, 
amit ellene vétettünk és mulasztottunk. Kegyelmedbe ajánljuk az 
emlékező családot és gyülekezetét. ...

Oltári ige: Lukács 18,9-14
Szószéki ige: 1 János 2,1-2
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Püspöki jelentés
Az Északi Evangélikus Egyházkerület 

Presbitériuma 1988. november 17-én 
tartott ülésén  

Dr. Nagy Gyula püspök
1.Bevezetés

Isten kegyelméből hetedik jelentésemet terjesztem az Északi Egyház- 
kerület tanácsülése elé. A mögöttünk levő esztendő - 1987 november és 
1988 november között - sok fontos változást hozott az embervilág, hazánk 
és benne Magyarországi Evangélikus Egyházunk életében.

Mindenekelőtt arról a nagy veszteségről emlékezem meg, amely egy 
hónappal ezelőtt egész egyházunkat érte. Hazatért mennyi Urához Dr. Fe
kete Zoltán ny. egyetemi tanár, aki 15 éven keresztül volt az Északi 
Egyházkerület felügyelője, majd 15 éven át országos egyházi felügyelő
ként szolgált egyházunk legmagasabb világi tisztségében. Temetése novem
ber 9-én volt, országos nagy részvét mellett. Valóban, élete utolsó pil
lanatáig tartó hűséggel szolgált egyházában és szaktudománya, a geológia 
területén. Kérem, csendes imádsággal, felállva emlékezzünk reá, életére 
és szolgálatára, ülésünk kezdetén! (Imádság).

Egyházi törvényünk szerint az új országos felügyelő megválasztásáig 
a rangidős kerületi felügyelő végzi a helyettesi szolgálatot. Farkasházi 
Ferenc kerületi felügyelőnk ilyen minőségben végzett szolgálatára Isten 
kegyelmét és áldását kérjük.

Mivel mindössze három hét választ el bennünket az Országos Presbi
térium ülésétől, amelyen részletesebben kívánok szólni egyházunk életé
nek nemzetközi és hazai hátteréről, azért ebben a jelentésben az egyház- 
kerület életének eseményeire kívánom koncentrálni mondanivalómat.

2, Az egyház titka

Jelentésem élére néhány alapvető gondolatot kívánok állítani az 
"egyház csodájáról."

Hogyan lehetséges az, hogy annyi emberi bűn, gyarlóság és mulasztás 
ellenére csaknem kétezer év óta él az egyház, nem járt el fölötte az 
idő, nem lepte be az évszázadok pora, hanem a megújulás erői újra meg 
újra előtörnek életében? Reformáció ünnepe az elmúlt hetekben egyházunk 
történelmi megújulására emlékeztetett. De úgy érezzük, hogy hazai egyhá
zunkban most is ilyen megújulás idejét éljük.

Ennek a titoknak és csodának a magyarázata az, hogy az egyház egy
szerre látható és láthatatlan, emberi-isteni valóság. Három koncentrikus 
kör alkotja: a legkülső és legszélesebb, látható és a történelemben meg
jelenő életköre az egyház földi valósága, a keresztyének látható emberi 
közössége. Ebben hívők és nemhívők élnek együtt, igazi és látszat-ke
resztyének, szétválaszthatatlanul összekeveredve egymással (corpus mix- 
tum). Mi nem tudjuk szétválasztani egymástól az egyházban az igazán és 
nem igazán hívőket, a búzát és a konkolyt. Ezt a szétválasztást Jézus 
cselekszi meg az utolsó ítéletben, igéje szerint. A második, belső köre 
az egyháznak az igazán hívők (vere credentes) lelki közössége, elrejtve 
szemeink elől a földi egyház, illetve egyházak látható közösségében. Ők 
az a nyáj, amely valóban hallgat a pásztor szavára. (Luther). Végül a
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harmadik és legbelső kör: Jézus Krisztus, az egyház feje és Ura, akiből 
Isten szeretetének és szentségének erői áradnak bele az egyház látható- 
-láthatatlan közösségébe. 6 az, aki az ige és szentség "csatornáin" ke
resztül Szentlelke által élteti, megújítja az egyházat az időben és a 
világ minden részében.

Ezért nem teheti tönkre az egyházat a sok emberi bűn és mulasztás. 
Ezért él két évezred változásai között, és a legváratlanabb pillanatok
ban ezért törhetnek elő benne a megújulás, az újjászületés erői. Az 
egyház megújulásának forrása - kimeríthetetlen forrása - Jézus Krisztus 
evangéliuma, az igében és a szentségekben. Ma is, itt magyar evangélikus 
egyházunkban is, egyházkerületünk életében is!

Ez a teológiai alapvetés magyarázza meg azt, miért kell egyházunk, 
egyházkerületeink, gyülekezeteink életében az evangéliumot és vele e- 
gyütt a "szeretet által munkálkodó hitet" a középpontba állítanunk.

3. Élet egyházkerületünkben

Innen, az egyház életének e felől a csodája és legbelső titka felől 
próbáljuk most áttekinteni az' Északi Evangélikus Egyházkerület életének 
legfontosabb területeit az elmúlt esztendőben.

Egyházkerületünket 137.anyaegyházközség alkotja. Ezekben a legfris
sebb statisztikai adatok szerint 91 gyülekezeti lelkész (parókus) és 29 
más beosztású lelkész, segédlelkész, illetve gyülekezeti munkatárs szol
gál. Lelkészi létszámunk tehát tovább csökkent a múlt évben. Lelkészeink 
túlterheltsége ennek megfelelően tovább növekedett. Reméljük, hogy teo
lógiai hallgatóink létszámának jelentős és fokozatos növekedése a követ
kező években a sok gondot okozó lelkészhiány fokozatos csökkenéséhez 
vezet. Mindez azonban - szeretném ezt külön is aláhúzni - csak még in
kább fokozza a nem-lelkészi munkatársak szolgálatának fontosságát a gyü
lekezetekben.

A lelkészek beküldött statisztikai adatai szerint az aktív, illetve 
az egyházat is támogató hívek lélekszáma az egyházkerületben 115'787 
volt. Ugyanakkor nem feledkezhetünk meg róla, hogy van egy másik sta
tisztikai kimutatás is, amely azokat tartja evangélikus egyháztagjaink
nak, akik nálunk keresztségben részesültek és nem léptek ki az egyház
ból. Az egyháztagoknak ez a szélesebb köre lelkipásztori-szolgálati fel
adat lelkészeink számára. Nem mondhatunk le róluk, mint ahogyan ezt 
egyetlen hazai egyház sem teszi, amikor jóval nagyobb lélekszámot említ, 
mint a gyülekezeti életben aktív módon résztvevők száma. A kétféle lé- 
lekszám dialektikája kétségtelenül megmarad a jövőben is, és feladhatat- 
lan számunkra. Örömmel és hálaadással számolhatok be az egyházkerület 
tanácsának arról, hogy a kisebb lelkészi létszám ellenére növekedett ke
rületünkben az úrvacsorai alkalmak és az úrvacsorával élők száma (nem is 
kevéssel, mintegy 7000 lélekkel). Örvendetes a statisztikai jelentések 
szerint a lelkipásztori látogatások számának jelentős növekedése (32 e- 
zerről 38 ezerre). Nőtt a presbiterek száma gyülekezeteinkben. Növeke
dett a keresztelések és a konfirmációi oktatásban résztvevők száma. És 
bár a gyülekezeti hitoktatás megszervezése még folyamatban van, növeke
dett gyülekezeteimben a hitoktatási csoportok és a hitoktatásban része
sülő leányok és fiúk száma is.

Sajnálatos módon valamelyest kevesebb volt az egyházi házasság-meg- 
áldások száma a bibliaórák száma és az egyházi temetések száma is.

Anyagi vonatkozásban jelentősen - mintegy 3 millió forinttal - nö
vekedett a gyülekezetekben az önkéntes megajánlások és a perselypénz-
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-adományok összege. Gyülekezeteink vállalták a fizetések "bruttósításá
val" járó anyagi terheket az egyházi szolgálattal kapcsolatban. Jelentő
sen növekedett az egyházközségeknek juttatott segélyösszegek száma, el
sősorban egyházi épületeink megújítására, és maguk a gyülekezetek is ha
talmas áldozatokat hoztak - pénzzel és munkával - templomaink és a lel
készlakások, egyházi épületek renoválására. Ezt külön is hálával kell 
megemlítenünk akkor, amikor országunk mai nehéz gazdasági helyzetében 
híveink anyagi helyzete is romlott, nőttek a reájuk nehezedő anyagi 
terhek.

Istentiszteleteink továbbra is a gyülekezetek és az egyház életének 
középpontját jelentik. Istentiszteleti életünket gazdagabbá tette az új 
Agenda bevezetése. Egyre több gyülekezetünkben kerül az úrvacsora - sőt 
számos helyen a keresztelés is lutheri tradícióinknak megfelelően a gyü
lekezeti istentisztelet egészébe. Hálával említem meg, hogy megtarthat
tuk az első televíziós istentiszteleti szolgálatot a budavári templomból 
a reformáció megünneplésére. A Magyar Rádióban elhangzó igeszolgálatok 
új rendje, amely ebben a hónapban kerül bevezetésre, közelebb hozza a 
"vallásos félórákat" egyházunk gyülekezeti istentiszteleti rendjéhez.

A teológiai munka alapvető fontossága abban is jelentkezik, hogy 
gyülekezeteink részéről tovább nőtt a Teológiai Akadémia építkezésének 
támogatása, nőttek a Teológus Otthonnak juttatott nagy összegek. Ezidén 
két országos teológiai lelkészkonferenciát tartottunk, ahol mai teológi
ánk alapvető kérdései kerültek gyümölcsöző megvitatásra. Egyházkerüle
tünkben elevenen folyt a nyolc egyházmegye Lelkész! Munkaközösségeinek 
Tevékenysége: ezek 1987-ben 79 munkaülést tartottak, tehát átlagban lo 
munkaülést minden egyházmegyében. Ezek a munkaülések nagy segítséget je
lentenek lelkészeink számára: ott megvitatják egymással a teológiai és 
egyházi élet mai kérdéseit, közösen készülnek igehirdető szolgálatunk 
végzésére ás úrvacsorái közösségben találkoznak egymással.

Egyházkerületi munkaprogramunk szerint az elmúlt évben is tartot
tunk egyházmegyei lelkész-evangélizációkat, papné-evangélizációkat és 
presbiteri konferenciákat. Ezek lelki-spirituális vonatkozásban segítet
ték a belső megújulást, hitünk kérdéseiben.

Megelevenedett egyházkerületünkben a gyermek- és ifjúsági munka. 
Ennek egyik oszlopa a gyermek- és ifjúsági csoportok (bibliaórák) eleven 
munkája magukban a gyülekezetekben. De jeletősen megnőtt az egyházmegyék 
szintjén tartott ifjúsági találkozók száma. Ebben az évben kerületünkben 
a győri gyülekezet látta vendégül az egyházkerületi ifjúsági konferenci
át mintegy ötszáz résztvevővel. Az elmúlt nyáron öt országos jellegű if
júsági konferenciát tartottunk, négyet Gyenesdiáson, és egyet Balaton
szárszón, a felnőtt ifjúság részvételével. Folyamatban van egyházi ifjú
sági munkánk szervezeti megújulása: arra törekszünk, hogy evangélikus 
fiataljaink egyházi életünk keretei között megtalálhassák a saját szer
vezett élet lehetőségeit.

Említettem, hogy milyen fontos gyüleketezeink számára az iskolai és 
a gyülekezeti hitoktatás két formájának megelevenítése. Bár gyermek- és 
ifjúsági munka mindig volt gyülekezeteinkben ott, ahol a lelkésznek 
szívügye volt ez a munkaág, ma erre fokozott lehetőségeink vannak. Az 
állam és egyházunk között létrejött új megállapodás sokkal szélesebb le
hetőségeiért őszintén hálásak vagyunk. De most elsősorban rajtunk áll, 
hogyan szervezzük meg és milyen tartalommal töltjük meg iskolai és gyü
lekezeti hitoktatásunk adott kereteit, hogyan élünk az új lehetőségek
kel. Kérjük lelkészeinket, tegyenek meg mindent - munkatársak beállítá
sával is — gyermekeink és fiataljaink tanításáért a Biblia és egyházunk
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hite, a keresztyén erkölcsiség megismertetésére. Sok gyülekezetünkből 
kaptunk hírt ennek a szolgálatnak jelentős megelevenedéséről. Itt igazán 
gyülekezeteink, egyházunk jövőjéért végezzük szolgálatunkat!

A mai helyzetben különösen is érezzük egyházunk diakőniai szolgála
tának fokozott jelentőségét. Egyfelől a gyülekezeteknek kell még inkább 
"diakőniai közösségekké" válniuk: magukra venniük az anyagi gondokkal 
küszködök, a lelkileg sérültek, a testi-szellemi vonatkozásban megter
heltek, a magányosok és idős emberek, az alkohol és kábítószerek veszé
lyeztetettjei gondját, szeretettel vállalt segítését. Másfelől diakőniai 
intézményeink igen nehéz körülmények között végzett munkájának támogatá
sát. Egyházkerületünkben a Budai Szeretetotthonok, a Győri Szeretetház, 
a Börosi Szeretetotthon, Nyíregyházán a Sérült Gyermekek Otthona és az 
öregek Otthona, valamint a Balassagyarmati Szeretetotthon végzik gyü
lekezeteinket és társadalmunkat egyaránt segítő szolgálatukat. Ne feled
kezzünk meg róluk! Örömmel jelentem be, hogy a Győri Szeretetház és a 
gyülkezet Sopronban kezdett új, nagy üdülő építésébe. Nyíregyházán pedig 
reménység szerint hamarosan megkezdődhet az új, modem Idősek Otthona 
építkezése, a város és a megye anyagi támogatásával is. Egyházi építke
zéseink vonatkozásában egyházkerületünkben számos templom és gyülekezeti 
épület újult meg, nagy gyülekezeti és közegyházi erőfeszítésekkel. Külön 
is megemlítem, hogy Sopronban - sokmilliós költséggel - sikerült elhárí
tani a legnagyobb veszélyt, a hatalmas templomtető összeomlását: de még 
sok tennivaló van hátra a hatalmas műemlék-templom teljes renoválására. 
Ugyanakkor egyházkerületünk - a nemeskéri műkincs-templom mellett - egy 
újabb kinccsel gazdagodott, elkészült a kővágóörsi templom többéves re
noválása, és ez a középkori, gyönyörű műemlék-templom egyik idegenfor
galmi központja lehet az északi Balaton-vidéknek. Köszönet a megújult 
templomokért és egyházi épületekért híveink áldozatának, a közegyház és 
külföldi testvéreink jelentős támogatásának, valamint államunk jelentős 
segítségének.

Röviden szólnom kell itt is egész egyházunk két nagy építkezéséről, 
amely igen nagy áldozatokat kíván tőlünk ma is, a következő években is. 
Egyfelől az új Teológiai Akadémia és Teológus Otthon veszi igénybe anya
gi erőnket. Egyházkerületünk gyülekezetei jelentős felajánlásokkal segí
tik ezt a nagyfontosságú építkezést, bár az anyagi terhek legnagyobb ré
szét külföldi testvéregyházak vállalták magukra. Másfelől az Evangélikus 
Gimnázium megindítása, helyreállítása és felszerelése, majd anyagi fenn
tartása jelent hatalmas hitbeli és anyagi kihívást egyházkerületünk szá
mára is. Beszámolok arról, hogy miután megkérdeztük valamennyi gyüleke
zetünket, milyen segítséget biztosítanak az új evangélikus középiskola 
számára, egyházmegyéink a következő, önmagukat elkötelező felajánlásokat 
tették: Budai egyházmegye 675.200 Ft, vasi egyházmegye 504.00. Ft, 
Fejér-Komáromi egyházmegye 475.900 Ft, Győr.soproni egyházmegye 347.300 
Ft, és a Hajdú-Szabolcsi egyházmegye 127.000 Ft (A gyülekezetek felaján
lásainak összesítése egyházmegyénként). Az egyházkerület gyülekezetei 
tehát összesen 2 millió 824 ezer Ft összeget vállaltak eddig, a rendsze
res gyülekezeti és központi járulékok mellet, az egyházunk jövője szem
pontjából olyan nagyfontosságú Evangélikus Gimnázium megnyitásáért és 
fenntartásáért. Végül nem zárhatom az egyházkerület mai életéről szóló, 
rövid beszámolómat anélkül, hogy meg ne emlékezzem/egy új diakóniai fel
adatunkról: az erdélyi menekültekért válllalt egyházi szolgálatinkról. 
Az erdélyi kisebbségek, elsősorban a kétmilliós magyar kisebbség, sú
lyosbodó sorsa miatt az év elején megindult országunkba a menekültek 
többtízezres áradata. Az egyházak - köztük a mi egyházunk is - azonnal
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felajánlották segítségüket. Az Északi Egyházkerületben két gyülekezeti 
segéiyközpont kezdte meg működését: a budapest-kelenföldi és legújabban 
a bicskei gyülekezetben. Lelkészeink, híveink részben közvetlenül, rész
ben pénz-, ruhaadományokkal, néhány gyülekezetünk pedig üresen állő egy
házi épületek felajánlásával vesznek részt a sokezer menekült segítésé
ben. A menekültek sorsa újabb próbája hitünk erejének, krisztusi szere
tetünk valódiságának .

4, Püspöki szolgálatok

Az eddigi szokások szerint röviden összefoglalva számot adok az el
múlt esztendőben végzett legfontosabb szolgálataimról. 
lyülekezetlátogatások
Kájárpéc (IV.24.), Nógrád (V.8.), Szombathely (V.29.) Kővágóörs (VII.3.) 
Tás (IX.25»), Diósgyőr-Vasgyár (IX.9.), Celldömölk (X.15.), Győr-Szere- 
tetház (X.15.), Győr-Nádorváros (X.16.), Budapest-Kelenföld (X.21.), 
Budapest-Csillaghegy (X.22.), Mezőlak (X. 23.), Nagyacsád (X.23.), Érd 
(XI.13.), Budapest-Csepel (XI.20.). A Budapest-Budavári gyülekezetben 
tovább végeztem lelkészi (istentiszteleti) szolgálataimat.
Más egyházi szolgálatok
Fórum (Pécs), istentisztelet (Pécs, Budapest-Dekátér), Tótkomlós (isten- 
tisztelet, országos sajtókonferencia), Gyenesdiás (II. Országos Lelkész- 
konferencia és III. Országos Lelkészkonferencia), esperesi értekezletek 
(három alkalomnál), különféle országos bizottságok ülései, az Egyházi 
Elnökség ülései, havonkénti munkatársi értekezletek, vezetőségi ülések, 
látogatások és fórumok a Teológiai Akadémián, tanévnyitó istentisztelet, 
stb.
Ökumenikus szolgálatok itthon
Az Ökumenikus Tanács közgyűlése, az ÖT elnökségi ülései, egyetemes ima
hét, hazai ünnepségek az Orosz Ortodox Egyház millenniumi évfordulója 
alkalmából, Szent István ünnepségek előkészítésében való részvétel, 
részvétel az ünnepségeken (Székesfehérvár és Budapest), látogatás dr. 
Paskai bíborosnál és dr. Pataky győri püspöknél, részvétel a Bibliatár
sulatok Világszövetsége szeptemberi ünnepségein, többféle szolgálat: az 
Evangélikus-Református Világdialógus budapesti ülésszakának előkészíté
se, stb.
Hazai társadalmi szolgálatok
Részvétel a parlamenti ülésszakokon, részvétel az Országgyűlés Külügyi 
Eizottsága munkájában, ülésein és fogadásain, részvétei a Magyar ENSZ 
Társaság vezetőségi ülésein és ünnepségein, részvétel a Hazafias Nép
front Országos Tanácsa és az Országos Elnökség munkájában (1988 szeptem
berétől), találkozó a miniszterelnökkel (III.14.), találkozó a HNF veze
tőivel, látogatás a Győr-Sopron megyei Tanács meghívására Győrött, ta
lálkozás a Veszprém megyei Tanács vezetőivel, látogatás a Paksi Atomerő
műben, találkozás a PAM vezetőivel, látogatás az Atomerőmű középiskolá
jában, részvétel az ELTE Pázmány-tudományos ülésszakán, nyilatkozatok a 
Magyar Televízióban, A Magyar Rádióban, a sajtóban, az Erdélyi Kiállítás 
(templomok) megnyitása, előadások a tatabányai KISZ veztőképző-tábor 
meghívására az egyházakról, etikai előadás a Zenei Tanárképző Főiskolán, 
előadás a Közgazdasági Egyetem 15 amerikai hallgatójának a magyar egyhá
zakról, részvételek külföldi képviseletek fogadásain (legalább húsz al
kalommal) stb.
Külföldi hivatalos utak
1987 november 13-16. Részvétel és szolgálat az új észt érsek beiktatásán
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Tallinban. 1987. november 28-december 3. Elnöklés az Evangélikus-Refor
mátus Világdialőgus Bizottság III. ülésszakán Driebergenben (Hollandia). 
1988. április 7-14. Látogatás Finnországban Vikström érsek vendégeként 
(Turku, Helsinki, Oulu, Mikkeli), tárgyalások a finn egyház vezetőivel. 
1988. április 26-28. A magyar delegáció (12 lelkész) vezetése és előa
dás, istentisztelet az I. osztrák-magyar-szlovén teológiai lelkészkonfe
rencián (Wien-Hadersdorf - Ausztria).
1988. június 4— 13. Pimen pátriárka meghívására részvétel az Orosz Orto
dox Egyház ezeréves ünnepségein (Moszkva, Zagorszk).
1988. június 20-30. Részvétel a Lutheránus Világszövetség Végrehajtó Bi
zottsága ülésén, Addis Abeba Etiópia).
1988. augusztus 9-19. Részvétel az Egyházak Világtanácsa Központi Bi
zottsága ülésén (Hannover - NSZK).
1988 szetpember 26-oktőber 2. A magyar delegáció (15 lelkész vezetése és 
szolgálatok a Il.magyar-vesztfáliai teológiai lelkészkonferencián 
(Bethel-Bielefeld-NSZK.)
1988. november 1-8. Leich püspök meghívására hivatalos látogatás és 
szolgálatok (előadások) A Thüringiai Tartományi Egyházban (NDK). 
Ezenkívül hivatalos külföldi látogatók fogadása, tárgyalások az év fo
lyamán 31 alkalommal.

5. Személyi változások

Halottaink:
Kegyelettel emlékezünk meg halottainkról:
dr. Fekete Zoltán országos egyházi, volt északi kerületi felügyelő, 
Benkő Béla budapest-csillaghegyi és Németh Ferenc várpalota-ősküi lel
kész, Ruttkay Elemér (Budahegyvidék), Sokoray Miklós (Szombathely) és 
Sikter László (Gyúró) nyugalmazott lelkészek. Legyen áldott emlékezetük!

Nyugdíjba vonultak:
id. Görög Tibor (Óbuda), Újhelyi Aladár (Eger), Schultz Jenő (Vanyarc) 
és Boros Lajos (Somlószőllős). Köszönjük szolgálatukat, Isten áldása 
legyen nyugalmuk évein!

Lelkészi szolgálatba léptek:
Nagy Edina (Nagysimonyi ), Farkas Etelka (Kissomlyó), Herdliczka Éva 
(Várpalota-Ő kü), Riczinger József (Alsódörgicse-Felsődörgicse-Kővágó- 
örs) és Tóth Attila (Eger). Isten áldása legyen űj szolgatársainkon!

Külföldi ösztöndíjasok voltak:
Böröcz Enikő (Svájc-Bázel), Kovácsné Tóth Márta (Minneapolis-USA) és 
Koháry Ferenc (NSZK).

6. A köszönet szava

Jelentésem végén kifejezem őszinte, hálás köszönetemet mindazoknak, 
akik püspöki szolgálatomban az egyházkerület vonatkozásában segítséget 
adtak szolgálatom végzéséhez.

Köszönöm Farkasházy Ferenc egyházkerületi felügyelő, az egyházke
rület esperesei és egyházmegyei felügyelői, lelkésztestvéreim és a gyü
lekezeti munkatársak sokoldalú, önfeláldozó szolgálatát és segítségét az 
elmúlt évben.
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őszinte köszönetét mondok az Állami Egyházügyi Hivatal elnökének 
Miklós Imre államtitkár úrnak, Sarkadi Nagy Barna általános elnökhelyet
tes, Bai László főosztályvezető, Kovács András főosztályvezető-helyettes 
és dr. Vass György főelőadó uraknak, jóakaratú és sokszor megtapasztalt 
segítségükért az egyházkerület és gyülekezeteink, intézményeink életé
ben.

Megköszönöm közvetlen egyházkerületi munkatársaimnak: Ghiczi Fe
rencné irodavezetőnek, Vető István kerületi s. lelkésznek és Ruppl 
György gépkocsivezetőnek hűséges, segítő szolgálatukat. Legyen ezután is 
Isten áldása Egyházkerületünk egészének életén!

Mindenért pedig legyen hála és magasztalás Istennek és az Egyház 
Urának, Jézus Krisztusnak! "Mert jó az Úr, örökké tart szeretete, és hű
sége nemzedékről nemzedékre." (100. zsoltár 5.v.).

Budapest, 1988. november 17.

Dr. Nagy Gyula

Jairus leánya
ünnepi előadás a Magyarországi Evangélikus 

Ifjúsági Szövetség (M EVISZ) 
alakuló közgyűlésén a Deák téri templomban, 

1988 december 17-ón

Kedves Barátaim!
Hónapok óta fáradozunk azon, hogy életre keltsünk egy evangélikus 

ifjúsági szövetséget. Korábbi, viharos kelenföldi tanácskozásunkon váz
latosan ismertettem azoknak az ifjúsági szervezeteknek a történetét, a- 
melyek századunk első felében működtek. Amikor aztán kitörtek az ötvenes 
évek, ezeket az oly ígéretes és annyi áldást jelentő egyesületeket annak 
rendje és módja szerint lekaszabolták. A koncepciós pereknek nemcsak 
személyek estek áldozatul, hanem közösségek, egyesületek is. Csaknem 40 
év után próbáljuk most halálából életre támasztani a szervezett ifjúsági 
mozgalmat egyházunkban. A mai napon és a jövőben folyamatosan arra sze
retnénk bizonyság lenni, hogy az evangélikus ifjúsági mozgalom, a szö
vetség gondolata nem halt meg, hanem él. Újra él. Ma talán a feltámadás 
tanúi lehetünk.

Némelyek bombasztikusnak érezhetik a feltámadás párhuzamát. Magam 
sem Jézus feltámadására gondolok ezúttal, hanem egy másik esetre: Jairus 
leányának feltámasztására. Az evangéliumok arról tudósítanak, hogy egy 
Jairus nevű zsinagógai elöljárónak meghalt a kislánya. Reményen túli re-
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ménnyel megy Jézushoz, hogy az nézze meg a holttestet, s tegyen csodát. 
"Ne félj, csak higgy!", mondja neki a Mester, szavai itt még nem igazán 
találnak szíven. Amikor belép a halottasházba, és a kislány kezét meg
fogva azt mondja, hogy az nem halt meg, csak alszik, az addig jajongva 
gyászold sokaság és a fuvolások hada kineveti Őt. De Jézus azt mondja a 
gyereknek: TALITHA KÚMI, azaz : "Leányka, neked mondom, ébredj!" Az pe
dig azonnal felkelt és járkált, hangzik az evangélium szűkszavúságában 
is diadalmas kijelentése.

TALITHA KÚMI! Jairus mélyen szomorkodott, amikor meghalt a gyerme
ke. Az egyház is gyászos helyzetbe kerül, ha elveszíti az ifjúságot. 
TALITHA KÚMI! A mi 40 éve halott kislányunk is feltámad talán erre a 
szóra. Mert Jairus mai leánya, az ifjúsági szövetség, élni akar. Szüle
inek nem akar hátat fordítani. A jó öreg Jairust nem akarja megtagadni, 
ám önállóan kíván létezni, nagykorúan. Mi sem akarunk Jairusnak, a ma
gunk egyházának, hátat fordítani. Bár látjuk elöregedését, betegségét, 
rigolyáit: mégiscsak az apánk ő. Ha kritikusan tekintünk is Jairusra: 
szeretjük őt. Előfordult, hogy igaztalanul kiabált velünk, vagy "gyerek 
vagy te még, ne szólj bele a nagyok dolgába!" felkiáltással elküldött 
minket. Mégis szeretjük Jairust, ragaszkodunk hozzá. Mert őrizzük mind
azt a jót is, amit tőle és általa kaptunk. Apánk ő: éppen ezért féltjük 
őt, aggódunk érte. Gyengeségében támasza szeretnénk lenni. Betegségében 
ápolni, gyógyítani akarjuk. De elvárjuk, hogy felnőttnek tekintsen ben
nünket, aki már meg tud állni a maga lábán.

Hadd idézzem ebben az összefüggésben Farkas Árpád mai erdélyi költő 
egy versét, az Apáink arcán-t, hiszen az is Jairusról szól és rólunk: 

"Fiúk, viháncoló csikók a vad szelekben, 
ha netalán az űrig nem sikerül szállnunk, 
s e rögös földre mégis visszatérnénk, 
csak lábujjhegyen, halkan!: 
apáink hülő, drága arcán járunk."

Ha pedig az egy nemzedékkel korábbi Jairusokra gondolunk, ugyanígy 
részvétet kell éreznünk és irgalmat kell tanúsítanunk. Ezt pedig Szilá
gyi Domokos egy versével, annak címével mondom:"Takarjátok be nagyapát!" 
De hozhatnék bibliai illusztrációt is a nemzedékek ilyen egymásra-utalt- 
ságára. Történt pedig, hogy Noé bort ivott, megrészegedett és mezítelen
re vetkőzött sátrában. Hám, Kánaán ősatyja, meglátta apja szemérmét, és 
elmondta kintlévő két testvérének: Akkor Sém és Jáfet fogták a ruháját, 
a vállukra terítették, s háttal bemenve, betakarták apjuk szemérmét 
(1 Móz 9,20.23). Igen, Noé viselkedése méltatlan volt, felháborító. A 
tiszteletre méltónak hitt atya korrumpálódott, mezítelensége nyilvánva
ló lett. De nekünk, fiaknak, nem az a dolgunk, hogy őt csúfoljuk ezért, 
vagy hogy ország-világ elé vigyük az ő gyalázatát, hanem az, hogy sze
mérmét betakar,iuk. Akkor is, annál inkább, ha annyian akarják perverz 
kéjjel kitakarni és mutogatni a mezítelenséget. Noét is, Jairust is, az 
egyházat is, részvéttel szabad csak szeretni, ahogy azt Pilinszky mond
ja a hazáról , a népdalok és az evangéliumok nyomán. ígérem, már csak 
egy írót idézek, Esterházy Pétert. "Nagyon óvatosan kell bánni a meg- 
botránkoztatással (fontos persze: kit, kiket). Mert úgy gondolom, nem 
megbotránkoztatónak kell lenni, hanem botrányosnak, minthogy talán igaz, 
amit olvastam valahol, hogy megbotránkoztató olykor a pucérság, de bot
rányos: az igazság. Erre a botrányra kéne törekednünk (mindannyiunknak). 
Azt hiszem, Pál apostol is így érti a kereszt botrányát. Esterházy 
Babitstól választott mottója tökéletesen érvényes Jairus leányára is.
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"Légy hü és szabad!" Szövetségünk életében a hűséget és a szabadságot 
a fentiek értelmében szeretnénk ötvözni.

TALITHA KÚMI! Amikor Jézus megfogta a leányka kezét, kinevették 
őt a gyászolók. Sokan bizonyára megbotránkoztak. Mások féltették őt a 
kudarctól. De néhányan talán hittek a sikerben, a csodában. Így van 
ez a MEVISZ esetében is. Némelyek kinevetnek minket, mások megbotránkoz- 
nak, sokan féltenek, de talán akadnak, akik szurkolnak nekünk. TALITHA 
KÚMI! A Mester ébredést akar. A mai egyházban is. Hisszük, ő fogja 
Jairus leánya kezét ma is. Mert ha Jézus nélkül akarunk csodát, menthe
tetlenül megbukunk. Ha nélküle akarjuk az ifjúsági mozgalom feltámasztá
sát, akkor csak rángatjuk, citáljuk a holttestet, de az soha nem éled 
fel. Ezt mindig szem előtt kell tartanunk, Barátaim.

TALITHA KÚMI, hangzik a teremtő ige - s a korábbi "ne félj, csak 
higgy!" biztatás egyszercsak értelmet nyer. A kislány feltámad, talpra 
áll. Hisszük, hogy a MEVISZ is végre talpra áll. Igaz, hogy kicsi még, 
nagyon fiatal. Nem igazán tudja még, hogy mit akar. Ellentétes érzelmek 
tombolnak benne. Bizonyára át kell esnie a különféle gyerekbetegségeken 
is. Vigyázni kell rá, nehogy rossz társaságba keveredjen. De azért nem 
szabad a széltől is óvni. Tudjuk, testvérei is vannak: szerveződnek a 
más felekezetű ifjúsági szövetségek, egyesületek is. A testvéreknek 
szükségük van egymásra: fogjunk hát össze, támogassuk, segítsük a mási
kat!

Jairus leánya, a feltámadt ifjúsági szövetség tanulni szeretne. Sok 
mindennel kíván foglalkozni. Ennek érdekében szerveződnek a szakcsopor- 
tok. Ezekről ma még részletesen fogtok hallani: a teológiairól, a zenei
ről, a gyermekmunkát végzőről, a deviáns fiatalokkal foglalkozóról, a 
sajtósról, a szervezésiről, a külföldi kapcsolattartásról és hasonlók
ról. A sok vita után végre dolgozni szeretnénk. Néhány szakcsoportban 
meg is indult már a munka, az egyéb programokról is részletesen be fo
gunk ma számolni.

Immár kilépve a Jairus leánya metaforából, meg kell válaszolnom 
azt a sokak által és különböző indítékkal, különböző éllel feltett kér
dést, hogy "mit is akar tulajdonképpen a MEVISZ?"

Szervezni és összefogni kívánja az egyházunkban végzett ifjúsági 
munkát. Ez mindannak az elismerését is jelenti, ami eddig - főleg az 
utolsó évtizedben folyt. Vagyis, minden ellenkező híreszteléssel szem
ben, nagyra becsüljük ezt a munkát: azokat a személyeket, akik a nehéz, 
aszályos években helytálltak, s ezzel a mi szerveződésünket is előké
szítették. Éppen ezért javasoljuk, hogy például a gyenesdiási ifjúsági 
konferenciák ugyanúgy folyjanak tovább, hiszen azok nagyon sok áldást 
jelentettek. Ha e táborok szervezői úgy ítélik meg, hogy személyünkben 
mi is segíteni tudunk, részvételünkre természetesen számíthatnak. Érvé
nyes fordítva is: a MEVISZ nyilván nemcsak a saját tagságának rendezne 
programokat, s azok szervezői, előadói sem csak MEVISZ-tagokból állná
nak. Konkrétabban: ha valaki, akár életkora miatt, akár bármi más okból 
nem rendes tagja a szövetségnek, az ugyanúgy részt vállalhat a munkából.

Az eddigi ifjúsági munka elismerése mellett segíteni elsősorban 
ott szeretnénk, ahol eddig kevesebb aktivitás mutatkozott: nevezetesen 
egyházmegyei és regionális szinten, továbbá, hogy a nagyobb rendezvé
nyek ne csak a nyárra korlátozódjanak, hanem szeptembertől júniusig is 
folyjanak. Különösen is felelősséget érzünk a 18 év fölötti fiatalokért: 
azért a nemzedékért, amely a legutóbbi időkig teljes joggal érezhette 
magát árvának. Ide tartozik azok elérése is, akik gyülekezetbe különbö
ző okokból nem kapcsolódtak be: egyetemisták, ingázók, a fővárosba vagy
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más nagyvárosokba kerülök és persze azok a tömegek, akiket alapszabály- 
-tervezetünk "becsületes keresőknek és szemérmes kételkedőknek nevez." A 
misszió, a hitébresztés feladatát egyszerre szeretnénk végezni a deviáns 
fiatalok felkarolásával. Munkánkkal kívánjuk bizonyítani, hogy az evan- 
gélizáció és a szociális elkötelezettség megfér egymással.

Mi a MEVISZ célja? Alapszabály-tervezetünk egyértelműen fogalmaz: a 
keresztyén vagy a keresztyénség felé úton levő fiatalok összefogásával 
tevőlegesen hozzájárulni az egyházi élet megújhodásához. Ennek érdekében 
folyik az intenzív szakcsoporti munka, ezért rendezünk hitébresztő és 
ismeretterjesztő alkalmakat, ezért létesítünk információs hálózatot, 
ezért kívánunk körlevelet, saját lapot kiadni, nyilvánosságot biztosítva 
a szabad véleménycseréhez. Ennek érdekében ápoljuk a kapcsolatot hazai 
és külföldi szervezetekkel és kívánunk társadalmi és közéleti kérdések
ben állást foglalni. Tervezetünknek - ismét csak azt kell mondanom, hegy 
minden ellenkező értesüléssel szemben - az is sarkalatos pontja, hogy 
a MEVISZ az evangélikus egyház gyülekezeteire építi tevékenységét. Ezzel 
teljes összhangban áll, hogy szorgalmazzuk a zsinati-presbiteri hagyo
mányok felújítását egyházunkban.

Kedves barátaim! Nyár óta, de az éppen 50 nappal ezelőtti kelen
földi seregszemlénk óta is hosszú, küzdelmes út vezetett ennék a cél
rendszernek a megfogalmazásához. Sok vitánk volt egymással is, másokkal 
is. Nem titok, hogy az előkészítő csoportból néhányan kiváltak, mert a 
célt és az eszközöket illetően a többségtől eltérő véleményük volt. Nem 
titok, hogy a másik oldalról is értek bennünket bírálatok: többek sze
rint túl messzire mentünk el. Talán éppen ez a kétoldali kritika is 
bizonyítja, hogy helyes úton járunk. Nem titok, hogy az egyházvezető
séggel is folytattunk tárgyalásokat: az e munkáért felelős Harmati 
püspök úrral és az Országos Elnökség megbízásából tárgyaló Frenkl fel
ügyelő úrral. Nem engedélyért folyamodtunk, hanem tájékoztattuk őket 
elképzeléseinkről. E megbeszélések eredménye is, hogy működésünket 
autonóm jogi személyként képzeljük el, munkánkról pedig az Országos 
Presbitériumot tájékoztatjuk.

A hamarosan felolvasandó alapszabály-tervezet mindezeket rögzíti. 
Úgy ítéljük meg, hogy érre a dokumentumra már meg lehet alakulni - több 
nyitva maradó kérdést pedig majd az alapos munkával töltendő jövő fog 
megválaszolni. Ezért kérjük bizalmatokat és támogatásotokat. Mert végre 
érdemben szeretnénk dolgozni. A viták szükségesek voltak, azok lesznek 
a jövőben is, de a szóharc nem mehet a tevékenység rovására. Az a 
programkínálat, amit alkalmunk vége felé nyújtani fogunk, talán segít 
majd ebben. Egy téli túra vagy egy tavaszi konfirmációs előkészítő tábor 
megszervezése éppen olyan építő hatással lehet mozgalmunkra, mint annak 
a tervnek a megvalósítása, hogy karácsony este kórházakat látogatunk 
meg, és éjjel a pályaudvarokon és csövestanyákon keressük fel a hajék- 
talanokat egy-egy szendviccsel, apró ajándékainkkal. Tervezünk nyári 
vándortábort és építőtábort egyházi épületek rendbehozására. Nem akarok 
a dolgok elébe vágni, csak érzékeltetni kívánom, hogy önértelmezési vál
ságunkon a munkaterápia segítene. A jól elvégzett feladatok nemcsak 
minket kovácsolnának össze, de minden esetleges bizalmatlanságot is el
oszlathatnának. Kapcsolatainkról szólva meg kell még említenem, hogy 
több külföldi keresztyén ifjúsági mozgalomnál felvettük a kapcsolatot, 
vagy tervezzük ezt a( jövőben, így az Evangélikus Világszövetség Ifjúsági 
Irodájával, a nemzetközi Keresztyén Ifjúsági Egyesülettel (KIE , YMCA) 
és másokkal. Részt kívánunk venni a MISZOT munkájában.
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Barátaim! A történet menetében még csak ott tartunk, hogy Jairus 
Jézushoz fordul, mert csak tőle remél segítséget. így vagyunk mi is. 
Higgyétek el: munkánkat sok ilyen kömyörgő imádság kísérte: sajátjaink 
ás talán másokéi. Ma szeretnénk megalakulni. Talán végbemegy a feltáma
dás csodája: Jairus leánya, a MEVISZ, életre kel. Szeretnénk nyugodtan 
dolgozni. Talán kapunk majd egy szobát a Fasori Gimnázium épületében. 
Talán rajd lesz körlevelünk, újságunk. Talán megyei szinten is szerve
ződni tudunk.

Már csak két idézet maradt tarsolyomban. Csoóri Sándor mondata az 
egyik:"Látnunk kell egymást, hogy láthatók legyünk, hallanunk egymást, 
hogy hallhatók." A másik idézet pedig Ady Endrétől, az Új tavaszi sereg- 
-szemlé-ből való

"Kik voltunk tegnap ködrongy-fantomok,
Csatákat gyűrünk megemberesedve,
Tegnap még buták tréfája valánk 
S ma vagy holnap már Isten legjobb kedve."

Jairus leánya szeretne talpra állni. Első lépései talán tétovák 
lesznek, de segítsetek neki, vigyázzatok rá. Fogadjátok barátsággal. És 
nagyon szeressétek.

Fabiny Tamás

A Magyarországi Evangélikus Ifjúsági 
Szövetség Ideiglenes alapszabálya

I. A Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség (továbbiakban MEVISZ) 
evangélikus fiatalok által létrehozott öntevékeny társadalmi szervezet, 
jogi személy.

II. A MEVISZ alapvető küldetésének tekinti, hogy minél több 
fiatal találjon Istenre, közösségre és önmagára; egy társaságba gyűjtse 
mindazokat a fiatalokat,

- akik JÉZUS-t Megváltójuknak vallják, és azokat is akik úton 
vannak Felé;

- akik szeretnének a jézusi tanítások szerint élni, legfőképpen 
a "másokért való élet" küldetését szeretnék valóra váltani;

- akik a becsületes keresők, szemérmes kételkedők, a hit nehéz 
harcát harcolják;

- akik tevőlegesen hozzá kívánnak járulni az evangélikus egyházi 
élet megújhodásához.

III. A MEVISZ alapvető célja elérése érdekében
- az evangélikus egyház gyülekezeteire építi tevékenységét;
- elősegíti a helyi és országos szintű ifjúsági szerveződést;
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- szakcsoportok kialakításával lehetőséget ad hasonló érdeklődésű 
fiatalok közös munkájához (teológia, egyházi zene, gyermekmunka, 
szociális munka, egyháztörténet, egyházművészet, természetvé
delem, turizmus, olvasókörök, szakirodalom fordítása, stb.);

- a gyülekezetükhöz nem kötődők számára munkahelyi vagy iskolai 
csoprtokat szervez;

- szorgalmazza a zsinati-presbiteriánus hagyományok felújítását 
és érvényesítését az evangélikus egyházban;

- információs hálózatot létesít, hogy az érdeklődők bekapcsolódhas
sanak a munkába, megismerjék egymást;

- önálló ifjúsági újság kiadását kezdeményezi, nyilvánosságot 
teremt a szabad véleménycseréhez;

- kapcsolatot teremt más hazai és külföldi keresztyén, más vallású 
és világi szervezetekkel;

- társadalmi és közéleti kérdésekben a tagság többségi véleménye 
alapján állást foglal;

- hitébresztő és ismeretterjesztő alkalmakat és táborokat szervez.

IV. A MEVISZ önálló jogi személyként a MEE-vel (Magyarországi 
Evangélikus Egyház) együttműködve, autonóm módon fejti ki tevékenységét. 
Az Országos Presbitériummal tart kapcsolatot. Az evangélikus egyház 
ifjúsági munkájában segíteni szándékozik, valamint az egyházi testüle
teknek az evangélikus ifjúságot érintő ülésein (és munkájában) teljes 
jogú tagként kíván részt venni helyi és országos szinten.

V. A MEVISZ gazdálkodása.
A MEVISZ működéséhez szükséges anyagi eszközöket a következő 

forrásokból teremti elő:
a) tagdíj;
b) a pártoló tagok, természetes és jogi személyek támogatása;
c) külföldi segélyek;
d) a MEVISZ által folytatott hasznot hajtó tevékenység nyeresége.
2. A MEVISZ költségvetését a közgyűlés határozza meg, vagyonának 

kezeléséért a pénztáros a felelős.
3. A MEVISZ tulajdonában lehet ingó és ingatlan vagyon, melyekkel 

önállóan rendelkezik.
4. A MEVISZ tevékenységéhez - a parókusi jog tiszteletben tartá

sával - használja a MEE ingatlan tulajdonát.

VI. A rendes tagokról.
1. A MEVISZ rendes tagja lehet minden 16-35 év közötti fiatal, 
aki a MEVISZ célkitűzéseivel egyetért. 6-16 év közöttiek számára 
a MEVISZ junior tagozatot szervez. A junior tag részt vehet 
a MEVISZ munkájában és rendezvényein.
2. Belépni a belépési nyilatkozat aláírásával lehet.
3. A rendes tag jogai:
a) a MEVISZ bármely testületébe és tisztségére megválasztható; 
bj) javaslatokat, indítványokat tehet, felszólalással, fellebbezés

sel fordulhat a MEVISZ testületéihez;
c) részt vehet a MEVISZ rendezvényein;
d) szakcsoport alakítását kezdeményezheti, szervezését megindíthat

ja, illetve bármely meglévő szakcsoport munkájában részt vehet;
e) a MEVISZ minden dokumentumába betekintése van.
4. A rendes tag kötelezettségei:
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a) működjék közre a MEVISZ céljainak, feladatainak megvalósításá
ban, a vezető testületek határozatainak végrehajtásában;

b) tartsa meg az Alapszabály előírásait;
c) éljen a MEVISZ céljaihoz méltó életet;
d) rendszeresen fizesse a tagdíjat.

VII. A pártoló tagokról:
1. Pártoló tag lehet minden természetes vagy jogi személy, aki 

a MEVISZ céljaival egyetért és azt támogatni kívánja. Felvétele 
a belépési nyilatkozat aláírásával történik.

2. A pártoló tag jogai:
a) javaslatokat, indítványokat tehet a MEVISZ testületéihez;
b) részt vehet a MEVISZ rendezvényein.
3. A pártoló tag kötelességei:
a) segítse a MEVISZ céljainak megvalósulását;
b) természetes személy pártoló tag fizesse a tagdíjat;
c) jogi személy pártoló tag teljesítse a vele kötött szerződésben 

vállalt kötelességeit.

VIII. A tiszteletbeli tagokról.
1. Tiszteletbeli tag lehet a választmánynak határozata alapján 

az a természetes személy, aki a MEVISZ céljaival összecsengő területen 
kiemelkedő tevékenységet folytat.

2. A tiszteletbeli tag jogai:
a) tanácskozási joggal részt vehet a MEVISZ közgyűlésén;
b) javaslatokat, indítványokat tehet a MEVISZ szerveihez;
c) részt vehet a MEVISZ rendezvényein. .
3. A tiszteletbeli tag kötelezettsége:
a) segítse a MEVISZ munkáját céljainak elérésében.

IX. A tagság megszűnése.
1. Rendes tagsága 35 éves kor elérésével megszűnik.
2. rendes tag és természetes személy pártoló tag írásbeli bejelentés

sel bármikor kiléphet.
3. A választmány rendes és pártoló tagokat kizárhat, illetve 

a tiszteletbeli tag címet visszavonhatja, ha arra viselője méltatlan
nak bizonyult.

4. A 3. pontban leírt döntések ellen fellebbezést lehet benyújta
ni annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a  közgyűléshez.

5. Pártoló jogi személy tagsága megszűnik a vele kötött szerződés 
felbontása, vagy megszűnése esetén.

6. Mindennemű tagság megszűnik a MEVISZ megszűnésével.

X. A MEVISZ működésének általános szabályai.
1. A MEVISZ testületeiben, ülésein lehetőség szerint keresni 

kell az egész tagság számára legmegfelelőbb megoldást.
2. Rögzítendő a kisebbségben maradtak véleménye, a szavazások 

eredménye, és lehetőség szerint a határozat megszövegezésénél figyelem
be veendő szempontjuk.

3. A MEVISZ, illetve szervei, tisztségviselői által hozott határo
zatok a tagságra, helyi és szakcsoportokra nézve ajánlás jellegűek.
A választmányra és az elnökségre mint csoportra, egyszemélyi tisztség
viselőkre személyükben kötelezőek.
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XI. A közgyűlés
1. A MEVISZ legfőbb szerve a közgyűlés. Az alakuló közgyűlésen 

szavazati joggal rendelkezik minden jelen levő rendes tag. A későbbiek
ben a közgyűlés létszámát (min. 100 fő) és a mandátumarányokat egyház
megyénként a választások előtt az elnökség határozza meg. A közgyűlés 
- az elnökség döntése alapján - a teljes tagság, vagy választott 
küldöttek gyűlése lehet.

2. Ha a közgyűlés küldöttgyűlés, akkor tagjainak a mandátuma 
a következő ülésig tart, ezért minden ülés előtt választásokat kell 
tartani. Ahol erre nincs lehetőség, ott az előző tagok mandátumának 
hatálya egy időszakkal nő meg. Egy egyházmegyében kétszer egymás 
után nem maradhat el a szavazás. A közgyűlés tagjait igény szerint 
titkos szavazással is lehet választani.

3. A közgyűlés határozatképes, ha a tagok fele jelen van. Határo
zatképtelenség miatt elnapolt ülés - melyet legkésőbb 30 napon belül 
meg kell tartani - az eredeti napirendi pontokban a jelenlevők számá
tól függetlenül is határozatképes.

4. A döntések meghozatalához általában egyszerű szótöbbség szük
séges. Alapszabályban meghatározott kérdésekben a döntés meghozatalához 
2/3-os szótöbbség kell.

5. A közgyűlés legalább évenként ülésezik. A közgyűlést rendesen 
a választmány hívja össze. Ezen felül soron kívül összehívhatja a 
választmány, az ellenőrző testület, illetve a tagság 10 %-a, de legalább 
50 fő.

6. A közgyűlés üléseire levezető elnököt választ.
7. A közgyűlés kizárólagos hatásköre:
a) az alapszabály megállapítása, módosítása, a szervezeti és 
működési rend meghatározása;
b) a MEVISZ anyagi ügyeinek ellenőrzése, a költségvetés meghatá
rozása;
0) az éves tagdíj megállapítása;
d) a tisztségviselők, az ellenőrző testület, az elnökség és 
választmány beszámoltatása;
e) az elnökség és az ellenőrző testület, valamint a pénztáros 
megválasztása;
f) az elnökség és a választmány döntéseinek felülbírálata;
g) döntés új szakcsoportok felvételéről;
h) más szervezetekkel való egyesülés, átfogó szervezetbe való 
belépés, és a feloszlás kimondása;
1) minden olyan kérdés megvitatása és döntéshozatal, amely a 
MEVISZ életét vagy a tagság jelentős részét érinti, vagy amelyet 
a választmány a közgyűlés elé terjeszt.

XII. A választmány.
1. A választmány a MEVISZ képviseleti szerve. Tevékenységét a köz

gyűlés ülései közötti időszakban fejti ki.
2. A választmányban minden egyházmegyének és minden szakcsoportnak 

egy mandátuma van. Az elnökség tagjai tisztségüknél fogva tagjai 
a választmánynak is.

3. A választmány legalább negyedévenként ülésezik, ülésein az 
ellenőrző testület tagjai jelen lehetnek, de szavazati joggal nem 
rendelkeznek.

4. A választmány tagjainak megválasztására mindig a közgyűlési 
választásokkal párhuzamosan kerül sor, de attól független. Igény
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szerint lehetőség van titkos szavazásra.
5. A választmány hatásköre:
a) előterjesztéseket, javaslatokat bocsát a közgyűlés elé alapelvi, 
szervezeti, szabályzati, személyi és egyéb kérdésekben;
b) figyelemnél kíséri a szakcsoportok tevékenységét;
c) összehívja a közgyűlést;
d) véleményezi a költségvetést és a zárszámadást;
e) megválasztja a tiszteletbeli tagokat;
f) fegyelmi eljárást indítványozhat és vezethet a MEVISZ tagjaival 
szemben;
g) a MEVISZ által megkötendő szerződéseket - amelyeket az elnökség 
dolgoz ki, és terjeszt elő - elfogadhatja, megkötésüket engedélyez
heti ;
h) a közgyűlés kizárólagos hatályába nem tartozó minden kérdésben 
döntést hoz, amelyről a közgyűlés következő ülésén jelentést 
kell tennie;
i) egyik szakcsoport munkaterületébe sem vágd ügyekben munkabizott
ságot hoz létre - ideiglenes, vagy állandó hatállyal -, amiknek 
munkáját irányítja és ellenőrzi.

XIII. Az elnökség
1. Az elnökség a választmány ülései közötti időszakban a MEVISZ 

legfőbb vezető, végrehajtó szerve.
2. Az elnökség legalább havonta ülésezik.
3. Az elnökség tagjai az elnök, az elnökhelyettes, a titkár 

és még négy - a közgyűlés által a következő közgyűlésig választott 
- tag.

k. Az elnökség feladata:
a) irányítja a MEVISZ életét, szervezi a konkrét tevékenységet;
b) választmány két ülése közötti időben a MEVISZ munkáját irányítja;
c) különböző fórumokra és tanácskozásokra megválasztja a MEVISZ 
delegátusát;
d) dönt a különböző tagok felvételéről;
e) fegyelmi eljárást indítványozhat a MEVISZ tagjai ellen;
f) javaslatot tehet tiszteletbeli tagok személyére;
g) előkészíti a közgyűlés és a választmány üléseit, gondoskodik 
a határozatok végrehajtásáról;
h) kidolgozza a MEVISZ által megkötendő szerződéseket, azokat 
jóváhagyás céljából előterjeszti a választmánynak, és a választmány 
felhatalmazása alapján szerződéseket köt;
i) kapcsolatot tart más szervezetekkel.

XIV. Az ellenőrző testület.
l. Az ellenőrző testület tagjait a közgyűlés választja legfeljebb 

2 év időtartamra, visszahívhatóan. Az ellenőrző testületnek 3 tagja 
van, tagjait nem lehet újraválasztani.

2. Az ellenőrző testület tagjai a MEVTSZ-en belül más tisztséget 
r.em viselhetnek, és nem lehetnek az elnök, az elnökhelyettes, a titkár 
és a pénztáros (PTK 685/b par. szerinti) hozzátartozói.

3. Az ellenőrző testület szükség szerint ülésezik, üléseit bármely 
tagja összehívhatja.

4. Az ellenőrző testület megállapításai és javaslatai alapján 
a MEVISZ illetékes szerve köteles a megfelelő intézkedéseket megtenni, 
annak végrehajtását az ellenőrző testülettel együtt ellenőrizni.
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5. Az ellenőrző testület munkájáról beszámolási kötelezettséggel 
tartozik a közgyűlésnek.

6. Az ellenőrző testület feladata:
a) figyelemmel kíséri a MEVISZ alapszabály szerinti működését;
b) ellenőrzi a tisztségviselők, az elnökség és a választmány 
munkáját;
o) rendszeresen megvizsgálja a MEVISZ anyagi helyzetét, ellenőrzi 
a gazdasági ügyeket és a költségvetésben jóváhagyott összegek 
rendeltetésszerű és pontos felhasználását;
d) ügyel a közgyűlés döntéseinek végrehajtására;
e) szükség esetén összehívja a közgyűlést;
f) fegyelmi eljárást indítványozhat a MEVISZ tagjai ellen;
g) minden egyéb — a MEVISZ keretein belül folyó — tevékenység 
ellenőrzése.

XV. A szakcsoportok.
1. A MEVISZ tagjai szakcsoportokat alkothatnak közös érdeklődésük 

alapján. A szakcsoport bejegyzéséről a közgyűlés dönt. Két közgyűlés 
közötti időszakban a választmány ideiglenes működési engedélyt adhat 
ki a benyújtott és elfogadott munkaprogram alapján.

2. Munkaprogramját a szakcsoport maga alakítja ki, alkalmaikat 
maguk szervezik.

3. A választmány ülésein a szakcsoportok képviselői beszámolnak 
a szakcsoport tevékenységéről.

4. Egy szakcsoport megszűntnek tekinthető, ha azt tagjai kimondják, 
vagy ha arról a közgyűlés így dönt.

XVI. A MEVISZ céljainak hatékonyabb elérése érdekében helyi 
csoportok alakulását kezdeményezi és támogatja egyházmegyei és gyüleke
zeti szinten.

XVII. A jegyző.
1. A MEVISZ testületéinek üléseire a testületek tagjai maguk 

közül jegyzőt választanak, akinek megbízása egy alkalomra szól.
2. A jegyző feladata, hogy rögzítse az ülések menetét és a felszó

lalásokat .
3. A jegyzőkönyvet a gyűlések 3 választott tagja hitelesíti; 

a jegyzőkönyvek nyilvánosak.

XVIII. A pénztáros.
1. A pénztárost a közgyűlés választja 2 év időtartamra, vissza- 

hívhatóan, újraválaszthatóan.
2. A pénztáros beszámolási kötelezettséggel tartozik a közgyűlés

nek, a választmánynak és az elnökségnek. Munkájába a MEVISZ minden 
tagja beletekinthet.

3. A pénztáros feladata a MEVISZ anyagi ügyeinek intézése, az 
ezzel együtt járó adminisztráció vezetése.

XIX. Az elnök.
1. Az elnököt a közgyűlés választja 2 év időtartamra, visszahív- 

hatóan, újraválaszthatóan.
2. Az elnök beszámolási kötelezettséggel tartozik a közgyűlésnek,

■a választmánynak és az elnökségnek.
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3. Az elnök feladatát 30 napon túli akadályoztatása esetén, 
annak időtartamára az elnökhelyettes veszi át.

4. Az elnök feladata és hatásköre:
a) a MEVISZ központi szerveinek ülései között folyamatosan intézi 
a MEVI3Z ügyeit;
b) gondoskodik arról, hogy a szakcsoportok és a helyi csoportok 
intézkedései összhangban legyenek a közgyűlés, a választmány 
és az elnökség határozataival;
c) előkészíti a központi szervek üléseit, gondoskodik a határozatok 
végrehajtásáról;
d) vezeti a választmány és az elnökség üléseit;
e) minden olyan funkciót ellát, amelyben a MEVISZ-t egy személyben 
Kell képviselni;
f) a titkárral együtt utalványozási joga van.

XX. Az elnökhelyettes.
1. Az elnökhelyettest a közgyűlés választja 2 év időtartamra, 

visszahívhatóan, újraválaszthatóan.
2. Az elnökhelyettes beszámolási kötelezettséggel tartozik a 

közgyűlésnek, a választmánynak és elnökségnek.
3. Az elnökhelyettes feladata, hogy segítse az elnököt feladatai

nak ellátásban, valamint 30 napon túli akadályoztatása esetén vegye 
át az elnöki teendőket.

XXI. A titkár.
1. A titkárt a közgyűlés választja 2 év időtartamra, visszahívha

tóan, újraválaszthatóan.
2. A titkár beszámolási kötelezettséggel tartozik a közgyűlésnek, 

a választmányak és az elnökségnek.
3. A titkár tartós - 30 napot előreláthatóan meghaladó - akadá

lyoztatása esetén a választmány tagjai közül kijelöl egy ideiglenes 
ügyvivőt. Amennyiben az akadályoztatás 180 napnál hosszabb ideig 
tart, vagy ha ezt a választmány szükségesnek látja, akkor az 1. pontnak 
megfelelően új titkárválasztást kell tartani.

4. A titkár feladata és hatásköre:
a) irányítja az adminisztratív és szervzési ügyeket;
b) figyelemnél kíséri a határozatok végrehajtását;
c) kiépíti és működtei az országos információs hálózatot;
d) a MEVISZ szervei és tagjai számára elvégzi a folyamatos és eseti 
adatszolgáltatást;
e) az elnökkel együtt utalványozási joga van.

A jelen Alapszabályt a MEVISZ 1988. december 17-i alakuló közgyűlése 
ideiglenes hatállyal elfogadta, rendelkezései e naptól lépnek hatályba.
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Egyház a nagyvilágban

"Meghallgattam népem kiáltását!” 
A Lutheránus Világszövetség 
VIII. Nagygyűlése 1990-ben

Világszerte készülődnek a lutheránus egyházak a Lutheránus Világszö
vetség 1990. évi nagygyűlésére. 105 tagegyház kiküldöttei határozzák 
meg majd azt az utat, amelyen a lutheránus közösség megosztott világunk
ban az új évezred felé halad. Jelentős nagygyűlés lesz ez. Megújítja 
egymásért és az egész egyház egységéért való elkötelezettségünket. 
Megerősíti az evangélium hirdetésére és az emberiség szolgálatára 
való elhivatottságunkat, az igazságosság és a béke érdekében. Előmoz
dítja az egész ökumenikus mozgalmat és nyilvánvalóvá teszi az egész vi
lág számára a lutheránus egyházak elkötelezettségét, egész sor égető 
kérdésben. A világszövetség közösségében élő egyházak számára a nagygyű
lés páratlan lehetőséget nyújt arra, hogy szavunkat hallassuk és hitün
ket megváltjuk. Lehetőségünk lesz arra, hogy közösen szóljunk tagegyhá
zainkról és azokhoz, arról, amit a következő években közösen tenni fo
gunk.

A nagygyűlés témája: MEGHALLGATTAM NÉPEM KIÁLTÁSÁT; Mózes 2.
könyvében, a zsoltárokban és a próféták által Isten népe szabadulásáért, 
üdvösségéért és reménységért kiált. Vándorútjain Jézus gyakran hallotta 
emberek kiáltását, a jerikói vakét, a kánaáni asszonyét, a gyászoló 
özvegyét. Az egész teremtett világ sóhajtozik és szabadulásért kiált. 
Napjainkban minden földrészen felhangzik ez a kiáltás. Meggyötört 
lelkek kiáltanak, elviselhetetlen nyomorban és igazságtalanságtól 
szenvedő emberek kiáltanak. A kártevésektől fenyegetett természetszabadulásáért kiált.

MEGHALLGATTAM N ÉPEM KIÁLTÁSÁT, így szól az Úr. Jézus Krisztus 
Isten felelete erre a kiáltásra. Benne van az üdvösség, egység, béke, 
igazságosság és szabadság. Jézus Krisztus a kereszten magára vállalta 
az emberiség minden kiáltását: "Én Istenem, én Istenem miért hagytál 
el engemet!" A kínszenvedés és halál mélységéből új élet született.

MEGHALLGATTAM NÉPEM KIÁLTÁSÁT nagyfontosságú és reményteljes 
téma. Mai világunkban különböző emberek, sokféle módon hallják.

Hogyan hallgatják azonban ezt az önök egyházában?
A nagygyűlés négy szekcióban fog munkálkodni, mindegyiknek lesz 

egy altémája. Ezek egymással összefüggenek. Ki kell egészíteniük 
ezt a mondatot MEGHALLGATTAM NÉPEM KIÁLTÁSÁT...miért? Az egyház arra 
hivatott, hogy Isten akaratát teljesítse a világban. A szekciókban 
megkíséreljük megmutatni, mit jelent ez ma a lutheránus közösség 
számára.

A négy altéma a következő:
1. Élet a közösségben
2. Üdvösség és megváltás
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3. Béke igazságossággal
4. Megszabadított teremtettség
Minden szekciónak két nagyobb súlypontja lesz. Számolunk azonban 

azzal, hogy a szekciókban szóhoz jut majd sokféle érdek és felvehető 
les:: - nagygyűlés üzenetébe.

Rövid bevezetés az altémákba:

Siet a közösségben

Megosztott világunkban a közösségben való életért hangzik kiáltás. 
Az a feladatunk, hogy újólag kifejezésre juttassuk elkötelezettségün
ket az egyház és a lutheránus közösség egységéért, és hitben elővételez
zük Istennek az emberiség egységére vonatkozó ígéretét. Az egyház elhi
vatott, hogy - elhatároltan bár nyitottan; egységben, bár különbözőkép
pen; szabadon, bár felelősen - Isten országának jele legyen. Ennek a 
szeKciónak a tagjai arról fognak gondolkodni, hogyan határozhatják meg 
és közelíthetik meg a keresztyén egységet teológiai és strukturális ér
telemben. Bilaterális és felekezetközi párbeszédek és más ökumenikus 
programok jelentősen közelebb hozták egymáshoz a lutheránus és más egy
házakat .

Központi cél lesz, az LVSZ-nek mint egyházak közösségének önértel
mezését kifejezni. Az egységnek és közösségnek a rasszizmus és igazság
talanság legyőzésében kell kifejezésre jutni, fogyatékos embereket 
kell integrálni és fel kell építeni férfiak és nők, s gyermekek valódi 
közösségét egyházban és társadalomban. Ennek a szekciónak kiváltképpen 
is foglalkoznia kell az egyház egységével, mint jellel a világ számára 
és a nők és férfiak közösségével, és ki kell emelnie azt, mint az 
általunk elérni kívánt egység egyik aspektusát.

üdvösség és megváltás

Minden vallásban, sőt minden emberi kísérletben, amely a jelen 
valóságon túlmutat, megvan a kiáltás az élet teljességéért, annak 
végső értelméért, üdvösségéért. Amikor az egyház Jézus Krisztust 
hirdeti, hitében megerősíti, hogy Ő a válasz minden emberi törekvésünkre, 
Jézus Krisztusban van az egész világ üdvössége. Régi és új világvallá
sokkal találkozik az egyház minden földrészen. Az egyháznak egyre 
inkább pluralisztikus társadalmakban kell az evangéliumot hirdetni, 
s egyidejűleg kapcsolatot tartani más vallásokkal is, előmozdítva 
a békés együttélést és kölcsönös tiszteletet. A Szentháromság-Egyisten- 
ben való hit felszabadítja az egyházat arra, hogy alázatosan és remény
séggel, bizalommal és elkötelezettséggel éljen olyan emberek között, 
akik hitét nem osztják. A megfeszített Krisztus iránti engedelmességgel, 
figyeléssel és tanulással azon fáradozik az egyház, hogy betöltse 
küldetését egy olyan világban, ahol más vallások befolyása és ereje 
növekszik.

Ez a szekció indításokat fog adni az egyház világraszóló missziója 
számára, nemcsak az élő vallások világában, hanem a szekularizmus 
és szekularizáció világában is. Szekuláris ideológiák gyakorolnak 
világszerte befolyást sok társadalomra. E folyamat minden egyházat 
érint. Széles körben elterjedt a vallásos nyelvezet elenyészése,

36



kihal az aktív egyháztagság és a hit tudatos vállalása. Nem szűnt 
meg ugyan az élet értelmének és az összefüggések értelmezésének keresése, 
ebben a fáradózásukban azonban az emberek az egyházat gyakran elkerülik.

Más vallások spiritualitása vonzóerőt gyakorol azokra, akik 
elvesztették keresztyén hitüket, vagy sohasem találkoztak valódi keresz- 
tyénséggel. Van üdvösségért való kiáltás. Milyen feleletet ad erre 
az egyház missziójában és evangelizációsában, a hívek felkészítésében 
és nevelésében, spiritualitásában és párbeszédében?

Béke igazságossággal

Nincsen igazi béke, szabadság vagy emberi méltóság, igazságosság 
nélkül. Nincsen valódi igazságosság anélkül, hogy ne biztosítanék 
mindenki számára a társadalmi és politikai életben való szabad részvételt. 
Az igazságtalanságnak sok oka van. Főokok a nemzetközi gazdasági 
rendszer elégtelensége és sok szegény ország eladósodása. Az eladósodás 
politikai függőséget okoz, amelyben a szegények még szegényebbek 
lesznek s a szakadék köztük és a gazdagok között egyre nő. Ez a szekció 
megvizsgálja majd, mennyire igazságosak világszerte a gazdasági struktúrák 
s közben tekintettel van a nemzetközi egyházi kapcsolatokra. Ennek 
a szekciónak a tagjai kiemelik az eladósodás etikai és morális aspektu
sait s útmutatást adhatnak egy igazságosabb világgazdasági rendhez.

Fegyverkezés, militarizálódás s a világbéke fenyegetettsége 
szorosan összefüggenek a világgazdasági rendszerrel. A természeti 
kincsek, a gazdasági és tudományos erő készleteit északon és délen 
egyaránt katonai célokra használják. Az egyház hivatása, hogy előmozdit- 
sa békét és olyan fórum legyen, ahol az emberek életük és történelmük 
kialakításában együttműködhetnek. A lutheránus közösség elhivatott 
arra, hogy megújítsa az egy világról való látomását, amelyben együtt 
van a béke az igazságossággal, s arra, hogy közös akciókat készítsen 
elő a további fegyverkezés és militarizálás ellen.

Megszabadított teremtettség

Isten jónak teremtett világát az emberi bűn rabszolgává tette 
és megrontotta. Megszabadításért kiált, ami akkor jő el, ha az emberiség 
Isten akarata szerint él. Ez a szekció az emberiség és a többi teremtmények 
szerves kapcsolatával fog foglalkozni. Az egyház történetében az 
"uralkodjatok a teremtett világon" bibliai kifejezést egyes magyarázók 
úgy értelmezték, hogy vele a természet kizsákmányolását, a környezet 
szennyezését és elpusztítását igazolták, egészen odáig, hogy az élet 
fennmaradása is veszélybe került. Gyógyulást (üdvösséget) csak Jézus 
Krisztus testté létele és keresztje hozhatott, Ő eggyé vált a teremtés 
rendjével. Maga az élet s mindaz, amire szükségünk van, Isten ajándéka 
teremtése által.

Részt kell vennünk a környezet védelmében, a termőföld, víz 
és levegő helyes használatára való törekvésben, az ipari termelés 
ökológiailag felelős tervezésében. Ugyanez vonatkozik a kommunikációra 
és az urbanizációra is. Maga a teremtett világ szab határt a növekedés
nek. Életképes társadalom nem lépheti át ezeket a határokat. Mint 
Isten népe, halljuk a világ minden részéből felhangzó kiáltást a 
természet megszabadításáért. Közös cselekvéssel, életvitelünkkel 
és teológiai munkánkkal fáradozunk azon, hogy erre feleletet adhassunk.
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Arra kérjük az önök egyházát, vegyen részt ezeknek az altémáknak 
a megvitatásában. Ez lehetővé teszi, hogy küldötteik majd sajátos 
szempontjaikat és látásukat a nagygyűlés elé tárhassák.

örülünk egyházuk közreműködésének a nagygyűlésen. Curitibán 1Kor 
12, 12-13. 25-27 igéit hordozzuk szívünkben, amikor megkíséreljük 
azokat a szerte a világon élő lutheránus közösség életében megvalósí
tani :

"Kert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi 
tagja, noha sokan vannak, mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is. 
Hiszen egy Lélek által mi is mindnyájan egy testté kereszteltettünk, 
akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok és mindnyá
jan egy Lélekkel itattattunk meg."

Hogy ne legyen meghasonlás a testben, hanem kölcsönösen gondoskod
janak egymásról a tagok. És így, ha szenved az egyik tag, vele együtt 
szenved valamennyi, ha dicsőségben részesül az egyik tag, vele együtt 
örül valamennyi. Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak 
tagjai."

Ford: Dr. Groó Gyula
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Tanulmányok

Hit és szeretet összetartozása az üdvösség elnyerésében 
(Vendégelőadás a budapesti Evangélikus Teológiai Akadémián 

1986. október 14.)

A teológiai téma amiről szó lesz, diákkorom óta foglalkoztat. 
A lutheri reformáció központi tanításának, az egyedül hit által va
ló megigazulásnak egyik fontos vonatkozásáról van szó. Mit jelent 
"egyedül hit által"? Sola fide —  Miféle hitről van szó?

E kérdések, úgy tűnik, az evangélikus egyházban elintézettek. 
A választ előre tudjuk. A "sola fide"-t nem akarjuk kérdésessé tenni. 
Mert aki ezt teszi, alapjában támadja meg az evangélikus keresztyén- 
ségét. Mégis fel kell vetnünk a kérdést, s arra választ keresni, 
nem utolsó sorban az ökumenikus mozgalomban folyó vitákban, ahol az 
evangélium értelmezésében szeretnénk egyezségre jutni. E vitákban 
nemcsak hagyományos vitapartnerünkkel, a római katolikus egyházzal 
való szótértésről van szó. Sokkal inkább az orthodox egyházzal szem
ben is érvényesítenünk kell a reformáció teológiai meglátását, nem- 
kevésbé a reformáció utáni egyéb protestáns egyházakkal is. Mindenek 
előtt azonban, nekünk, a lutheri hitvallást követőknek kell önmagunk 
számára tisztáznunk, mit is értünk a hit által való megigazulás for
muláján.

1.

A 16. sz-i reformáció alapmeggyőződése, mely érvényes az evangé
likus egyházak számára, hogy Isten a bűnöst egyedül a Jézus Krisztus
ról szóló evangéliumban való hite alapján igazítja meg. Vagyis: egye
dül hit által (hitből), sola fide, nyerünk üdvösséget. E tanítást 
a reformátorok világos bibliai igékre alapozták, amelyek számunkra 
ma is érvényesek. Elég csak megemlíteni Róma 10,9-10-et: "Ha tehát 
száddal Úrnak vallód Jézust és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasz
totta őt a halálból, akkor üdvözölsz. Mert szívvel hiszünk, hogy 
megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözöljünk". Vagy 
Csel 16,30-31-et: "Uram, mit kell cselekednem, hogy üdvözöljek? Azok 
pedig így válaszoltak: Higgy az ÚŰr Jézusban, és üdvözülsz mind te, 
mind a te házad népe". Nem kétséges, hogy Pálnak ez a válasza nemcsak 
egy konkrét esetre, hanem általános érvénnyel is vonatkozott, minden 
idők minden embere számára.

Mégis fel kell vetnünk a kérdést: hogyan egyeztethető össze e 
központi reformátori tanítás a "sola fide"-ről, a szentírás egyéb 
helyeivel, amelyek a szeretet alapvető jelentőségéről szólnak az 
üdvösség elnyerése dolgában. Ugyanaz a Pál, aki a hitből megigazulást 
olyan határozottan prédikálta, ezt is leírta: "ha szeretet nincs
bennem, semmi vagyok" (1Kor,13,2), vagy: "Jézus Krisztusban nem szá-
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mit... csak a szeretet által munkálkodó hit" (Gal 5,6). Mi hát a 
szeretet szerepe az üdvösség elnyerésében? Nem kell-e azt mondanunk, 
hogy a hit és_szeretet üdvözít?

Szándékom tehát a hit és szeretet összetartozásának tisztázása 
az üdvösség elnyerésében. A reformátorok sem akarták a hitet a szere
tettől elválasztani, —  aminthogy a szeretetet sem a hittől, ami 
a gyakran megesik. Ragaszkodtak a "sola fide"-hez. Ahhoz is azonban, 
hogy a reformáció egyházaiban az életfolytatást a "szeretet által 
munkálkodó hit" határozza meg, amely szeretet a hitből fakad s azt 
cseledetekkel tanúsítja. Épp Luther Márton hangoztatta, könyveiben 
és prédikációiban együtt a hitet és a szeretet. (1)

2.

Tételem a témához, amit előrebocsátok, hogy azután a reformáto
rok, s főleg Luther írásaiból igazoljam: "A reformátorok teljes hatá
rozottsággal prédikálták a hit és szeretet szükségességét: egyedül
a hitnek tulajdonították az üdvösség elnyerhetését, egy olyan hitnek 
azonban, amely a szeretetten tevékeny és elevenségét a jó cselekvésével 
bizonyítja. Szenvedélyesen tiltakoztak a hit <[s szeretet formulája 
ellen, ha ez a kettő együttmunkálkodását, a hitnek a szeretettel 
kiegészítését vagy abban való tökéletességre jutását jelenti. A Krisz
tus-hitet szeretet és jó cselekedetek nélkül nem tekintették élő hit
nek. így vallja Luther a Schmalkaldeni Cikkekben, 1537, ami mintegy 
testamentumé, volt: "Ahol hiányzik a jó cselekedet, ott a hit hamis
és hibás" (2). Nem arra gondolt azonban, hogy a jó cselekdetek valami 
másodikként járulnak a hithez. Sokkal inkább természetesen következ
nek a hitből. Mint ahogy a fa gyümölcsöt érlel. A hitet és szeretetet 
meg kel különböztetni, de nem szabad elválasztani, mint ahogy a tűz 
fényét és melegét sem (3). A Római levél magyarázatának előszavában 
hangoztatja a hit és szeretet szerves összefüggését: nem lehetnek
egymás nélkül, bár a hit először jön, s csak követi a szeretet. Tét
len Krisztus-hit elképzelhetetlen számára: "Óh, mily eleven, szorgos, 
tevékeny, hatalmas dolog a hit, lehetetlen, hogy ne tegye szüntelen 
a jót. Meg sem kérdezi, kell-e jót tenni, hanem mielőtt kérdeznénk, 
máris megtette s mindig is teszi". S hozzáteszi: Aki pedig nem cse- 
lekszi a jót, az hitetlen ember. (4)

Luther tehát a tétlen hitet nem tartja hitnek. Sőt a hit sze
retet nélkül egyáltalán nem is hit. Inkább csak árnyéka, beképzelés. 
Páratlan világossággal fejtette ezt ki 1522-ben első wittenbergi 
Invoeavit prédikációjában:

"Egyszóval kedves barátaim, Isten országa s ez mi vagyunk, 
nem szavakban és beszédben áll, hanem tettekben, cselekvés
ben és buzgóságban. Isten nem hallgatókat és fecsegőket kí
ván, hanem követőket és cselekvőket. Hitben, szeretet által. 
Mert a hit szeretet nélkül nem elegendő, nem is hit, csak 
annak látszata, amint a tükörben látott ábrázat nem valósá
gos, csak annak látszata." (5)

Luther tehát mindig újra szól a hitről és szeretetről. Valójá
ban azonban a hitről szól, amely a szeretet által munkálkodik. Ahogy
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a hit nem lehet szeretet nélkül, a szeretet viszont nem valami ön
álló járulék, a hit mellett. Hanem inkább a hit az, ami szeretetben 
tevékeny: ez pedig a szeretet, ami a hitből fakad.

Itt ismét halljuk magát Luthert, amint Gal 5,6-ot magyarázza:

"Pál röviden összefoglalja, milyen legyen a keresztény élet, 
t.i. hit és szeretet; hit Istenben, amely Krisztust ragadja 
meg, s elnyeri a bűnbocsánatot cselekedetek nélkül; ezután 
a felebarát szeretete, amely a hit gyümölcseként bizonyítja, 
hogy a hit valódi s nem rest és hamis, hanem eleven és te
vékeny. Ezért Pál nem azt mondja, hogy a szeretet tevékeny, 
hanem a hit; nem azt, hogy a hit gyakorolja a szeretetet és 
működteti, s nem a szeretet a hitet, mint ahogy a pápisták 
kiforgatják s így mindent a szeretettől várnak és semmit a 
hittől. Pál azonban mindent a hitnek tulajdonít, amely nem
csak elfogadja Isten kegyelmét, hanem szereti a felebarátot 
s magától szüli a cselekedeteket." (6)

Nyilvánvaló, hogy a reformátort "sola fide", félreértésektől 
megvédendő, további magyarázatra szorul. Az Ágostai Hitvallás is, 
a lutheri reformáció alapvető irata, tanítja az egyedül hitből való 
megigazulást, egyúttal azonban az új engedelmesség szükségét is. 
A IV. cikkben olvassuk, hogy: "tanítják, hogy az emberek nem igazul- 
hatnak meg Isten színe előtt a' saját erejükből, tulajdon érdemeik 
vagy cselekedeteik alapján, hanem ingyen Krisztusért, hit által iga- 
zulnak meg, ha hiszik, hogy Isten kegyelmébe fogadja őket és meg
bocsátja bűneiket a Krisztusért." És a Vl-ban világosan: "Tanítják
továbbá, hogy ennek a hitnek jó gyümölcsöket kell teremnie. Az Is
ten parancsolatába foglalt jó cselekdeteket azért kell megtennünk, 
mert ezt Isten kívánja, nem pedig abban bizakodva, hogy ezekkel a 
cselekedetekkel lehetünk Isten előtt érdemessé a megigazulásra. Mert 
a bűnbocsánatot és megigazulást hittel ragadjuk meg. Ezt Krisztus 
szava is bizonyítja (Lk 17,10)." (7)

3.

Mily nehéz volt ebben a reformáció számára döntő kérdésben egyet
értésre jutni, mutatja a levélváltás a 16. sz. végén tübingeni evan
gélikus teológusok és II. Jeremiás konstantinápolyi pátriárka között 
(8). Ez a korai teológiai levél-vita szinte feledésbe ment. Pedig 
érdemes vele foglalkozni. Mert egyfelől mutatja a lutheri reformáció 
ökumenikus szándékát: nem új egyháznak tekintették magukat, hanem
Isten világot átfogó egyháza az evangéliumból megújult részének. 
Másfelől nyilvánvaló, hogy mindkét részről különböző oldalról köze
lítettek a kérdéshez és különböző volt a teológiai nyelvük is.

E jelentős teológiai levélváltásnak sok helyén érezhető a két 
egyház közelsége, másfelől áthidalhatatlannak látszó ellentéte is. 
Így írja a pátriárka a lutheri megigazulástanról: "Az egyetemes ke
resztyén egyház élő hitet kíván, amit a cselekedetek igazolnak. Ezt 
mondja a nagy Bazileosz is: a felülről való kegyelem csak azé, aki
érte fáradozik. Mindkettőt elegyíteni kell: az emberi buzgóságot
és a hit által  felülről leszálló Szövetséget, az erény tökéletesí
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tésére." (9)
Hogy a hitet jó cselekedeteknek kell követni, hogy a hívőknek 

törekedni kell, jó, Istentől parancsolt cselekedeteket tenni, s óva
kodni kell a kiengesztelt Istent ismét megbántani és így a kegye
lemből kiesni, ezt a tübingeni teológusok is mondják és tanítják. 
(10) Hogy azonban a bűnbocsánat csak akkor elnyerhető, ha "az ember
nek jó cselekedetekben élő hite van", amint a pátriárka írta (11), 
—  ezt nem fogadhatták el. Mert ez azt jelentené, hogy a bűnbocsá
nat és üdvösség bizonyossága a saját fáradozásunktól és a jó csele
kedetektől függ. Ezért a pátriárkának igazi lutheri feleletet adtak:

"Aki azt véli, hogy cselekedeteink szükségesek a megigazu- 
láshoz és üdvösséghez, az aláásná a bűnbocsánatra és üdvös
ségre vonatkozó isteni ígéreteket. Ha ugyanis jótetteink 
szükségesek a megigazuláshoz, ki mondja meg, hogy elegendő- 
ek-e és mi és mennyi hiányzik még? Az isteni ígéreteknek 
világosnak és szilárdnak kell lenni, hogy a hit erre támasz
kodhasson. Kert ha az ígéret bizonyossága megrendül, a hit 
is elbukik. Ha azonban a hit elbukik, oda a megigazulás és 
az üdvösség is. Ezért mondja Pál: A megigazulásnak hitből 
kell jönnie, hogy kegyelemből legyen és az ígéret szilárd 
maradjon. (12)

E teológiai dialógus olvasásánál érezzük, mily különböző teoló
giai hagyományokban élnek a partnerek és milyen különbözőek az őket 
mozgató lelki problémák. A reformáció teológusait első renden a hit 
és Isten igazságának bizonyossága s ezzel együtt az üdvösség törhe
tetlen bizonyossága érdekelte. Mert csak a boldog, bizonyos és hálás 
hitből eredhet Szentlélek által az új élet Krisztusban, szeretetben 
és jő cselekedetekben. "Nemcsak hinni kell a kiengesztelésben, hanem 
az életben is buzgóságot mutatni. (13) Ki mondhatott volna ennek 
ellen a reformáció teológusai közül? Mert ebben az a szándék szólal 
meg, amit Luther is számos prédikációjában képvisel. Az evangélikus 
egyház teljes mértékben igazat adott az Ökumenikus Pátriárkának, 
mikor azt mondja: "A cselekedetekkel nem szabad dicsekedni,... ha
nem azokat meg kell tenni". (14) Következő megjegyzését azonban alig
ha fogadhatták el, amikor így folytatja: "Isteni (vagyis Isten ere
jével véghezvitt) cselekedetek nélkül nincs szabadulás". Itt kérdé
ses, vajon a dologban magában van-e. eltérés, vagy csak a megfogal
mazásban. A mi lutheri reformátor! egyházunkban is nem a hit és sze
retet felbonthatatlan egybetartozásáről van-e szó az üdvösség el
nyerésében?

4 .

Hit és szeretet, így hangsúlyozza ezt mindig újra Luther is, 
az egy keresztyén egzisztencia két oldala. Hit által a keresztyén 
ember közösségben él Istennel, részesül szeretetében és annak minden 
javaiban, főként a bűnbocsánatban. A hit Isten szeretetében való 
részesülés, aki könyörül minden gyermekén, nekik megbocsát és segít. 
A szeretet által viszont a keresztyén ember közösségben él minden 
felebarátjával, úgy, hogy részesíti őket azokban a javakban, amiket
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<5 maga hit által Istentől Jézus Krisztusban kapott: megbocsátás, 
irgalmasság, segítség. A keresztyén ember szeretete felebarátja iránt 
tevékeny, ajándékozd részvétel Isten szeretetében. A keresztyén em
ber hite Istenben éppúgy, mint szeretete felebarátja iránt, a közös
ségi viszony kifejeződése: a hit Istennek Krisztusban adott szere-
tetének elfogadása üdvösségre, s ennek a szeretetnek továboadása 
az embereknek.

Hogy a hitnek Istennel kapcsolatban elfogadd szerepe van, azt 
Luther nyomatékosan kifejtette "A keresztyén ember szabadságáról" 
szóld ismert iratában, 1520. Azt írja, hogy a hitnek nem emberekkel 
és emberi cselekdetekkel van dolga, hanem Istennel és Igéjével. A 
hit az Igén csüng, amit elfogad és felvesz. Mintegy bensőséges egye
sülés jön létre Isten Igéje és a hívő lélek között. "A lélek átveszi 
az Ige természetét, ahogy a vas is izzóvá válik a tűztől, amikor 
azzal egyesül". (15) Luther ebben az összefüggésben szól Krisztus 
és a hívő keresztyén "jegyességi egyesüléséről", arai a hit ajándéka 
úgy, hogy "Krisztus és a lélek egy testté lesznek" és "minden dolguk 
közös". (16) Isten Igéjét itt igazában szakramentális értelemben 
kell venni: mint kegyelmi ajándékot és eszközt, ami által a Szentlé
lek hat és Krisztusban teljes közösséget ad Istennel. E hitben való 
Krisztus-közösség határozza meg a felebaráti szeretet módját és mi
voltát. Nem egyszerűen az a szeretet ez, ami természettől fogva meg
van az emberben. Sokkal inkább e szeretetet csak a Krisztussal való 
közösség teremti meg. Mint keresztyének ez isteni szeretetben része
sülünk és azt adjuk tovább, amint Pál apostol is írja a Szentlélek 
gyümölcseiről a hívők életében: "A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, 
öröm, békesség, türelem, szívesség..."stb. (Gal 5,22) Isten szere
tete, mint hatalmas folyam felülről, Krisztus által a Szentlélek 
erejével árad bele a világba s az egyház közösségében, a keresztyé
nekben tör utat magának lefelé minden irányban az emberek között. 
Ahogyan Isten szeretetét hitben, érdemtelenül és méltatlanul kapjuk, 
úgy kell azt a felebarátnak is tekintet nélkül érdemességére tovább
adnunk. Az isteni szeretetet elfogadd hit és annak továbbadása szer
vesen és elválaszthatatlanul összetartoznak. Luther az isteni szere
tet kiáradásának ezt a képét, amely minket Krisztusban ér el s magá
val ragad a világban,az emberekhez vezető útján, előbb említett mű
vének végén így fejezte ki:

"...hogy (ti.) a keresztyén ember nem önmagában, hanem Krisz
tusban és felebarátjában él: Krisztusban a hit által, fele
barátjában a szeretet által. Hitében Istenhez száll felfelé, 
Tőle ismét szeretetében lefelé s közben mindig Istenben és 
az isteni szeretetben marad". (17)

5.

A fentiek alapján nyilvánvaló, hogy a reformátori felfogás szerint 
a Krisztus-hit nem emberi mű, teljesítmény, mégcsak nem is lelkiál
lapot. Luther szerint: "Isten munkája bennünk, amely megváltoztat
és újjászül". (18) Ebben az összefüggésben gyakran hivatkozott Jn 
6,29-re és 1,12-13-ra. H. J. Iwand Luther teológiájáról írt könyvé
ben így fogalmazott: " a hit azonos az új egzisztenciával". (19)



Luther az igazi hitet, amely elfogadja a megigazulást, bűnbocsána- 
tot és üdvösséget, így jellemzi: "az Krisztust teszi bennünk hatá
sossá halál, bűn és törvény ellen", s "Krisztust ragadja meg". (20) 
Így tkp. nem is mi. gyakoroljuk a szeretetet, hanem "Krisztus maga 
cselekszi mindezt bennünk". (21)

Ezek merész mondatok. Azt fejezik ki, amit Luther és a többi 
reformátorok gondoltak és megtpasztaltak, hogy ti. a hit által Krisztus 
lakozik a hívőkben. E közben többek között Pálra is hivatkoztak (Ef 
3,17; Gal 2,20). Luther e titokzatos csodát, hogy a hit Krisztus 
jelenlétét ajándékozza, így foglalja össze: "In ipsa fide Christus
adest". S néha, 2Pt 1,4 és Zsolt 82,6 alapján azt mondja, hogy a 
hit által isteni természet részesei leszünk, sőt Isten gyermekei 
"istenek". (22) Amit Luther mindenképpen ki akar fejezni, az, hogy 
a hit Krisztus-közössége által a keresztyének léte és cselekvése 
Krisztus-szerű lehet. E keresztyén létet és cselekvést persze senki 
nem valósíthatja meg saját akaratából és erejéből. Egyáltalán nem 
emberi mű ez, hanem megtörténik az emberrel. Luther szerint ezt mint
egy "el kell szenvednünk". Ahogy a természetes születés sem az ember 
érdeme és műve, hanem mások akaratából és cselekvésével történik, 
úgy az újjászületés is, az új élet Istenből Krisztusban. Luther ki
fejezetten állítja, hogy a hit által való megigazulás valójában egy 
ilyen "új életre való születés", (23) és a keresztyén ember igaz 
volta "passzív", amit csak el kell fogadnunk. Mi senmit sem tehetünk, 
hanem elfogadjuk azt, amit Isten munkál bennünk. (24)

A bűnös megigazulása hit által, a Krisztussal való közösségben 
azonban nem merül ki Isten egyetlen tettében, hanem átmegy Isten 
szüntelen munkálkodásába a megigazult ember életében. Növekedés és 
fejlődés ez, ami a Szentlélek általi újjászületésben kezdődik és 
az egész életben tart. "Mert Krisztus mindig újra megképződik bennünk 
s mi az Ő képére formáltatunk, amig csak élünk". (25) A megigazulás 
tehát egyfelől isteni cselekvés az emberrel, másfelől élethosszig
lani folyamat: "mert ha az ember megigazul, ezt úgy értjük: még nem 
igaz, hanem útban van az igaz-volt felé". (26)

Bár szokatlan, de semmiképp nem túl merész, ha a finn evangélikus 
egyház és az orosz orthodox egyház IV. teológai beszélgetésének, 
1977. Kievben, összefoglalása kapcsolatot talált a reformátor! megi
gazulás teológiai értelmezése és az orthodox egyháznak az ember "meg- 
istenülése" értelmében felfogott isteni megmentő cselekvése között. 
Ezt olvassuk:

"Ha a keresztyén ember megigazíttatott, új útra lép, amely 
a megistenüléshez vezet. Az egyház ezen a szentségben való 
növekedés és Istenhez közeledés folyamatát érti (2Kor 3,18).
A megistenülés a Szentlélek által mély és igaz hitben tör
ténik reménységgel és szeretettől áthatva (1Kor 13,13)." (27)

Evangélikus egyházban kétségkívül szokatlan a hit által Krisztus
ért megigazított ember "megistenüléséről" beszélni. Ám emlékezzünk 
arra, hogy énekeskönyvünkben találunk ebbe az irányba mutató gondola
tokat. így Luther karácsonyi énekének utolsó strófájában is: "Zuletzt 
müsst ihr doch habén recht, ihr seid nun worden Gottes Geschlecht"; 
és Nicolaus Hermann karácsonyi énekének 4. strófájában: "Er wechselt 
mit uns wunderlich: Fleisch und Blut ninmt er an und gibt uns in 
seins Vaters Reich die klare Gottheit dran". (A magyar fordítások



ezt nem adják vissza. A ford. megj.)

6 .

Térjünk még egyszer vissza a szeretetre a keresztyén ember életé
ben, mint Isten szeretetére, amit hitben kapunk és az életben adjuk 
tovább. Krisztus nem azért vállal velünk közösséget, hogy úgy marad
junk, amint vagyunk. Nem azért lakozik hit által bennünk, hogy tét
lenek legyünk. A hit által a szentségek által beleplántál testébe, 
az egyházba, tagjaivá tesz, hogy Érte, Vele és általa munkálkodjunk. 
A Krisztussal való közösség arra késztet, hogy elfogadjuk az üdvös
séget és gyümölcsöt teremjünk. Ezt a szőlőtőkéről való hasonlat vilá
gosan kifejezi (Jn 15,51). Krisztus tanítványaivá és követőivé tesz, 
hogy részt vegyünk küldetésében, az emberek megmentésére a világban 
(Nj 17,18; 20,21). Ennek egész életünkben tükröződnie kell.

A már többször említett iratában "A keresztyén ember szabadsá
gáról", Luther kifejti, hogy a keresztyén ember Krisztus nevében
és példájára a felebarát szolgája és segítője kell legyen: "Úgy cse
lekszik velünk, mint Isten ővele Krisztusban cselekedetett." (26  
Sőt: váljék Krisztussá a felebarát számára, ahogy ezt Krisztus vele 
tette. (29) Ezzel persze Luther nem akarta azt mondani, hogy az Úr 
Krisztust pótolja vagy helyettesítse, hanem azt, hogy váljék az is
teni szeretet hordozójává és hozójává felebarátja számára. Mindig 
újra használja Isten folyamként kiáradó szeretetének és irgalmas 
jóságának a képét, amely Istentől Krisztus által a keresztyéneken 
keresztül jut el az emberekhez:

"Lásd, így kell Isten javainak egyiktől a másikhoz áradni 
s közös tulajdonná lenni, hogy mindenki törődjön felebarát
jával, mintha csak magáról volna szó. Krisztustól áradnak 
hozzánk; mert Ő életében felvállalt minket, mintha olyan
volna mint mi. Tőlünk kell továbbáradniuk azokhoz, akiknek 
erre szükségük van. Sőt hitemet és igazvoltomat is feleba
rátomért Isten elé kell hoznom, hogy bűneit elfedezzem s
azokat magamra vennem, mintha az enyémek lennének, amint 
Krisztus is tette ezt velünk. Lém, ilyen a szeretet, ha iga
zi". (30)

Luther ebben az eszmélkedésében s ebben az összefüggésben a jó 
cselekedetek új értelmezésére jut. Azt mondja: "Ha egy cselekedet
nem szolgál a másik embernek... nem is igazi, keresztyén jó cseleke
det". (31) A jó cselekedet tehát nem olyasmi, ami nekem szerez jót 
és üdvösséget, hanem a másik javát és üdvét szolgálja. Olyan cselek
vés ez, ami krisztusszerű, Aki nem azért jött, hogy Neki szolgál
janak, hanem, hogy Ő szolgáljon és életét adja váltságul sokakért 
(Mk 10,45). A keresztyén ember sokat emlegetett szabadsága tehát 
abban van, hogy felszabadult a saját üdvéért való gondoskodástól, 
mivel hitében máris megigazult s elnyerte a krisztusközösséget. Most 
már egészen a felebarát szolgálatának szentelheti magát. Jó cselekede
tekre nem azért van tehát szükség, hogy kiérdemeljék az üdvösséget, 
hanem hogy a felebarátnak testi-leki szükségében javára váljanak.
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7.

A hit ás szeretet tehát összetartoznak, el nem választhatók, 
ha a hit eleven és a szeretet igazi akar lenni. A páli formula, a 
"szeretetben tevékeny hit -ről, ezt az összetartozást a keresztyének 
életében félreérthetetlenül és világosan kifejezésre juttatja. Hit 
és szeretet az egy krisztuskapcsolatnak két elválaszthatatlan oldala. 
A Krisztussal való közösségben a hit, mint Isten szeretetének elfoga
dása és a szeretet, mint Isten szeretetének továbbadása oly szerve
sen összetartoznak, hogy Luther így fogalmazhat: "Íme, ez az igazi 
hit, amely az embert Isten előtt megigazítja, ez a keresztyén igaz
volt, amely felülről elfogad és lent érvényesül". (32) Ennek megfe
lelően figyelmeztette a wittenbergi gyülekezetét már említett egyik 
Invocavit prédikációjában 1522-ben: "Isten minden ajándékát el akar
játok fogadni a szentségben s nem akarjátok azokat a szeretetben 
továbbadni". (33)

Megpróbálom a fentieket összefoglalni:

Először: A Krisztusban való hit s az egyedül ebből való megiga- 
zulás nélkül a szeretet nem igazi. Mindig újra a saját hasznát ke
resné s az emberek előtt érdemeket és elismerést szerezni kívánna. 
Kém Isten Krisztusban nyújtott szeretete lenne, amit hitben elfogadunk 
és szeretetben továbbadunk.

Másodszor: Szeretet nélkül azonban a hit sem igazi és nem marad
hat eleven. Melanchthon, Luther tanítványa, barátja és követője he
lyesen mondotta: "Kihal a hit, ha nem gyakoroltatik". (34) Ha a hívő 
nem lesz tevékeny a szeretetben és nem adja tovább felebarátainak, 
amit maga is úgy kapott Istentől, megtagadja a krisztusközösséget, 
amelyben áll és amelyben az üdvösséget kellene megkapnia. A szeretet 
nélküli hittel a keresztyén ember önmagának árt, mert kiesik a ke
gyelem állapotából s elvész.

Ez az az intelem, amit Máté evangéliumában gyakran hallhatunk. 
Az adós szolga, akinek roppant tartozását elengedték, felebarátjának 
azonban nem tud megbocsátani, elveszi —  nyilván végleg —  a kegyel
met (Mt 18,23-35). A szolga, aki tálentumát elásta, ahelyet, hogy 
vele a világban Urának gazdálkodott volna, ítélet alá esik (Mt 25,14—30). 
Aki elmulasztotta az irgalmasság cselekedeteit a legkisebbek iránt, 
örökre elkárhozik (Mt 25,31-46). Figyelemreméltó mindezekben, hogy 
az üdvösség elvesztésének oka nem a gonosz cselekedetek, hanem a jónak, 
a szenvedő embertárs iránti irgalmasságnak és szeretetnek az elmulasz
tása. A hit, amely nem tevékeny a szeretetben, nem juttathat üdvös
ségre. Ennyiben igazat adhat az evangélikus egyház és teológia II. 
Jeremiás ökumenikus pátriárka szavainak, amikor a tübingeni evangé
likus teológusokkal folytatott levélváltásában azt mondja: "A cse
lekedetekkel nem szabad dicsekedni, hanem azokat tenni kell. Isteni 
cselekdetek nélkül nem üdvözülhetünk" (35), és: "minden cselekede
tünket adjuk át Istennek és minden cselekedetünket tekintsük az övé
nek". (36)
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Melyek ezek az "isteni" (vagyis Isten erejével végrehajtott) 
cselekedetek, amelyek nélkül nem üdvözölhetünk? Nem Isten szereteté- 
nek cselekedetei-e ezek a keresztyének életében, amelyek a krisztus- 
közösségből származnak, és a Szentlélek erejével mennek végbe? Nem 
az az élet-e ez, amely krisztusszerű vonásokat hordoz, amely örömmel 
és a hit önzetlenségével fordul a másik emberhez, Krisztust követve, 
felvéve azok ügyét elesettségiikben és ínségükben? Valóban a szere- 
tetben munkálkodó hit tetteiről van szó: a szeretető, amely a hitből 
jön, attól meghatározott s annak ad alakot az emberi életben, éppen 
a szolgáló krisztusi szeretet alakját. így értette ezt J. Calvin 
is, amikor azt mondotta, egy a célja Isten minden egyes gyermekének, 
hogy Krisztus alakjára formáltassanak, Aki példaképünkké lett, hogy 
Ö ábrázoltassék ki életünkben. (37)

Már az ÚT apostoli irataiban is jelentkezett az aggodalom, hogy 
ezek az "isteni cselekedetek", ez a krisztusszerűség a hívők életében 
rövidséget szenved, vagy egészen el is marad: "Az a parancsolatunk
is van Tőle, hogy aki Istent szereti, szeresse testvérét is" (1Jn 
4,21), és  "Szabadságra hívattatok el! Csakhogy a szabadság ne legyen 
alkalom a testnek a bűnre, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak" 
(Gal 5,13). A keresztyén szabadságban, amit az evangélium hirdet 
és amiben a hit részesít, mindig arról is van szó, hogy szabadok 
vagyunk a krisztusszerfi életre a felebarát szolgálatában. Valahol 
ezt írta Luther: Amivel nem szolgálunk, az ragadomány. Amit Isten
től kaptunk javakban és ajándékokban hitünkben és életünkben, az 
nem egyszerűen a miénk, hanem tovább kell adjuk, szétosszuk a szere
tet szellemében állítva a felebarát szolgálatába.

Hasonlóan mondotta ezt egy prédikációjában a gazdagról és Lázár
ról (Lk 16,19-31) J. Chrysostomos is: a gazdag bűne nem az volt, hogy 
elvett volna valamit a szegénytől, hanem az, hogy semmit se adott 
neki a magáéból. "Az is ragadomány, ha valaki vagyonából másokat 
nem részeltet", mert "királyi javak ezek", ti. Istenéi, melyek nem 
tőlünk valók s így nem is a mieink, "akárhogyan kerültek is a birto
kunkba". (38) Arról van tehát szó, hogy továbbadjuk és megosszuk 
másokkal, amit mi Istentől kaptunk, anyagiakat és lelkieket. Az adás 
és megbocsátás, ajándékozás és odaadás "isteni cselekdeteinek" a 
keresztyén életében mindinkább nyilvánvalókká kellene lenni: hit
által, amely a szeretetben tevékeny.

Nem kétséges, hogy a hit és szeretet a keresztyén életben szer
vesen összetartoznak. A "sola fide"-je a megigazulástannak ennek 
nem mond ellent és nem mentesíthet a felelősség alól, amely Jézus 
Krisztus egyházát terheli és a szeretet cselekedetei dolgában, amiről 
az utolsó ítéletben számot kell adnunk.
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Igehirdető műhelyéből

Böjt 6. vasárnapja (virágvasárnap) 
Zsid. 2,5-9

Angyalok
Virágvasárnapi perikópánk folytatása a levél 1. fejezetének, 

amelyben a szerző azt bizonyítja, hogy Jézus nemcsak Mózes és a prófé
ták, hanem az angyalok fölött is áll. Az a tény, hogy ezt ennyire hang
súlyozni kell, azt sejteti, hogy az olvasók számára mindez nem volt 
ilyen természetes. Feletételezhetjük, hogy a gondolatmenetnek polemikus 
éle van: olyan tanítás ellen irányul, amelyik túlhangsúlyozza az angya
lok szerepét. Kol 2, 18-ban Pál is keményen beszél ez ellen: "Ne vegye 
el tőletek a versenydíjat az, aki alázatoskodásban és angyalok iránti 
tiszteletben tetszeleg, látomásaival foglalkozik, saját bölcsességétől 
ok nélkül felfuvalkodik, de nem ragaszkodik a Főhöz..." Arról nem 
tudunk bizonyosat, hogy erre az angyalkultuszra a görög filozóiai 
idealizmus vagy éppen a keleti misztériumvallások gyakorlata hatott. 
Gnosztikus befolyás vagy a késői zsidó apokaliptika lecsapódása egyaránt 
elképzelhető.

A szerző válasza: Jézus - Isten egyszülött és örök Fiaként - azért 
áll a mennyei világ és az angyalok fölött, mert utóbbiak csak teremt
mények . Az angyalok Isten szavának közvetítői csupán, Jézus viszont 
személyesen az üdvösség hozója. Jézus és az angyalok minőségi különb
ségét fejezi ki 1, 14 szóhasználata is, amely az angyalokról csupán 
mint "szolgáló lelkek"-ről beszél.

A Bibliában gyakran szerepelnek angyalok: nevük nem természetüket, 
hanem szerepüket jelzi. Vallástörténetileg a keleti mitológiák hatása 
érvényesülhet abban, hogy Isten olyan uralkodóként mutatkozik, akinek 
jelenetős udvartartása van - lsd. például Jób könyvének elejét.
Ezek között szerepelnek a trónust tartó kerúbok, akik egyúttal Isten 
kocsiját is húzzák vagy szárnyként szolgálnak, továbbá az isteni 
birodalom bejáratát őrzik esetleges profán betolakodókkal szemben. 
Az Ószövetség megkülönbözteti továbbá az örömhírt hozó angyalokat 
a bajthozó (Zsolt 78, 49) és öldöklő (2Móz 12, 23; 2Sám 24, 16; 2Kir 
19, 35) angyaloktól.

Az Újszövetség is valóságos lényként vall az angyalokról, de szere
püket nem hangsúlyozza túl, s főleg nem megy bele különböző velük 
kapcsolatos spekulációkba. Mindenesetre kiemelkedő Jézusnak az angya
lokkal való bensőséges viszonya: Mt 4, 11; Lk 22, 43. Gyakran szere
pelnek angyalok az Emberfia eljövendő dicsőségével kapcsolatban 
is: pl. Mt 25, 31.

Alapigénk azért is izgalmas, mert benne az angyalok fölött uralkodó, 
megszokott Bnberfia-képpel szemben egy olyannal^találjuk szembe magun
kat, amelyben Krisztus - igaz, csak "brahü", kis "ideig - az angyalok alá
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rendeli magát. Ezen a ponton pedig jól megragadható böjt 6. vasárnap
jának jellege, melyet Agendánk így határoz meg: Alázatos király.

A betét-zsoltár

Az írásmagyarázattal zsúfolt prédikáció - amely maga a Zsidókhoz 
írt levél - legelején Jézus mint Istenfia szerepel. Perikópánkban 
ez a kép úgy gazdagodik, hogy a szerző mint Bnberfiát mutatja őt 
be. Ennek érdekében idézi a 8. zsoltárt, egyértelműen a Septuaginta 
alapján, hiszen 8,6 eredeti szövegében még az szerepel, hogy "kevés
sel tetted őt kisebbé Istennél" - amit aztán a LXX cserél angyalokra. 
Tipikus messiási zsoltármagyarázattal állunk szemben: a szerző szerint 
Jézus a megjövendölt Emberfia, ő az ember, akiről itt szó van. Rm 
5, 14 kifejezésével ő a második Ádám, akiben helyreáll a bűnesetben 
megromlott istenképüség.

A zsoltárt bevezető "valahol valaki így tett bizonyságot" formula 
hellenista hatást mutat: a szóhasználat - Otto Michels és mások szerint - 
Philora jellemző. A pontos igemegjelölés azért nem szükséges, mert 
az írásnak önmagában tekintélye van; az ember, aki azt leírta, rejtve 
maradhat. A levél messiási zsoltármagyarázata hasonlít ahhoz a módszer
hez, amit pl. Pál gyakorol Zsolt 110, 1-gyel kapcsolatban 1Kor 15, 
25-ben.

Kenózis-krisztológia

A 7. vers paradoxona - amelyet a 9. vers megismétel -, hogy ti. 
"az Emberfia kisebbé lett az angyaloknál", a Filippi-levél kenózis- 
krisztológiájának felel meg. (Abban a Krisztus-himnuszban nem kisebbé 
válásról, hanem Jézus önmaga megüresítéséről van szó.) Jézus - rövid 
időre, a földi létforma vállalásával - kisebbé lett az angyaloknál, 
vagyis elfogadta, hogy tér és idő keresztjére legyen feszítve, megis
merte az éhséget, szomjúságot, fáradtságot, fájdalmat, szomorúságot, 
kísértést, szenvedést, az Istentől való elhagyatottságot - s végül 
a halált is.

Jézus, mint szenvedő Emberfia azt a paradoxont testesíti meg, 
hogy neki világuralma van, de az még nem látható. Ez persze kihat 
a mai gyülekezet feszültségére is, amely a már nem és a még nem pré
sében, Jézus lealacsonyodása és felemeltetése közötti feszültlségben 
él. Krisztus mai követői azonban éppen ebből a példából okulhatnak: 
a megdicsőülésre csak a szenvedésen át, életre csak a halálon át 
vezet az út.

Ezzel pedig visszakanyarodtunk a zsoltár eredeti jelentéséhez, 
amely még nem az Emberfia-messiásról, hanem az emberről szól, vagyis 
amely nem krisztológiát, hanem antropológiát nyújt.

Az alábbi igehirdetés-vázlatban ennek megfelelően érvényesül az 
antropológiai és a krisztológiai elem.

Vázlatos igehirdetés

A 8. zsoltár szállóigévé lett kérdése: "Micsoda az ember?" Nemcsak 
a zsoltáríró, hanem a levél szerzője is dadogva kérdezi ezt. Az
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ámulat mögött azonban ott húzódik a szomorúság is: "hová lett az
az ember, amelyikre te így gondolsz?", "mivé is lett az ember?",

I. AZ ELVESZETT EMBER

Korunk embertelenné vált. Ügyintézés során a személytelen bürokrá
ciával talál.iuk szemben magunkat; szülő gyermekével, fér.i a feleségével 
bánik durván: a zsúfolt autóbuszon vagy éDDen a futballmeccsen agresz- 
szív indulataink szakadnak fel. A gyerekjátékok .iő része is az agresz- 
sziót erősíti, nem beszélve a magukat önvédelminek nevező, valójában 
oly kíméletlen álsoortokról. A heavy metál zene és annak egész köríté
se az alantas ösztönökre épít. Hová lett az ember?!

Korunk embertelenné vált. Jn 5 értelmében is: hány, de hány rászo
rulónak nincs embere, aki beemelné őt - nem a Bethesda tavába, hanem 
csak a fürdőkádba? Hány és hány kisnyugdíjasnak nincs embere, aki 
bekopogtatna hozzá egy éthordóval, egy újsággal, vagy csak néhány 
közvetlen szóval! Hány és hány kócoslelkű kamasznak nincs embere, 
akivel testének és lelkének titokzatos problémáit megbeszélhetné?!

Önző kapcsolatainkból, elüzletiesedő világunkból, normákká merevedő 
gyülekezeti életünkből elveszett az ember. Micsoda az ember? Vörösmarty 
az Előszó-ban félig Istennek, félig állatnak nevezi, akire tekintve 
az Isten is beleborzad teremtménye látványába. Sartre Zárt tárgyalás 
című drámáját ezzel a lesújtó mondattal fejezi be: "A pokol: a másik 
ember;" Pilinszky a passióra utalva ezt a mélyértelmű kérdést teszi 
föl: "Qnber öl állatot, vagy állat embert?" (Vesztőhely télen).

Micsoda az ember? A Golgota óta és Auschwitz óta és Fecsk óta 
és Vietnam óta és Afganisztán óta ezt a kérdést már ner tehetjük 
fel a zsoltáríró ámulatával. Hanem pirulva, szégyenkezve kell ezt 
kérdeznünk. Megvallva: az ember elveszett.

II. AZ ELVESZETT KRISZTUS

Ezt az elveszettséget Jézus is átélte. "Ember öl állatot, vagy 
állat embert?", Ő, aki Emberfiaként hatalmasabb minden mennyei és 
földi lénynél, aki az angyaloknál is magasabban létezett, egyszercsak 
nagyon mélyre ereszkedett. Nemcsak elvegyült a tömegben, mint egy 
álruhás királyfi, hanem a szegénységet és a megalázottságot valóságosan 
vállalta, fhezett és szomjazott, elfáradt és gyötrődött, szenvedett 
és átélte még az Istentől való elhagyatottságot is. Vállalta az elve- 
szettséget, a mélységet, Ő, akinek minden a lába alá lenne vetve, aki 
dicsőséggel és méltósággal lenne megkoronázva, üresen és kisemmizetten 
halt meg a kereszten. Efelé a kereszt felé indul el most, virágvasámap, 
Jeruzsálem kapuján át.

III. A MEGTALÁLT KRISZTUS

Jézus mindenkiért megízlelte a halált. "Micsoda az ember?" - erre 
a kérdésre akaratlanul is Pilátus válaszolt, rámutatva egy emberi 
roncsra: Ecce homo! De aztán a nagypénteki sötétség nyomán végképp 
elveszett szem elől ez az ember. Három napig rejtve maradt, de aztán 
rábukkantak. Az üres sír közelében, húsvét közelében ma is rátalálha
tunk. Lehet, hogy a kertésznek nézzük, lehet, hogy megrettenünk 
még a gondolattól is, de ő így szól: "Bízzatok! Én vagyok. Ne féljetek!"

Krisztus megtalálásához talán hosszú, kanyargós út vezet. Comenius 
A világ útvesztője és a szív paradicsoma című könyvében a Vándor
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Krisztust kereső küzdelmes bolyongását írja le. Az utat sok megszemélye
sített fogalom állja el: Bódulat, Bölcsesség, Kéjvágy, Zsarnokság, 
stb., de végülis eljut céljához: ahhoz, akinek "arca felettébb ragyo
gott, de azért nem kápráztatta el az emberi szemet; nem is keltett 
rémületet, hanem oly kedvesség sugárzott róla, melyhez foghatót sehol 
a világban nem tapasztaltam. S akkor szerető nyájassággal, nagy jóaka
rattal először is ezeket az igen-igen kedves szavakat intézte hozzám: 
Köszöntelek, fiam, és kedves testvérem!"

Krisztus megtalálható az igében, a szentségben, a templom csendjében, 
a megbocsátás és irgalmasság lelkületében - és megtalálható önmagadban. 
Weöres Sándor egysoros verse: "Isten rajtad: Végtelen könny. Isten 
benned: Végtelen mosoly".

Micsoda az ember? Isten végső válasza - nemcsak erre a kérdésre, 
hanem a világ megannyi nyomorúságára és az egyház kínjaira is: Jézus 
Krisztus.

IV. A MEGTALÁLT EMBER

Aki Krisztust megtalálja: az emberre is rátalál. A felebarátra 
ás önmagára. Comenius idézett művében Krisztus ezekkel a szavakkal 
fordul a Vándorhoz: "Néztem, fiam, hogyan tévelyegsz, de nem akartam 
már tovább nézni, elvezettelek magamhoz, bevezetvén téged tenmagadba." 
agy jutunk el a szív paradicsomához, az ember megtalálásához. Az 
ember nem félig isten, félig állat, nem is pokol; nem szám és nem 
akta, nem egy eset, nem karton, nem személyi szám, nem gép és nem 
robot, nem ördög és nem angyal - hanem Isten képmása.

Jézus Krisztus: Isten végső válasza. Ezért: Térdre, ember! Ne 
védekezz tovább! Ne bújócskázz Istennel, ne dugd a homokba fejed, 
öntsd ki szíved annak, aki ismer téged, Ragaszkodj hozzá, sose veszítsd 
szem elől. őhozzá igazodj, ő a te reménységed. Elveszett emberségedet 
csak Benne nyerheted vissza.

Fabiny Tamás

Nagypéntek 
Zsid. 10,11 18

Jézus halála nélkül nem alakulhatott volna ki a keresztyén igehirde
tés, hit és reménység, következésképpen nem alakulhatott volna ki Isten 
igéjének genuin keresztyén (christianosz!) értelmezése. Jézus halálának 
döntő jelentősége van abban, hogy hogyan viszonyul a hívő ember az élet- 
nez és a halálhoz. Jézus halála Pál és a többiek számára üdvtörténeti 
esemény. Az egzegetikai kutatások szerint nagyon valószínű, hogy a Jézus 
halálát üdvtörténeti eseménynek felfogó ÚT-i kijelentések a kereszthalál 
után keletkeztek és feltételezik a Feltámasztottba vetett hitet. Jézus 
halálának a fontosságát a tübingeni Jüngel professzor is hasonlóképpen 
fogalmazza meg, mint sokan mások is.
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Feltámasztás nélkül pusztán egy megrázó tragédia lenne a nagypén
teki eset, ami persze képes lenne művészi impulzusokat adni. Húsvét 
nagypéntek nélkül az igazi mélységét vesztené el. A kettő együtt igazán 
drámai. Kettős jelentőségét hangsúlyozhatjuk nagypénteknek: 1. egzisz
tenciális és 2. teológiád.

I. Egzisztenciális jelentősége az, hogy Jézus még ebben is sorskö
zösséget vállalt velünk, szenvedésnek, betegségnek, magánynak, halálnak 
kiszolgáltatott emberekkel. Ezekben a relációkban érezzük a legtehetet
lenebbeknek, a legkiszolgáltatottabbaknak magunkat, hiszen előbb vagy 
utóbb győzni látszanak felettünk ezek a sorserők. Jézus Krisztus ke
resztje azt jelenti, hogy van valaki, aki ezek között sem hagy magunkra. 
Az az embertársunk, aki ugyanolyan kiszolgáltatott mindezeknek, mint mi, 
s aki ugyanúgy meghal, mint mi, nem tud segíteni, mert nem ismeri az 
utat. Jézus azért lehet a mi igazi segítségünk, mert előttünk megjárta a 
nehéz és minden tekintetben fájdalmas utat, vagyis a meghalás útját és 
a halálos út végére érve visszatért (feltámadott). Tehát ismeri az utat: 
hegyi vezető és idegenvezető csak az lehet, aki már ismeri az utat, aki 
át tud segíteni a nehézségeken. A halál hegyén és szakadékán csak az ké
pes átvezetni bennünket, aki-előttünk már végigment azon az úton és pon
tosan tudja, hogy milyen veszély fenyeget minket. Ember hiába járt előt
tünk ezen az úton, nem lehet vezető, mert nem térhetett vissza senki. Az 
egyetlen Jézus, aki végigment az úton, hogy utat ismerő Vezetőnk legyen 
(v.ö. Jn 1d,4kk). Ezért is hirdetjük Jézust, kereszthalálát, szenvedését 
—  a "minden testnek útjára" indulóknak itt a vezetőjük. Nincs olyan em
ber, aki valamiképpen ne ismerné meg a szenvedés rázós útját, aki ne 
találkozna a meghalással és a halállal, még abban az esetben is igaz ez, 
ha valaki pl. baleset következtében pillanatok alatt meghal; szükség van 
ekkor is a Vezetőre, mert a meghalás folyamatában a mi, evilági kronoló
giánk mit sem ér, hiszen közismert, hogy a halál közelében akár az egész 
életet átélheti valaki egyetlen szempillantás alatt. Jézus halálának eg
zisztenciális jelentősége a számunkra —  s ezért hirdetjük mások számára 
is — , hogy végigment a szenvedés és a halál nagyon is emberi útján, te
hát tapasztalt vezető, és ráadásul nem is Idegen, mert Testvérünk. Jézus 
a mi erős Bátyánk!

2. Jézus halálának második jelentősége teológiai, azaz üdvtörténeti 
jelentősége van, és ennek a súlyát, tartalmát, mélységét kívánja a levél 
szerzője megfogalmazni a maga ÓT-i kép- és szókincsével. Az egész kon
cepció mögött izzó lelkipásztori szeretet, tapintat és figyelem húzódik 
meg. A szerző tisztában van vele, hogy kik a címzettéi: félelmek és két
ségek között vergődő zsidók! Olyanok, akik ÓT-i képek, fogalmak, szoká
sok, rendelkezések segítségével értelmezik életüket, halálukat, vallásu
kat, világukat, azaz önmagukat. A levél szerzője tökéletesen ismeri az 
ÓT-i gondolatvilágot és most ennek segítségével fogalmazza meg Jézus ha
lálának tartalmát. Az ÓT-t transzparensként alkalmazó szerző ennek se
gítségével mitatja meg a minőségi ugrást, különbséget: az ismétlődő ál
dozatokat mindörökre leváltja az egyetlen tökéletes és igaz áldozat.

Vegyük sorra a verseket, hogy tudatosítsuk az igehirdetés számára 
a lehetséges építő elemeket:

II. vers: minden (pasz) pap —  vagyis hatalmas emberi erőfeszítés
ről van szó, amit még az is fokoz, hogy "sokszor" mutatják be "ugyan
azt". 2Móz 29,38-39-ből tudjuk, hogy egyetlen nap sem kezdődhetet áldo
zat nélkül és nem is végződhetett nélküle. Ebből a versből világosan ki
tűnik mindennek az erőtelensége: a legkoncentráltabb emberi erőfeszítés 
sem éri el a kívánt célt.
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12. vers: az előző hátterén mutatja fel az "ő... egyetlen" áldoza
tát, aminek természetesen nem az a lényege, hogy valaki feláldozta ön
magát —  esetleg egy jeruzsálemi főpap hiába jutott volna az önfeláldo
zás gondolatára — , hanem az, hogy éppen Jézus Krisztus, azaz Isten Fia 
tette ezt meg. Az előző versből megtudjuk, hogy a papok szüntelenül áll
nak, viszont Jézus "örökre az Isten jobbjára ült". Az "áll" és az "ül" 
szavak között döntő minőségi különbség van a helyet foglaló Jézus javá
ra. A papok, távol állnak egy földi oltár mellett. Ezzel szemben Jézus 
Isten jobbján, azaz Vele van. Ez azt is jelenti, hogy Isten igazolta Jé
zust, igazolta szenvedését és halálát. Tényleg ez volt Isten terve. Jé
zus tényleg azt hajtotta végre. Ezért nem pusztán csak mártir. Ha valaki 
egy eszméért áldozza önmagát, tisztelettel mártírnak tekintjük, de Jézus 
Isten akaratát cselekedte értünk! Isten azzal is igazolja Jézust, hogy 
jobbjára ülteti, azaz Jézus részesül a hatalomban, uralomban és erőben.

13. vers: itt láthatjuk a várakozó Jézust, azaz nemcsak a gyüleke
zet várja, hogy Ura visszatérjen, de maga a megdicsőült tfr is arra vár, 
hogy majd gyülekezete vele egyesül Isten dicsőségében. S akkor majd tö
röljük a mennyei szótárból a szót, hogy "ellenség".

14. vers: üzenete, hogy az "egyetlen áldozat" hatása az, hogy 
"örökre tökéletessé tette a megszentelteket". Perfektumban fogalmaz a 
szerző (teteleióken), mert ennyire biztos ennek az áldozatnak a hatásá
ban és erejében. Itt a hangsúly természetesen Krisztus áldozatán van és 
nem a mi tökéletességünkön, és az örök jövendőben való bekövetkezésről 
és nem a nyomorúságos jelenről, a bűnöktől éktelenített jelenről, vi
szont totális bizonyosságot akar sugalmazni a szerző a Krisztusban hí
vők számára.

15. vers: a Szentlélek bizonyságtétele az' ÓT összefüggésében azt 
(is) jelenti, hogy nem az ÓT önkényes értelmezéséről van szó, amikor 
ott Krisztus előre meghirdetését találjuk, hanem Isten rendelkezéseiről, 
elrendeléseiről, amiről Isten Lelke (azaz őmaga!) szól.

16. vers: szervesen folytatja az előzőt, vagyis a Szentlélek már 
az ÓT-ben megmutatta az ÚT jövendő dicsőségét és minden előnyét a régi
hez képest, amit Jer 31,33 idézése illusztrál, ahol a téma a "szívbe 
írt törvény", valamint az "elmébe írt" törvény. Azaz az ember impregnált 
lesz Isten rendjétől, belülről, belső késztetés alapján cselekesszük 
azt. Kényszeredett szeretet helyett belülről és őszintén tudunk majd 
szeretni, és ez egyben az újjáteremtést is jelenti.

17. vers: Isten Ígérete, hogy "bűneinkről és gonoszságainkról" nem 
emlékezik meg többé, azaz nem hánytorgatja fel, nem kell azokért ismé
telten áldozatokat bemutatni, felesleges mindenféle önbüntetés, vezeklés 
azok számára, akik Krisztus áldozatának a titkát még mélyebben felfogjuk 
és átéljük.

A 18. vers zárja le a textusunkat, hangsúlyozva, hogy ez az "egy
szeri áldozat" mindent elintézett a számunkra Isten színe előtt.

Nagypénteki elmélkedésünk témája lehet:
1. Jézus áldozatának néhány krisztológiai vonása: lemondott isteni di
csőségéről (Fii 2,6); ebben a világban öltött testet (Zsid 10,5); teljes 
engedelmesség Isten iránt (Zsid 10,7.9); a megváltás lényege (Mk 10,45); 
a negatív erők legyőzése (1Jn 3,8); az összes ÓT-i áldozat befejeződése 
őbenne (Zsid 10,12 —  2Kor 5,21 —  1Pt 2,24). Természetesen lehet még 
más vonásokat is felsorolni és megmutatni annak érdekében, hogy a gyüle
kezet minél inkább képes legyen "értékelni" Jézus tettét. Az itt felso
rolt igehelyek is tetszés szerint leválthatók más igehelyekkel.
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2. Jézus áldozatának néhány szóteriológiai vonása: bűnbocsánatot kapva 
megtisztítja a lelkiismeretünket (Zsid 9,1^); megszabadít a bűntudattól 
(Zsid 10,2) és így képessé tesz Isten szolgálatára és így lehet életünk 
"élő áldozattá" (Rm 12,1-12); az örök jövendő örök öröksége is témánk 
éppen a megváltás következtében (9,15).

Végezetül egzisztenciális témáinkról:
Jézus áldozata szembesít minket azzal, hogy az emberi élethez is 

hozzátartozik —  valamilyen szinten —  az áldozat. Mindennapi élet nem 
lehetséges áldozat-hozatal nélkül.

Jézus engedelmessége az Atya iránt szembesít bennünket azzal a kér
déssel, hogy mennyire vagyunk mi engedelmesek és kinek!? Holt betűknek 
vagy az élő Istennek vagyunk-e engedelmesek? Milyen a mi engedelmessé
günk?

Gondolkodnunk kell a szabadság minőségéről is, valamint lelkiisme
reti kérdésekről, a hamis és igazi bűntudatról és bűnbánatról.

De újra és újra szembesülnünk kell a szolgálatunk kérdésével! Szol- 
gálat-e az, amit végzünk, vagy csak ledolgozzuk az időt? Mi a szolgála
tunk lényege?

Megemlíthető téma még az örökkévalóság is, hiszen a golgotai ke
reszten a végső győzelem született meg. Isten Fia halála a mi életünk. 
A mi életünk az 0 halála.

Sokféle téma szólalhat meg bennünk: egyetlen kötöttségünk van, 
hogy bármiről gondolkodjunk is, a kereszt tövében kell azt tennünk.

Ribár János

Nagyszombat 
Zsid. 4,9 11

Nagyszombat esti istentiszteleteinken már oldódik az előző nap 
komor és mély bönbánatra intő feszültsége. Római katolikus testvéreink 
már a húsvéti körmeneteket tartják és a mi híveink szívében is erősödik 
a hitben átélhető öröm: nem arathat diadalt a halál azon, aki az 
Atya kezében van, az Élet lesz győztes és mi Életre hívott emberek 
vagyunk! Ez a hitünk és reménységünk sem teszi azonban feleslegessé 
nagyheti elcsendesedésünket, imádságunkat és őszinte törekvésünket 
arra nézve, hogy újra meg újra végiggondoljuk: Jézus Krisztus nagy 
árat fizetett és nagy utat tett meg értünk, "alászállt a poklokra", 
szenvedésen, Istentől való elhagyatottságon és halálon át, hogy előttünk 
járva menjen be a "nyugalomba", az Istennél lévő örök életbe.

A megelőző versekkel együtt kijelölt igénk három síkon beszél 
az Isten nyugalmába való bemenetelről. Egyfelől áll a szombatnapi 
nyugalom, a hetedik nap megszentelésének igénye és teremtésben példá
ja. Másfelől a vándorló nép vágya a nyugalom helyére való bemenetelre, 
az ígéret földjén való megpihenésre vonatkozóan. Harmadszor pedig 
az Isten által készített teljes nyugalomra, az örök élet elérésére 
nézve. Mindezideig egyik ígéret sem teljesedett be egészen, hiszen 

 az ember képtelen volt Isten akarata szerint élni. Az Istentől kapható 
nyugalom eléréséhez előbb aktivitásra van szükség.Az ünnepszentelés
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egyrészt a napi munkában való megpihenést jelent, de ugyanakkor lelki 
aktivitást, Isten dolgaiban való elmélyedést, életünk őszinte átgondo
lását és Isten üzenetének meghallását igényli. Hiszen a pihenés ideje 
után újra jönnek a nunkában, szolgálatokban és feladatokban teljes 
napok.

A pusztai vándorlás, során annyi hűtlenséget és engedetlenséget 
Tanúsított a választott nép, hogy nem mehettek be az ígéret földjére. 
-Azóta is illúzió és hiú ábránd lenne azt képzelni, hogy hívő életünk 
nyomán már e földi életben eljuthatunk a célhoz, a tökéletes megnyugvás, 
evilági Isten-országa eléréséhez. Inkább azt tapasztaljuk, amit Pál 
Hm 7, 14-24-ben, egy kilátástalannak látszó tusakodást önmagunkkal, 
hitetlen és állhatatlan valónkkal, feszültségekkel terhes környezetünk
kel. Nem is érdemelnénk meg a "nyugalom napját". Inkább aarra kell 
törekednünk, hogy meghalljuk Isten hívó és helyes döntésre szólító 
szavát, és ilyenkor "meg ne keményítsük a szívünket" (7. v.). Az 
"ígéret földjén" az az új nemzedék, amely oda eljutott, újabb hűtlen
ségeket követett el, újabb, büntetéseket szenvedett el, de Isten mégis 
újra meg újra megismételte ígéretét, mert szereti népét és nem akarja, 
hogy elvesszen! legnagyobb ígéretének beteljesülése Jézus, aki Nagyszom
bat és Húsvét fordulóján átlépi a legtitokzatosabb kaput, amely a halál
ból az életre vezet. Ez a kapu még előttünk van, és Jézus nyomában járva 
mi is átléphetünk egyszer rajta!

Nagyszombati csendben néhány biztató tényre kell figyelnünk:
1. Úton vagyunk__
"Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, 

de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisz
tus Jézus" (Fii 3, 12). A Krisztusban való hit nem ön-megnyugtatásra 
való, sokkal inkább az éberség és a szolgálatra való készség szításá
ra. "Legyen derekatok felövezve és lámpásotok meggyújtva" (Lk 12, 
35) - mondta Urunk. Még ilyen éber lelkiállapotban is naponta kell 
megvívnunk harcunkat az engedetlenség kísértéseivel. Igyekezzünk... 
hogy senki el ne essék!" Feszültségekkel terhes korban élünk. Ábrándos 
szép gondolatokkal, idealizált keresztyén ember-típussal nem tudunk 
senkit ilyen igyekezetre késztetni és a biztos eleséstől megóvni. 
Amikor konfirmandusaink az első alkalomnál összegyűltek, örömmel 
gondoltam azokra a családokra, amelyekből az első hívó szóra elküld
ték -vagy elhozták a gyermekeket. Azután néhány hét során beleláthattam 
az igazi családi hátterekbe, súlyos terheket hordozd, gyermekek nyugal
mát veszélyeztető helyzeteket létrehozó felnőttek életébe. Milyen 
naivitás lenne a hit és a keresztyén élet gondtalan örömeiről, a 
bűnből való kiutak könnyű megtalálásáról beszélni a gyermekeknek! 
Sokkal inkább az áldozatvállaló szeretetről és Jézus gyógyító erejéről 
kell beszélnem, amely ingoványok fölött járva .is képes megtartani 
és megerősíteni a jóra való igyekezetben, a hit bizodalmáért való 
belső tusakodásban.

Úton vagyunk és a célig még sok akadályt kell legyőznünk. Az 
engedetlenség mindig ott kezdődik, ahol Isten iránti bizalmunk meggyen
gül, vagy egészen eltűnik. Ahol a mindennapok testi-lelki terhei 
és próbái elfedik előlünk Jézus világosságát, amikor meg sem próbálunk 
az Ő feloldozó szeretetéből erőt meríteni, hanem inkább beleveszünk 
a feszültségek kiúttalan homályába. Az "elesés" képe hitünk elsekélye- 
sedését is jelentheti, de azt is, hogy emberi tartásunkat is elveszítjük 
és erkölcsi kérdésekben is leszállítjuk a mércét. Az úton lévő embernek 
minden egyes lépésnél tudnia kellene, hová megy, mit visz magával,
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mennyi ereje van az út folytatásához. A "nyugalom" így a beteljesedést 
is jelenti, az "igyekezet" pedig az ehhez vezető úton az egyetlen 
igazi hajtóerőt, a megfáradás, bénult beletörődés igazi ellenszerét.

2. Jézus előttünk jár az úton
Sokszor volt az ő szíve is nyugtalan. Akkor, amikor tanítványai 

kishitűségét, értetlenségét látta. Akkor, amikor sírt Jeruzsálem 
felett. Akkor, amikor teljesen magára maradt, elalvó tanítványok, 
jajgatva őt sirató asszonyok között (Lk 23, 27-31). De ő mindezek 
ellenére "bement az Isten nyugalmába" (10. v.), eljutott oda, ahova 
a megváltottakat is várja (Jn 14, 1-6). Nagyszombaton különös intenzi
tással érezhetjük, hogy a karácsonykor "Testté lett Ige" továbblép, 
egy új létforma kapuján lép át. Számunkra azonban e földi életben 
helyhez kötöttség nélkül lesz út, igazság és élet, szavai és megtapasz
talt szeretete által követhető pásztor, aki velünk marad mindvégig, 
életünk és a világ végezetéig. Benne van elrejtve számunkra a békesség 
és bocsánat, a bizalom és reménység.

3. Az emberélet végső célna - az örök élet
Húsvét küszöbén nemcsak a halál fölötti győzelem adhat örömöt, 

hanem az örök élet valóságának reménye is. Igehirdetésünknek túlnyomó 
része a hitben járó életre kell, hogy tanítson. Ritkábban beszélünk 
az Isten által elkészített jövő szépségéről, az üdvösség ember számára 
is valóságos isteni világáról. Pedig ez lényeges része hitünknek. 
Nem illúziók és ábrándok világa egy esetleges új világról, hanem 
Isten tényleges ígérete, amely ugyanolyan valóságos, mint a teremtett- 
ség, amelynek már most részesei vagyunk. Simeonnak elhihetjük, hogy Jé
zust a karjába véve valóban "meglátta az üdvösséget" (Lk 2, 30), s ennek 
láttán nem sajnálta már itthagyni a földi létet.

"A szombati nyugalom tehát még ezután vár az Isten népére" (9. 
v.), húsvéti ünneplésünk is csak egy boldog állomás lesz. A még nagyobb 
örömünk oka az, hogy ez a nyugalom valóban vár ránk földi életünk 
után. Addig pedig tevékeny, megújulni képes életet élhetünk, csendben 
és zajban, templomban és családi életben, munkában és szolgálatokban. 
Felövezett derékkal, meggyújtott lámpással...

Szirmai Zoltán

Húsvét ünnepe 
Jónás 2,3-10

(Tanácsolom, sőt feltételezem dr. Hafenscher Károly előkészítőjének 
elolvasását; a LP 1981/170. kk oldalakon található.)

A könyvről

A könyv keletkezési körülményei, írójának személye ködbe vész. 
Ennek a Jónás nevével jelzett "elbeszélő prófétai könyvecskének" 
(J. Fichter) az írója még a kortársa sem lehetett a történelmi Jónás
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prófétának, aki a Kr.e. 8. században élt, és akiről a 2Kir 14, 25 
tudósít. A tartalmi vonatkozások mellett más nyomós érvek is ezt 
az álláspontot támasztják alá. A filológiai elemzéseket végzett szakem
berek véleménye szerint a szövegen megfigyelhető araméi hatások is 
a fogság utáni időre utalnak. Azt a következtetést vonják le a tartalmi 
sajátosságokból, hogy a zsidóságot a fogság utáni időben veszélyeztető 
partikularizmus indokolta a könyv megírását. Hiszen a választott 
népet éppen a "választottságába vetett hit" és ennek az alapján a 
büszke öntudat veszélyeztette. Ennek eredménye, keserű gyümölcse 
a bezárkózás, beszűkülés volt. Ez ellen küzd a Jónás könyvét író 
próféta. Ezsdrás és Nehémiás kora lehetett ez, a Kr.e. 5. században. 
Szomszédaival szemben egyre zártabb és elkülönültebb lett ebben az 
időben a zsidóság.

A könyv egységes irodalmi alkotás. Az elbeszélés menetét csak 
éppen Jónás imája szakítja meg.

A textusról

Kérdésesnek tartják az írásmagyarázók, hogy az elbeszélés eredeti 
menetét megtörő, későbbi betoldásból származó imádsághoz hozzátartozott- 
e eredetileg a 2. v. Talán éppen ez az utalás ("imádkozott Istenéhez..") 
amelyet nem követett az imádság szövege, adott indítást később az 
imádság szövegének beillesztésére.

A Jónás szájába adott zsoltár formája szerint hálaadó imádság 
(pedig itt az ember könyörgést várna!), és rokonságot mutat más hálaadó 
zsoltárokkal is (pl. 4. v. - Zs 42, 8; Zs 32). Az imádságban tükröződő 
helyzet nem speciálisan Jónásé, bizonyos kifejezések ellenére sem, 
hanem általános. Az Ótestamentumban máshol is találunk ilyen "betoldott" 
imádságokat. Pl. Anna imádsága 1Sám 2, 1-10-ben. A mi esetünkben 
eredetileg minden bizonnyal a 2. versre a 11. következett.

Jónás zsoltára a megszabadult ember imádsága. Emlékezik arra 
a helyzetre, amelyből megszabadította Isten, és ekkor újra felidézi, 
képekkel festi azt a veszedelmet, amelyben megragadta őt a szabadító 
kéz. Már minden reménysége elveszettnek tűnt, helyzete egészen kilátás
talannak (5. v.), de ebben a mélységben meghallgatta Isten. ínség 
idején egyedül Istennél van segítség (10. v.). Ezért Istent magasztalja, 
fogadalma teljesítését ígéri. Nem akar a bálványozókhoz tartozni, 
"akik elhagyják a kegyelmet" (Luther ford.). 

Jónás imádsága, mint a zsoltárok, indítást ad arra a mai igehall
gatóknak, hogy Isten szabadító szeretetéért hálát adjunk. Hálaadásunk 
abban a hitben gyökerezik, és abból a tapasztalatból fakad, hogy 
Isten nemcsak a földi nyomorúságban jön népe megsegítésére, hanem 
Jézus Krisztus által a legnagyobb veszedelemből, az örök kárhozattól 
is megszabadított. Ehhez a mélységhez képest, ehhez a halálos vesze
delemhez képest minden más csekélység. Rm 8, 18: "mert azt tartom, 
hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely 
láthatóvá lesz rajtunk". 2Kor 4, 17: "mert a mi pillanatnyi kis szenve
désünk minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget szerez nekünk."

Szolgálatunkra készülve, azt a kérdést is fel kell tennünk, 
vajon 1989. húsvétia milyen állapotban, milyen helyzetben köszönt 
ránk? Sok-sok aggodalmaskodó, kétségbeesettségről tanúskodó kérdéstől 
visszhangzik társadalmi és egyházi közéletünk. Mi lesz velünk? Miből 
élünk? Hogyan élünk? Megélünk-e egyáltalán? Mi lesz egyházunkkal,
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gyülekezeteinkkel ebben a gazdasági helyzetben? Mintha a földi ameo- 
dalmak, bizonytalanságok és félelmek eltakarnák előlünk az igazai, 
nagy, a legnagyobb veszedelem fenyegető rémét. Megélhetésünkért aggó
dunk, kezünket tördeljük kétségeskedve s már-már kétségbe esve; de az 
üdvösségünk mintha nem aggasztana annyira minket?! Elképzeléseket fo
galmazunk, kiutakat vázolunk mindenféle szinten, hogy mentsük, ami ment
hető, de mintha az örökélet evangéliumában való foglalatoskodásunk nem 
lenne a legfőbb gondunk?!

Mit teszünk? Telesírjuk, telejajongjuk magunk és mások életét, 
vagy pedig nyomorúságunkban az ŰRhoz kiáltunk? Ahogy igénk tanít 
minket, és ahogy a Feltámadott is tett, amikor még nem volt Feltáma
dott, hanem amikor még Megfeszített volt: "Én Istenem, én Istenem, 
miért hagytál el engemet?"

A húsvét előtti mélység realitás! Jónás így könyörög: "Azt gondol
tam, hogy eltaszítottál engem magad elől." Jézus Urunk imádságát 
az előbb idéztük. Mostanában szívszorítóan érzem át, és ismerem fel, 
hogy mi az elmúlt évtizedekben sosem jártunk mélyen. Legalábbis nem 
ismertük fel, nem akartuk felismerni, hogy milyen mélyen és remény
telen helyzetben vagyunk. Kincstári optimizmussal ütöttük el a válság
jeleket, behunytuk szemünket, "szlogeneket" emlegettünk, és helyze
tünket mindenestül a már megmenekültek helyzetével azonosítottuk. 
S most már kezdjük érezni, hová jutottunk, hogy "már-már életemet 
fenyegette a víz, mélység és örvény vett körül, hínár fonódott fejemre." 
Húsvét előtt ott volt a halál, a megmenekülés előtt a veszély teljes 
átélése, a reménység előtt a kétségbeesés! Húsvétra várunk? Húsvétot, 
feltámadást, megújulást mindenféle értelemben csak Isten adhat!
Tőle jön a szabadulás, - kiáltsunk a halál torkából segítségért! Aki 
a mélységben is Isten kezére bízza magát (Jézus: "a te kezedbe teszem 
le lelkemet"), annak a hitét igazolja Isten húsvétkor. Húsvét Jézus 
hitének igazolása. Húsvét ünnepe indítást ad, hogy mindenfajta nyafogás, 
panaszkodás helyett Istenhez kiáltsunk, Ő megkönyörülhet, és meg 
is könyörül mindazokon, akik készek az ÚRra gondolva (8. v.) mérleget 
készíteni, tervezni és előretekinteni, sőt meg is tenni, amit kell. 
Akinek szabadítását Jónás dicséri, aki "a juhok nagy Pásztorát, Jézust" 
kihozta a halálból, az ma is elég erős arra, hogy végveszélybe került 
népét megújítsa, kimentse a tenger közepéből is!

Drága és fontos ígéret az üdvösség ígérete. A halál felett is 
győztes ÚR életben tartja az övéiben ezt a reménységet is. Hirdetjük 
is vigasztaló erejét minden megszomorodottnak, kétségbeesettnek, 
gyászolónak, haláltól rettegőnek. Ezen az idei húsvéton azonban a 
nagyobb hangsúlyt a nagy reménység naponként szükséges áldásaira 
tehetjük. Hiszen húsvét "hitelesíti" Isten szándékait. Igazolja erejét, 
hatalmát, irgalmasságát. Olyan jó lenne, ha előre tekintve nemcsak 
"távol fénylene a cél", de a Feltámadott erejével és a belé vetett 
reménységgel élhetnénk meg a mát és a holnapot is.

Mélyen járva sokszor ígér, sőt ígérget az ember könnyelműen. 
Talán nem tévedek abban, hogy ha megállapítom, ma sok-sok ígéret 
születik a szívek mélyén. Mit és hogyan teszünk majd akkor, ha túl 
leszünk a mai mélységeken. Nemcsak "világi" területeken érvényes 
ez a helyzetfelmérés. Egyházunk dolgaiban, hitünk és reménységünk 
ügyében is ígérgetünk mostanában eleget. A prófécia és beteljesedés, 
az ígéret és megvalósulás (megvalósítás) nem játszható ki egymás 
ellen, tudomásul kell venni, hogy a "már igen és még nem" dialektikus
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feszültsége át- és átfonja egész keresztyén életünket. Nemcsak úgy 
érvényes, hogy ha megújít az Isten, akkor majd "teljesítem, amit 
megfogadtam", de úgy is, hogy megújított már, és úgy is, ahhoz hogy 
megújíthasson, teljesítem, amit tennem kell, s amit meg is ígértem 
neki.

Jön az ÚRtól a szabadulás! Legyünk húsvét gyermekei!

Ittzés János

Húsvét utáni 1. vasárnap 
Ezékiel 37,1-14

Egzegetikai megjegyzések

Ezékielről viszonylag sokat tudunk. Papi családból származott, 
maga is pap volt. Az első deportáltakkal kerül a babiloni Kébár csator
na melletti fogolytáborba. Itt kapja prófétai elhivatását. Mintegy 
húsz évig végzi prófétai szolgálatát, hirdetve az ítélet és az új 
reménység igéit. Textusunk ez utóbbiak közül való, megrázó erejű 
látomás és üdvprófécia. Az ítélethirdetés sorozatában Ezékiel a népek 
nagy temetőjét festi elénk, siratót mondva saját népe és a környező 
népek felett. A 34. fejezettől Isten újjáteremtő cselekvéssorozatát 
hirdeti meg a próféta: Az igazi Pásztor (34) Az új szív ígérete (36) 
Izráel újjáéled (37) Izrael szabadulása (38-39) Az új templom (40- 
48).

Néhány szó eredeti jelentéstartalma talán közelebb hozza számunkra 
az ige üzenetét:
- hinnábé’ - szó szerint: légy prófétává! A prófétaság tehát nem egyfaj
ta "character indelebilis", hanem az Istentől érkező üzenet teszi 
alkalmanként prófétává a prófétát.
- simu’ döbar Jahveh - "halljátok az Úr igéjét!" Mintha nem száraz 
csontokhoz, hanem Izráel élő gyülekezetéhez szólna, ahogy szólt is 
egykor, még az élőkhöz. Akkor a döbar Jahveh az ítélet igéje volt, 
most az üdv üzenete.
- ruah és bászár - a részletesen leírt újjáéledés szavai, a teremtésre 
emlékeztetnek. Amit Isten most cselekszik, az a teremtés mértékével 
mérhető.
- ben-ádám - Ember fia. Így szólítja meg Isten a prófétát, aki a 
csontokhoz prédikál. Jézus is magára vette az Emberfia nevet és 1Pt 
3, 19 szerint prédikált a "börtönben levőknek".
- bét jiszráél - Izráel háza. Isten úgy tekint a száraz csontokra, 
mint a választott népre, melynek léte nem szűnt meg a babilóni fogság
gal. A száraz ágon életet hordozó vessző sarjad (Ézs 11).

Ezékiel próféciái beteljesedtek. A népek nagy temetőjében sok 
nép örökre eltűnt, a maroknyi Izráel új létre éled. Felépül a templom 
is. A prófétai igék azonban túlmutatnak Izráel történelmi keretein: 
Krisztusig és általa egészen napjainkig.

♦
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A vasárnap homiletlkuma
A Húsvét utáni 1. vasárnap neve: Quasi modo geniti. A Bevezető

ige: Ha valaki Krisztusban van, új teremtmény az---" Az Agenda témája:
Krisztus feltámadt megigazulásunkra - az új élet Teremtője.

Az óegyházi evangélium Jn 20, 19-29. A halott hitű tanítványok 
újjáteremtése a bűnbocsánat és a Lélek kiárasztása által.

Vannak gyülekezetek, ahol a "Fehérvasámap" a konfirmáció napja 
is egyben. Igénk legyen a húsvéti örömhír megerősítése, és általa 
a gyülekezet hitének megkonfirmálása. Támasszon életet ott, ahol 
már csak a külső váz - egy omladozó templom - emlékeztet arra, hogy 
egykor milyen pezsdülő élet volt itt.
Mindenek előtt tegyen prófétává (hinnábé’) minket, hogy ne csak 
a száraz csontokat lássuk, hanem azok megéledését is az Űr szava 
nyomán. Egyikünk se érezze, hogy értelmetlenné vált a szolgálatunk 
a mai egyházban, a mai világban.

A szószék felé

Dum sipro, spero - amíg élek, remélek. Fordítva is.igaz: amíg 
van reménység, van élet. Izráel népe elvesztette a reményt. Egybecseng 
Isten "diagnózisa": Ez a sok csont Izráel háza... - és a nép kiábrán
dult sóhaja: Elszáradtak csontjaink, elveszett a reménységünk, végünk 
van...

A mindennapok sodrában gyakran jellemez bennünket is a reménytelen
ség. Reménytelennek látjuk mások helyzetét vagy a magunkét. Dokumentum
film a TV-ben: csövesek,bőrfejűek, sátánisták, narkósok—  Nem néhány 
kirívó eset, hanem több tízezer! Fiatalok, de már szellemi, erkölcsi 
és biológiai roncsok...

Lelkipásztori látogatás. A negyven körüli férfi így hárítja 
el a lelkész invitálását: "Kérem, mi materialisták vagyunk, nem igényel
jük az egyházat...." A gyermek tehát nem fog konfirmációra járni, 
valószínűleg csak a nagyszülők temetésekor fogunk újra találkozni. 
Az egyház arra való, hogy temessen... A halotti anyakönyv a csontokkal 
borított völgy a mai lelkész számára, aki lassan eltemeti a gyülekeze
tét, míg hébe-hóba keresztel egyet-egyet.

Ezékielt keresztül-kasul viszi az Úr a csontok völgyében. Csontok: 
a múlandóság legmaradandóbb bizonyítékai... Csontok: megdöbbentő
üzenet a múltból - egy nép irtózatos pusztulása.

Ebben a völgyben, ahol a döbbent szemlélő a múlton mereng, az 
Úristen a jövő felől kérdez:

Életre kelnek-e még ezek a csontok?
Kérdezné ezt valaki "nemzeti nagy létünk temetőjében", a mohácsi 

emlékparkban állva?
Ahol az ember csak a reménytelenség szimpla kijelentő mondatát 

tudja megfogalmazni, Isten ott reménytkeltően kérdez: Életre kelnek- 
e még?

Ma is kérdőmondattá formálja minden keserű ténymegállapításunkat: 
Ember! Olyan magától értetődő a győzelme? Olyan megfellebbezhetetlen 
tény, hogy nincs visszaút, nincs tovább vezető út? Isten kérdez téged, 
ki szeretteid sírjánál állsz a múltat idézni: - Életre kelnek-e még?

Kérdez téged, ki elsiratod az erkölcsileg, hitbelileg halott 
fiatal generációt. - Életre kelnek-e még?
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Kérdez minket, kik temetjük az egyházat. - Életre kelnek-e még?
Ez a kérdés visszhangzik az üres sírnál az angyal ajkán: "miért 

keresitek a holtak közt az élöt?"

"Ti száraz csontok, halljátok az Úr igéjét!"

A kérdőmondat felszólítássá válik. Előbb a próféta felé: "Prófé
tái j - csontoknak!" Majd a osontok felé: "Ti száraz csontok, halljátok 
az Ur igéjét!"

Szent Ferenc prédikált a fáknak, mert bennük Isten élő teremtményeit 
látta. Ezékiel azonban holt anyaggal áll szemben. Az Úr igéje ezt 
a holt anyagot kelti életre - mint egykor a teremtésben. Valóban 
teremtés az, ami itt történik.

János szavai jutnak eszünkbe: "Isten a kövekből is tud fiakat
támasztani Ábrahámnak..." (Lk 3, 8). Hangzik az ige, és a csontok 
megmozdulnak, újra emberré formálódnak. A még élettelen testekbe 
a Lélek, az élet lehelete költözik. Ez a nagyszerű látomás ma is 
sokak vágyálma. Álom, melyből a valóságra ébred az ember, ahol kérlel
hetetlen törvényszerűségek teszik eleve lehetetlenné a halott feltámadá
sát, a züllött narkós megújulását, a szekularizált gyülekezet megéledé- 
sét.

A valóságban oly erősnek látszik a száraz csontok törvénye és 
oly gyengének az Ige, hogy nem is hiszünk már annak teremtő erejében.

Ezékiel látomása azonban nem marad szertefoszló látomás!

Megnyitom sírjaitokat...lelkemet adom belétek!

Ezékielnek tovább kell mennie. Az álmok világából a valóság 
sűrűjébe, és itt folytatni a prófétai igehirdetést. A gyenge emberi 
szó mögött ott van Isten ereje! "Akkor majd megtudjátok, hogy én 
az tír meg is teszem, amit mondtam." Ez az Ószövetségben hangzik 
el. Az írásmagyarázők szerint az ószövetség embere nem tud a feltáma
dásról. Textusunkkal együtt az igehelyek fellege tanúskodik arról, 
hogy az ószövetségi embernek nemcsak feltámadáshite, de feltámadásta
pasztalata is volt. (1Kir 17 - Jób 19, 25-26 - Zsolt 16, 10-11 - Zsolt 
71, 20) Mert Isten az élők és nem a holtak Istene kezdettől fogva.

Nekünk, akiknek Krisztus húsvéti győzelme, az üres sír a hitünk 
alapja - ami nélkül Pál szerint értelmetlen a keresztyén hit (1Kor 
1 5 ) - nekünk óriási evangélium húsvét után ez az ószövetségi üzenet. 
Boldogan éljük át újra és újra a feltámadás valóságát, amikor köztünk 
valaki kilép a sírjából: nem engedelmeskedik többé a bűn kérlelhetet
len törvényének - és a tékozló fiú, aki egyszer meghalt, most feltámadott. 
Ezt éljük át, amikor valaki, aki csak a testnek élt, Isten Lelkét 
kapja és testestül-lelkestül új életre támad fel.

Jézus nem hirdeti meg a feltámadás programját földi értelemben. 
Mindössze három esetben támaszt fel embert erre a testi világra. 
Hirdeti azonban a feltámadás igéit, melyről Péter vallástételében 
azt mondja: "az örök élet beszéde" (Jn 6, 68).

Hangozzék ma is minden szószéken - talán gyarló emberi szavak 
formájában, de a hit bizonyosságával -. az Őr igéje, száraz csontok, 
megfásult gyülekezetek, élő-halott emberek felé! Az újteremtés, 
melyet az Úr megígért, nem fog elmaradni.
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Jézus él, én is vele! Hol van, halál, nagy hatalmad? 
Jézus él, sír éjjele Csak új reggelig takarhat.
Ott leszek, hol Uram van: Ez az én bizodalmám!

Győri Gábor

Húsvét utáni 2. vasárnap 
János 21,15-19

Textusunk a Jó pásztor vasárnapján Péter egész életútjának figye
lembevételével értelmezhető helyesen. Bár az előző versekhez lazán 
kapcsolódik az itt olvasható szakasz, a beszélgetésnek önmagában 
is értelme van az evangéliumi tudósítások láncolatában. Péter vezető 
szerepe kitűnik Mt 16-18 kk-ben, de textusunkat megelőző szakaszban 
is, (Jn 21, 3. 7. 11). A háromszoros szeretsz-e engem kérdést a legtöbb 
írásmagyarázó összefüggésbe hozza Péter háromszoros tagadásával (Jn 
18,15 - 18.27). Némely írásmagyarázó szerint a kettő egybekapcsolása 
későbbi szerkesztői munka.

15. vers: A beszélgetés nem a kérdésfeltevéssel kezdődött, hanem 
Jézus ajándékával: együtt étkezik tanítványaival. A jobban szeretsz
ezeknél kifejezés utalás lehet Mk 14, 29-re: ha mindnyájan megbotránkoz- 
nak is tebenned, én soha meg nem botránkozom.

Jézus kérdése: szeretsz-e (agapan) szóval hangzik. Ez a cselekvő, 
feltétel nélküli szeretet kifejezése. Péter csak a "fiiéin" szóval 
válaszol, amely a ragaszkodó, gondoskodó emberi szeretet tartalmát 
fedi. Jézus második kérdése ismétlése az elsőnek, míg a harmadszori 
kérdésnél Jézus is a "fiiéin" igét használja. Mintha azt mondaná: 
tényleg azzal a szeretettel ragaszkodsz hozzám, amit ígérsz? Ekkor 
döbben rá Péter, hogy milyen ingatag a természete, mennyire nincs 
kitartása, s Jézus milyen jól ismeri őt. Ezért csak az isteni szeretet 
(agapé) tarthatja meg Pétert Jézus közelében, az Iránta való szeretetben 

Jézus megbízatása válaszként hangzik Péter feleleteire. Legeltesd 
az én bárányaimat, ill. őrizd az én juhaimat. Boszkein ige jelentése 
ez: legeltetni, élelemről gondoskodni, poimainein tartalma pedig:
pásztorolni, oltalmazni, védeni, ápolni.

A megbízatás ebben a textusban csak Péternek szól. Mivel Péter 
elszomorodott a harmadik kérdés után - emlékezve tagadására - ezért 
ő nem kerülhet a többi tanítvány fölé, hanem Jézus beleállítja a 
tanítványok közösségébe, s velük együtt teszi a gyülekezet pásztorává 
és őrzőjévé. Ezért a jézusi igéken átragyog a minden pásztornak szóló 
apostoli küldetés tartalma, szépsége és nehézsége.

18.versben Péter sorsára vonatkozó jövendölést olvasunk, amely 
valószínűleg egy ismert mondásra épül. Az ember fiatalon jár-kel 
szabadon, öreg korában vezetésre szorul. Ezentúl nem saját akarata, 
hanem Ura szándéka vezeti, oda is, ahova nem akar menni. Jelzés ez 
mártírhalálára. A kövess engem felszólítás a mindhalálig való hűséges 
imitatio Cristi hívása, amelyet Péter vállal és a hagyomány szerint 
teljesített is.
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Meditáció
Néhány exegéta hajlik arra, - köztük E. Schweizer hogy Péter 

dialógusa és megbízatása kizárólag az ő személyének szól, ezért a 
textus scopusa a "Kövess engem" felszólításban rejlik. A prédikációnak 
tehát - ennek megfelelően - arról kell szólnia, hogy kövessük Jézust 
a mártíromság esetleges isteni vezetését is beleértve Jézus hívásába. 
Érdemes e textus feldolgozásának történetébe is belelapozni.

Traugott Hahn: A Feltámadott Jézus toborozása cinnel ír prédikációt.
1. A szent vizsga, amelyet Jézus előre "megrendel".
2. A tanítvány válasza. (Jézus iránti szeretetét vallja meg Péter)
3. Jézus megbízása: Péter szolgálatba állítása
4. A jövő kilátása. (A kétféle tanítványsors: János-Péter) A

keresztyénnek mindkettőre készen kell lenni.
A. Köberle: Krisztus mint lelkigondozd témát választja. Kicsoda 

az igazi lelkigondozó?
1. Aki saját maga mély alázaton ment keresztül
2. Aki a nagy lelkigondozó iskolájába jár
3. Aki fenntartás nélkül kész Isten akaratának cselekvésére
Sottfried Voigt a) feloldozásról, b) megbízatásról és c) a vezetés

ről szól feldolgozásában.
Kartwig Alkpermann (Potsdam) az alábbit ajánlja:
1. Jézus bizalma a szolgálatba elhívott iránt
2. A pásztori szolgálat terhe
3. A megbízott szeretete Jézus és a gyülekezete iránt
Egyházunkban ennek az igének sokak szívében az evangelizációs

időkre emlékeztető csengése van. Ki kell mondanunk, hogy gyülekezeteink 
szolgáló, aktív rétege, presbiterek és őrállók éppen ebben az időben 
hallották meg Jézus hívó szavát: kövess engem, miután a szeretsz-
e engem kérdésére Péterrel együtt vallották: Uram, te mindent tudsz, 
Te tudod, hogy én szeretlek téged! Többségük nehéz esztendők mázsányi 
terhe alatt roskadozva is hűséges maradt Urához és a gyülekezethez.

Ez az ige bennünket lelkészeket is Úrinkkal szembesít. A kérdés
Jézus ajkáról nekünk szegeződik: szeretsz-e engem?
Mögöttünk évek, évtizedek a szolgálatban. Nézzünk most magunkba! 

Mulasztások terhelnek: el nem végzett szolgálatok. Pedig mennyire
vártak egy-egy családhoz. El nem olvasott könyvek. Pedig mennyire 
szükség lenne feltoltekezni, újat mondani, tájékozódni. Kollégák, 
akiket nem látogattunk meg. Pedig milyen magányos, elszigetelt némely 
társunk.

Aktív vétkek egész sora jöhet elénk. Szolgatársak, akik elbuknak 
az anyagiak hűtlen kezelésében. Szolgatársak, akiknek családi élete 
botránkozás a gyülekezetben. Szolgatársak, akik már a gyónási titkot 
sem őrzik. Szolgatársak, akik mindig más helyre vágynak, mert a magu
kéval nem tudnak elégedettek lenni. Szolgatársak, akiknek szavára nem 
lehet építeni. Nekünk mindnyájunknak teszi fel a kérdést Jézus: sze
retsz-e engem? Ki az közülünk, aki határozott igent mer mondani?

Hebich Sámuel, a külmisszió kiváló alakja egy svájci missziói 
iskola növendékeit sorra kérdezte: szereted-e Jézust? Az egyik szikár 
alakja Határozott tekintetével vallotta: igen. A másik áttüzesedett 
szívvel: szeretem. A harmadik forró szerelmi vallomáshoz hasonlóan 
rebegte: igen, szeretem Jézust. Egy közülük meghökkentő választ 
adott: Nem én szeretem Jézust, Ő szeret engem. - Ebből élünk. Ezért 
szolgálhatunk még mi is.

Nos, ezek után miről prédikáljunk?
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Vázlat

Péter úgy lép elénk igénkben, mint akinek a példája két évezred 
éta embertársaink sokaságának erőt, bátorságot, segítséget jelentett. 
Pedig teljes csőd, háromszoros tagadás szomorú emléke keseríti. Jézus 
a különleges beszélgetésben felidézi ezt Péter számára. Számunkra 
sokkal kisebb kudarc a teljes csüggedést hozza magával. Elég, ha 
gyermekünket nem veszik fel az egyetemre, elég, ha családi életünkben 
jelentkeznek zökkenők. Elég, ha felettesünk nem vesz észre bennünket. 
Lehet kudarcok sorozatából munkába menekülni, szenvedélyek rabságába 
szédülni. Lehet elfojtani vágyakat, amelyek más formában újra felszínre 
törnek.

Jézus úgy kezd Péterrel újat, hogy amit az apostol elásva hagyott 
volna, azt Jézus újra felszínre hozza. Péter így tanulja meg, hogy 
személyiségének sötét énjére is igent mondjon. Jézus nem idézi fel 
Péter lázadását, hogy szenvedését sem tudta elfogadni, hiszen számára 
a halálba menő Messiás idegen. Nem idézi fel tagadását sem. Csak 
azt kérdezi: szeretsz-e engem? Ebben mutat rá a Júdással való különb
ségre is. Júdás mindent meg akart fizetni, jóvátenni szerette volna 
azt, aifát nem lehet meg nem történtté tenni. Vannak dolgok, amelyeket 
nem lehet jóvátenni, csak szeretettel elfedezni. Péternek nem kell 
elrejtőznie sem önmaga, sem társai, sem Jézus elől. Jézus nyilvánvalóvá 
teszi: szeretetben újat kezdhet, miként mi is. Péter válaszai jelzik, 
hogy csak úgy tud megmaradni ebben a szeretetben, ha maga Jézus agapéjá- 
val tartja, hordozza szüntelen. így lesz a szolgálatra, a szolgálat 
végzésére képes. A pásztor nem maga állítja elő az eledelt, hanem 
odavezeti nyáját, ahol a táplálék fellelhető. Pásztorrá az tud 
lenni, aki tud a jó Pásztorról, Istenről magáról, amint a 23. zsoltár 
erről szól, vagy amint ez az Isten találkozik velünk Jn 10 értelmében 
Jézus személyében. Ezért az új élet, az új kezdet valójában nem más, 
mint Jézus követése. Őserdőben megfigyelhető, amint a dzsungelben 
hatalmas kaszával utat vág az édesapa, a fia pedig megy utána ugyanabba 
a lábnyomba lépve, ugyanúgy hordva a nap melegének terhét, a moszkitók- 
tdl való félelem közepette. Mégis másként. Így megyünk mi is Jézus 
után, aki előttünk jár. Így végezheti Péter munkáját, amit Ura rábíz. 
Nem tanácsokat osztogat felülről lefelé, hanem ugyanúgy Ura követője, 
mint apostoltársai. Amint az élet egy tökéletes feleséggel vagy férjjel 
magát a poklot jelentené, akként egy ember, aki nem ismeri saját 
korlátáit, csüggedését és kudarcait, elhordozhatatlan lelkigondozó. 
(E. Schweizer) Amint a gyülekezetben a lelkigondozó munkája sem abban 
merül ki, hogy a szakember felsőbbrendűségének tudatában leereszkedik, 
hanem partnerként beszél minden gondozottjával. Luther írja: "Legeltetni 
azt a nagy szolgálatot jelenti, hogy az egyházat a kősziklára építjük, 
hogy a telkeknek a keresztség és úrvacsora szentségével segítünk, 
a nyugtalanokat intjük és megdorgáljuk, a bátortalanokat vigasztaljuk, 
a gyengéket biztatjuk és mindenki iránt türelmesek vagyunk." Különben 
szétesik a gyülekezet.

Péter Jézus-követése a tanúságtételben, a halálig menő mártírságban 
nyerte el hitelreméltóságát. Az igék azonban sejtetik, hogy nem Péternek 
kell keresnie ezt a végső és sajátos tanúskodást, hanem aki elhívta, 
az teheti ezt vele, az teheti "méltóvá" erre.

Döntő, hogy ott legyünk, ahova állít Isten, s ott szolgálatban 
találjon. Bizonyos, hogy ma nem meghalnunk kell Jézusért, hanem élni 
és pásztorolni a szétszéledt, olykor kétségeskedő nyájat - de ezt
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mindhalálig hűségesen. Pásztor mindenki lehet - jézusi lelkülettel 
- a maga helyén, saját környezetében, családjában és gyülekezetében.

Szebik Imre

Gondolatok az igehirdetéshez
Böjt 1. vasárnapja 
Zsidó 4. 14-16

Böjt első vasárnapján a győztes Jézus úgy áll elénk, mint Főpap. Ő 
az, aki összekapcsolja a kettészakadt világot. A főpapi szolgálatnak van 
egy pásztori vonása: a pásztor őrködik a nyáj felett, vigyáz a nyájra. 
És a főpapi szolgálatnak van egy prófétai vonása is: a nép felé hirdeti 
Isten akaratát.

A mi Főpapunk valóságos ember, aki valamennyi emberi szituációt is
meri. Ezért mondja a szentíró, hogy járuljunk Hozzá. Mert Ő nemcsak a 
szakadék mélyét látja, hanem át is hidalja. Nemcsak harcolt a kísértő 
ellen, de látta menekülő alakját is. (...) Ehhez a győztes Jézushoz já
ruljunk. Aki a kegyelem trónusán ül az igazság trónusa előtt. Az a jó 
nekünk, ha a kegyelem trónusánál rendeződnek dolgaink és nem az igazság 
trónusánál. Ezért Hozzá csak bizodalommal fordulhatunk, mert segít raj- : 
tunk, amennyiben bizodalom van bennünk, és Ő mindig alkalmas időben adja 
a segítséget és győzelmét arra használja, hogy irgalmasságot gyakorol
jon. (Balikó Zoltán)

Az ószövetség papja az emberek képviselője volt Isten felé és Isten 
kegyelmét közvetítette az emberek számára, az emberek bűnterhét hordoz
ta, de egyben Isten bocsánatának is hordozója volt. Nem állt az emberi 
lét síkja felett, hiszen az emberek közül vétetett és arra volt hiva
tott, hogy tanúságot tegyen Isten végtelen irgalmáról.

Krisztus óta azonban csak egyetlen igazi papunk van, Aki személyé
ben egyesít minden emberi gyengédséget és a legszentebb megújító hatal
mat, mert Jézus Krisztus valóságos ember és élő Isten egyszemélyben.

Minden keresztyén különböző címen részesül az ég és föld e kapcso
latában. Minden megkeresztelt ember hivatása, hogy megteremtse ezt az 
egységet az isteni és emberi létsík között, és hűséges legyen termé
szetfeletti és evilági küldetéséhez. (La Bibié d. Dimanche)

A mai fül számára ebben a mai, meglehetősen idegenül csengő sza
kaszban egy szó hívja magára a figyelmet, nem a szavak száma, hanem tar
talma alapján: "kísértés."

A kísértés a keresztyén ember tulajdonképpeni szenvedése. Ha egy 
keresztyén kísértésbe jut, az Istenbe vetett bizalma kerül veszélybe-, 
bizalmatlanság húz falat Isten és ő közé. A kísértő ősi szava is ezt 
fejezi ki: "Csakugyan azt mondta Isten...? (...) A kísértés két nagy 
hordozója: a boldogság és a szenvedés. A boldogság Isten ajándéka. Az 
Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. A kísértés ott kezdődik, amikor ezt 
a boldogságot kezdjük természetesnek venni. Vagy amikor az Általa adott 
boldogság nem elég. Azt gondoljuk, a mennyországnak a mi kezünk alatt 
kell megvalósulnia, ezért a boldogságért való további küzdelembe minden
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erőnket és értékünket bevetjük és feláldozzuk. Amikor már a Miatyánk 4. 
kérését sem tudjuk őszintén imádkozni. (...) Isten tud a szenvedéseink
ről is. Egyszercsak eljön az éra, amikor a hosszú szenvedés hatalma 
fölénk kerekedik. Megfogalmazódik a kérdés: miért? Miért éppen én? Vagy: 
minek tovább? Amikor már nem tudjuk a Miatyánk 3. kérését őszintén imád
kozni!

A Zsidókhoz írt levél főpapnak nevezi Őt. Izraelben a Főpap volt 
az egyetlen személy, aki közvetlenül léphetett a templomban Isten színe 
elé-, egyedül vitte, népe minden bűnét Isten elé és egyedül hozta a bo
csánatot. Izrael élete attól függött, hogy legyen főpapja. Jézus a mi 
főpapunk. Teljesen olyan mint mi, kiszolgáltatva az emberi lét minden 
veszélyének. Mint közülünk való, úgy áll Isten elé. És megáll Isten 
előtt minden ingadozás, bizalmatlanság leghalványabb árnyéka nélkül. 
Az ö ottlététől függ az életünk. Mert mi éppúgy mint Izrael, abból é- 
lünk, hogy főpapunk odaállt Isten és közénk.(...) A boldogságban is és a 
szenvedésben is Ő van jelen minden kísértést legyőző szeretetével és 
hatalmával. (A. Schönherr)

Böjt 2. vasárnapja 
Csel. 20.17-24

Az efezusi vénekhez intézett búcsúbeszéd akár egy páli levélrészlet 
is lehetne: nyelvezetében és gondolatfűzésében annyira hasonlít ahhoz, 
amit az apostol leveleiben (pl. 2.Kor.) szolgálatáról és az élő krisztu
si gyülekezet iránt érzett felelősségéről ír. (...) Három döntő jegyben 
foglalja össze az apostol szolgálatának lényegét: az alázatosságban, a 
megpróbáltatásokban és a rettenthetetlen őszinteségben. Ennek szellemé
ben dolgozott efezusi tartózkodásának évei alatt is. (...)

A visszatekintés összekapcsolódik a jelennel és a jövővel. Pál út
ban van Jeruzsálem felé. Valahányszor erre gondol, mindig fölvetődik 
lelkében a sejtés, hogy ez a város meg fogja akadályozni küldetésének 
további teljesítésében. Mégsem kerüli el ezt a találkozást, hanem azzal 
a szilárd elhatározással tart a szent város felé, mellyel egykor maga a 
Mester indult neki a biztos halálba vezető útnak.

Több igehely tanúskodik róla, hogy Pál soha nem kereste a mártíri- 
umot (14.5-6; 17,10; 20,3). Most azonban meg kell éreznie, mit jelent a 
Krisztusnak való testi és szellemi engedelmesség (2 Kor 10.5). Biztos a 
dolgában - útrakel. Még akkor is, ha a józan megfontolás mást diktálna, 
még akkor is, ha tudja, hogy Efezustól végérvényesen búcsút kell vennie. 
Itt nem az ő személyes érzelmei a döntők: "az életem sem drága..." 
(U: Smidt)

Jeruzsálemben, a zsidóság "Vatikánjában" elhatározták, hogy Pált 
félreállítják. A sokfelé ágazó zsidóságban feketelistára került. Bárhová 
is vándorolt, mindenütt visszaeső bűnösként körözték és üldözték. Bárhol 
bukkant fel, az életére törtek. Krisztus egykor ekképp prófétáit tanít
ványainak: mint bárányokat küldelek titeket a farkasok közé. Ez az iga
Pál számára szó szerint beteljesült.(...)

Két városnév lebegett Pál előtt azokban a napokban: Róma és Jeru
zsálem. Róma a távlati cél, de előbb Jeruzsálemet kell felkeresnie. Ez 
furcsa. Feltehetően két nagyon komoly indítéka volt az apostolnak, hogy
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előbb Jeruzsálem felé vegye útját. Egyfelől a keresztyén gyülekezetek 
egységét viselte nagyon a szívén. Az egyháznak nem szabad egymástól el
különülő ágakon továbbmennie, nem szakadhat két törzsre. Minden áron el 
kellett kerülni a páli és a péteri keresztyénség, más szóval a nyugati 
és a keleti, vagy zsidó- és pogánykeresztyén szétválást. Van azonban egy 
talán még ennél is égetőbb indok: az egyház és a zsinagóga, a keresztyé- 
r.ek és a zsidók, vagyis Isten régi és új népe közötti egység. A zsidók 
szerint a szakadás végérvényes és gyógyíthatalan - de nem Isten szerint. 
Pál még a halálos ellenségeskedés pillanatában is reménységgel gondol a 
zsidóságra. Rm. 9.3. Tehát nemcsak életét, hanem üdvösségét is odaáldoz
ná, ha ezáltal egybefoghatná Krisztus egyházát és Izraelt. (W. Lüthi)

Mindannyiunkban titokzatos mágneses központ rejtőzik, valamiféle 
láthatatlan, világ keletkezése előtti Nap. A körül keringünk céltalanul, 
mindaddig,, míg vonzókörébe nem zuhanunk. (Pál Jeruzsálembe és Rómába kí
vánkozik. Szét akarja rombolni Róma bálványait, azokat a faragott képe
ket, amelyek évszázados dicsőségben állnak márványban. Előbb azonban 
Jeruzsálem szentjeit kell megingatnia. Semmiképp sem szabad tehát ellen
ségeket hátrahagynia, ha el akar indulni döntő útjára Rómába. Az igaz
ság szaván kívül, amely hamis fülek számára amúgyis haszontalan, olyas
valamit is kell adnia, ami teljesen leveszi őket lábukról.
(T.de Pascoaes)

A búcsúzás a legmegkapóbb rajzok közé tartozik Lukács naplójában. 
A búcsúbeszédben az apostoli gond és a szív ékesszólása kap hangot. Mek
kora hivatástudat, micsoda kötelességtudás csendül ki minden szóból! 
(...) Jelentősen megkönnyíthette volna az életét, ha Antiókhiában, Ko- 
rintusban és Efezusban elkendőzte volna a különbséget, az ellentéteket a 
judaizmus és a keresztyénség között. Ha hamis kíméletből vagy aggodal
maskodó félelemből meghátrált volna. De hova jutott volna akkor az Egy
ház? Nemcsak okos és óvatos vezetőkre van szüksége, hanem a meggyőződés 
vértanúira is. (J. Holzner)

Böjt 3. vasárnapja 
Jelenések 5.1-9

A lehetetlen egészen másként történik, mint várnánk. Nem írástudó, 
bölcs vagy befolyásos ember, nem különlegesen erős és hatalmas hős lép 
elő, aki megköveteli, hogy hatalmas tettéért leborulva tiszteljék és 
csodálattal adózzanak neki. Nem, hanem valaki, aki alázatos és csendes, 
mint a bárány. Valaki, akit megöltek, mint egy ártatlan, kiszolgáltatott 
bárányt. Olyasvalaki tehát, akin éppen az a sors teljesült be, amellyel 
szemben a kétségbeesett emberi "miért" kiáltatik.. Úgy lépett föl, mint 
mindannak megtestesítője, ami az ember életét és a világ folyását oly 
érthetetlenné teszi, az igazságtalanság, az árulás a barátok részéről, 
hamis vádak az ellenfelek részéről, értetlenség a hozzá a legközelebb 
állóktól, szolgálat azok között, akik nem méltóak reá, az elhagyatott- 
ság a szükséghelyzetben, kínos halál élete virágzásában -, egyszóval az 
egész világ rejtélye egy személyben összefoglalva. Így lép elő: megalá- 
zottan, elveszetten, és megölötten. És most történik az, amire senki nem 
számít: nyugodt méltósággal veszi át a könyvet a világ fölött trónoló
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uralkodó kezéből. Ő tehát az egyedül méltó az ég és föld titkainak pe
cséttörésére. (K.Weiss)

Érdekes, hogy Isten jobb kezében van egy könyv. Természetesen ezen 
nem olyan könyv értendő, mint a mi könyveink. Amit János látott, az egy 
nagy pergamentekercs volt, mely hét lapból állt. Hét pecsét akadályozta 
meg a lapok kigöngyölítését és egyúttal a szövegükbe történő bepillan
tást.

Aki könyvet ír és terveit följegyzi, az nem magáért teszi ezt. Sze
retné a gondolatait továbbadni. Örömöt jelent számára, ha megtudja, hogy 
mások is megértették őt. Vajon Istennek is nem különleges öröm-e az, ha 
elkezdjük az Ő tervét megérteni és készek leszünk magunkat általa vezet
tetni? De éppen itt fogja el az apostolt a keserű sírás. Mert senki 
sincs itt,- kétszer áll ez itt - senki sem mennyben, sem földön, sem 
föld alatt, aki méltó volna rá, hogy ezt a könyvet felnyissa és elolvas
sa. A könyv itt van, van benne írva, úgyszólván készenlétben van minden
ki számára, de senki sem méltó arra, hogy pecsétjét letörje, elolvassa 
és tartalmát végrehajtsa. Így kell tehát ennek örök időkre elzárva ma
radnia? (...) Nem azért borul-e bánat fátyla az egész emberiség és annak 
történelme fölé, mert nem tudja teljesen áttekinteni azt? Milyen hal
latlan erőfeszítéseket tett a tudomány és a filozófia, sőt az egész em
beriség szellemtörténete, hogy megtalálja az emberi lét igazi értelmét. 
De a végső honnan és végső hová, mindennek ellenére rejtve maradt.

És a dolog mégsem fejeződik be az apostol sírásával. Saját szomorú
sága nem megy-e át egyszerre az új dal örömébe és ujjongásába? Mi tudta 
ezt a hallatlan fordulatot előidézni? János hallja, hogy mégis van vala
ki, aki méltó arra, hogy felnyissa a könyvet és feltörje annak pecsét
jét. Bizonyos, hogy csak EGY, de ennek az egynek ereje és felhatalmazása 
van arra, hogy Isten terveit elolvassa és végrehajtását megkezdje. (...)

Nem kell-e a mi sorainkban is fellélegeznünk, amikor ez feldereng 
előttünk? Nem érezzük-e úgy, mintha az új ének máris megkezdődne? Mert 
ugyebár Istennek ez a tervezése megvalósulóban van. Nem a jővőről való 
festménnyel állunk szemben. Magasztos tények hirdettetnek a jelennek a 
bizonyságtétel által, minden időkből, nyelvből, népből és nemzetből: ez 
már megtörtént. Jézus Krisztus megváltott minket Isten számára az ö vére 
által. (W. Pfendsack)

Igen, ez a nagy égető kérdés: Ki hajthatja végre (a közbejött bűne
set után) az Atyának a világra vonatkozó szeretetből fakadó határozatát? 
Vagyis más szavakkal: kinek szabad a hétpecsétes könyvet elvenni az Atya 
kezéből, azt felbontani és tartalmát megvalósítani? S ezt a kérdést, Já
nos füle hallatára is mindjárt kikiáltja valaki az egész világnak. Ki 
méltó arra ...? A kérdés nem ez: ki elég bölcs? Vagy ki elég erős? Hanem 
ez: "ki méltó?". Isten minden működésében általában ez a kérdés az alap
vető kérdés. Itt pedig erről van szó: a változhatatlan isteni szentség 
és igazság kit jogosít fel arra, hogy - az emberiség bűne és bűnben való 
megkötözöttsége ellenére - még most is érvényesíthesse az emberiség ja
vára a hétpecsétes könyvnek üdvösségre vonatkozó tartalmát? (...) Minden 
hallgat (...) Csak egy van, aki nem hallgat és az János, Ő töri meg a 
szinte félelmetes csendet, hangos sírásával. Lesújtja a borzasztó gondo
lat. (B. Keller)
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Böjt 4. vasárnapja 
Róma 5.12-17

Ez az egyes ember és Krisztuson kívül az egész emberiség természe
tes történelme: az egyetlen Idám bűne és halála, akinek személyében az 
egész emberiség jelen van, akinek döntése és sorsa megelőzte minden vele 
egyidőben vagy őutána élt egyén döntését és sorsát, vagyis a bűnt és a 
halált. Természetesen igaz, hogy mindenki maga követi el a bűnt és ér
demli ki a halált, tehát mindenkinek megvan a maga "történelme." Azonban 
az is igaz, hogy minden ember egzisztenciája csak ismétlése vagy variá
ciója az egy Idám kezdetének és végének, bűnének és halálának. (...)

Amikor Pál a bűnről beszél, akkor tehát nem apró vétségekre vagy 
csínytevésekre gondol, amilyenekkel mi szoktuk vádolni egymást, hanem 
Idám bűnéről, amivel együtt születünk és melyet a mi időnkben képtelenek 
leszünk levetni. Hasonlóképp amikor a jánosi iratok a világ sötétségéről 
szólnak, szintén nem arról a sötétségről beszélnek, amelyben vagy amely 
mellett csak a legpesszimistább ember nem veszi észre a barátságos fény
forrásokat, hanem arról a sötétségről, amellyel kapcsolatban teljesen 
érvényét veszti az a kérdés, hogy valaki pesszimista-e vagy optimista. 
(...) Aki szerint azonban a Bibliából végső soron csak egy mindent áfogó 
NEM-et lehet kihallani és egy hatalmas szakadékra lehet rábukkanni, az 
ezzel a szavával csak azt bizonyítja, hogy még nem jutott el a végső 
összefüggésig. Mert ez a nagy NEM=IGEN. Ez az ítélet=kegyelem. Ez az el- 
ítélés=megbocsátás. Ez a halál=élet. Ez a pokol=mennyország. Ez aret- 
tenetes Isten a szerető mennyei Atya, aki karjába zárja elveszett fiát. 
A Megfeszített = a Feltámadott. (K. Barth)

A teljes tudatosítását annak, ami itt (t.i. a halálban) történik, a 
megértését annak, hogy mit jelent a halál, és az elsajátítását annak, 
ami Krisztus által történt, Pálnál találjuk meg. A rónaiakhoz írt levél
5. fejezetében világos szavakkal mondja: Egy ember, Idám által jött a 
bűn a világba, a bűn által pedig a halál. A halál nem tartozik az emberi 
léthez (12-21). Pogányság lenne azt állítani. A bűn hozza magával a ha
lált, mert elszakítja az embert Istentől. Az ember tulajdonképpeni élete 
az "isteni természetben való részességében" volt, 2. Pt. 1.4. Ezt a kö
zösséget tépte szét a bűn. Ez volt az első halál. Ettől kezdve halunk 
meg mindnyájan. Krisztus azonban nemcsak közösségben van az isteni ter
mészettel, hanem egységben van vele. Ő maga az élet, és ez győzi le a 
bűnt és a halált. (R. Guardini)

(20. vershez). Pálnak e szavai magukban foglalják az ő apostoli ta
pasztalatát, egész vallásos küldetését és a keresztyén élet értelmezé
sét. Mindig lehetetlennek tűnt előttem, hogy vitatkozzam ezekről a sza
vakról, vagy hogy szövegül, alapul vegyem egy prédikációhoz. Korábban 
nem is merészkedtem erre. De valami arra indított, hogy elgondolkodjam 
róluk. Vágyódtam, hogy bizonyságot tudjak adni arról a két dologról, 
amelyek az életemre való visszatekintés óráiban, mint életünk döntő té
nyezői tűntek fel előttem. E kettő: a bűn hatalma és a kegyelemnek a 
bűnt is meghaladó ereje.

Kevés olyan szó van, amely idegenebbül hatna legtöbbünkre, mint a 
"bűn" és a "kegyelem". Idegenek, mert nagyon is jól értjük őket.
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Jelentőségük az évszázadok folyamán elmosódott. Igazi erejükből annyit 
veszítettek, hogy komolyan kell kérdeznünk magunkat, érdemes-e még 
egyáltalán használnunk e szavakat. De vallási hagyományunknak e nagy 
szavait valami titokzatosság veszi körül: mással pótolni nem tudjuk. 
Minden próbálkozás sekélyes, erőtelen eredményre vezet. Nincs más szó 
a bűn-re és nincs más szó a kegyelemre. De van mód, hogy értelmüket újra 
felfedezzük. Ugyanez az üt és mód, amely minket emberi egzisztenciánk 
mélységébe vezet. Ebben a mélységben nyertek értelmet e szavak s telí
tődtek meg tartalommal minden időkre, s minden nemzedéknek, valamennyi
ünknek külön-külön is ezt újra és Újra meg kell találnunk.(...) Bűn és 
kegyelem egymáshoz vannak kötve. Egyáltalán nem tudhatnánk, mi a bűn, 
ha már nem volna eleve tapasztalatunk az életnek arról az egységéről, 
ami a kegyelem. És viszont: nem tudhatnánk, mi a jelentősége a kegyelem
nek, ha nem volna tapasztalatunk arról a benső meghasonlásról, arról az 
élethasadásról, ami a bűn. A kegyelmet éppoly nehéz jellemezni, mint a 
bűnt. (Paul Tillich)

Böjt 5. vasárnapja 
. Zsid. 7.24-27

A levél szerzője ezekben a versekben az istentisztelet jelentőségé
ről elmélkedik. Az istentisztelet a gyülekezeti élet centrális eseménye, 
e tekintetben nem változott az ősi és a mai felfogás. (...) A változás a 
főpap minőségében következett be: az vállalja a közvetítő szerepet, aki 
Isten jobbján ül és mégis bennünket képvisel. Ez a felfogás és az isten- 
tiszteletnek ez az értékelése az első gyülekezetek számára teljesen újat 
jelentett. Meg kellett ugyanis érteni, hogy Krisztus, az örök és elmúl- 
hatatlan főpap, nincs egy szinten a jeruzsálemi templom főpapjával. Az 
emberek közül kikerült papok mind alá vannak vetve a bűn hatalmának. 
Csak úgy közeledhetnek Istenhez, hogy előbb a saját bűnös voltukat ren
dezik, áldozatot mutatnak be önmagukért, mielőtt az egész nép bűnéért 
áldoznának. Isten eme szolgáinak, mint pl. Hannásnak és Kajafásnak a 
hatalom szennyével mocskolódott be a keze és a szíve. Ebben a kísértés
ben azonban nemcsak az ÓSZ papjai éltek, hanem ma is ott leselkedik min
den egyes keresztyén emberre, aki hitét és az egyházban betöltött szol
gálatát komolyan veszi. (...) Isten oldalán egyedül az Úr Jézus áll papi 
minőségben. Az istentisztelet minden egyes résztvevője és szolgálattevő
je egyedül az ő közbenjárására van utalva. (Gerhard Schmitt)

Szent! Annyira beszennyeződtünk, hogy a megszokott lelkiszerek nem 
tisztítanak meg. Valami másra van szükség. A megszokott főpapi szolgálat 
nem elég. Jézus Krisztus azonban szokatlan módon szolgál: 0 szent. Itt 
azonban az eredeti szövegben nem az a szó áll, amit a Biblia egyébként a 
szentre alkalmaz (hagios), s melynek eredeti jelentése: Isten szolgála
tára lefoglalva. Az itt szereplő szó (hosios) egyértelműen azt jelenti: 
minden bűntől mentes. A textus többi meghatározásai: ártatlan, szeplőte
len, bűnösöktől elkülönített-, mindezek ugyanazt a tartalmat közlik. Az 
ismétlés szokását ismerjük a zsoltárokból és a próféciákból, a héber 
nyelv szívesen ismétli a kijelentéseket, árnyalatnyi változtatással nyo- 
matékosítva. Vagy talán azért szerepel itt ennyi rokonértelrnű kifejezés, 
mert emberi nyelvünk fogalmai kevésnek bizonyulnak Krisztus tisztaságá-
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nak kifejezésére?
Ezyszer és mindenkorra. Ha mi kimosunk valamit, az rövidesen újra 

bepiszkolódik. Amit Krisztus értünk és velünk tett, az örökérvényű. A 
zsidó főpapnak évenként újra és újra meg kellett tisztítania népét, 
ömellett naponként áldozatot kellett bemutatnia saját bűnei bocsánatá
ért . (...) Értettük a különbséget Krisztus és miköztünk? Mert mi az, 
azúré mi rámondhatjuk, hogy egyszer és mindenkorra elvégeztük? Nem in
kább a sok állandóan ismétlődő tevékenység monotóniája miatt fáradunk el 
leginkább? Amiről úgy gondoljuk, hogy végeztünk vele, rövidesen kiderül, 
még sok a tennivalónk. Minden munkánk eredménye múlandó, félkész. Krisz
tus ezzel szemben örökérvényűen megajándékozta népét tisztaságával.

Önmagát adta áldozatul. Ez a legkülönösebb az ő művében. A zsidók 
főpapja is vitt áldozatot, de sohasem önmagát. Sohasem ő vette meg az 
áldozati bárányt, nem a sajátjából adott. Azt áldozta, amit odavittek 
neki. Áldozati ajándékokat áldozott. így van ez ma is. Milyen könnyen 
adunk túl azon, ami valójában nem a mienk. Milyen nagylelkűek tudunk 
lenni azzal, amihez semmi közünk. A sajátunkkal sokkal óvatosabbak va
gyunk. Krisztus azáltal tette értékessé a másét, hogy önmagát vitte ál
dozatul helyette. (C. Heinz Peisker)

A liturgia végzése és az erkölcsi törvények teljesítése veszélyes 
ürügyül szolgálhat lelkiismeretünk megnyugtatására. Azt hisszük, hogy 
mindent megtettünk és közben megfeledkezünk arról, hogy az üdvösség és 
az örök élet az Istenember szenvedéseinek és gyötrelmeinek gyümölcse. 
Miért igyekszünk magunk, a különböző rítusok segítségével utat tömi 
Istenhez, amikor ő maga jelölte ki egyszer s mindenkerra azt az egyetlen 
utat, melyen keresztül Hozzá juthatunk. Jézus ez az út, mely örökké 
nyitva áll azok számára, akik Isten felé törekszenek.
(la Bibié du Dimanche)

Böjt 6. vasárnapja, virágvasámap 
Zsid. 2.5-9

Az eljövendő világ a földi természetnél magasabbrendű hazát és haj
lékot ígér nekünk. A levél írója erről a világról szól. Arról volt szó, 
hogy Jézus nagyobb az angyaloknál. Ez azonban csak egy későbbi világban 
válik nyilvánvalóvá. Innen érthető az összes előző kijelentés is, az 1. 
fejezetben. (...) Mindezek nem a jelenlegi, evilági helyzetet konstatál
ják, hanem előremutatnak a jövendőbe. Ez az oka annak is, hogy jelenlegi 
hajlékunkban még nem vált nyilvánvalóvá Krisztus hatalma és dicsősége. 
(...) Látjuk azonban, hogy az angyaloknál kisebbé lett, amint a zsoltár 
mondja. (...) Azáltal lett kisebbé az angyaloknál, hogy belépett evilági 
életkörülményeink közé. Nem vagyunk korlátlan hatalomnál rendelkező u- 
rak, és ő sem volt az, amíg ezen a földön, körünkben élt. Szorult hely
zetbe került, terhet vett magára és szenvedett, ami a mennyei lelkeknek 
aligha jut osztályrészül. A mi életünk rendjébe kellett beilleszkednie, 
engedelmesen alávetette magát a természet rendjének, viselte a földi 
élet terheit s szenvedése során végül elérkezett a halálig. Ekkor egyér
telműen gyengébb és kevesebb volt, mint az angyalok, 1.7.

Egyedül mi vagyunk, akik nemcsak ezt a gyengeséget látjuk, hanem 
mint dicsőséggel megkoronáztatottra tekintünk rá, aki feltámadott és a
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mennyekbe emeltetett. Isten ezáltal pontosan a zsoltárban leírtak sze
rint járt el vele.(...)

Jézusban azonban mégsem úgy látjuk a kisebbétételt és a felmagasz- 
taltatást, mint egyszerűen egymást követő eseményeket, hanem felfedez
zük ezek belső összefüggését is. Mert azért koronáztatott meg soha el 
nem múló dicsőséggel, mert elszenvedte a halált. A lealacsonyodásért 
dicsőült meg. (...) Ám nemcsak ő, hanem mi is drága gyümölcsöt kaptunk 
az ő halálából. Mert miért is vezette Isten végig ezen az úton? Miért 
tette őt az angyaloknál kisebbé és miért emelte őt az elszenvedett ha
lálból a dicsőségbe? A kegyelem, az Isten ajándékozó jósága rendezte ezt 
így. (A. Schlatter)

A gyülekezet, melyhez e levél íródott, többnyire csalódott keresz
tyénekből tevődött össze, akik többféle kisértésnek ki voltak téve. 
Egyik ilyen volt az un. angyal-kultusz. Szakkifejezése ennek a gnózis. 
Sokan elfordultak a csalódásokkal, üldözésekkel terhelt világtól és 
tudományos-filozofálő vallásos módon a szellemi, a túlnani világba te
kintettek. Kísértett némelyeket a gyülekezetben, hogy elfordulnak a 
Krisztustól, az egyház keresztet hordozó sorsától és beleolvadnak a 
gnosztikusok nagy táborába. Ez fenyegette a gyülekezetét és ehhez iga
zodik konkrét módon a levél mint prédikáció. Ezen a ponton nyílik meg 
előttünk a levél titka. így értjük meg, hogy miért beszél olyan sokat ez 
a levél az angyalokról. (...) És kezdjük sejteni, milyen forradalmi pl. 
a 16-ik vers: "mert az Isten nyilván nem angyalokat karolt fel, hanem 
az Ábrahám magvát karolta fel." Ebben a prédikációban az a gondolat szó
lal meg, hogy Isten elhanyagolta az angyalok világát, mert minden szere- 
tetével az emberek felé fordult, a kárhozatba, bajba, halálba jutott 
emberek felé fordult az Isten. (...) Ha történelmi összefüggéseiben 
nézzük ezt, akkor látjuk, hogy mennyire merész prédikáció és milyen 
konkrét útmutatás e néhány vers.(...)

Azt mondja összességében ez a levél: Mindenek fölé helyezte Isten a 
Jézus Krisztust, mindent az ő lábai alá vetett. És nagyon becsületesen 
mondja: most még nem látjuk, hogy Jézus a világ Ura. Hitben lehet látni, 
hogy Jézus az igazi problémákkal megbirkózott, mindeneknek Megváltója 
lett, meggyőzte a halált. El fognak tűnni az izgalmasnak gondolt fejeze
tek pl. az angyalokról szólók, és kiderül, hogy ezek mind az ő lábai alá 
vettetnek, őbenne van az igazi győzelem a halál felett. Jézus Krisztus
ban tágul ki az életünk az örök élet gazdagságára és ez a Megváltás 
Jézus Krisztus által. (Farkas József)

9. vers. Minthogy a görög kifejezés (brachü ti) jelentése kétér
telmű, az apostol inkább magát a dolgot nézi úgy, ahogyan az a Krisztus 
Eizemélyében megnyilvánult, mintsem a zsoltár szavainak eredeti értelmét, 
őszerinte a feltámadásban kell szemlélni a dicsőséget . v  melyekkel 
Isten jósága felékesítette az embert. (Kálvin János.)

Nagyc sütörtök 
Jelenések 19.9-10.

Még egy igen különleges dicsőítés jellemzi ezt a nagy sereget. 
(...) íme, itt látjuk textusunkban a különös képet a "Bárány menyegzőjé
ről", mely elérkezett és amelyre a nő, a menyasszony felékesítette ma-
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gát, 7-8. vers. Ez az ősrégi kép, amelyet már maga Jézus is alkalmazott. 
A menyegző a beteljesülés ideje, amikor az a legnagyobb erő, melyre mi 
emberek képesek vagyunk, a szeretet, eléri célját. Mi mást jelenthet a 
Bárány menyegzőjének képe, mint a gyülekezet legmélyebb vágyakozásának 
teljesülését: a gyülekezet elfogyhatatlan szeretetben szeret egy lenni 
Urával!

Elsősorban abban áll a földön élő gyülekezet dicsőítő szolgálata, 
hogy Urát teljes szívéből, egész leikéből és minden erejével szereti. Ez 
a hívő gyülekezet válasza az Úrnak a kereszten megnyilvánult szereteté- 
re. (...) Azt olvassuk, megadatott a gyülekezetnek, hogy ragyogóan tisz
ta ruhába öltözzék. Tehát úgy kapta ezeket a ruhákat, nem Ő maga készí
tette azokat (...) Itt tehát a dicsőítés átmegy szeretetbe: ez a gyüle
kezet élete a földön. Élete dicsőítés és a dicsőítése szeretet. Milyen 
jelentős volna, ha minket is megragadna ez a szeretet s újra elkezdenénk 
dicsőíteni és szeretni! (...) Jánost annyira lenyűgözi ez a hatalmas li
turgia, hogy nem tud állva maradni. Hogyan is maradhatna néző csupán, 
amikor körülötte minden telve van új élettel, új dicsérettel, új szere
tettel az élő Isten iránt? Ő is részt akar venni ebben, Ő is kénytelen 
imádattal leborulni, hiszen ő is közéjük tartozik.(...) Miért is ne bo
rulna le az angyal lábaihoz, aki mindezt megmutatta és megmagyarázta 
neki? De ezt nem kellene tennie: megtiltják neki. Az angyal is Isten te
remtménye, Jánosnak pedig szolgatársa. De talán segíthet az egyik te
remtmény a másiknak abban, hogy a helyes irányba nézzen. Talán mint 
szolgatársak, mi is segítségére lehetünk a mai időkben egymásnak abban, 
hogy megtaláljuk a helyes irányt, amerre nézni kell. "Istent imádd" - 
mondja az angyal s nem értelmezhetjuk-e ezt úgy, hogy Jánoson messze túl 
mindegyikünkhöz is szól most? Hallottad-e te is? Megértetted-e te is? 
Istent imádd! Ezért akarja, hogy mindezt lássuk és halljuk. Reád is vár. 
(...) Élni, dicsőíteni, szeretni ez az, amit Isten nálunk is látni és 
hallani szeretne. És akkor a mi szívünkből is hatalmasan és erőteljesen, 
örvendezve és bizalomnál törhet fel a sokszoros halleluja.(W. Pfendsack)

A makarizmus sürgető figyelmeztetéssé és féltőn szerető biztatássá 
válik, mivel Krisztus hamaros eljövetelére utal. (...) Valakivel együtt 
étkezni, az ókori gondolkodás szerint a legbenső életközösséget fejezi 
ki, így itt is Krisztus az embert a legbenső életközösségbe vonja bele. 
A gyülekezet számára ez az életközösség már most valósul az úrvacsorá
ban. Az angyal üzenete nemcsak eszkatológikus eljövetelére, előre, a 
jövőbe mutat, hanem jelen ajándékként kínálja Krisztus személyes jelen
létét, melyben máris valósul az eszkatológikus rfeménység, anélkül, hogy 
ez utóbbi értelmetlenné válnék. Sőt, inkább a kettő elválaszthatatlanul 
egybeforr. Az úrvacsorában a gyülekezet az egykor majd dicsőséggel eljö
vendő Urat hirdeti, reménységének záloga pedig az úrvacsorában Krisztus 
jelenlétének ajándéka.( ...)

Mivel az angyal ezt az igét hangsúlyozottan mondja Isten igaz be
szédének, azért borul előtte János térdre, hogy így hódoljon Istennek. 
Ezt azonban az angyal visszautasítja, mert ő, ti. az angyal is szolga
társra a látnoknak, és mindazon keresztyén testvéreinek, akiké Jézus bi
zonyságtétele, vagyis akiknek hűségéről, hitéről maga Krisztus tesz 
tanúbizonyságot. (Karner Károly)
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írd! Már 14.13-ban is hallottunk egy olyan szót, amelynek följegy
zésére János külön parancsot kapott. Ott is valakinek a boldoggá nyilvá
nításáról volt szó, mint itt. Késóbb, 21.5, még egy harmadik ugyanilyen 
rendelkezéssel találkozunk.(...) Itt a Bárány menyegzőjének vendégeiről 
van szó. Ezek a "választottak", akik a Király hívását Fiának menyegző
jére elfogadták és menyegzői ruhában megjelentek, Mt. 22.2-14.(...) Ezek 
a tanítványok, akiket Jézus az ő vidám násznépének (Mt. 9.15.) s az Atya 
országa vendégeinek mond (Mk 14.25). Mindezek együttvéve a maguk összes
ségében képezik a Bárány menyasszonyát s külön-külön is mindegyik bol
dognak mondható meghívott vendége a menyegzőnek. Igyekezzünk, hogy bizo
nyosan hozzátartozzunk a szent gyülekezethez, amely az Ő menyasszonya. 
(B. Keller).

Nagypéntek 
Zsid. 10.11-18

A zsidó pap minden reggel és este feláldozott egy kost, melynek 
teljesen tisztának kellett lennie. Mindegyik kosáldozathoz italáldozat 
is járult - negyed liter bort áldozott. Mindezt követte még egy étel
áldozat is. Lisztet és olajat kevertek össze. Ehhez járult naponta a 
főpap ételáldozata, szintén reggel és este. És mindezeken felül a füs
tölőáldozat, ugyancsak naponta. Ez az áldozati szertartás-folyamat meg
szakítás nélkül ismétlődött. A papok gondja volt állandóan működésben 
tartani az áldozati gépezetet. (...) És Jézus? Az Ő áldozatát nem kell 
megismételni. Nem is lehet. Mint Jézus minden műve e földön -, ez is 
megismételhetetlen. (...) Jézus áldozatát tehát nem lehet a templomi 
szertartásokhoz hasonlítani. De Jézus személyét sem lehet a papok szemé
lyéhez hasonlítani. A levél szerzője egy finom szójátékkal él: minden 
pap naponként újra szolgálatba áll, Jézus azonban az Isten jobbján ül.

Fejezzük ki ezt másként! A pap élete ugyanolyan, mint bárki másé. 
Ezerféle véletlen közt kanyarog élete útja. Jézusnál nem ez a helyzet: 
Az Ő élete annyira tervszerű, hogy csak annyit mondhatunk: ez az életűt 
olyan mesterremek, amely tökéletesen beilleszkedik Isten mindent átfogó 
üdvtervébe. Hogyha pedig azt is tudatosítjuk, hogy honnan jött és hova 
ment, akkor még világosabban kiderül Jézus utánozhatatlansága. (...) 
Csak ennyit mondhatunk:"Én Uram és én Istenem!"' (C.H. Peisker)

Az emberek és népek életében vannak olyan döntések és események, 
amelyek megismételhetetlenek és visszavonhatatlan módon változtatják 
meg a történelem folyamatát úgy, hogy a régi helyzet többé már nem tér
het vissza. (...) Az emberiség egyetemes történetében Krisztus kereszt- 
halála mindennél döntőbb esemény, mert egyszer s mindenkorra megváltoz
tatta az emberiség sorsát. Amint az ember nem lépheti át többször a ha
lál küszöbét (27. vers), ugyanúgy az emberiség sem eshet vissza, Krisz
tus kereszthalála óta, régi állapotába. A bűn el van törölve és az a 
tragikus lejtő, amely az embert a pusztulásba vitte, megszűnt. (...)

Ez a magatartásai, hogy az ember folytonosan azon mesterkedik, 
hogy milyen ürüggyel bizonyítsa ártatlanságát) annak a régi vallási hi
edelemnek az öröksége, amely szerint mindennap újra és újra ki kell csi- 
■karnunk Istentől a bocsánatot. Márpedig Jézus nem járul, mint közvetítő 
folytonosan Isten elé, hogy közbenjárjon értünk, hanem már örökre "ott
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U1 az Atyaisten jobbján" és biztos abban, hogy minden rossz és gonosz
ság felett végső győzelmet aratott (13. vers). Az emberiség egyszer s 
mindenkorra bocsánatot és feloldozást nyert összes bűnei alól, Isten 
biztosít minket afelől, hogy Krisztus kereszthalála óta "bűneinkre és 
törvényszegéseinkre többé már nem emlékezik". Ott, ahol győzött a bűn, 
Isten ke elméből túláradt a szeretet.

Az • bevezet minket az igaz hívő élet titkába, amely a gyermeki 
bizalmon, nem pedig a félelmen alapszik (16. vers), éppen ezért nem 
szabad nyomorúságainkat elviselhetetlen teherként felfognunk. Krisztus 
azért halt meg értünk, hogy megnyissa számunkra az irgalomnak és a meg
bocsátásnak kiapadhatatlan forrását. Ezért merítsünk állandóan e végte
len irgalom kútjából, hiszen egyedül Isten tehet bennünket tökéletessé 
(14. vers), nem pedig mi magunk. Ezért a keresztyén ember nem általko- 
dik meg bűnében és kétségbeesik, mert hisz abban, hogy Krisztus győzel
met aratott a bűn felett. (La Bibié du Dimanche)

Miután a Szentírásnak ellenünk idézett helyeit megmagyaráztuk, vá
laszolnunk kell még az atyákra vonatkozóan is. Jól tudjuk, hogy az atyák 
a misét áldozatnak nevezik, de ezzel nem akarják azt mondani, hogy a 
mise puszta elvégzésével kegyelmet szerez, és hogy másokért felajánlva 
a bűnbocsánatot, vétkeik és büntetésük elengedését érdemli ki nekik. 
Ugyan hol olvasunk az atyáknál ilyen szörnyűséges szavakat? Viszont vi
lágos bizonyságát adják, hogy ők hálaadásról beszélnek. Ezért is nevezik 
"eucharisztiának" (magyarul hálaadásnak.)(...) A hálaadó áldozat nem ér
demel ki engesztelést. (Az Ágostai Hitvallás Apológiája, XXIV. 66.)

Nagyszombat a legtitokzatosabb ünnep. Volt olyan egyházi rendelke
zés, hogy legyen ezen az egyetlen napon minden templom zárva, harangok 
se konduljanak, a teljes csend akarta kifejezni, ami már megtörtént 
Nagypénteken, és aminek történnie kell húsvétkor. Mindez nyilván abból 
a meggondolásból történt, hogy Isten nem hagyja válasz nélkül Egyetlené
nek szeretetét, engedelmességét. Aki mindenkitől elhagyatva, a bezárt ég 
alatt is változatlan engedelmességgel mondja a zsoltárimákat és utolsó 
szavával az Atyának kezébe ajánlja lelkét. (...) Jeruzsálemben is a 
szombat volt a csend napja, mert ez a nap a Messiás-várás napja. Ezen a 
szombaton különösen nagy reménységgel várták a Messiás eljövetelét, mert 
ezen a napon egybeesett a heti nyugalom napja az Egyiptomból való szaba
dulás napjával. Ebben a feszült várakozásban olyan nagy csend volt Jeru
zsálemben, hogy az szinte döbbenetes volt. (...) Később, más kersztyén 
nemzedékek idején az a vélemény alakult ki, hogy nem lehet elhanyagolni 
ennek a napnak az üdvtörténeti jelentőségét. Hiszen az Apostoli Hitval
lás szerint Jézus ezen a napon alászállt a poklokra.(...) Ezért van az 
egyház missziói szolgálatra kiválasztva: ezen a szolgálaton keresztül 
mindenkihez el kell jutni valamilyen formában az evangéliumnak. (...)

Az az első szombat a maga feszültségével, ellentmondásával messze 
elmaradt mögöttünk. Nagyszombat ma számunkra annak az alkalma, hogy 
nagypéntek evangéliuma útban van húsvét felé. Mert a nagypénteki kereszt

Nagyszombat 
Zsid. 4.9-11.
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és a húsvéti üres sír egymástól elválaszthatatlan. Nagypéntek és húsvét 
Jézusa az, Aki legyőzte a bűn és halál hatalmát és igazi nyugodalmat ad 
szívünknek. (Balikó Zoltán)

Isten nyugodalma vagy szombatja nem tétlen, rest nyugvás. Nem min
den tevékenység nélkül való, de szabad a kapkodástól, rohanástól, a 
gondteli sürgés-forgástól és hajszától. A földi ember sok hiábavaló 
nyugtalanságot szerez magának. Az ilyen ember nem mehet be Isten nyu
godalmába, oda csupán a belsőleg megcsendesült lelkek illenek. Igyekez
zünk tehát úrrá lenni nyugtalan testünkön és minden felinduláson, ami 
bűnös természetünkből tör elő. (...) Bizonyos fajta nyugtalanságon ter
mészetesen át kell mennünk, ha be akarunk jutni Isten nyugodalmába: ez a 
felébredt lelkiismeret nyugtalansága. Aki ezt a nyugtalanságot elkerüli, 
sohasem talál igazi nyugalmat, nem jut el a lelkiismeret boldog békessé
gére, amit már itt megkapunk mint a menny előízét. Vessük alá magunkat 
Isten Lelke megítélésének, és soha ne adjuk át magunkat a hamis bizton
ságérzetnek, amire rettenetes felébredés következik. Az is igaz, hogy 
Isten nyugodalmába csak azok mennek be, akik elvégezték a rájuk bízott 
mindennapi munkát. A rest szolga, aki semmit sem tett Uráért, nem mehet 
be annak örömébe. Ne sodorjon el a földi hajsza és nyüzsgés, hanem vé
gezzük földi dolgainkat is istentiszteletként. (Ef 2.10). (...) Isten 
népének nyugodalma győzelmes megpihenés a harc és tusák után. (...) Ne 
a magunk erejéből harcoljunk, hanem tartsunk ki hitben az Úrral, aki 
végülis győzelemre vezet minket. (C. Eichorn)

Egyébként nem kétlem, hogy a szombatra szándékosan azért célzott az 
apostol, hogy eltérítse a zsidókat annak külsőségekbe vesző megtartásá
tól. Mert másként nem is érthetik meg annak eltörlését, hanem csak úgy, 
ha felismerik annak lelki célját. Ezért egyszerre két dolgot szorgalmaz: 
mert egyfelől azáltal, hogy a kegyelem kiválóságát magasztalja, arra 
ösztönöz minket, hogy azt hittel fogadjuk el. Másfelől pedig mellesleg 
azt is kimutatja, miben áll a szombat igazi jelentősége. (...) Mert aki 
tudja, hogy a prancsolatnak más volt a célja, mint a külső tétlenség 
vagy a földi szertartás, az Krisztusra tekint, s hamarosan és könnyen 
megérti, hogy az Ő eljövetele által a szertartások használata eltörölte
tett. Mert a valóság megjelenésére az árnyékok azonnal eltűnnek. (Kálvin 
János)

Az egyik nagy áldás, amit az Isten készített nékünk az, hogy "beme
hetünk az Ő nyugodalmába", részesedhetünk az Isten nyugalmában. Az Isten 
nyugodt Isten, mi pedig ideges, kapkodó, nyugatalan emberek vagyunk. Ami 
kapkodó, nyugtalan létünk megcsöndesedhet az Isten nyugalmában. (Farkas 
József).

Húsvétvasámap 
Jónás 2.3-10

Egyesek úgy tekintik ezt az elbeszélést, mint oly mesét, amelyik 
szép és kegyes érzés lehet, de túl fantasztikus. (...) Mintha bizony a 
hal volna a lényeges?! Mintha bizonyára fontos volna, hogy Isten hogyan,
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mily módon nyúlt bele a dolgokba? (...) Nyilvánvaló, hogy annak, aki ezt 
az elbeszélést elsőül mondotta el, nem a hal-kérdés volt a lényeges. Nem 
a külső körülményeket tartotta fontosnak hogy a dolgok így vagy úgy 
mentek-e végbe. Ami itt vallóban megtörténik, annak seimd köze a mesék
hez, a mitológiához, a könnyen-bármiben-hívéshez. Itt megmenekülés tör
tént, egy elveszett ember megmentetett-, valóban megmenekült a halálból 
új életre. Ez minden időkre nézve Jónásnak az a jele, amelyről Jézus 
szólt.

Jónás elveszett ember. Ez megrendítőleg nyilatkozik meg imájában. 
Elveszettsége különös természetű. Ő nem afféle átlagember, Jónást Isten 
hívta el. 0 az tír megbízottja. Isten rajta tartja a kezét élete első 
napjaitól fogva. Szolgálatba állította. Eszközként akarja felhasználni. 
Jónás arra hivatott, hogy korának embereihez Isten küldötte legyen.(...) 
De azután bekövetkezett az a sötét nap, amikor nem bírja tovább, akarata 
megtörik, és menekül, el az Ör szeme elől. Az ő elveszett volta nem 
olyan, mint a pogányoké. Már itt az ÓT-ban feltűnik a jézusi példázatban 
szereplő kisebbik fiú elveszettsége.(...) És Jónásra bekövetkezett a 
tengeri vihar, és a veszedelem... és a tengerbe vettetés. Hogy a többiek 
ne pusztuljanak el. És a végső szorongattatásban, abban a három napban 
és három éjszakában következett be, hogy valamiképp az Űrhoz kiáltott. 
(...) Valami igen nagy dolog történt vele, máskülönben nem tudna úgy 
imádkozni, mint ahogyan ő itt imádkozik. Érzi, van olyan erő, amely erő
sebb, mint az ő elveszett állapota, mint a mi valamennyiünk emberi elve
szett volta. Habár veszedeleimek teszi is ki Isten Jónást, nem engedi, 
hogy elvesszen. Ez Jónás jele! (...) A Jónást körülvevő nagy sötétségben 
ott van Isten mentő keze. A tökéletesen kilátástalan helyzetben, a leg- 
elkeserítőbb megpróbáltatásban is van kivezető út: Isten szeretetének 
útja. Ez Jónás jele. (...) Észrevesszük, hogy itt máris többről van szó, 
mint Jónásról. Ennek a prófétának sajátságos alakjában nem látjuk-e ti
tokzatos módon egymásba olvadva feloldhatatlanul és elválaszthatatlanul 
ezt a kettőt: Íme az elveszett ember, akik mi mindnyájan vagyunk-, az 
Isten ítélete alatt álló emberé, és egyszersmind az a MÁSIK ember, aki 
elveszetté lett, mivel a mi elveszett voltunkat magára vette. Nem lát
juk-e Jónás prófétának a halálos útjában előrevételezve Jézus Krisztus 
útját a keresztre? Nem volt-e Jónás imádsága szinte szóról szóra az ö 
imádsága is a golgotái sötétségben? A mélység nem vette-e öt is körül, 
és a föld závárjai nem csukódtak-e be fölötte, amikor a követ a sírjára 
hengerítették? De az a három nap és három éjjel a sír mélyében mégsem a 
végét jelenti az Ő életének. Ime, a megmentés csodája rajta, vele és 
fölötte. íme, Jónás jele, minden időkre.(...) Ezért van reménységünk, 
minden emberre nézve, egyházunkra, világunkra nézve. Ezért nem tudunk 
mást tenni, mint Jónással hálaadó szóval áldozni úgy, amint ő imája vé
gén mondja: "Az Űré a szabadítás". (W. Pfendsack)

Ami Jónásnak volt a hal, azzá lehet Jézus Krisztus nekem, és mind
nyájunknak: a szabadítás hordozójává. Megváltónkká, Szabadítónkká, akit 
Isten rendel, mint egykor Jónásnak a halat. (...) Valaki egyszer ezt 
mondta: "Bár az élet vesz körül, a halál tart fogva." Ez igaz, ki vitat
ná? De Jézus a visszájára fordította ezt, s most így kell mondani: "Bár 
a halál vesz körül az Isten tart fogva." És ez igaz, mégha az egész vi
lág kétségbe vonná is. Ezt az igazságot szemlélhetjük ebben a fejezetben 
is, mely a hal gyomrában imádkozó Jónást mutatja. Ez az elbeszélés fur
csa a maga mivoltában, de mi hívők mégis így akarjuk szeretni és valla
ni. Ilyennek tartassák meg számunkra, s prédikáltassék Jézus Krisztus
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gyülekezetében mindvégig. (...) ÓŐkeresztyén sírköveken és sok helyütt, 
ahol halál és élet, sötétség és világosság küzdenek egymással: a hal 
képét találjuk. És ebben a jelben bizonyságtétel áll előttünk (az ichtüs 
jelentésében), de magában a Jónással történtekre emlékeztetésben. A hit
valló egyház jelképe a hal. Annak az örömnek hirdetője, melyet jól isme
rünk a János 3. 16-ban. (E. Brunner)

Húsvéthétfő 
Ézs. 52.7-10

Alig akad Deuteroézsaiásnak még egy szakasza, amely ilyen túláradó 
belső örömujjongást és ilyen közvetlen bizonyosságot fejezne ki, mint 
ez. Ez a próféta egyébként is az Ószövetség evangélistája, itt még in
kább mint másutt, hiszen a bevezető versben ismételten szerepel az öröm
hír, az evangélium kifejezés.(...) Egyre erősödik az ünneplés, bekapcso
lódnak még a kövek is. Jeruzsálem romjai örömujjongásban törnek ki, mert 
Isten megkönyörült fogságba hurcolt népén és megszabadította. (...) Ez a 
szakasz ugyanakkor prófécia is. Majdnem úgy tűnik, mintha már egy meg
történt eseményről szóló híradás lenne. Az itt látottak azonban a hitnek 
üzennek. A próféta azért ennyire biztos a dolgában, mert tudja, hogy ez 
nem az ő ügye, hanem Istené. A hitben már mindaz adva van, ami még idő
ben nem érkezett el, és az élet kemény valósága még eltakarja szemünk 
elől. Többről van itt szó, mint egy komoly nemzeti öntudattal rendelkező 
nép várakozásairól. Az Isten terveibe bepillantó próféta látomása nyomán 
raeggyőződhetünk arról, hogy Isten az üdvösséget a világnak ebben a sar
kában az összes nép épülésére készíti. Éppen ezért nem lehet a prófétát 
esetleg azzal vádolni, hogy túloz, mivel az elgyötört nép visszatérése 
régi, lerombolt otthonába minden bizonnyal sokkal prózaibb módon zajlott 
le. A prófécia sohasem a történelmi részletek pontos előrejelzése, hanem 
bepillantás Isten akaratának titkos világába. Annak az Istennek világá
ba, aki minden látszat ellenére csodálatos kézzel folytatja művét az em
bervilágban. (H.W. Hertzberg)

Az első 12 versben foglalt prófétád igehirdetés a második felhívást 
adja, melyben Isten megszólítja a Babylon fogságában élő, nagyon sok el
lenséges hatásnak kitett, rengeteg problémával küzdő népét, hogy készül
jön, mert közel van a szabadulás napja. (...) Még semmit nem láttak be
lőle, Babylon még áll, az, amit a történelem Ura készít, még a háttér 
sötétjében húzódik. De éppen azért csendül fel a prófétai igehirdetés, 
hogy a nép tudja: uralkodik az Isten, nem hullott ki kezéből a kormány
zás.

Miben áll ez a készülés?
1. Öltözzön fel ékessége ruháiba. Isten népe ünnepi menetben fog 

Babylonból Jeruzsálembe indulni.
2. Tegye magát szabaddá. A szabadulás napja Isten műve. De a fogoly 

maga kell, hogy kiszabadítsa magát bilincseiből. A nyitott börtönajtón 
ki kell jönnie a rabnak. Le kell ráznia magáról minden port, ami még Ba- 
bylonhoz köti.(...)

3. Legyenek örömhírt mondók! És már szertefutnak az örömmondók és 
hirdetik Sionnak, hogy uralkodik az Isten. A próféta saját szájával arra
biztatja Isten népét, hogy hite által lássa már most mindazt, ami még
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érzékelhetetlen és ujjongva magasztalja Istent. (...) Most nem kell si
etni, mint az egyiptomi szabadításkor. Méltóságteljesen, ujjongó ének
szóval diadalmenetben vonul ki Isten népe mindig a nyomorúság földjéről. 
(Balikó Zoltán).

(Örömmondók és örömszerzők.)
Lelkipásztori szolgálatomból adódóan gyakran kell testvéri beszélgetések 
során, többnyire családtagok felkérésére rossz, fájdalmas hírt közölnöm 
emberekkel. Haláleset, halálos betegség vagy ehhez hasonlók idején töb
ben kérik fel a hír kíméletes megmondására a lelkészt. És mégis, én a- 
lapjában véve ügy fogadom szolgálatomat, hogy nekem örömmondónak kell 
lennem. Az evangéliumot hirdetni minden körülmények között.(...) Ebben 
látom saját szolgálatom, de az egész gyülekezet és az egész keresztyén- 
ség Istentől rendelt szolgálatát. (...) Mindezt abban a bizonyosságban, 
hogy mint felolvasott igénk is többi igékkel mutatja, Isten rendel min
den időben öröimiondókat, akik szolgálatukat abban a bizonyosságban vég
zik, hogy sohasem nélkülözhető és sohasem hibábavaló az örönmondás, az 
öröm meghirdetése.(...)

Ugyanakkor Isten minket Jézus Krisztusban nemcsak az örönmondás 
meghirdetésével áldott meg, hanem örömszerzéssel is, emberek örömének 
munkálásával is, mint az Isten munkatársai.(...) Szépek az örömmondók 
léptei a hegyeken. De még szebbek az örömszerzők léptei a világ ország- 
útjain. (Kékén András)

Húsvét u.l. vasárnap 
Ezékiel 37.1-14

2500 éve: Milyen furcsa vízió ez a Kr.e.6. századból! Vajon mi köze 
ennek a valóságban a mi húsvétunkhoz? Mindjárt el kell Oszlatni egy fél
reértést: ebben a látomásban nem a halottak feltámadásáról van szó. Ez 
egy példabeszéd Izrael elhurcolt népének címezve: nincs végetek, nem 
vagytok elevenen eltemetve, még akkor sem, ha az összes világpolitikai 
realitás cáfolja ezt. Nem, Isten hűsége ennél jóval erősebb, Ő kihoz 
benneteket úgymond még a sírból is. Felszabadít benneteket egy egészsé
ges jövőalakításra. Elhozza az órát, melyben fogságotok véget ér.(...) 
Nem kell eleve halálra ítéltekként tovább vegetálnotok, hanem új, öröm
teli életetek lesz, méghozzá atyáitok földjén. Nem a pusztulás és a 
szenvedés áll előttetek, hanem a szabadítás és ezáltal gazdag jövendő. 
Vajon ez az üzenet csupán valami délibábszerű látomásra alapul? Nem, 
mert ezek Isten ígéretei, Ő egyedül hatalmas és Ura az egész történelem
nek. Talán sejtjük már, mi a kapcsolata ennek a különös ÓSZ-i textusnak 
a húsvéti ünnepkörrel. "Elszáradtak csontjaink és elveszett reménysé
günk, végünk van." Ez volt Izrael népének hangulata, de ez volt a tanít
ványok és asszonyok hangulata is Jézus megfeszítése napján, a Golgotán.

2000 éve: Jézus meghalt. Nem maradt más utána, mint néhány magába- 
roskadt, csalódott tanítvány, akik zárt ajtók mögött pusmogták: "végünk 
van". Ekkor azonban épp az az Isten, akiben a tanítványok csalódtak, 
hozza meg a fordulatot. (...) Ő az, aki Jézus feltámadásában győztesként 
jelenik meg a múlandósággal, csalódottsággal, megsermúsüléssel szemben. 
(...)

Ma: A megfeszített és feltámadott Úr felénk és az egész emberiség 
felé forduló szeretetéé a végső szó. Ezt a kijelentést mindenkinek a
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legszemélyesebben át kell gondolnia. Mert ha ezt többször egymás után 
megtesszük, egészen bizonyosan meg fogjuk pillantani azt a fénysugarat, 
mely fentről életünk sötétjébe sugárzik és amelynek segítségével életünk 
minden lépését nyugodt szívvel tehetjük meg. Ezt a mondatot azonban az 
egész egyháznak is szerte az egész világon újra meg kellene hallania és 
ragadnia. Ez legyőzné a fáradtságot, az elosigázottságot és pesszimiz
must a keresztyénségen belül. Felismernénk, hogy húsvét fényében hatal
mas feladata van egyházainknak a mai világban, főleg Krisztus szerete- 
tének hirdetésében. (Günter Jacob)

A reménység, mint az élet princípiuma, nem létezik. Létezik azonban 
bizodalom. Húsvét nem az emberi reménységnek ad újabb impulzust, hanem 
egy hangos, egyszólamú dalt énekel." Jézus, én bizodalmám".(...) Mire 
alapul voltaképp ez a bizodalom? (...) Amit Ezékiel lát, hogy a holtak 
tömege élő tömeggé válik, olyan eseménykét éli át, mely stációnként, 
lépcsőzetesen megy végbe. Ez az üzenet a bizalom alapja: egyetlen stáció 
sem marad ki. És nem fejeződik be az utolsó stáció előtt.
(Albrecht Goes)

A holtak újraéledéséről szóló jövendölés figyelemreméltó hasonlósá
got mutat a teremtés történetével. Isten megformálja az ember testét 
földből és Lelkét leheli belé, hogy életre keljen. A teremtéskor tehát 
Isten cselekedett. Ő adta életünket, amit most testben élhetünk.(...)

Épp ezért egy megújult élet realitása is teljes egészében attól 
függ, hogy Isten mint életet teremtő, hű marad-e önmagához és teremtői 
akaratához. Próféciánkban ezt a hűséget ígéri népének: "Lelket adok be
létek, életre fogtok kelni..." Aki valamely súlyos betegségből felgyó
gyul, aki a kétségbeesétől és a nyomorúságból új reménységre ébred, az 
mintha új életet kapott volna. A tékozló fiú az atyai házhoz való visz- 
szatérésében nyerte el az új életet: "ez az én fiam, aki meghalt és fel
támadott ."

Az ószövetségben Isten ígéretként adja az új életet:"meg is teszem, 
amit mondtam." Jézus Krisztusban meg is tette, így vált Ő a holtak közül 
felébredők első zsengéjévé és így kapott általa életünk új határokat és 
tartalmat. (Helmut Flender)

Húsvét u.2.vasárnap 
János 21.15-19

Jézusnak húsvét utáni megjelenései titkának minden megfoghatatlan
sága mellett is egy dolog világosan kitűnik az apostolok tudósításaiból: 
Jézus szenvedése, halála és feltámadása az Ő isteni tulajdonságait nem 
változtatták meg. Midőn megjelent tanítványainak, éppoly gyöngédséggel 
és részvevő szeretettel volt irántuk, mint annak előtte. Úgy beszélt ve
lük mint barátaival, s fiainak szólította őket.(...) Nem hagyta magukra 
tanítványait kétségeikkel és aggodalmaikkal. Megkönyöriilt rajtuk. Péte
ren is. Ezért jelent meg a tó partján. Megjelenésének célja: feltenni a 
kérdést: Szeretsz-é engem? Nem hatalmát akarta megmutatni. Ezt három év 
alatt sokszor megtette. Most a kőszikla hitűnek mondott tanítványát, Pé
tert vezeti vissza újra apostoli tisztéhez. Próba alá veti, hogy gyászos 
bukása után használható-e még? Nem azt kérdezi tőle: tisztelsz-e engem,

81



vagy hogy. hiszel-e bennem? Hanem: szeretsz-e? Mert a szeretet a legdi— 
esőbb minden adomány között. És ezért a legerősebb, legdöntőbb bizonyí
ték. Nem mintha szembeállítanánk a szeretetet a hittel; a hit az Üdvös
ség alapja. A hit a gyökér, a szeretet a korona. Ha van hitünk, az bizo
nyos jele annak, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ám a szeretet lényege ál
tal tündöklő s ezt mindenki láthatja. Ha valaki gyenge a szeretetben, 
másban sem lehet erős. Ezért kérdezi Jézus Pétert úgy, ahogy kérdi.(...) 
És így is kérdez: jobban szeretsz-e engem ezeknél? Valamikor Péter kü
lönbnek képzelte magát tanítványtársainál, Mt 26.33-35. Jézus most ezzel
a rákérdezéssel a bünbánat mélységei felé tereli Pétert.(...) Az egyház-
történelem egyik problémája volt a lapsariusokkal, a kínzások közben el
esettekkel, hitüket kényszer hatására, de megtagadókkal szembeni kiközö
sítő magatartás. Kérdéses volt, hogy visszavehetők-e a gyülekezetbe. So
kan mindig neimel feleltek. De íme, Jézus Péternek nemcsak megbocsátott, 
hanem tisztségébe is visszahelyezte. A bűnbánó bűnös kegyelmet és új é— 
letet nyer. Senkinek .nem lehet kétsége eziránt. (J. Hadorn)

Bárányainak és juhainak nevezi őket az tír: íme, az előtt a tény 
előtt állunk, hogy vannak a világon emberek, akik ilyen különös módon 
tartoznak Istenhez. Jézus Krisztusnak ez a népek közötti nyája: az egy
ház! Nem magától értődő dolog ez, hanem csoda, hogy a világon van egy
ház. Jézus a Jó pásztor és ő tesz embereket "legelőinek juhaivá" és 
pásztorokká. Nemcsak Péterre bízza őket, hanem mint több bibliai helyből 
kitűnik: reá és a többi apostoltársára is s ezzel mindarra a sok isme
rősre és ismeretlenre, akik egyházában valaha is felvigyázókká, pászto
rokká hivattak el, akár mint hivatalos személyek, akár mint egyházi és 
gyülekezeti tagok. És ezért Péteren és a többieken keresztül adott meg
bízása mindannyiunknak szól! Nektek személyesen mindnyájatoknak!(...) 
Drága a nyáj, legeltetni kell! (...) Sok, drága áron megvásárolt lélek 
van gondjaitokra bízva. Nos, tudjuk mi a feladatunk, az egyházi felelős
séget tenni? Egyáltalán ki tudja ezt a felelősséget elviselni?(...) 
Péter és az apostolok tudták ezt. Nem mintha alkalmasok lettek volna er
re, de mivel Krisztustól nyerték a megbízást. Mert akikre Isten terheket 
rak, segít azokat viselni.(...) Péter nem félisten vagy angyal, hanem 
ember mint mi s a többi apostol is. Sőt Péter határozottan gyönge volt, 
mert megtagadta Urát, így kudarcot vallott. Minden egyebet várt, csak
azt nem, amit az tír most mond neki: "Legeltesd az én juhaimat..."

Korábban, a tagadásnál, Péter sírt és Jézus rátekintett nyomorú
ságára. Megmagyarázhatatlan pásztori hűséggel megkereste, gyalázatát 
sebhelyeivel befedezte. Elfogadta Pétert, mint a pásztor elfogadja az ő
juhait. Most háromszor kérdi tőle: Szeretsz-e __? (...) Jézus nyilván
nem érzelgős válaszra várva kérdezte ezt. Kérdésének értelme inkább ez: 
Megbékéltél-e már a gondolattal, hogy ilyen Urad és Pásztorod van? El
fogadsz-e olyannak, mint amilyen éppen vagyok? Belenyugszol-e abba, hogy 
te is egy megtalált Péter vagy, aki az alkalmatosságot maga nem tudta 
megszerezni, hanem engedte, hogy ez úgy ajándékoztassék néki?(...) Elég- 
-e néked az én kegyelmem? (...) A nyáj legeltetése pedig: A bűnök bocsá
nata! Hála Istennek, hogy a legeltetést így fogalmazta meg maga az tír 
Jézus! (W.Lüthi)
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Húsvét u.3. vasárnap
Mk. 2.18-22

Az evangélista újból és állhatatosan, egyre többször mutatja úgy 
nekünk, hogy Jézus minduntalan kilép a megszokott keretekből, az ún. 
"rendes emberek" világából. Legyenek bár oly tiszteletreméltó szokása
ink, amelyekhez minden ember valamelyest igazodik, vagy komoly egyházi 
parancsok, Jézus egyszerűen túlteszi magát rajtuk.(...) Ő úgy jár-kel a 
nép között, mint forradalmár, aki ingerli, kihívja maga ellen a társada
lom támadásait. (...) Itt most arról hallunk, hogy Jézus a böjt vallási 
szokásával is szakít. Pedig a böjt a kegyesség csalhatatlan jele volt. 
Aki ezt megtartotta, az bizonyította, hogy komolyan veszi a vallást. És 
ennek megtartása nyilván nem csekélység volt. A böjt az engedelmesség és 
az önlegyőzés ténye. Lelki magatartás ez, mely hivatva van bizonyítani, 
hogy a lélek parancsol a testnek. Olyan magatartás ez, melytől nem ta
gadhatjuk meg a tiszteletet. Főleg ma!(...) És a böjt az alázatnak és 
megalázkodásnak is jele volt-. Ezzel azt akarták a böjtölők kifejezni, 
hogy szégyenük bűneiket, őszintén szomorkodnak. Ezért semikép sem sza
bad nevetségessé tenni a böjtöt. (...) Jézus nem azért tette túl magát a 
böjtön, mintha nem becsülte volna azt. ő maga is böjtölt. Böjt által ki
űzhető betegségről is beszélt. A Hegyi B-ben is csak a böjtnek az embe
rek előtt mutogatását ítéli el.(...) Most azért hárítja el a böjtölést, 
mivel most semmi ok nincs rá. Amíg a vőlegény velük van, nem böjtölnek. 
Jézussal új idő tört be, az idők teljesssége. ö mint Vőlegény, hívja az 
embereket vendégeiként. Menyegző, öröm van, a harangok ünnepre kondul-
nak. (__) Bárcsak ezt a mi keresztyénségünk is újra meg tudná érteni!
Mert világunknak is többször meg kellett tapasztalnia, hogy mi történik, 
ha elvétetik a vőlegény. Ha a magasztos idők után a mélyrezuhanás ideje 
jön! Mi történik, ha elveszítjük vagy megtagadjuk Jézust, nem öt követ
jük. Akkor, de csak akkor kényszerű böjt vár a világra.(...) Mindezt 
Jézus azért mondja, mert ettől akar megóvni minket. Ezért használja eze
ket a hasonlatokat is.(...) Mert mi történt? Az, amitől Jézus óvni akart 
minket. A kereszténység abban a hiedelemben van, hogy úgy bánhat az e- 
vangéliunmal, mint ahogyan a foltot rávarrják a régi ruhára. Az Isten 
Országának evangéliumát csak afféle rongydarabnak tekintették, amelyet 
toldalékként rá lehet fércelni a régi vallásos dolgainkra. Ez azt je
lenti, hogy mi, keresztyének valójában nem akarunk átalakulni. Krisztus 
szellemét nem akarjuk minden tekintetben mércének elfogadni. Nem akarunk 
engedelmeskedni Neki, sem a magán-, sem a közéletben. Elavult öltönyein
ket csak foltozgatni akarjuk. A bor és a hordó hasonlattal: a régi töm
lőket akarjuk megtartani. És mi származik belőle? Az élet összeomlása. 
Mert azt nem tesszük, amit Jézus akart. Új bort új tömlőbe kell tölteni. 
Nem szabad, hogy az egyház minden tekintetben a múlthoz, a régihez le
gyen kötve. (S. Dieterle).

Itt is képeket használ az Úr Jézus. A kettő közül most is csak az 
egyiket tegyük mintegy nagyító alá. A moháról szóló hasonlatot. Nem ke
vesebbet mond Jézus, mint azt, hogy új posztóból nem lehet foltot rakni 
öreg, szakadozott ruhára, mert még nagyobb lesz a szakadás. Vajon ezt 
csak úgy véletlenül hirtelen mondja Jézus, vagy pedig az, hogy ruha, je
lent valamit, amin érdemes elgondolkodni? Itt egy tudatos, gazdag hason
latról van szó, és ragaszkodom ehhez. A forradalmiság, a radikalizmus
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itt abban jelentkezik, hogy azt mondja Jézus: ti zsidók, az egész vallá
sosságotok olyan, mint egy öreg, szakadozott ruha. Mit foltozgatjátok? 
Amint Ker. János is csak foltozgatta az öreg ruhát. Új ruha kell, nem 
pedig új folt a régi ruhára. Felmérjük egyáltalán, hogy milyen halálosan 
komoly ügy és radikális kijelentés volt ez? Amiért méltán járt a halál?! 
Akik esküdtek a zsidó vallásra, azoknak egy ilyan kép, hogy "szakadozott 
ruha", még foltozni sem érdemes, ez halálos bűn volt. Aki ilyeneket mon
dott, annak sorsa már eleve eldőlt. Mert ók úgy tartották, hogy a zsidó 
vallás a világ legszebb ruhája. Minden más senmitéró. Az Úr azt mondja, 
annyira öreg ruha ez, hogy foltozni sem érdemes, hanem újat kell helyet
te ölteni.(...) Mi a helyzet manapság? Minden egyház csak a régi ruháját 
foltozgatja. És ezek halálosan komoly dolgok!(...) Íme egy kis ízelitő 
abból, milyen forradalmiság van a Bibliában.(Farkas József)
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