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tan ulm an yo k
Luther M árton é s  az em beri jogok

Előadás, elhangzott az Evangélikus 
Teológiai Akadémián, 1987. novem
ber 10-én

Két okból is ajánlatos mindjárt előadásom ele
jén megvizsgálni, érdemes-e egyáltalán ezzel a té
mával foglalkozni.

1. Nem anakronizmus-e már a témamegfo
galmazás? Az "emberi jogok"fogalma Luther ko
rában ismeretlen volt Csak jó 200 évvel később bukkant fel, először az Egyesült Államok 
Függetlenségi Nyilatkozatában (1776) és a francia forradalom Polgári - és Emberi Jogokról 
szóló nyilatkozatában (1789). A 16. sz. nagy reformátorai közül egyik sem tartotta feladatá
nak valamiféle "emberi jogokról" nyilatkozni. Még Thomas Müntzernek sem jutott eszébe, 
hogy forradalmi tevékenységét effélével támassza alá. Miként Luther, Calvin, vagy Zwingli 
is, fellépését kizárólag felülről, vagyis Istenre és az Írásra hivatkozva igazolta.

2  Úgy tűnik, hogy Luther témánk vonatkozásában a rövidebbet húzza kortársaival szem
ben. Wittenberg reformátora - köztudat szerint - egyedül az üdvösség kérdésével törődött, a 
lelki élettel s csak az egyedül kegyelemből való megigazulást prédikálta. Így nézve Luther ér
deklődése az ember belső világára, a hitre és a megtérésre szorítkozik. Ha keresztyén ember 
hitben él, mit sem törődik a külvilággal, elég neki a belső szabadság— Ha így állna a dolog, 
témánk értelmetlen volna.

Szerencsére tudhatjuk, hogy a fenti feltevés nem helytálló. Kétségtelen, hogy az üdvös
ség kérdése Luther és kortársai számára központi jelentőségű. Mégis felelősségvállalása 
messze túllép ezen a körön. Csak csodálkozni lehet ennek a szerzetesnek a világ dolgairól va
ló ismeretén, amikor állást foglalt kultúrális, erkölcsi, gazdasági és politikai kérdésekben. Ili 
Való igaz, hogy egészen nyitott volt a világ kérdései számára, s ennek oka: az evanglium hir
detése a keresztyén embernek a világban való életére is vonatkozik. A hit, Luther értelme
zése szerint nem húzódik önmagába, sőt éppen ez volna a bűn. 'Tevékeny, szorgos dolog" 
a hit, "az egész ember teljes mozgósítása" (D. Olivier), az élet minden területén. "Mivel a hit 
mindenki számára elégséges (az üdvösségre), felszabadul ez által arra, hogy szabad szere- 
tetben szolgáljon embertársainak a különféle jócselekedetekben"-írja a reformátor. I2I Azért 
hangozatja a hit elsőbbségét, hogy ezzel biztosítsa: a hívőnek minden cselekedete ebből a 
hitből fakad • s nem megfordtíva. Soha nem akadt olyan szent ember, aki mit se törődött 
volna a politikával vagy a gazdasági élettel, hl

Mindez persze nem elég ahhoz,hogy Luther szerepét a világi dolgokban való felelős
ségvállalás tekintetében tisztázzuk. Megelégedhetünk-e számos idevonatkozó állásfoglalása 
idézésével? Nem volt-e mindig bizalmatlan az egyszerű emberek, a "Herr omnes" iránt? Nem 
volt-e a világi felsőség elszánt védelmezője, sőt "fejedelmek lakája" /Engels/? S mi mindentösz- 
szeírt a szegény parasztok és a zsidók ellen, ami végképp összeegyeztethetetlen az emberi 
jogokkal ?_.
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Nem arról van szó, hogy Luthert megvédelmezzem. A fent említett bírálatban sajnos 
sok igazság van. Meg kell azonban legalább próbálnunk őt megérteni, s ehhez két dolgot 
jegyzőnk meg:

1. Luther Németországban élt s nem pl. Svájcban, s hazájában akkor a patriarchális feje
delmi uralom volt a politikai rendszer. Lehet sajnálkozni azon, hogy nem adatott meg neki 
a ma sokszor emlegetett "prófétai előrelátás", s így nem gondolkodott másfajta társadalmi 
rendszerben. Ahhoz a helyzethez kellett alkalmazkodnia, amiben volt.

2. Hozzátehetjük ehhezjiogy a fejedelmek, akikkel Luthernek dolga volt, legalábbis név 
szerint "keresztyén fejedelmek" voltak s akartak lenni abban az értelemben, hogy Isten igé
jével és törvényével megszólíthatok, s Így Luther ennek hatásában reménykedhetett, ami más 
felsőbbség esetében lehetetlen lett volna.

Miután igy témánk talaját előkészítettük, azt szeretnénk megmutatni, hogy Luther, bár 
nem volt előharcosa vagy teoretikusa az emberi jogoknak, mégis e területen néhány alapkő 
vet rakott le s adott indításokat is. Megpróbálom ezt rendszerezni, ami nem lesz könnyű, 
mert Luther köztudottan nem volt rendszeres teológus.

1. Luther első érdeme ebben a kérdésben, hogy az emberi jogok létét kifejezetten elis
merte, jóllehet ezeket inkább a Teremtő ajándékainak nevezte.

E jogok kétfélék, részben a feltétlen, vagyis a hit területére, részben pedig a világ, vagyis 
a teremtés területére tartoznak s nem szabad őket összekeverni.

A feltétlen területén, vagyis "coram Deo", minden embernek joga van az evangéliumra 
és a hitre. Ez feltétlen jog, ami mindenkit megillet. Végső fokon itt az első prancsolatról van 
szó, amiből nem lehet lealkudni semmit. Ez a jog voltaképpen tükörképe, másik oldala az em
berre való isteni jogigénynek. Itt feltűnik a láthatáron a lelkiismereti szabadság joga is, amit 
azután később főképp a felvilágosodás fejlesztett ki, részben Lutherre • illetőleg az ő worm- 
si kiállására, császár és birodalom előtt • hivatkozva. Ahhoz, hogy az embert a világi élet te
rületén megillető jogokat megismerjük, elég felütnünk a Kiskátét, s elolvasni pL az 1. Hitága 
zathoz, vagy a Miatyánk 4. kéréséhez irt magyarázatokat Ezekben Luther leírja Isten terem
tő művét s adományait, melyek a test és lélek, ész és érzékek, ház és család,barátok és be
csület, táplálék és ruházat, vagyis az élet minden területe. Végeredményben az alapvető em
beri jog a személy és élet integritása. E jogokat az embernek nemcsak szabad, hanem kell is 
védelmezni, s ha ezt nem teszi, akkor hálátlanná válik Teremtőjével szemben, szinte blaszfé- 
miát követ el. Luther szerint e jognak csak maga Isten szabhat határt, ha ti. megvonja a hí
vőktől ajándékait, hogy őket megóvja az elbizakodottságtól. /4/

Amikor a reformátor ezeket az alapvető emberi jogokat vállalja, ellentmond mindenféle 
elvi aszkézisnek és vallja, hogy a világ Isten jó teremtése.

Luther persze jól tudja, hogy a bűn Isten jó teremtését mélységesen megrontotta, s ez 
átvezet a második elvi felismeréséhez az emberi jogok dolgában:

2. Ez abban áll, hogy világosan meglátta: mennyire veszélyeztettek e jogok s milyen ke
ményen kell küzdenünk érvényesülésükért.

A világ, amelyben élünk, elbukott világ, ahol sok a zűrzavar. Nem az emberek gonosz 
sága ellen kell küzdenünk elsősorban. Hanem Ef.6. szerint a természetfeletti hatalmasságok 
ellen, amelyeket az írás Sátánnak s cinkosainak nevez.

Luther fáradhatatlanul szól ennek az ellenségnek a tevékenységéről, aki mindent elkövet, 
hogy az evangélium és az üdvösség prédikálását akadályozza s végülis a világot káoszba dönt* 
ve elveszejtse. Luther ezt a veszedelmet nem elméletileg írja le. Nem túlzók, ha azt mon
dom, hogy hüperrealisztikusan. E világ számára hasadtlelkü, ahol igazság és igaztalanság oly
annyira összkeverednek, hogy minél inkább igyekeznek az emberek igazságot tenni, annál
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inkább keverednek igaztalanságokba. E világ a wittenbergi reformátor szerint színtere Isten 
eszkatologikus és egyúttal mostani harcának az ördög ellen, s így nemcsak az egyháznak és 
az evangéliumnak a harcáról van szó a hitetlenség ellenében s a hitért, hanem (Isten egyér
telmű akarata szerint) színtere az ember harcának azért, amit ma emberi jogoknak nevezünk 
s kiváltképpen a rendhez és békéhez való jogért, amik nélkül nem lehet élni.

3. Luther harmadik felismerése témánkhoz az, hogy Isten éppen az embert választotta 
ki arra, hogy munkatársa legyen a démoni káosz elleni küzdelemben.

E helyen két alapelvi megjegyzést kell tennünk. Először is világos,hogy Luther - ellenié
ben a világból való szektás meneküléssel vagy annak egyházi gyámság alá helyezésével - a 
világot saját valóságában értékelte, mint Isten teremtését és hosszútürésének helyét, ahol Is
ten az embert a teremtés és világfenntartás müvében munkatársává teszi Jóllehet a reformá
tor a világ realitását illúziók nélkül szemléli (alkalimilag sertésólhoz hasonlítja!), mégis pozití
van is tudja értékelni. Hit által ugyanis a keresztyén ember felismeri benne azt a helyet, ahol 
szolgálatát végezheti E szolgálat istentisztelet, mert a hívő tudja, hogy a világ végéig igazi 
istentisztelet nemcsak az ige hallgatása, ének és imádság, hanem a felebarát szeretete is.

Másodszor meg kell jegyeznünk, hogy az Űr az embereket (minden embert!) ebben a 
sajátos, mindennapi, mintegy világi istentiszteletben nem hagyja magukra. Segít nekik azzal, 
hogy észt és értelmet ad, amelyek lehetővé teszik, hogy törvényeket alkosson, s így többé 
kevésbé békét és igazságot teremtsen s azt fenn is tartsa, /5/ S azzal is segíti, hogy a világba 
olyan "rendeket" plántál, mint az állam, a család, a jogszolgáltatás, a felsöbbséget a kard ha
talmával is felruházza.

A felsőbbségnek ez a meghatározása azonban annyi végzetes félreértést okozott, hogy 
ezt részletesebben is ki kell fejtenünk.

a/ Luther akkor is, amikor a felsőbbségről beszél, nem elméletet nyújt, nem az államtu
domány vagy a politológa művelője. Egészen realisztikusan abból indul ki, hogy a világban 
mindig és mindenütt volt egy "fent" és egy "lent" s ez így is marad az Isten országa eljöt
téig.

b/ Ebben az értelemben a felsőbbség Luther számára nem zárt, megkövesedett, statikus 
fogalom. Felsöség számára nemcsak a politikai hatalom, hanem a jogászok, a tanácsok, a tu
dósok, a pedagógusok, sőt a családfők is/6/ Jóllehet a demokráciáról fogalma sem lehetett, 
úgy vélem, állíthatom, hogy az ő szemében még az egyszerű alattvaló is részt vesz enge
delmességével, a felsőbbség gyakorlásában.

d/Kétségtelen, hogy Luther nagyra értékeli a felsöbbséget Elmegy egészen odáig, hogy 
benne "Krisztus uralmának árnyképét" látni véli. /7/

A kifejezés "árnykép" azonban azt mutathatja, hogy ebben a felértékelésben semmi eset
re sem szabad politkai bálványimádást látnunk. Isten előtt Luther számára nincsen lényeges 
különbség az emberek között Isten előtt az uralkodó, akinek Luther gyakran a fejére olvas, 
nem különb mint az alattvalója. Az egyetlen különbség közöttük Istentől kapott feladatkö
rükben van. Csak az Isten igéje (a 4. parancsolat), mely palástként az uralkodó vállára borul, 
teszi őt felsőbbséggé, s nem valamely személyében rejlő tulajdonság. Az alattvaló ennek az 
isteni igének vállalásával lesz engedelmes iránta, mert mintegy képisen szólva, az uralkodó
ban mint tükörképen magát az Urat pillantja meg. /8/

d/ Így tehát Luther Isten jó rendjét látja abban, hogy van felsőbbség, amelynek feladata 
azjiogy az általános jólétről, békéről és jogszolgáltatásról gondoskodjék, s így szabad teret 
biztostíson, ahol az emberek élete kibontakozhat s meghallhatják az üdvözítő evangéliumot 
Ez a szabadság, Luther szemében, ha nem is használja a kifejezést, emberi jog!
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A reformátor egyébként egy sereg területet említ, ahol a felsöbbség illetékes: legelőbb is 
a béke fenntartása, "amely legfőbb jó a földön", /9/ a közoktatás előmozdítása Imi, de a lu
xus, az uzsora, a monopóliumok és a paráznaság elleni harc is.

el A felsöbbség a kard hordozója, s szinte isteni feladata, hogy - ahol szükséges erősza
kot is alkalmazzon. Luther azonban fáradhatatlanul hangoztatja, hogy a bölcsesség, értelem, 
engedékenység, tárgyilagosság, valóságérzék és emberiesség felette állanak minden írott jog
nak, és a meggondolatlan erőszak-alkalmazásnak, /'11/ Egészen a parasztháborúig, amikor az 
utóbbit elfogadhatatlan élességgel javasolta, mindig újra tárgyalásokra és megegyezésre in
te tt

fi Végül Luther tudatában van anak, hogy van olyan felsőbbség, amely hatalmával 
visszaél. E visszaélés ellen megtiltja a keresztyéneknek a lázadást; készeknek kell ugyanis len
niük az igazságtalanságot hitben elszenvedni. Egyet azonban szívére köt a kereszt alatt szen
vedő hívőknek: az igazságról mindig hangosan és bátran vallást kell tenniök! Itt tehát nem, 
mint gyakran állították, "passzív engedelmességről", hanem "passzív ellenállásról" volt szó. 
így a lelkiismereti tiltakozás Luther számára emberi jog. Hogy a keresztyén embernek a má
sokat sértő hatalmi visszaélés ellen bátran fel kell lépnie, azt talán említenünk sem kell. A fe
lebarátnak ez a szolgálata azonban jogszerűen és lehetőleg rendbontás nélkül kell hogy vég
bemenjen.

Luther 4. hozzájárulása az emberi jogok kérdéséhez abban áll, hogy józan realizmussal 
felismerte az emberi törekvések határait és azok gyümölcseinek mindig csak viszonylagos, 
időleges voltát

Messze távol állva a politikai élet bálványozásától és minden utópiától, a wittenbergi re
formátor élesen szembenáll Erasmussal, de a2 ún. városi reformátorokkal is, akik a világot 
erkölcsileg akarták átformálni, a várost mintegy kolostorrá alakítani, melynek apátja a felsőbb- 
ség, a törvénykönyve a Biblia lehetne. I12I

Luther számára a világ megújulása, ami az evangélium prédikálásával megkezdődött, nem 
emberi, evilági lehetőség. Minden, amit az ember megtehet, annyi, hogy javítson a helyze
ten, s megőrizze a teremtett világot

Ami ezen felül van, ti. a nagy végleges reformáció, Isten saját müve, amit az Ür magá
nak tartott fenn. Ezért a Miatyánk 3. kérése Luther szerint a keresztyénség egyik fő ügye.

5. Luther leírja, hogyan vehet részt az egyház és vehetnek a keresztyének ebben az - im
már nyugodtan mondhatjuk  emberi jogokért való harcban. Luther ideálja nem valamiféle 
"keresztyén állam", hanem a "keresztyén államférfiú", felsőség, vagy - modern megfogalma
zásban a keresztyén polgár. Sem az egyház, sem az egyes keresztyén nem hivatott arra, 
hogy a világon gyámkodjék, vagy azt krisztianizálja. Ily kísérletek összekevernek mindent és 
csak az ördögnek használnak. "Keresztyén" helyett jobb is lenne "hívőről" beszélni.

Sem az egyház, sem a keresztyének nem rendelkeznek hitük alapján olyan többlet-böl
csességgel, ami lehetővé tenné Isten országának megvalósitását a világban. Amit itt a keresz
tyén tehet, azt megteheti a nemkeresztyén is, és ez teszi lehetővé együttműködésüket. Krisz
tus nem új törvényadó. A természetes törvény be van írva minden ember szivébe, jóllehet 
ennek végleges formáját a 10 parancsolat nyújtja, ahogyan azt Krisztus és az apostolok ér
telmezték és pontosították. Az írás nem törvénykönyv: saját tanúságtételének fényében min
dig újra értelmezni és alkalmazni kell a keresztyéneknek, akik az ige és a Lélek által világos
ságot nyertek. Luther itt mindig a hit szabadságára, fantáziájára és a leleményességére hivat
kozik, ami párosul a legjózanabb realizmussal. Az egyház feladata a lelkiismeretek tanítása és
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élesítése, a felsöbbség figyelmeztetése elhivatására, s mindenkit inteni a maga hivatásában va
ló hűségre.

Bizonyos, hogy az egyes keresztyén felelősséget kell vállaljon a világ dolgaiban. Erre hi
te képesíti s felszabadítja, hogy felebarátjának szeretetben szolgáljon. A szolgáló szeretethez 
való jog szintén hozzátartozik az emberi jogokhoz, amit semmi külső hatalom meg nem aka
dályozhat Ehhez a szeretetszolgálathoz, amely, mint láttuk, igazságot békét megértést akar 
munkálni, a keresztyén embernek jelentős eszközök vannak a kezében. Csak egyet említek, 
ami Luthernek különösen is a szivén feküdt a nyugodtságot A Krisztusban hívő hite és a 
bűnbocsánat által fel van szabadtíva minden üdvizonytalanság alól, a teljesítmény kényszere 
alól, a sikerélmények hajszolásától. így bízvást (Luther kedvenc szava!) vállalkozhat a legne
hezebb és legkényesebb feladatokra is. A világ és annak törtetése hűvösen hagyja; megelég
szik kicsi, “névtelen” szolgálatokká is. / 13/ Tudja, hogy vannak problémák, amik minden erő
feszítés ellenére sem oldhatók meg, s ezeket bízvást Istenre bízhatja. Más emberekkel szem
ben megvan az az előnye, hogy lemondhat saját igazáról is, anélkül, hogy ezt végleges ve
reségnek tekintené, mert amikor Jézus a kereszten felállította a szeretet igazságát, arról is 
meggyőzött, hogy Isten győzelme minden látszólagos vereség ellenére is bizonyos.

Mindent összevetve az emberi jogok dolgában Luthertől hármat tanulhatunk:
\J azt, hogy az emberi jogok önző előtérbe állítása helyett szól kötelességeinkről is, mi

vel mindig theocentrikusan gondolkozik és Istent állítja a középpontba;
2J azt, hogy ugyanakkor elveti az illúziókat kergető rajongó felfogását az emberi jogok

nak, mert az előbb-utóbb rezignációba vezet;
3J végül azt, hogy az evangélium hirdetése nem tűr rezignációt, hanem a hívőt legtágabb 

értelemben felszabadítja arra, hogy mint Isten munkatársa leleményesen fáradozzon az em
berek lehető legjobb javáért.

D.D.Albert Greiner
Fordította: Groó Gyula

JEGYZETEK
1/ Gazdag anyagot találunk Hermann Kunst könyvében, Evangelischer Glaube und politísche Verantwortung. 

Martin Luther als politischer Berater, Stuttgart, 1976,
2/W A  7,33 
3/W A  40 111,244 
4 /  WA 7580 k
5 /  Hogy mily nagyra értékeli Luther az értelmet, kitűnik abból, hogy az Isten "angyali kormányázásához'- szá

mítja. "Az értelem által érthetek meg mindent, amire a kedves angyaloknak szükségük van, hogy minket a gonosz
tól távol tartsanak és a jóra indítsanak." WA 23,513

61 Érdekes itt a hivatások, rendek és hivatalok felsorolása, amit Luthernál találunk: Eine Predigt, dass mán 
die Kinder zűr Schule haltén soll, /WA 30 11,526-288/

7 / WA 30, 11,534 
ti WA 30,214 
9 /  WA 30 11,538 
10 / WA 30 11,579 k
11 / “A történelmi tapasztalat bizonytíja, hogy az erőszak bölcsesség nélkül semmire sem megy. Ezért nem az 

ököljognak, hanem az értelemnek, nem az erőszaknak, hanem az észnek kell a gonoszok és a jók között is uralkod
nia." WA 30 11,557- és WA 11,272

12 / L Heiko Oberman, Die Rerformation von Wittenberg nach Genf, Göttingen, 1986; küüs 162 kk és 238 
kk.

13/ WA 10.2.
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ROLF WALKER

Új érdeklődés a teológia iránt
Új bor régi tömlőben

L A z új tömlőre “patina" rakódott.
A régi tömlőtől nem szabadulunk meg egykönnyen: az egyháztól a maga létével, "struk

túrájával", törvényeivel, megszokásaival, pénzügyi előírásaival, zsinatával ■ papjaival (mert 
nincs más) és püspökeivel. És itt vannak még a gyülekezetek is, amelyek olyanok, amilye
nek, aktivak vagy renyhék, legtöbbször átlagosak vagy szabványosak. Aki köveket akar meg- 
gyújtani, annak magának tűzfolyammá kell lennie. Vannak "kegyes" gyülekezetek is, ezek
nek is megvan a maguk története és tulajdonságai; azok sem egyszerűen földre szállt angya
lok. Istennek úgy tetszett, hogy egyházát a világba plántálja és így "történetivé" váljék. Most 
együtt jelenti az embert és a "tojáshéjat", a világot és történelmet Ha ez másképp lenne, ak
kor az nem Isten egyháza lenne a vilgban és a történelemben. Adott tehát a régi tömlő.

Jézus szavait Mk 2, 21. kkben itt figyelmen kivül hagyhatjuk. Mert ez olyan körülménye
ket tart szem előtt, amelyekben az új bor csak új tömlőbe illik: Jézus Krisztus gyülekezete  
igaza volt ebben a Mesternek - nem maradhatott a "régi" zsidóság keretei között; körülmé- 
télkedés, a pogányok és az assznyok kirekesztése stb. Szüksége volt az evangélium új tartal
mára és a tanítványok seregének az új tömlőjére, túl a zsidósággal való kontextuson. És tör
ténetileg úgy is lett, hogy a keresztény gyülekezet, egészét tekintve, nem volt zsidó "szek
ta", hanem éppenséggel új bor új tömlőben, egyház az egész oikumenén gyerekekkel és 
asszonyokkal a törvény régi kolonca nélkül.

így kellene a témát pontosítani és "új bor új tömlőben"-nek mondani. Az új tömlőre azon
ban, amely az evangéliumot magába foglalta, közben "patina" rakódott, így maradhat az új 
bor a "régi" tömlőben.

IL Új termés
Mi az új bor az egyház régi edényében? A friss, nemes cseppek ezek: valóságos enge

delmesség Isten üdvüzenete szerint, vagy új teremtés, ami az örökéletre való meghívásból 
fakad. Nem új ideákról van szó, amik olcsók, nem mindenható retorikáról vagy csak szavak
ról. Az új teremtés valami más: A Lélek gyümölcse, az Ige valóságos inkarnációja a szívek
ben, a szemekben és kezekben. Szemérem, hallóképesség, összekötöerő, kollegialitás, szava
hihetőség, visszalépni tudás, a türelem széles válla, örvendezés másoknak, frissesség, szere
tet és még egyszer szeretet. Megélt élet, önkritika, igazságra való bátorság. A fül befogadja, 
a szív megérti Öröm és bünbánat, örvendezés a naponkénti mégjobban-cselekvésén. PL egy 
papnak gátlásai voltak azzal kapcsolatban, hogy mindennél hangosabban a "békéről" prédi
káljon. Józanul szem előtt tartotta a gyülekezetében levő pietistákaL Jézus igéje megszólítot
ta: hagyd a te áldozati ajándékodat az oltár előtt, ami kedves Isten előtt, menj el először és 
békülj meg a te atyádfiával! A békesség "egzisztenciális" és nem egyházi vagy politikai "cél". 
Az új teremtés szép, de az ember nem tud eléggé örülni neki. Arra a sziléziaira gondolok, 
aki ellátogatott Lengyelországba, de ugyanakkor szivében semmi neheztelés nem volt; ahogy
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elmondta nekem. Kénytelen volt azokhoz elmenni és kezet fogni, akik most az ő szülőházá
ban laknak. Megtette, s nem bánta meg, noha távol volt tőle minden ideológia és korábbi 
“meggyőződés". Van sok ilyen példa. A  kollégák között is akadnak szószólók - ők a törött 
edények, akiket Isten megtölthet? A bizalmas és megbízható testvérek, akikre az ember a 
vétkeit rábízhatja és nem futnak el elvörösödve, ha másokat dicsérnek, mivel ők erős védett
ségükben egy egészen más elismerést találtak? Kínálkoznak új, jövőbe vezető utak s a gyü
lekezet növekedését adó receptek, ezeket mind érdemes végiggondolni. Jó annak, aki meg
kockáztatja, hogy új földre lépjen. Sok lehetőség nyílik a kreativitásra. A Lélek által való új 
teremtés, csakhogy, nem a legszorgalmasabb és legötletgadagabb gyülekezeti munka által 
jön létre. Az új bornak megvan a maga pincemestere! Ura marad egyházának, és ő ajándé
koz új életet, új utat, vagy hagyományos isntetiszteleteket és igehirdetés módokat és lelki
gondozói gyakorlatot - és néha ezekkel szemben! Az új teremtés Lelke még mindig fáj, ott 
és akkor, amikor akar. Keserű pirula ez minden aktivistának, aki a Mennyek Országát szíve
sen erőltetné ide erőszakkal. Nos, a gondokhoz, a gyötrődésekhez és önmagunk kínzásához 
Isten nem ragaszkodik...

III. A  rászoruló, kérő gyülekezet
Új bor régi tömlőnkben - ez a mélyen rászoruló, kérő és elfogadó egyház.
Kérni nem szégyen, ha az ember király előtt áll, aki a bölcsességnek és ismeretnek min

den kincsét, minden egyházi gazdagságát az Ige és a szolgálat minden adományát kezében 
tartja és ezeket szívesen, teli kézzel osztogatja. Mérhetetlen ajándékai annak, aki Isten orszá
gának ura (Mt 18,23kk.)! Minden megvan, amire szüksége van az egyháznak: szeretet, öröm, 
béke, türelem— Minden isteni tűz, a gonoszság mindenfajta megszégyenülése a jó által, az 
imádat és bizalom minden ereje. A reménység megfeszített rugója, izzó várakozás az eljö
vendő nagy üdveseményekre, mígnem letöröl minden könnyet szemünkről. Minden készen 
van.

Csak a keresztények nem kiáltják ki ezt. Tudatára kell ébredniük üres kezüknek és hagy
ni magukat Uruk szeretetétöl kérésre csábítani. Uram elismerem szegénységemet és vaksá
gomat - kérlek! Igédet kell mondanom,melyet nem egyszer betűzgethettem, - amit szem 
nem látott, fül nem hallott, és amit ember szíve meg nem sejtett Itt állnak a koldusok, akik 
szívesen lennének gazdagok, és kinyújtják üres kezüket, mert megértették,hogy kegyelmet 
találtak és áldást nyertek. Boldogok, akik szegények lelki értelemben, akik Istennek semmi 
mást nem ajánlhatnak fel, mint szegénységüket. Mert Isten uralmának minden javával elhal
mozza őket (bűnbocsánattól a teremtés tökéletességre jutásáig)! Különben! A Mennyek Or
szága, valóban számukra az egész Mennyek Országa. Új bor - a totális rászorultság és meg 
üresedés egyháza. A szüntelen kérés és elfogadás egyháza. Ne legyen formális, ne kegyes 
megszokásokat vagy "cselekedeteket" mutassatok. Adjátok egy gyermek-egyház elementá
ris kifejezését - boldog kegyelmi vallást

IV. A z egyház, am ely valamit hoz
Új bor? Igen, a szüntelenül elfogadó egyházból nő ki az adó egyház, mely tudja, hogy 

valamit hoz, mindene amije van, kegyelmi ajándékok, üdvösség. Isten váratlan áldásai, amit 
meg nem szolgált a mai összekuszálódott ember, aki magát nagyszerű kereszténység utáni 
felvilágosodás aktivistájaként valóstíja meg. Szegény verejtékhajszoló; a skizofrénia nem ma ■ 
rád el. Muszáj valamivé lennie, amivé ajándékképen lehet az ember: Ember!

Ebben a helyzetben a megajándékozottak új bora különleges zamatának /bouquetf teljes 
ségét bontakoztatja ki. Élhetsz; megbocsáttattak bűneid. Bizakodással tele léphetsz az enge
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delmesség új terébe ■ teljes felépülés ez, elölről kezdeni, és az Isten és emberek iránti nagy 
szeretetből élni. Ez az imperativus, a kegyelem imperativusa.

És mondja valaki, hogy az egyház semmi sem tud "nyújtani"? Az új bornak ereje és ál
dása van. Senkinek sem kell keserűen megszolgálnia és ehhez hasonlóan savanyú képpel csa 
polnia. Ez a birtoklás és elfogadás, az öröm és hála bora. így hát csak a régi tömlőben forr 
ki. A reformáció egyházai emlékeztethetik magukat a sola gratia-ra, ami valóságos jótéte
mény.

V. A nagy politikai indikativus
Új bor! Megóv minket attól, hogy a savanyú ecetre kacsingassunk. Mi olyan szívesen 

ijedezünk, nem muszáj olyan keményen moralizálnunk és olcsón politizálnunk sem. Az egy
ház elsődleges politikai feladata, ahogy ezt mindig mondom, maga az egyház. Amikor ezt a 
mondatot így olvasom, észreveszem, hogy mennyire besavanyodottan hangzik. Ha komo
lyan veszem a megajándékozottságunkat, akkor így kell hangzania: az első politikai pozití
vum, az első politikai újdonság és realitás, ami befogadott voltunkból fakad, az az egyház. Ez 
a férfi és nő - per favore (jóindulat szerint) • együtt Az egyik jobban ügyel a másikára, mint 
saját magára. Nincs szegény, mert az adományok szeretetben végbemenő cseréje, nem hagy 
senkit üres kézzel távozni.

Nincs fent és lent, mert a püspök az, aki testvérei lábát megmossa, és szennyüket magá
ra veszi. Ez a szeretet, mint hallatlan indikativus (lKor. 13-ból). A szeretet nem irigykedik, 
nem háborodik fel stb. Nincs szüksége sem a forradalom, sem a feminista teológiára; való
ban nincs, mert realitás az asszonyok védettsége és a szegények megvígasztalása. Csak az 
egyház lehet "ideális". Az amelyik Isten indikativusáról nem tud, annak állandóan szüksége 
van kipellengérezésekre, megoldásokat követel a maga számára /természetesen másoktól/. 
Ami nincs, az embernek pont azt kell "kívánnia". Amit azonban kapott, azt tovább is tudja 
adni az ember. A politikus egyház, mint indikativus,mint hegyen épített város, a föld sója, 
az tetszik nekem! Az új bon a politikum - eme savanyú törvény prédikációja nélkül.

Ha az egyház ilyen nagy indikativusa lenne a politikumnak, akkor az állam nem lenne bi
zonyos keresztény irigység ütlegelt gyermeke. Bízhatnánk rá valamit a nyugalomból, a meg- 
vesztegethetlenségből, igazságérzékből, hordozó erőből és korlátáit józanabbul lehetne res
pektálni. A világ éppen abban más, mint az egyház, hogy törvény nélkül való és a törvény 
megvalósítása nem effektiv. És szükséges bizonyos embereket hatalommal felfegyverezni (pl. 
pénzügyőrséget, remélhetőleg csak készenlétbe helyezett fegyverekkel). Az egyház azonban!

VI. A z egy  nyáj pásztorai
A ráutaltság, a kérés és saját gazdagságán elcsodálkozó egyház; a továbbajándékozás, az 

áldásosztás és a nagy indikativus egyháza egyben a pásztorok és az egy nyáj egyháza. A 
pásztorok mások, mint azok a lelkészek, akik magukat legeltetik. A pásztorok boldog meg
bízottai a nyáj tulajdonosának, akik az elveszettet megkeresik, és a megsebzettet bekötözik. 
Új bon a lelkigondozói egyház, az emberközeli, telefonkapcsolatban levő, nyitott ajtajú és 
otthonában kapcsolatot tartó egyház.

Isten az ember mellett van,minden elveszett, gazdag kizsákmányoló és szegény proli mel
lett Ez nem a "hivatal egyháza", megszabott fogadóórákkal, te jó ég! Ez "presens" egyház / 
a jelenlevő egyház/ lelkészekkel, akik ismerik a rájuk bízott embereket. Azoknak, akiknek pré
dikálnak a legkisebb nuanceukat is érzékelik és ismerik. A pásztorok alapos megfigyelők • 
minden juhban meglátják az értéket, ismeri "futásukat". És igénytelenek. Mert a nyáj nagy 
és szép, rájuk bízott vagyon, ők nem egyszerűen béresek. A pásztor az egész nyájért felelős.
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A béresek csak félig-meddig pásztorok, a kosokat nem különítik el a foltosoktól Uram, te 
nagy pohárnok vagy (a te vacsorádról tudjuk). Adj nekünk jó, új bort a mi régi tömlőnkbe, 
kérünk! óh, a mi torkunk száraz és lelkünk kiégett Uram, irgalmazz!

Az "új bor régi tömlőben"-hez 5 tétek
1. Az egyház propriuma és a jobbik része az új teremtés, amit Isten benne, az ige által 

valósit meg. Naponként új hit és engedelmesség.
2  Új bon Az egyház, amelynek semmije sincs önmagától, mindene mint kérőnek és el

fogadónak van. Kérjetek és adatik nektek! Az egyház sola gratia, lelki ajándékokban nincs 
hiánya.

3. Új bon Amit az egyház egyáltalán ajándékba kap, azt boldogan adhatja tovább: öröm, 
béke, áldás mások számára. Továbbadás szóval és tettel.

4. Új bon Az egyház a Szentlélek műve, Isten nagy politikai indikativusa (nagyobb min
den imperativusnál); az állam is örömmel tapasztalhatja.

5. Új bor: Az egyház a pásztorok és az egy nyáj egyháza. Lelkigondozói, emberbarát 
egyház, számára nem probléma az emberekkel való kapcsolat.

Fordította: R őzse Istvánné

A magyar és német nyelvű 
evangélikus iskolázás kezdetei a 

XVLszázadi Magyarországon

Templom és iskola, hit és tudomány, kérész- 
tyénség és kultúra kezdettől fogva szerves egységet 
képezett a reformátori teológia képviselőinek gon
dolkozásában. Mielőtt témánkat közlebbről elemez -

Elhangzott a Debreceni Refor
mátus Kollégium 450 éves ju
bileumának tudományos ülész- 
szakán.

nénk, prológus gyanánt vegyük kezünkbe azt a má
ig publikálatlan, a Magyar Országos Levéltárban fellelt püspöki körlevelet, melyet néhány év
vel Nádasdy-/öTawiíatolizálása után, sok tucat templom és iskola elvesztését siratva írt meg 
1653. őszén a röjtöki kerületi zsinat megbízásából Afusay Gerge/ydunántúli evangélikus szu-
perintendes.

"Az rég/' időknek és hatalmas virágzó Monarchiáknak e/foigásátu/fogva nagy bácsidét 
óvj] tartatott máidén rendek e/őtt, az gyönge ifjúságnak kegyes és serény oktatása, és Jó er- 
kö/csőkben va/ó feinevetése, me/y á/ta/az fffjiságh az ő vé/e szii/etett tudat/anságábó/és az 
megiirom/ott természetnek az gonoszra va/ó haj/andóságábó/ ki vetkőztefik. Ez tekintetre

fáknak fundá/ásiés épátfetésj meHyekben serényen forgo/ódtanak, nem csak az isten ismérv 
teiben /évőréghikegyes hivek, hanem még az igaz Istent nem ismérő pogány hó/csek is di
cséretesen mimkáikodtanak. Ezek köziii e/sők vafának és mint va/ami égő szövétnek, /eghei- 
ö/mentenekés vifágoskodtanak a nghiSzent Atyák köziá Adóm, Enoch, Noé ázó tö/eépát 
tetett bárkájában, Ábrahám és egyebek, kik az szdé/eknek magán va/ó fei indifásáM hasz
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nasan az ZÉ/áJsagh /el nevelésében Eáradoztatnak, mint erről elegendő bizonságink vadfajt 
mind a szurásbe/i s mind az Atilső világéiBistoriákban.-Nem A/ilö/jben virágzott rrgenren 
Római Académia, t/indeklött az AlexandriaiSebőba, fényeskedett A tbenas tárásának net? 
zefes Deáki serege, kik köztilnem utolsó volt Lómét prófétánaA Sebőiba, mely Ma it elsőben 
Babilóniában, annaA utána Tersiában; Nemis oA né/kül, mert ugyanis az SGUOLA NEM 
EGYEQ HANEM A KEGYESSÉGNEKMTBEL YE, EZ VILÁGON VITÉZKEDŐ ECC 
LESIÁNAK VETEMÉNYES KÉR TYE. AZ TUDOMÁNYOKNAKÉSKÉlLÖMB EÉLI 
NYEL VEK TUDÁSÁNAKANNYA, B4SZNOSÉS. AZISTENT TISZTELETNEK 7Efi 
IESZTESERE, AZKÖZÖNSÉGES TÓNAKMEGÖLTALMAZÁSÁRA, AZ MAGÁNO
SÁN VALÓ TOKNAK ISMEGBSZERZÉSERE Smit mondgyrrnk többet/ez a keregt, 
világé nem A/iiömb, mint a mennyei Királynak nemenémö Tálotája, az melyben begy mái 
denkoron némeffyek eáSztEetoge tekintetielőtt álljanak és minen rendbeliek neAiszo/gá/a 
tót tehessenek, erre való eszközök a Scbo/áA. Mert azokban oltattatnak és p/ántáltatnak az 
I/fjaktrólálló szép zöldel/ögyönge ágak, mel/yek idővelmegh nevelkednek az igazságnak gyű 
mölcsözö/ájáitá-. "

1. A lutheri reformáció iskolaügye a Kárpátmedence magyar és német ajkú evangélikus 
ságának körében több, mint 450 éves múltra tekinthet vissza. Az kétségtelenül túlzásnak 
mondható,hogy már a mohácsi vész előtt ■ Rezik GymnaziológĴ sze rin t ■ 1524-ben "pro 
testáns iskola" működött volna Budán, sőt ■ Hain Gáspár krónikája szerint ■ már 1522-ben 
Kassán. - Bár az kétségtelen^iogy Bázel későbbi neves reformátora, Sim on Grynaeus a 
budai Nagyboldogasszony iskola görög tanáraként és rektoraként már ezidőtájt lutheri elve 
két vallott, és ezért börtönt is szenvedett

A német reformáció első iskolaalapítása, a magdeburgi városi iskola, mely 1524-ben jött 
létre, az első német evangélikus iskolarendszer pedig az ú.n. Kursachsische Schuiordnung, 
1528-ból való. Megállaptíhatjuk tehát,hogy az első lutheri szellem ű iskolák Magyaror
szágon a XVI. század 30-as éveinek elején jöttek létre.

Az evangélikus iskolák keletkezésének körülményei különbözők voltak. Zömük a koráb 
bi plébániai iskolák újjászervezése révén kezdték el reformátort irányzatú működésüket, má
sokat egy-egy főúri patrónus akarata vagy engedélye hívott életre. De nem hagyhatjuk fi
gyelmen kívül a humanizmus hatását sem, amely már a XVI. sz. első évtizedeiben különö 
sen a nyugat-dunántúli, a felvidéki és az erdélyi területeken működő hagyományos, három
tagozatos városi-plébánia iskolák oktatási rendszerébe beszüremlett

A gyökeres átalakítást elsősorban a német reformáció több kimagasló egyéniségének is
kolaszervező példamutatása ösztönözte. A legnagyobb hatást hazánkban is kétségtelenül Me- 
lanchthon gyakorolta, aki 1528 bán közreadott T/nterricbt dér Visitatoren "cimü utasitá 
sában a három tagozatos humanisztikus iskola egyik egyszerűbb típusát kívánta elterjeszte 
ni.

A másik ösztönző egyéniség a sziléziai Goldberg iskolájának rektora, Valentin Trot- 
zendorf volt, akit már korán, 1531 óta Magyarországról is sok tanítvány látogatott. Az ő is
kolája 6 osztályból állt, növendékei tanuló köztársaságot képeztek és szeretettel párosuló szi
gorú fegyelem alatt álltak. Coetusukban fontos szerepet töltött be az önkormányzat s a fe
gyelmi ügyek belső, bírósági formák között lebonyolított intézése.

Diáktisztviselőinek egész sorát alkották a consul, a szenátorok, a cenzor, a quaestor, az 
oeconomus és az ephorus.

Wittenberg és Goldberg mellett a hires strasbourgi iskola szelleme is kimutatható több 
evangélikus iskolatípus kialakulásánál. lohann Sturm, aki 1538-tól csaknem fél évszázadon
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állt ez iskola élén, tulajdonképpen már latinul valamelyest tudó növendékeknek szánta rend
szerét Ebben a legalsó két tanulócsoportban elemi ismeretként már be is kívánta fejezni a la
tin nyelv tanítását, korán elkezdte a görög nyelv oktatását és fő célnak a latin és görög 
klasszikus művek - nem nyelvtani illusztrációként beiktatott - teljes értékű, humanista szelle
mű irodalmi elemzését tűzte ki.

Csupán néhány városunkról van megbízható adatunk arra vonatkozólag, hogy közvetle
nül az Ágostai Hitvallás augsburgi benyújtása (1530) utáni években kifejezetten a lutheri re
formáció szellemében szervezte újjá egy - egy gyülekezet az iskoláját. Az egyik ilyen biztos 
adat Eperjes 1531. Iskolájának tanáráról, Magister Antoniusról és társáról, Bartholomaeus 
Bogner papról ez az eperjesi (presovi) katolikus parochiális feljegyzés tanúskodik: “ 1531. 
Antonius et Bartholom aeus jam apostatae.”

A másik legkorábban datálható és egyben talán első magyar evangélikus iskolai adat Du- 
nántlúról való. A négy évtized után helvét irányúvá lett pápai schola is 1531-re datálja szüle
tését Kis harangja tár később öntötték - ezt a feliratot viseli: Scholae Reformatae Pa- 
pensis 1531. Akkori rektora, G yzdawitz Péter - aki Thurkowitz Miklós budai kereske
dő és városbiró mostohafivére volt - 1534-ben azt írta Nádasdy Tamás országbírónak Sár
várra, hogy "a régi iskola szennyéből kivetkezteti magát," majd nevének aláírásához ezt a 
szójátékszerű megjegyzést teszi; "Capellanus Papensis, séd non papisticus."

Szepesség németajkú polgársága ugyancsak az elsők között szervezte meg lutheri szel
lemben iskoláját. Késmárk okirata (Kasmark, Kezmarok) szerint főként az evangéliumi hit 
ápolása és terjesztése érdekében alapította meg 1533-ban Johann Som m er irányítása alatt 
iskoláját Néhány évvel később, 1537/38-ból pedig a (Bistritz, Banská Bystrica) beszterce
bányai iskola német rektoráról, Johannes Sieglerről van biztos adatunk, aki Wittenbergben 
Luther és Melanchthon közvetlen tanítványa volt. Ezt követő évtizedekben azután több bá
nyavárosunk elsősorban Selm ec és  Körmöcbánya - tért át latin és nemet oktatási rend
szerében a reformáció tanainak a terjesztésére.A hazai példakép Erdély reformátorának, Hon- 
terus Jánosnak brassói iskolája (1534), amely ugyancsak összekapcsolta a humanista 
képzést a reformáció célkitűzéseivel. Honterus az eredetileg Krakkóban 1530-ban megjelent 
latin grammatikáját már iskolaalapításának második évében, 1535-ben idehaza is kiadta és 
utóbb görög nyelvtant is készített. Iskolai rendtartását a helybeli iskola magasabbrendűvé fej
lesztésének céljával dolgozta ki. Ö rendezte be Brassóban hazai egyházunk első nyilvános 
könyvtárát.

Csaknem egyidőben Honterus erdélyi kezdeményezésével, az ország nyugati végén, Sár
váron is új, humanisztikus szellemű iskola épül. Itt egy patrónus-mecénás kezdeményezi az 
iskolaügyet; Nádasdy Tamás főkapitány, a későbbi országbíró és nádor állítja fel 1536-ban és 
hívja meg tanárának a Wittenbergből ekkor hazatérő Syivester Jánost. Melanchthont e 
nagyszerű tényről Dévai Mátyás - a "magyar Luther" - tudóst!ja. A Praeceptor Germaniae 
tüstént tollat is ragad és így ír Nádasdynak:"Mátyástól hallomjtogy nagy költséggel iskolát 
állítottál és a legnemesebb tudományok tanulását szorgalmazod. Buzgalmad, bár önmagában 
is nagy dicséretet érdemel, mégis, ezekben az időkben, amikor a háború csapásai miatt a tu
domány a szomszédos országokban elenyészik, még nagyobb dicséretet érdemel. Mert az 
utódokra tekintesz, amikor bár másutt sorvadoznak a nemes tudományok, mégis jóságos 
cselekedeteddel megőrződ a maradék plántáló helyeket, hogy azokról az életet szolgáló tudo
mány ismét tovább terjedhessen Pannóniában. Tehát méltán helyeseljük mind abbeli szándé- 
kódat,hogy hazádnak üyen kiváltképpen való munkával tégy szolgálatot, mind pedig párat 
lan bölcseségedet."
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Ezekben az években a török seregek állandó betörési kísérletei előre vetítették árnyékát 
annak,hogy a mohácsi vész (1536) borzalmas pusztítása után Magyarország végleg az isz
lám karjaiba kerül. Erre utalnak Vlelanchthon levelének további sorai:"Amikor ilyen időkben 
törődöl a tudományokkal, megmutatod, hogy reményied a békét és Pannónia jobb sorsát 
Mert ki szánná rá magát iskolák építésére, ha azt vélné,hogy az ország szétszakítottsága örö
kös lesz, vagyhogy hazája szolgaságra jut? ~  Remélem,hogy Isten segíteni fog igyekezeted
ben, különsen ha azon leszel, hogy az egyházakat tisztább szellemben tanítsák (ut Ecclesiae 
purius doceantur.) Mert nem kétséges, hogy a háború és a török szolgaság bűneinkért és a 
bálványimádásért ránk mért büntetés." S miközben két tanítványát, Dévait és Sylvestert Me- 
lanchthon a patróntis oltalmába ajánlja, így fejezi be jellegzetesen humanista szellemű leve
lét "Hajdan a görögök Hérakleszt a múzsák közé számították, s azok vezérének nevezték, azt 
jelezvén ezzel, hogy a tudományokat a jó főurak tekintélyének kell megvédenie. Ismeretes 
pedig, hogy őseitek, a pannonok Héraklésztől erednek. Ezért nemzetségednek és házadnak 
erőssége arra kötelez, hogy oltalmazd a tudományokat És jeles cselekedet őseinket utánoz
ni."

Sárvár iskolája egy évszázadon keresztül • a Nádasdyak katolizálásáig ■ állt a lutheri re
formáció szolgálatában. Tudós tanárai, írói és nyomdászai európai hírűvé tették, gondoljunk 
Sylvester halhatatlan művére, az első magyar Újszövetség - fordításra (1541). Mielőtt a Sár
várhoz közeli Csepreg és Sopron iskoláiról szólnánk, az időrendi sorrendet tartva Bártfa 
(Bartfeid, Bardejov) iskolájára kell felfigyelnünk. Itt nem patrónus, hanem az evangéli
kussá lett városi tanács szervezte meg nagyhírűvé lett iskoláját A város szülötte Stöckel 
Lénárt 1538-ban mondott búcsút atyai barátjának, egykori tanárának, Melanchthonnak, Wit- 
tenbergben töltött évei után Eisleben iskoláját vezette, valószínűleg onnan hozta haza azt az 
iskolai rendtartást, amely saját kezeirásában maradt fenn. Ez a városi-plébániai iskola hagyo
mányos változatát képviseli. Az iskolarektor az egyedüli felnőtt pedagógus, segítőtársai a nagy 
diákok közül megbízott segédtanítók, itteni nevükön a hipodidascalus ok voltak.

A Leges Scholae Bartphensis rendtartása a következő szép gondolatokkal kezdődik: "A 
tanárok legfőbb gondja legyen az istenfélelem, amely a bölcsesség kezdete. Istent pedig ak
kor féljük igazán, ha Igéjében gyakoroljuk magunkat és annak tanácsához igazítjuk minden 
ténykedésünket, tanúskodásunkat, tanácsainkat, tanulmányainkat és egész életünket."

A zömében német polgárságból kikerülő diákok oktatása naponta két váltásban folyt Az 
első reggel 5 órakor kezdődött, közben mind átvonultak a templomi istentiszteletre. A déle
lőtti tanítás 10 óráig tartott, a "mendikánsok" ekkor adományok gyűjtésére indultak. A tani - 
tás déli 12 órakor - szerdánként csak 2 órakor ■ folytatódott. Szombatonként csak az éneke
ket gyakorolták a vasárnapi istentisztelet alkalmára. Stöckel kortársaitól a "Praeceptor Hun 
gariae" díszítő jelzőt kapta pedagógiai munássága elismeréseként. Munkásságát jellemezte, 
hogy a tanulók a szavakat és mondatokat példatárakba jegyezték, amiről a fennmaradt "dia- 
riumok" és "ephemeridesek" tanúskodnak. Révai Ferenc nádori helytartó fiait 5 éven át ta
níttatta Bártfán. Innen tudjuk, hogy Stöckel a tanítást latinnal kezdte, göröggel folytatta, de 
nem hanyagolta el a magyar nyelvet sem, mert megkövetelte a fiúktól, hogy apjukhoz inté
zett latin nyelvű levelüket előbb magyarul fogalmazzák meg. Jelentős volt Stöckelnek az a 
bártfai kezdeményezése, hogy évente német és latin nyelven iskolai drámákat adatott elő ta
nítványaival. A bibliai Zsuzsanna történetét Wittenbergben 1559-ben ki is nyomtatta. Stöc
kel Melanchthonnal egy évben, 1560-ban hunyt el.

Luther Márton életében még egy  jelentős iskola létesült a Dunántúlon is. Ez pedig egy 
régi katolikus plébániai iskolából reformátort szellemben átszervezett tolnai schola volt. 
Alapítója Flacius Mátyás szerint az ugyancsak illiriai származású Zigerius Eszéki Imre,
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Tolna városának reformátora volt, aki már 1544 előtt itt működött Ez az iskola utóbb főként 
Sztárai Mihály és Szegedi Kis István püspöksége idején vitt országosan is jelentős szerepet 
Sztárai itt írta és diákjaival elő is adatta a római egyházzal polemizáló két jeles művét az Igaz 
papság tükréről és a Papok házasságáról

A Luther halálát követő másfél évtizedben, tehát még Melanchthon élete során megre
formált két kitűnő magyar, ilL német nyelvű iskoláról kell megemlékeznünk az egykori pan
non vidékeken, közelebbről Sopron vármegyében. Az egyik jeles központ Csepreg volt, 
ahol maga Sylvester János is több ízben megfordult még a negyvenes évek elején. De az el
ső biztos adatunk innen 1557-ből való, amikor Nádasdy Tamás rokona és főtisztje, Akoshá- 
zi Sárkány Antal ezt irta egyik levelében urának Bécsből:"Az mestert is megszereztem, ugyan 
jeleset és tudóst Akkor is ott vala Olaszországban, Páduában, amikor mi ott valánk, _  adas
sa tudtára az csepregi uraknakjiogy mást nem fogadjanak, mert egy hitvány akar rá men
ni™" Bár ennek az első rektornak a nevét ne tudjuk, későbbi feljegyzések is jeles tanárokról 
tudósítanak, Így pl. a mecklenburgi származású Gabelmann Miklósról, aki a század végén 
Rudolf király történetírója lett és a németeknél szokatlan lelkesedéssel írt a magyarok vitéz
ségéről és egyéb erényeiről.

Végül - de nem utolsósorban - az ugyancsak 1557-ben reformátori szellemben átszerve
zett soproni iskoláról kell szólnunk, amely utóbb alsó-, közép- és felsőfokú intézményei
vel egészen a mai nemzedékig az evangélikus oktatás és nevelés egyik legerősebb bástyája 
lett.

Az országos Széchenyi Könyvtár Kézirattárában őrzött XVI. századi /Faut-féle/ krónika 
1557-es bejegyzése arról tudósit, hogy Hűmmel Kristóf soproni polgármester támogatásával, 
annak telkén, a mai belváros szívében az egykori "kövezeten" /am Pflaster/ új latin iskola 
épült. Ennek négy osztálya és minden osztálynak két évfolyama volt, igy négy tanár nyolc 
éven át vezette az ifjúságot Az alsó osztályokban elemi tárgyakat és nyelvtant oktattak, a 
felsőkben pedig filozófiát, latint, görögöt, ékesszólást, költészettant, matematikát, sőt a leen - 
dö teológusok kedvéért héber nyelvet is adtak elő.

Ennek az új szellemű városi iskolai oktatásnak a megindulásánál ugyanaz a jelenség is
merhető fel, ami a reformáció-kori Európa sok más városát is jellemezte: az evangélikusság- 
nak nem kellett új iskolát alapítania, hanem csak a régit alakította át és szervezte meg saját 
céljai szerint

Sopron XVI. századi pedagógiatörténete jól példázza, miként alakul át a középkori plébá
niai iskola a városi tanácsnak, mint új kegyúmak az irányítása és utóbb felügyelete alá. Kato
likus egyháztörténetírók “a reformáció első lágy szellőjeként" értékelik, amikor a soproni vá ■ 
rosi képviselőtestület 1532-ben azt kérte a tanácstól, hogy a városnak "olyan hű prédikátora 
legyen, aki nem ellensége az evangéliumnak."

Idő kellett, amíg a rektor - az utóbb polgármesterré lett Hummel Kristóf - keresztül vihet
te, hogy a humanizmus, majd a reformáció egyre erőteljesebb térhódítása révén fokozato
san, majd több évtizeden keresztül kizárólagosan evangélikus szellemben folyjék az átszer
vezett iskolában az oktatás.

összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy már Luther és Melanchthon életében a Kárpátme
dence magyar és német diákjai Soprontól Bártfán keresztül Brassóig részesülhettek a "sapi
ens et eloquens pietas" reformátori elvének kettős célkitűzésű pedagógiai gyakorlatában.

Dr. Fabiny Tibor

1989. MÁRCIUS



136

Evangélikus gyülekezet minden Latin-
Amerikai államban

rövidítések jegyzéke

EVSZ = Evangélikus Világszövetség 
E V S Z -L A B  = Evangélikus Világszövetség 

Latin Amerikai Bizottsága 
IVET = Nemzeti Evangélikus Tanács 
N E T -L A E O = Nemzeti Evangélikus Tanács- 

Latin-Amerikai Együttműködési Osztálya
E K D -K A  = Die Evangelische Kiiche in De 

utschland, Kirchliches AuBenamt (Evangélikus 
Egyház Németországban, Külmissziói Osztály) 

U L C A -B lfF  * United Lutheran Church in 
America (Egyesült Evangélikus Egyház Észak- 
Amerikában)

U L C A -B F M  = United Lutheran Church in 
America-Board of Foreign Missions (Külmissziói 
Osztály) 1961-ig hívták így.

L C A -D W M E  = Lutheran Church in Ame- 
rica-Division of World Mission and Ecumenism. 
(Evangélikus Egyház Amerikában-Ökumenikus 
és Külmissziói Osztály) Ez lett az ULCABM F 
neve 1961-tol 1972-ig.

W M P L  = World Mission Prayer League (vi
lág missziós ima közösség)

A E LC  -  Augustana Evangelical Lutheran 
Church (Ágostai Evangélikus Lutheránus Egy 
ház, USA)

A B C  3 ABC országok: Argentína, Brazília és 
Chile

FLT * Facultad Luterana de Teológia, en Jó
sé C. Paz (Evangélikus Teológiai Akadémia, Jo 
sé C. Pazon, Argentínában)

IELU -  Iglesia Evangélica Luterana Unida ( 
az argentinia Egyesült Evangélikus Lutheránus 
Egyház)

IER P -  Iglesia Evangélica de Rio de La Pia 
ta (az argentinia német Rio de la Plata Evangé
likus Egyház)

IEL A  = Iglesia Evangélica Luterana Argen 
tina (Argentínai Evangélikus Lutheránus Egy
ház, Missouri Zsinat)

IECLB > Igreja Evangélica de Confissáo Lu
terana no Brasil (Lutheránus Hitvallású Evangé
likus Egyház Brazíliában)

IELCH 3 Iglesia Evangélica Luterana en Chi
le (Evangélikus Lutheránus egyház Chilében) 

IELB 3 Iglesia Evangélica Luterana Bolívia 
na (Bolíviai Evangélikus Lutheránus Egyház)

Határtalan feladatok és 
lehetőségek Dél-Amerikában
JJatin-AmeriAában óriásiaA a fe/adatoA ésa ie- 

betőságeA" Ezekkel a szavakkal kezdte jelentését 
dr.Paul C  Empie az EVSZ-LAB ülésén Hannover
ben, 1952 december 17-én. Ezt akkor állapította 
meg, miután dr.S.W. Hermán társaságában végig
látogatta az amerikai kontinens déli részén élő evan
gélikus gyülekezeteket és terveket készítettek az 
1953-as és 1954-es esztendőkre. Erre a tervező ülés
re közvetlenül az alakuló gyűlés után került sor. A 
tervező gyűlésen 1952 december 17-én és 18-án fel
vett jegyzőkönyvben olvassuk, hogy a bizottság 
egyik legfontosabb célkitűzésének az evangélikus 
egyház megszervezését tekinti minden dél-amerikai 
államban, ehhez lelkészeket bocsát rendelkezésre, lel
ki és anyagi támogatást nyújt a szétszóródottságban 
élő evangélikus népcsoportok összefogására, hogy 
mindenütt alakulhassanak gyülekezetek. (1) Dr. S.W. 
Hermán igazgatósága alatt ez a célkitűzés és ennek 
következetes, folyamatos megvalósítása jellemezte 
az EVSZ-LAB tevékenységét

y i bizottság nem dorjt/íetj: e/ a sajár müAödési 
Á’om tájatolvassuk az ülés jegyzőkönyvében az 
ügyvitel menetéről. -  „Minden nagy horderejti ba 
tározatot be Ae/Jnyújtaniajöiábagfásra az EVSZin
téző bizottságához T2)

Az 1951-ben Curitibában megtartott első latin
amerikai konferencián újra számba vették az azon 
résztvett dél-amerikai egyházi kiküldöttek által elfo
gadott ajánlatokat és határozatokat. A konferencia 
egyik legsürgősebb határozata a spanyol nyelvű 
evangéliumi kiadványok (Spanish iiterature) készíté 
séért felelős bizottság megalakítása volt. Dr.William 

Arbough, az észak-amerikai egyesült envagélikus egyház (ULCA) belmissziós osztálya kere
tében felállított .Epa/Jyoi.AmeriAaiTitAa/ság 'Vezetője jelenléte bátorítást és irányadást biz
tosított. Bejelentette ugyanis, hogy a legsürgősebb kiadványok, mind az Agenda (Ritual Cris- 
tiano) a lelkészeknek, mind az istentiszteleti rendet és 410 éneket tartalmazó könyv (Manu-
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al Cristiano), majd pedig Biblia magyarázó könyv, vasárnapi iskolai tananyag mind a tanítók, 
mind a tanulók részére spanyol nyelven, már kiadásához készen állnak. Ugyanis 1951-ben 
Spanyol Nyelvű Irodalom Konferenciát tartottak Puerto Ricoban. Már azon a konferencián 
döntést hoztak, hogy evangélikus titkárságot létesítenek a spanyol nyelvű egyházi irodalom 
terjesztésére, illetve kiadására^) Most hát együttműködve a dr.Arbough titkársága alatt álló 
szervezettel, az EVSZ-LAB elhatározta, hogy végrehajtják a konferencián a spanyol nyelvű 
irodalmi termékek kiadásával kapcsolatban meghozott döntéseket

A curitibai konferencián elhangzott másik létfontosságú terv a dél-amerikai spanyol nyel
vű teológiai akdadémia (Facultad Luterana de Teológia) feállítása volt A tervek kidolgozá
sára a Buenos Airesban tevékenykedő Leskó Béla magyar lelkipásztort kérték fel.

A harmadik curitibai ajánlás arról szólt, hogy 1954-ben rendezzék meg a második latin
amerikai konferenciát az összes evangélikus zsinatok vezetőinek, illetve a gyülekezetek lelké
szeinek a meghívásával, beleértve azokét is, akik még nem voltak hivatalosak az első konfe
renciára. Dr.Herman megérezte ennek az ajánlatnak a mélységét: azt a lehetőséget, antít egy 
egyesült dél-amerikai evangélikus együttműködés jelenthet Ki is jelentette, hogy mindent 
megtesz, ami csak hatalmában áll, hogy ez a feladat dűlőre jusson és megígérte, hogy kidol
gozza azt az egyesült evangélikus lelki stratégiát amely nemcsak a lutheránus, hanem min
den keresztyén egyház javát szolgálja majd egész Latin-Amerikában^)

Az EVSZ-LAB többi tagjai teljesen egyetértettek dr.Hermannal és elhatározták, hogy a 
második latin-amerikai konferenciát valahol Brazíliában tartják meg 1954. július 25 és 29. kö
zött (5) •

Amikor az EVSZ intézőbizottsága 1953. július havi ülésén felolvasták a LÁB pozitív han
gú jelentését, a következő Latin-Amerikára vontakozó üzenetet szövegezték meg:

a/Nagy öröm, hogy azok az evarjgéJikusok, akik a kütönbózőnemzeti és nyetvi szoká
sok miatt a közeimriit időkig teijesen eikiitöniitve ettek egymástő/, most/látandók /edönteni 
a közöttiek át/ó váiaszfaiakat.

b/Kívánjak, hogy minden egyház és gyütekezet az isten igéjében gyökerezd, határozott 
hitva/íási aiapon ái/jbn.

cáLtissziikJjogy az eihatározott tátin amerikaiirányeív és program tehetőséget nyiíjt az 
egészséges és őn/enntartó honos evangétikus egyház kifej/ődésére: ugyanakkor a szórvány
ban étö evangéiikusok részére nyújtandó tegte/jésebb támogatást is biztosita/ii kívánjak.

d/Kérjük vatamennyi Latin Amerikában éiő evangétikus hívőt: minden erejévettegyen 
azon, hogy keresztyén bizonyságtéteiéveíés evangétikus hitévet gazdagítsa a déíifé/tekén ét- 
ők étetét (6)

Ezzel az üzenettel a végrehajtóbizottság tagjai rá kívántak mutatni a déli-amerikai evan
gélikusok által járandó keskeny útra, melynek a határköveit a tiszta bibliai h it az egység, a 
honos egyházi élet, a misszió minden nép között, alkotják. „

Egy ével korábban a NET-LAEO a végrehajtóbizottságon keresztül azt indítványozta az 
EVSZ végrehajtóbizottságának, hogy nyújtson ideiglenes elismerést „ráesgyriíe/teaed&áXus- 
sál azoknak a közösségeknek, amelyek országában még nem működik szervezett evangéli
kus egyház. (7) Az indítvány alapján az EVSZ-LAB ilyen szövegű javaslatot terjesztett az 
EVSZ végrehajtóbizottsága elé:

Ĵ ogadják be azokat a tátin-amerikai szórvány-gyra/ekezeteket, vagy egyházi közössége
ket is; ametyek még nem vehetők LeJ tejjesjogú fagokkkéntaz£VSZ-be, és azok annak aíap- 
ján, hogyaz£VSZLAB-nak így a rendes tagjaivá tettek, kapjanak megteietóstátustaz£VSZ 
étete és miankája kebetéberx (8) 
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Az EVSZ-LAB tagjai úgy érezték, lényeges, hogy a kicsi és elszigetelt gyülekezetek is 
részesüljenek a lelki szolgálatokban, hogy erősítést nyerjenek a kívülről körükbe érkező ve
zető egyházi emberek látogatása révén és abban a biztonságban élhessenek, hogy ők is élő 
részei annak az eleven kapcsolatnak, melynek a fenntartója a közös hit és a közös imádság, 
valamint hogy ők is részesülhessenek, ha a szükség úgy hozná, az anyagi segítő alap áldása 
ibóL Ilyen és hasonló elgondolások alapján kérték az EVSZ végrehajtóbizottságát, hogy fo
gadják be ezeket a szórványban élő, sokszor elszigetelt közösségeket 1957-ben, az EVSZ 
harmadik naggyűlésén hat latin-amerikai gyülekezetét fogadtak el ebben a státusban. (9)

Az EVSZ-LAB azt ajánlotta az ökumenikus kapcsolatok gazdagítására, hogy EVSZ 
Nemzeti Evangélikus Tanácsok alakuljanak minden dél-amerikai országban, amelyben luthe
ránus zsinat működik. Az első NET már 1951-ben alakult Brazíliában, a curitibai konferenci
át követőleg. (10) Ennek a NET-nek a legkimagaslóbb eredménye a Második Dél-Amerikai 
Konferencia megrendezése volt.

1952-ben került sor az argentinjai NET megszervezésére. (11). Működése első öt éve so
rán Antony Zoltán, az Észak-Amerikából Argentínába irányított, több nyelvet beszélő mis z- 
sziós lelkész volt az elnöke. Sikeresen összehozta a tanács keretén belül az Egyesült Evangé
likus-Lutheránus Egyház (IELU) képviselőit, a Rio de la Platai (német) Evangélikus Egyház 
(IERP) és az Argentínai Evangélikus-Lutheránus Egyház (IELA) képviselőivel. E két utób
bi egyház -  a német és a Missouri zsinat -  ugyan nem volt tagja az EVSZ-nek (még ma 
sem), de teljes szívvel résztvettek a konferenciákon. Az argentínai evangélikusok eyüttmű- 
ködési alapelvét dr.Franklin CFry elnök szavaival igy összegezhetnénk: ̂ gyséjg e r  /gazság 

Az argentínai NET vezetősége keresztülvitte, hegy kiváló evangélikus teológiai tanárok 
konferenciákat tartsanak Buenos Airesben. Ezeken a nagyszerű alkalmakon a svéd tenge
rész-misszió lelkésze is rendszeresen részt vett, különösen amikor például Eichele, Greifens- 
tenin, Hermán, Hahn, Lilje, Vajta doktorok tartották. Ezek a híres egyházatyák és tanárok 
korábban nem vettek részt a dél -amerikai közös talákozókon, vagy ünnepségeken. Legköze 
lebb megint Argentínában találkozhattunk velük a spanyol nyelvű teológiai akadémia (Facul- 
tad Luterana de Teológia) új épületében, Jósé C.Pazon, az ott elsőként végzett lekészek év
záró ünnepségén.

Az argentínai NET munkacsoportokat is alakított teológiait, világ-szolgálatit, misszióit, 
sáfárságit és hírközlőt Ezek között a világ-szolgálati volt a legtevékenyebb, mert ez foglal
kozott a bevándorlókkal és menekültekkel. A teológiai munkacsoport kiadta az Ekklesia ne
vű teológiai szaklapot és tanulmányozta a latin-amerikai római katolikus egyház helyzetét.

A  déli kontinens második konferenciája: Petrópolis 1954.
A curitibai első latin-amerikai evangélikus konferencia utolsó döntése - az 1954-ben meg

tartandó általános konferenciát illetően -  nem ment feledésbe. A konferencia megrendezé
sére a Rio de Janeiro melletti Petrópolisban került sor 1954. július 20. és 25. között

Úgyszintén emlékezetben maradtak azok a célkitűzések, melyeket a curitibai találkozón, 
mint munkaprogramot tűztek ki. Ilynek, mint: 

a/spanyolnyelvű irodalom 
bi/e/Aés-zAépzés 
c/közös stratégia 
d/nagyobb egység 
e/bizonysagtétel minden nép között
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D é l Amerikában a dolgok lassan jutnak dülőre, mindenhez sok idő kell. Az első latin-ame
rikai konferencián hozott határozatok végrehajtását illetően sem történt másként Hiszen min
dig van egy rnanana (holnap) a határozatok keresztülvitelére.

A petrópolisi konferencia más volt mint a curitibaL A legtöbb résztvevő már ismerte a 
másikat és a kiküldöttek sokkal nagyobb bizalommal közeledtek egymáshoz. Kereken hatvan 
képviselő, valamint azoknak a missziós gyülekezeteknek a leginkább Észak-Amerikából szár
mazó lelkészei, akik a különböző országokban szolgáltak sapnyol nyelven.

Igazán túlzás lenne azt állítani, hogy közös célkitűzés és meglátás vezérelte volna az egy
begyűlt képviselőket az elvégzendő evangélikus munkát illetően. Amiben azonban mind
annyian megegyeztek, azon prófétai szavak voltak, hogy Latin-Amerika a közeljövőben vi
lágviszonylatban is fontos szerepet fog betölteni és e rendkívüli állapotok során az evangéli
kus egyházra rendkívüli alkalmak és nagy felelősség fog hárulni. (14)

Ez a petrópolisi konferencia, valamint az EVSZ-LAB erőfeszítései, amelyek az esemé
nyeket befolyásolták, az ABC országokban működő német ajkú egyházak számára is határo
zott változásokat hoztak. Amikor most részt kívántak venni a közös evangélikus feladatok
ban, hogy Krisztus útiparancsa értelmében mérlegeljék a jövő feladatait, a német nyelvű egy
házak vezetői rákényszerültek, hogy újra megfogalmazzák azonosságukat. Le kellett szögez
niük, hogy hol állnak az új helyzetben, meg kellett állapítaniuk, hogy mi is ezentúl az elsőd
leges felelősségük. Majdnem mindegyik zsinat vezetősége rájött arra, hogy közösségét nem 
tekintheti önmagában álló egyednek, mint valamely szigetet egy idegen földtekén. Fokoza
tosan kell igazodniuk az új haza népéhez és társadalmához és evangélikus hitük igazságával 
és meglátásaival hozzá kell járulniuk a kialakuló társadalmi forradalomhoz, amely a jelek sze
rint hamarosan elkerülhetetlenül bekövetkezik minden dél-amerikai országban. (15)

A petrópolisi konferencia nagy hangsúlyt fektetett a spanyol nyelv egyházi irodalom 
megteremtésére és sürgette, hogy az istentiszteleti rendet és énekeket felölelő könyvek (Ma- 
nual Cristiano és Ritual Cristiano) egész Dél Amerikában — ahol a spanyol az istentiszteleti 
nyelv-, minél hamarabb a gyülekezetek tagjai kezébe kerüljenek. Egy spanyol irodalmi fel
előst neveztek ki teljes idejű elfoglaltsággal, hogy összehangolja a kívánalamakat és haszná
latba állítsa mindazokat a nyomtatványokat, amelyek elősegítik az evangélium terjedését és 
a hitoktatást. (16)

Érdekes kiragadni néhány gondolatot a konferencián többek között a megalakítandó teo
lógiai akadémiával kapcsolatosban elhangzott jelentésből:

a/ az akadémia ne kor/átozödjék csupán a /ekészképzésre, kanem /egyen az etangé/ikus 
teo/ögiai tudomány tanulmányozására és e/mé/yítésére szo/gá/ó intézmény,

ö/ az akadém/a /egyen nemzetköz/ es egykázközi, de nem fe/ekezeten fe/ü/tf Az intézet 
nemcsak az /EL 1/koz tartoznak, kanem a dé/i fé/tekén az £VSZbe tömörü/t összes evan 
gé/ikus egyházhoz, mint az £VSZá/ta/szervezett és támogatott intézmóry:

cd az akadémia ofyan/eikészek képzésére/egyen minősített, akik/ega/ább két nyék én tud
nak szo/gá/n/ és hirdetniIsten igéjét A cé/kitiizés azonban a spanyo/nye/i v é\angé/ftus /e/- 
készek biztosítása a /at/n amerikai/utkeránusság számára és a tan/tási nye/v mindig a spanyo/ 
/esz.

d/a fe/zéte/ikövetelmények kason/ök /egyenek bárme/y/atin -amerikai egyetemen meg - 
kívántakhoz; tékát érettségi bizonyítvány és a tanítást magas akadémiai szinten ke// biztosí
tani. (17)

A petropolisi konfrencián szembetűnt, hogy mind az EVSZ-LAB, mind általában az evan
gélikus egyházaknak a munkája fokozatosan nőtt és kiterjedt a dél amerikai országokban. Az 
EVSZ-LAB elnöke még mindig a svéd Cederberg lelkész volt, de tagjait már a következő
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lelkészek képezték: dr.Herman Dohms, a brazíliai egyház elnöke, az észak-amerikai dr.P.C 
Empie, a norvég Henrik Hauge, a német F.Hübner, a kanadai A.N.Norck, azonkívül hivatal 
bői dr.CLund-Quist, és az igazgató drJ2.W. Hermán. Ezek a bizottsági tagok keményen és 
széles látókörrel dolgoztak azon, hogy

a//e/faszo/gá/atot biztastísanaA az evangéMus bevándorJófoiaJt, 
b/segítséget nyújtsanak az a/aku/ófé/ben fém gvu/ekezete/cneJc ér 
cS e/ásgg/tséA az evangélikus testvériséget egész Db/Amerika területén. (18)
Ezt az utolsó pontot különösen a Második Latin-Amerikai Konferencia megrendezésénél 

vették figyelembe, ahol gyakorlatilag az összes dél-amerikai egyház, gyülekezet és intézmény 
képviselője részt vett; azonkívül az Európából és Észak-Amerikából érkezett hivatalos láto
gatók is, mint például az EVSZ elnöke, a német Lilje püspök, a végrehajtóbizottság egyik je
les tagja, a svéd Malmeström püspök, továbbá Puerto Ricoból és a Mexikóból érkezett kikul 
döttek. Ezek a vendégek, illetve hivatalos látogatók Brazilián kívül még Argentínába, Chilé
be, Peruba, Kolumbiába és Venezuelába is eljutottak. Mindenütt ünnepségeket és különleges 
alkalmakat rendeztek számukra, ők viszont előadásokat tartottak, amelyek rendkívül jó ha
tással voltak a helyi egyházak életére. (19)

Az EVSZ-LAB rendezésében tanuló-szemináriumok, programok és konferenciák segí 
tették a latin-amerikai egyházakat és gyülekezeteket, hogy fokozatosan belássák: az evangé 
likusok számára a bizonyságtétel minden egyházon kívül álló személy felé nem csupán egy 
lehetőség -  a sok más között - ,  hanem az egyenesen Krisztus parancsa. Arra is bátorítást 
kaptak, hogy biztonsággal és bizalommal merjenek ökumenikus kapcsolatokat kiépíteni, mind 
az ugyanazon hiten álló testvérekkel, mind más egyházhoz tartozó keresztyén közösségek 
tagjaival. Az evangélikusok, igaz, hogy csak nagyon lassan és igen óvatosan, de kezdték ma
gukévá tenni azt az addig teljesen szokatlan gondolatot, hogy nekik Dél-Amerikában kéz a 
kézben kell előbbre jutniok, tanácskozniuk és Istent imádniuk. (20) Az ilyen módon való gon
dolkodás egybehangzóit az EVSZ alapszabályával és eredeti célkitűzésével, amely hangsú 
lyozza, mennyire szükséges az evangélikusok egyesült hozzáállása a keresztyén ökumenikus 
mozgalmakhoz, mind a misszió, mind a teológiai nevelés terén, hogy az egyházak közösen 
viseljék az ezzel járó felelősség terhét. (21)

Egy évszázadon keresztül az evangélikus volt Dél-Amerikában számszerűleg a legerő
sebb protestáns felekezet és a bevándorlók útján lélekszámúk állandóan növekedett. Tagjai 
révén áthatolt minden kulturális és gazdasági korláton. Mégis, dr.Herman rávilágított az egy 
házak vezetői előtt, hogy a jelenlegi számbeli előnyük nem lesz segítségükre, ha csak meg 
nem erősödik a gyülekezetek tagjaiban a vágy, a nagyobb hittestvéri összefogásra és a na • 
gyobb engedelmességre Krisztus iránt, aki nekik is Így szólt: „Menjetek el, tegyetek tanít 
vánnyá minden népet...”

Törekvések az evangélikus egyház dél-amerikai 
meghonosítására

Az EVSZ harmadik 1957. évi minneapolisi nagygyűlését követően, a latin-amerikai egy
házak közel hatvan képviselője háromnapos kötetlen összejövetelt tartott az Iowa (USA) ál
lambeli Dubuque város egyetemén, hogy a nagygyűlésen elhangzott tanulmányok és előa
dások tükrében beszéljék meg sajátságos feladataikat. A latin-amerikai képviselők legtöbbjé
nek először volt alkalma részt venni az EVSZ nagygyűlésén. Megegyztek, hogy az EVSZ- 
LAB Harmadik Latin Amerikai Konferenciáján, amelyet 1959 áprilisában Argentínában, Bu-
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enos Airesben rendeznek majd meg, nem a kölcsönös beszámolók megtartására fordítják fi
gyelmüket, hanem kinek-kinek a saját országában megoldandó feladatokra. Ilyenek az együtt
működés létrehozatalának sajátosságai és lehetőségei, valamint a gyülekezetek hittérítő mun
kája beindításának mikéntje. Egyöntetűen leszögezték, hogy egyházuk bizonyságtétele ad
dig elenyésző volt a csupán névleges római katolikus lakosság körében. Azt is megállapítot
ták, hogy amikor az evangéliumot hirdetik, túl sok észak-amerikai és európai kisérö körül
mény befolyása mutatkozik, amelyek idegenek és megemészthetetlenek mind a latin szárma
zású, mind a bennszülött hallgatóság számára, azért azokat át kell változtatni a hívek életta
pasztalatai síkjára, hogy az evangélikus egyház mélyebb gyökereket ereszthessen a dél-ame
rikai talajban. (23) Dr. Herman véleménye szerint a latin-amerikai népesség lelkében -  figye
lembe véve a dél-amerikai államokban észlelhető társadalmi forrongást -  kizárólag a bibli
kus alapokon álló tiszt keresztyén tanítással lehet elültetni az evangéliumot, mert az egyéb
ként a kisztusi tanoktól eltérő, hamis vágányra futhat. „Ha a keresztyén egyházak nem vál
lalják az útmutató felelősségét a társadalmi változások irányításában -  hangsúlyozta dr. Her
mán - ,  akkor minden bizonnyal kezükbe veszik a marxisták! -  „Következésképpen -  foly
tatta -  egyetlen egyház sem teheti meg, hogy távol tartsa magát a társadalmi problémák
ban való hathatós részvételtől és csupán kívülállóként figyelje az eseményeket. Sőt, teljes szív
vel és erővel bele kell vetnie magát a felmerülő nehézségekből való kiút keresésébe.” - „Azt 
is meg kell gondolnunk -  folytatta elmefuttatását az igazgató - ,  hogy addig, amíg a tenge
ren túli országokból kell idehozatnunk a misszionáriusokat és lelkipásztorokat, az az evan
gélikus egyház -  bár már nemzedékek óta működik a latin féltekén, mégis -  megmarad ide
gennek ahelyett, hogy meghonosodnék. Sőt, meg fog maradni a nemzeti problémák sűrűjé
nek a peremén, márpedig ahhoz, hogy azok dűlőre jussanak, éppen a biblikus felfogás és ke
resztyéni megoldások szükségesek.” (24)

Ezek kétségkívül prófétai jövendölések voltak és nagyon lényeges problémára hívták fel 
az egyház vezetőinek a figyelmét. Ez volt az a megígért egyházi stratégia, melyet dr. Her
mán korábban megígért s amelyhez hozzáfűzte, hogy nemcsak az evangélikus egyháznak, 
hanem az egész keresztyénségnek is a javát fogja szolgálni.

A Harmadik Latin-Amerikai Konferenciára készülő képviselők, amikor 1959. április 13- 
tól 17-ig Buenos Airesben tanácskoztak, lelkiismeretesen taglalták dr. Hermán szavait, keres
ve a megoldások lehetőségeit, a szükséges lépések megtételét, Rendkívül nagy kár, hogy az 
ott tapasztalt őszinte útkeresés lassan irányt vesztett a konferenciát követő hétköznapok te
endői között, mígnem a társadalmi (kulturális, gazdasági és politikai) forradalmi események 
újra figyelmeztették, hogy egyik, hogy másik államban az evangélikus egyházi vezetőket, 
hogy nem lett volna szabad napirendre térni a társadalmi problémák felett, illetve figyelmen 
kívül helyezni azokat. A latin-amerikai országok lakosságának a helyzete évről-évre romlik: 
politikai vezetők gyakran csak szónokolnak a szükséges intézkedésekről, de a személyi érde
kek és a határtalan emberi önzés mindig győznek, épp a tehetős népréteg körében, akik kö
zött -  különösen Brazíliában -  számosan találhatók evangélikus hitűek is. -  Az egyházak 
népében pedig hiányzik a bibliai tanítások hússá és vérré változtatása, így annak az elismeré
se is, hogy a Föld és földi kincsek az Úréi és azokat Krisztus követőinek cak mint sáfároknak 
szabad kezelniük Isten akrata és igazsága alapján, hűséggel és hálás szívvel.
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A  tervszerű kibontakozás évei
Amint az eddig elmondottakból már láthattuk, az EVSZLAB egyik legfontosabb célki 

tűzése, hogy Dél Amerika minden államában segítse az evangélikusokat a gyülekezetek lét 
rehozásában. Az 1952 és 1959 közötti években a Bizottság nagyszerűen foganasította e cél 
kitűzést 1956-ban például, már az összes dél-amerikai államban szolgált leglább egy evangé 
likus lelkész. A Bizottság évente kereken 300.000 dollárt fizetett ki az egyházaknak épitke2e 
sekre és a külböző tervezetek kivitelezésére. 1955-től kezdve ez összegből 75.000 dollárt a Ka 
rib tenger (Antillák) szigetein folyó egyházi munka támogatására forditottak^25)

Vizsgáljuk meg most, hogy alakult ki az evangélikus lelkészi szolgálat a húsz különböző 
dél-amerikai országban. Dr. Hermán sokszor kifogásolta tréfás hangon, hogy amikor vala 
mely gyűlésen, vagy jelentésben felsorolták a világ evangélikus egyházait Latin-Amerika 
csaknem minden esetben az utolsó helyet foglalta el. Amikor pedig a dél amerikai munkáról 
szóló jelentés hangzott el, az mindig Argentínával fejeződött be. Ez érthető is abból a szem 
pontból, hogy Argentína az amerikai földrész legdélibb, tehát utolsó állama. Most azonban 
megfordítjuk a sorrendet és az evangélikus munka kialakulásának vizsgálatát Argentinéval 
kezdjük meg, azzal az országgal, ahol az első spanyol nyelvű lutheránus misszió fejlődött ki.

ARGENTÍNA
Buenos Airestől 40 kilométerre, a Jósé G  Paz nevű helységben épült fel az első dél-ame

rikai spanyol nyelvű teológiai akadémia, a FACULTAD LUTERANA DE TEOLÓGIA az 
zal az elképzeléssel, hogy a Karib tengertől a Tűzföldig (Brazília kivételével), az egész félte 
kéről oda sereglenek majd a lelkész pályára készülő evangélikus férfiak. (Akkoriban még el
képzelhetetlennek tartották, hgoy nők is lehetnek lekészek Latin-Amerikában.) A petropoli- 
si konferencia még 1954-ben egyhangúlag elfogadta az ötven lelkészjelölt befogadására mé
retezett nagy, elegáns épület tervrajzát. Senkinek sem volt ellenvetése. A főépület alapkövé
nek megáldására 1954. november 28-án került sor és akkor mindenki abban reménykedett, 
hogy az építkezési munkálatok már 1955. április 1-re befejeződnek. Ekkor már hat tanulója 
volt a teológiának. Három főből állt a tanári kar: Leskó Béla volt az igazgató, Antony Zoltán 
és Witthaus Carlos voltak a tanártársai. Hamarosan két újabb tanár alkalmazását is tervbe 
vették.

Az akadémia főépületének felavatási ünnepe végül is 1956-ban egybe esett a második ta
nulmányi év befejezésével. Boldog és felemelő alkalom volt ez, amelyre kevés kivétellel el
jöttek mind a Nagy Buenos Aires területén működő összes Evangélikus gyülekezetek lelké
szei és híveik serege, mind pedig az EVSZLAB vezetőségi tagjai és más közismert egyhá
zi személyiségek Észak-, és Dél-Amerikából. (26).

1952-ben megérkezett Buenos Airesbe a magyarok illetve a /ettek szolgálatára egyegy 
lelkész, az EVSZ LAB támogata őket, hogy meglátogassák honfitársaikat is Brazíliában, Chi
lében, Paraguayban és Uruguayban. Biztatást kaptak, hogy ezekben a szomszédos országok
ban szervezzenek leány -gyülekezeteket evangélikus honfitársaik bevonsáá val, de minden eset • 
ben a helyi evangélikus egyházak felügyelte alatt. (27)

Az 1956-57-es években egy további magyar lelkész -  e tanulmány szerzője -  érkezett 
az Egyesült Államokból mint az ULC misszionáriusa Argentínába, hogy leváltsa Leskó Bé
la dékánt a Buenos Aires-i Krisztus Keresztje magyar evangélikus gyülekezet lelkiszolgála
tából. Öt különböző országban tizenhárom leány-gyülekezetét szervezett, illetve látott el. (28)
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Ugyanakkor a Krisztus Keresztje gyülekezet négy magyar tagját is hozzásegítette, hogy az 
új teológiai akadémián a lelkészi pályára felkészüljön.

Az argentínai Egyesült Evangélikus Lutheránus Egyház (Iglesia Evangélica Luterana Uni • 
da) /TFT 11/ az észak-amerikai hittestvérek (ULCA) anyagi támogatását élvezte templomépí
tő programjához. Űj templomok épültek és lelkészi szolgálati lakásokat vásároltak csaknem 
minden nagobb argentínai városban. A lelkészi karnak kürülbelül a felét Észak-Amerikából 
érkezett misszionáriusok tették ki. Az IELU volt Argentínában az egyetlen evangélikus egy
ház, mely magához ölelte a IL világháború menekültjeit és az EVSZ-LAB közreműködésé
vel lehetővé tette számukra sajátságos gyülekezeteik szervezését és anyanyelvűk kötetlen 
használatát Az IELU kis missziós egyház volt (sőt most is az), azonban úgy érezte, hogy 
szüksége van az ökumenikus kapcsolatokból fakadó áldásokat és felelősséget érzett az üldö
zött és szenvedő hittestvérekért Igazán önfeláldozóan segítette az Európából 1948 után ér
kezett menekülteket, majd azokat, akik az 1956 os magyarországi események után érkeztek, 
de azokat a chilei menekülteket is, akik Pinochet tábornok hatalomra jutása után, 1-2 éves ar
gentínai tartózkodás után, a világ legkülönbözőbb országaiban kerestek menedéket

Az 1956-ban Magyarországról nyugatra távozó protestáns lelkészek közül ketten érkez
tek Dél-Amerikába, hogy szolgáljanak a magyar szórvány-közösségekben, amelyeket koráb
ban a Krisztus Keresztje gyülekezet lelkészre gondozott 1957-ben Gémes István evangéli
kus lelkész érkezett Braziliába és szolgálta honfitársait Sáo Paouloban, Rio de Janeiroban és 
Bello Horizontéban. (29) Egy évvel később pedig Kovács Pál református lelkész érkezett Uru
guay fővárosbáa, Montevideoba, ahol a magyar gyülkezetben a reformátusok voltak nagyobb 
számban. A paraguayi Asunción városban élő közösség kivételével a Krisztus Keresztje gyü
lekezet összes szórvány, illetve leánygyülekezete három esztendő leforgása alatt saját lelkész
hez jutott. Az előbb említett, Európából érkezett két lelkész kivételével a magyar leány gyü
lekezetek igehirdetői már a Jósé C  Paz-i teológiai akadémiáról kerültek ki.

Ugyancsak az IELU keretében alakult a harmadik nagy dél-amerikai találkozót előkészí
tő bizottság, amelybe a "német" IERP és a missouri zsinati IELA egyházak is küldtek tanács
adókat. Ez az ökumenikus összefogás tette lehetővé a nagyon sikeres Harmadik Latin-Ame
rikai Konferencia lebonyolítását 1959 áprilisában, Buenos Airesben. (30) Erre a konferenciá
ra később még visszatérünk.

1954 és 1960 között az argentiai gyülekezetek nagynevű evangélikus egyházi vezető sze
mélyiségek látogatását élvezhették, így Franklin C  Fry, Cári Lund Quist, Hanns Lilje, Erich 
Eichele, Heinz Flügel, Vilmos Vajta, Paul C  Empie, Adolf Wischmann, Ragnar Askmark, 
Bo Giertz, Inge Löfström, Wilhelm Hahn, Rajah Manikam, Friedrich Hübner, Earl J. Tre- 
usch, Ake Kastlund, Melvin Hammarberg lekészekét és még többen másokét. (31) 
Dr^LW.Hermán évente végiglátogatta az argentínai IELU lelkészeit Ö biztatta és tette lehe
tővé az EVSZ vezető személyiségeinek, hogy látogassák meg a latin-amerikai gyülekezete
ket, hogy személyes tapasztalatokat szerezzenek e fejlődő evangélikus munkáról. A fent fel
soroltak csaknem mindnyájan meglátogatták a Buenos Aires-i Krisztus Keresztje magyar 
evangélikus gyülekezetei és legtöbbjük Igével is szolgált ebben a gyülekezetben, amelyben 
ebben az időben egyháztörténeti kiállítás, hangverseny, festmény-, és emléktába leleplezés, 
csendesnap és férfi konferencia is megrendezésre került

H efty László
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A z ébresztő,
figyelemfenntartó igehirdetés

Mottó: „Az én prédikációm olyan, 
mint egy  nyári zápor: rövid és ki
adós.”

/idézet a tihanyi plébános tv-interjújából/

B evezetés: Az igehetés egy kommiai/kaciásfolyamat, ame/ynek dmé/eti és gyakor
lati problémá/iz/a horni/etika foglakozik.

Nyelvi szempontból minden kommunikációs folyamatnak vannak általános alapvető fel
tételei. Ezek a beszélő, a hallgató/k/, közös szimbólumrendszer (ebben az esetben a nyelv és 
kiegészítői), és egy csatorna, amely fizikailag lehetővé teszi a szimbólumrendszer elemeinek 
torzulásmentes átadását. Ezek az előfeltételek akkor nyerik el értelmüket, ha segítségükkel a 
kommunikáció során a partnerek egy-egy, a valósághoz való viszonyuknak konkrét szelet
kéjét tudják átadni egymásnak mint a kommunikáció tartalmát A közlésfolyamatokban ez a 
konkrétság a felsőfokú természettudományok egzakt gondolatmenetei és a lét ősi reminisz
cenciáit is kifejező mimikái jelzések között húzódó rendkívül széles skálán realizálódik.

Mivel a közlésfolyamatokban szavaink mögött, azokat át átszőve mindig jelen vannak 
ezek a meghatározhatatlan elemek is, az istentiszteleti prédikációt sem tekinthetjük csupán a 
homiletika nevű teológiai diszciplína által elkezdettnek és befejezettnek. Ha így tennénk, a ho- 
miletika a teológia III. Richárdjává válna, amelynek gyakorlati-mesterséges megállapításaihoz 
ha az igehirdető szervilisen ragaszkodik, vagy ha ezek motívumait az identifikáció szándéká
val a szükségesnél mélyebben kívánja megérteni, gondolatainak természetes íve könnyen szá- 
nandóan nevetséges görcsbe merevedhet A homiletika egyének vagy egy véleményen lévő 
közösségek szubjektív gyakorlataiból létrejött deduktív rendszer, amely a maga sokszínűsé
gében imitálhatja ugyan a prédikációs helyzetek dinamizmusát, ám minden esetben ezek, te 
hát végsösoron az élet után jár. Ebben az értelemben nem akkor vagyunk vele helyes vi
szonyban, ha apadó hitünk vagy hiányos ismereteink foghíjainak betömködésére használjuk, 
hanem akkor, ha igehirdetői praxisunkból hozzátenni tudunk. Számunkra ezekben a percek
ben alkalmasnak látszik arra, hogy egy készülő szemináriumi dolgozat formai keretét alkos
sa - részleteiben.

I. A z ig eh ird e té s  tarta lm a
Az evangélikus igehirdetés tartalma Jézus Krisztus. Más egyházhoz tartozók szokták az 

evangélikus igehirdetöt krisztomonistának vagy iesulatriásnak nevezni. Luther írásmagyará
zati elve, de személyes hitének központja is, valóban ez. A „Was Christum treibt” - szemlé
let Luther öröksége nyomán számunkra is követendő, kedves elv lehet mindkét esetben, és 
ha mások ezt hitünk hangsúlyos részének látják, ennek örülhetünk.

Igehirdetésünkben gyakorlatilag bármiről beszélhetünk. Jó példa erre Nagy Szent Baszi- 
leiosz buzdítása az ifjakhoz, amelyben arról van szó, hogyan olvashatják haszonnal a pogány 
irodalmi műveket. A kappadókiai egyházatya nem félt attól, hogy a keresztyénség riválisá
nak számító filozófiai irányzatokról beszéljen - keresztyén hite szerint. Az alábbi idézet eb
ből a műből való IA Kappadókiai atyák-SzITárs^l983.p22U:
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fije férfin* vissza beszélgetéslinkben a követésre mé/tó tettekpéldáira. Valaki nekiesett 
Szcphronikasz/ia, Szókratész arcának, éskiméletleniilütlegelte, Ez nem szegti/t ekén, hanem 
szabadjára hagyta, hegy a haragittas ember kitombo/fi magát Mar fe/dagadt és l éra/áfuti 
sasiéit az arca az ütiege/éstől Síikor a támadó abbahagyta az ütlegelést, mint mondják, Szók 
ratesz nem fed mást csak saját homlokára, mint valami szoborra, ráírta a inüvész’jelzését 
Ö csinálta ezt a szömyiiséget így állt bossztit

Ezek majdnem a mieinkhez hasonló gondolatok. Állítom, hegy az ilyen komáknak, mint 
4' nagyon megéri, hogy eltanuljátok. Hiszen Szókratésznek ez a tette testvére annak a pa
rancsnak: Aki megüti a jobb arcodat, annak tartsd oda a másikat is Távol legyen tőlünk a 
bosszüállásf”

A keresztyénség azért világnézet is, mert az élet minden mozzanatát képes sajátos szem
szögből nézni és értékelni Ha életünknek lenne olyan területe, amelyhez nincs hozzáfűzni
valója, akkor eszmének vagy irányzatnak neveznénk. A homiletika négy alapkérdése közül 
(ki, mit, kinek, hogyan) ez, a mifa legfontosabb. Mégsem csupán az igehirdetőn múlik, hogy 
mennyire képes teljesíteni ezt a feladatot. Beszéde formáján uralkodhat, alakíthatja, de tar
talmát nem ö választja meg, mandátuma van /Mt 28,18-20, Lk 24,47/. És hogy munkája 
mennyire lesz eredményes, szintén nem rajta múlik. /Mt 13,24-30: A búza és a konkoly/ Is
ten előtti felelősségét azonban mutatja Rm 10,13-14, ahol Pál így ír: ,r4kisegítségül hívja az 
Űr nevét üdvöziil. De hogyan hiiyák segítségiiiazt, akiben nem hisznek?Hogyan is higgye
nek abban. akit nem hallottak? Hegyan halljanak igehirdetőnélkül?”

Luther gondolkodásában is az igehirdetö felelősségét emeli ki az a tény, hogy az igehir
dető szerepét egy-egy isteni aktus fogja közre: "Isten azért rendelte az evangéliumhirdetés
nek és szentségkiosztásnak szolgálatát, hogy erre a hitre eljussunk. Mert az igén és szentsé
geken mint közvetítő eszközökön keresztül kapjuk a Szentlélek ajándékát." ICASJ És "-.ha 
pedig a Szentlélek nem hirdetteti és nem kelti életre az igét a szivben, hogy megragadja azt, 
akkor kárba vész." /NKT 3. hitág. magyi

Az igehirdetés hatalom. Az ÜT szerint Jézus az igehirdetéshez kapcsolódóan gyógyított 
és ördögöket űzött ki /Mk 1, 39/, sőt ezt a hatalmat feladatként tanítványainak is átadta /Mt 
10,7-8, Mk 3,14, Mk 6, 12/. Ez a tény sem jelenti azonban, hogy igehirdetéseinkben plaszti
kusan megjelenik Jézus hatalma, s ezt megérezve hallgatóink minden apró gondjukról meg
feledkezve fogják hallgatni szavainkat Pál apostol Tróászban bizonyára mindent elkövetett, 
hogy igehirdetése komoly, igaz és érdekes legyen, mégsem tudta megelőzni Eutichosz ha
lálát, aki mindennek ellenére elaludt és kiesett a harmadik emeletről lAc 20,7-12/. Jézus ha
talma mindenféle emberi értelem számára rejtve van, s a legjobban sikerült igehirdetésünk
kel sem fogjuk tudni feloldani a kétezer éves paradoxont: Regnavit a ligno Deus.

II. A z igehirdetés célja

Az igehirdető, ha munkáját jól végzi, mindig egy kicsit a lehetetlenre vállalkozik. Az em
beri értelem és az isteni igazság közti szakadékot saját személyével kell áthidalnia. Ehhez 
egész életének bizonyos fokú túlpörgetésére, a nagy költőkéhez hasonló "szent megszállott
ságra" van szüksége. Ilyen költő Walt Whitman, akinek álljon itt ■ Rónay György fordításá
ban ■ The proud music of the storm című bibliai ihletésű szabadverse, amelyből később az 
expresszionisták elsöprő erejű, vad ritmusai kerekedtek:

Amit te hallottál, ó Lélek, nem a szelek hangja volt,
Se dübörgő vihar álma, se a sirályok összeverődőszárnya, se nyers sikoltás;
Sem a napsugaras Itália dallama,
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Sem a fenséges német orgona ■ sem a hangok duzzaetó árja sem 
tarka hangzatarbarmóníák/rak;
Se férjek, se asszonyok versszaka/ a menete/ő katonák robaja sem,
Se fuvaták, se hírfák, se táborok krírtjefe; 
ffanem egy új ritmust alkottam neked.
Verseket me/yek b/etat vernek é/ettő/ba/á/íg verseket bízonyta/anu/
/ebegőketaz éjszakai levegőben, etnem érbetöket 
me/yeketmeg nem írtak meg soha: 
írjuk fe bát és jarjrk toeább a napfta/t.

Noha a homiletika egyik alaptétele, hogy szószéken nincs plágium, az igehirdetőben meg 
kell lenni az „új ritmus”-alkotás igényének. Máskülönben szavai egy idő után üresen konga
nak. Alapvető szolgálatunk, hogy a világ zavaros ritmusából kizökkent embereket egy jóval 
harmonikusabb és teljesebb ritmusképlet felé kalauzoljuk, és ehhez kell ritmusérzék. Ha nem 
gyakoroljuk magunkat az új ritmus keresésében, nem leszünk alkalmasak a kalauzolásra.

Kilépve a rébuszokból, célunk az igehirdetésben is egy találkozás létrehozása Jézus és a 
gyülekezet között, méghozzá nem a barthi koncepció „postásaként” vagy a bultmanni interp- 
retátor szerepében, hanem mindig tanúként /Rm 10,14/.

A találkozás létrehozása, mivel kívül esik „hatáskörünkön”, mindig közvetett, in spe meg
valósuló cél. A találkozást és mindent, ami ezzel jár, Jézus intézi. A mi feladatunk, hogy a 
különböző helyi feltételeket és viszonyokat ismerve, azokhoz illően és alkalmasan, hatásosan 
/de természetesen nem hatásvadászón/ számoljunk be arról, amit tanúként átéltünk. Beszá
molónknak, ha igehirdetésről van szó, megszerkesztettnek kell lennie. Ehhez ismernünk kell 
Jézus beszédeinek - és, mert tanításának egyharmadát ezek teszik ki -, főleg példabeszédei
nek felépítését A következőkben erről lesz szó, hogy az igehirdetés céljának megfelelő pe
dagógiai - didaktikai módszert, de főleg az egyénhez fordulást mint személyes beállítottságot 
megtanulhassuk.

Jézus tanítása mindig beszélgetés. Konkrét hallgatókat feltételez, azokhoz szól személye
sen. Példabeszédeinek legfeltűnőbb vonása a szemléletesség, képszerüség. Nevezhetjük ké
pes beszédnek is, amely három fázison keresztül éri el célját: ábrázol, összehasonlít, ezáltal 
feltár valamit, ami addig nem volt látható. Ha figyelmünket az összehasonlítás teljesen lekö
ti, a példabeszéd lényege elvész. Célja ugyanis a hallgató befolyásolása, cselekvésre ösztön
zése. Ez a példabeszéd fendrí/ete. A szívtelen szolgáról szóló példabeszéd esetében például 
nem állhatunk meg egy frappáns aranyszabály megfogalmazásánál: „Isten ajándéka kötelez”, 
hanem a példabeszédben önmagunkat felismerve, önmagunkkal szemben kell belátnunk: mi 
nem bocsátunk meg, miközben bocsánatra szorulunk. Ennek felismeréséhez és megfogalma
zásához a példabeszéd szabadságot biztosít, nem sürget, nem erőszakos. Ezt nevezhetjük be- 
épíífőösszehasonításnak. A példabeszéd hatására a hallgató kiléphet önmagából. Távolabb
ról pontosabban látja önmagát és körülményeit. Ez az e//degen/tés Az azonosítás és elidege
nítés kettős hatására a hallgató szabadon választhatja a rendelkezésére bocsátott új távlatok, 
lerombolt korlátok vigasztaló igazságát. Jézus példabeszédei ezzel túllépik a valóságot, új le
hetőséget és távlatokat nyitnak meg, még az emberi értelemben vett végső elbukás esetén is 
felkínálják az újrakezdés lehetőségét. Céljuk nem egy kényszerítő logika erőltetése, hanem 
felszabadítás, az élet távlatainak megnyitása, meglepő utakon való vezetés a régiből az újba. 
Jézus példabeszédeiben nem az a fontos, hogy mit mond, hanem a beszélgetés alatt tanúsí 
tott magatartása. Megfigyelhetjük, hogy viselkedik közben, s ebből magunknak is fontos kö 
vetkeztetéseket vonhatunk le. Nem ítél, nem int, nem fenyeget, nem követelödzik, hanem
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hallgatóit új lehetőségek felismerésére vezeti. Előfordul azonbanjiogy szavaival ellenállást vált 
ki, s ezzel is számolnunk kell életünkben, de prédikációinkban is. Nem azt mondja hallgatói
nak, amit hallani szeretnének. Ha így lenne, legfeljebb együtt búsulhatnánk az előkerülő prob
lémákon, ám szabadító-jellegű evangéliumot nem közvettíhetne. A jézusi hagyományokra 
épülő prédikációban, akár egy jó beszélgetésben, titkos vágyunk válik valóra: megnyílunk és 
takargatásmentes kapcsolatokat tudunk teremteni. Az emberi beszédben is rejlenek ilyen fel
szabadító, megnyitó jellegű lehetőségek, nevezzük ezeket ,jréidabeszédhatás",m!r. Ezt jól 
felhasználva rá tudjuk döbbenteni az igehallgatókat, hogy mindennapi beszédeink keserű ta
pasztalatai nem ananké-jellegűek, azokból van kiút a megnyitó, felszabadító beszélgetések 
felé. Nem vagyok arra kárhoztatva, hogy mindig, míg a másik beszél, méricskéljek, ügyel
jek, mit fogadhatok el szavaiból és mi van azok mögött? Nem kell éberkednem és bizalmat- 
lankodnom, amikor hallgatok, és nem kell fontolgatnom, amíg beszélek. Minderre a jézusi 
tapintat módszerével rádöbbenthetjük hallgatóinkat Ha Jézus leplezetlenül, közvetlenül be
szélt volna hallgatóival, elriasztotta volna őket, megszégyenülten, leverten és elbátortalanod- 
va távoztak volna, és talán soha többé nem mertek volna a közelébe menni. Ám mindez Jé
zusnál nem egy ügyes módszer, hanem emberi vonás, személyiségének része, amelyet mi is 
gyakorolhatunk és eltanulhatunk tőle. Ha beszélgetéseinkből nem akarunk mindenáron győz
tesként kikerülni, ez első állomása lehet tapintatos, felszabaditó-jellegű személyiségünknek, 
beszélgetéseinknek, egyben alapja lehet igehirdetéseink parakletikus töltésének.

III. Példák az igehirdetés ébresztő vonásának elősegitése érdekében
A dolgozat második felében néhány konkrét, gyakorlati példát gyűjtöttem össze, ame

lyeket tételszerűen tárgyalok. Nem egyszerűen a prédikáció ébresztő-jellegét hangsúlyozzák, 
hiszen ebben az esetben már figyelmetlen, alvó gyülekezetről lenne szó. Szándékom szerint 
ezek az igehirdetés során segíthetnek fenntartani a hallgatók figyelmét.

I. A figyefem fenn tartás stgitőifehetnek az igehirdetés tarta/ma szempontjabóf
a. buzdító legyen! A legtöbb ember bevallhatná erkölcsi gyengeségét. Sokak közös 

tapasztalataként fogalmazódott meg a mondás: Videó meliora proboque, deteriora sequor. 
A keresztyén ember számára, akit Jézus sokszor kemény etikai követelmények formájában 
hív követésére, még nehezebb dolga van. Nemcsak a világ látható erkölcsi normáit kell meg
tartania mint embernek, hanem Jézus -  számára sokszor tapasztalatokkal nem igazolható -  
értékrendjét is magáénak kell vallania mint keresztyénnek. Hogy a tapasztalat ellenére is lé
teznek ilyen normák, s hogy ezeket lehet komolyan venni az emberi életben, erre jó példák 
a szentek. Ma nálunk nem szokás igehirdetésben szentekről beszélni, életüket egy-egy kér
désben példának állítani. Luther ezt írja róluk: ,̂ 4 szenfekrőfmegemfékezhef/ink azért, iic>gy 
kövessiik hitüket és jié csefekedeteiket, hivatásuk szerint... '7CA.XXL/. Egy másik helyen ér
telmezi nagyságukat ,/sten /geje (viszont) o/yan kincs, ame/v megszentel mindent; ez szén - 
teitemeg a szenteket ésm/hd'TNKT 3.parJ. A mai evangélikusok megtarthatják ezt a szem
léletet, ezzel együtt buzdítást, erőt nyerhetnek életük megismeréséből. Mindez az igehirde- 
tön múlik. Nem feltétlenül Xanteni Norbertról vagy Loyolai Ignácról kell példát venniük a 
mai evangélikusoknak. Jeromosról viszont, akinek alakja protestáns művészeket is megihle
tett (Lucas Cranach, Rembrandt), már beszélhetünk igehirdetésünkben Szenteket, szent éle
tű embereket nemcsak a Legenda Aurea-ból válogathatunk, hanem saját protestáns egyház- 
történelmünkböl is.
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b. Rövidtávú célokat is fogalm azzon m eg! Az egészséges ember életéhez elvá
laszthatatlanul hozzátartozik a munka, amelyben adottságai, tervei és erőfeszítései kifejeződ
nek. Erre a keresztyén embernek is szüksége van. Nem véletlen, hogy az újonnan megtért 
gyülekezeti tagok sokszor nyüzsgésükkel, állandó tenniakarásukkal hívják fel magukra a fi
gyelmet -  és nemegyszer vívják ki maguk ellen az ellenszenvet. Úgy érzik, ahogy jó eset
ben minden keresztyénnek éreznie kellene; Jézus akkora kincset adott nekik, hogy akkor sem 
tudnák elvinni minden szükséges helyre, ha a nap 48 órából állna és nem volna éjszaka. „Majd 
megnyugszik őis"- mondhatják a „tapasztaltak" s talán fel sem tűnik nekik, hogy termé
szetelleneset tesznek: yjem azért gyújtanak mécsest, hogy a véka atí tegyék/"A jelenség 
hátterében sokszor komoly teológiai gondolatfoszlányok állnak. Az egyszerű szemlélő szá
mára Augustinus nem lehetett derűs hangulatában, amikor a civitas terrae és c. diaboli közé 
egyenlőségjelet tett, és Luther egész személyét ismernie kell ahhoz, hogy az ember szabad
ságtól való megfosztottságát személyes hajtóerőként értelmezhesse.

Bármennyire is elmélyedünk a keresztyén írók és teológusok véleményeiben, a kérész- 
tyénség sohasem lesz iszlám fátum-hit. Az embernek -  akár illuzórikusán, akár reálisan -  
szüksége van szabadság-érzetre. Enélkül nincs tetterő, nincs meg személyes síkon a khaosz- 
ból koszmoszt teremtő erósz. Evangélikus gyülekezeteinkben ezért jó elmondani, hogy Lut
her felfogása csupán a hit dolgában értendő Így /Aszt.b. Aurifaber 151/a-b/, bár ha már be- 
lekezdtiínk, legjobb, ha minél tökéletesebben elmondjuk felfogását.

Mindennapi munkánkhoz hasonlóan tehát a lelkiélet területén is fogalmazzunk meg rö
vidtávú célokat, s ezeket több részre, esetleg napokra osztva buzdításként, konkrétumok for
májában említhetjük az igehirdetésben. Ha kifogytunk ötleteinkből, vegyük elő a nagykáté 
tízprancsolat-magyarázatát, abban találunk elég buzdítást. Luther így jellemzi a negyedik pa
rancsolat magyarázatában a szülők iránti engedelmességet:

„Örvendezzél tehát és adj hálát Istennek szívedből azért, hogy arra méltatott tcged, hogy 
ilyen gyönyörű és kedves cselekedetekkel szolgáld őt. Még ha csekélynek és jelentéktelen 
nek tekintik is ezt, te akkor is becsűid sokra és nagyra, nem azért, mert mi méltók vagyunk, 
hanem azért, mert ékszerbe és ereklyébe, még/Tedig Isten igéjébe és parancsolatába van be- 
ieágyazi'a."

c. Lépjen ki az általánosságokból, de ne legyen tárgyilagos!
Jézus beszédei nem általánosságokról szólnak, nem is elméleti ismereteit közvetítik, ha

nem elkötelezettségét fejezik ki hallgatói irányában. Jézus önmagát mondja el. Szavai nem
csak jelentenek valamit, hanem kapcsolatot teremtenek. Kapcsolatot teremteni nem lehet ál
talánosságokkal. Mindannyiunk tapasztalata, hogy mennyire kellemetlen, egy helyben topor- 
gó lehet a beszélgetés, ha partnerünk csupa-csupa önmagában igaz általánosságot mond el. 
Ezek mögé az emberek igyekszenek elbújni, mintegy álarcként emelve maguk elé: ez is igaz, 
meg ez is, de mégsem ez vagyok én. Ugyanez a funkciója a tárgyilagosságnak is. A kiszá
mított, átgondolt, a nyelv minden követelményének eleget tevő mondatok egy idő után kí
nossá teszik a beszélgetést, vagy a prédikáció hallgatását. Aki megfontoltan igazol vagy cá
fol, azt akarja elérni, hogy igaza legyen, és nem azt, hogy köze legyen a másikhoz. A  válo
gatott szavakat használó ember növeli a távolságot, nem közeledik senkihez és semmihez, 
legfeljebb önmaga eszményített tudós-képéhez.

Vannak azonban igehirdetők, akiket szívesen hallgatunk. Egyrészt mert van mondaniva
lójuk, másrészt, mert ki tudják fejezni azt. Titkuk valószínűleg az, hogy fontosnak tartják azo
kat az embereket, akikhez beszélnek.

d. A  prédikációban lehet humor. Míg a teológiai iskolák éles harcot vívnak egymás
sal e kérdésben, addig igehallgatók ezrei járnak a templomba. Ne várjuk meg, amig a vita el-
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dől, mert addig sok emberért tartozunk felelősséggel: szívesen jönnek-e templomba. A fe
szélyezett ember nem nevet — legfeljebb, ha partnere nyomást gyakorol rá ezirányban. A 
templomban viszont erre nem szokott sor kerülni Ott, ha a hallgatók arcára sikerül mosolyt 
festenünk, azzal oldódásukat segítjük. Így figyelmük is kitartóbb, végső soron pedig a hitet 
az élet teljességétől elválasztani akaró, a templomban bizonyos "keresztyén" attitűd kény
szerfelvételét erőltető felfogás ellen dolgozunk.

e. Prédikációnknak legyen parakletikus töltése!
Ezt a kérdést a dolgozat IL pontjának végén már érintettem, most csak Luther vélemé

nyére utalok, aki a consolatiot a gyónással egy rangban, harmadik szentségként emlegette.
f. Kontinuitás a régiekkel. Az egyház folyamatos történés. Hitünk szerint Isten tart

ja fenn, s Róla tudjuk, hogy nála ezer esztendő annyi, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, mint 
egy őrváltásnyi idő éjjel /90.ZsJ. Ezért az apostolokkal kezdve az egyházatyákon és a közép
kor jeles egyháziérfiain keresztül minden egyháztag kortársunk. Hitüket, ehhez kapcsolódó 
gondolataikat mai tudományos-technikai ismereteinkkel sem tudjuk meghaladni. Az egyház
ban hatalmas erőt jelent a tradíció. Lemondani a személyes elménckedés változékonyságá
ról, belefolyni a kétezer éves, mégis mindig újat rejtő hagyományba, nemcsak a mindenko
ri misztikusok vágya, hanem a keresztyénként önmaga gyökereit kereső ember vigasztaló le
hetősége is. Ne fosszuk meg ettől az evangélikusokat! Egyházunk állásfoglalása és gyakorla
ta eltér ebből a szempontból. Azt valljuk, mi is folytatói vagyunk az egyház XVI.szd-ig tar
tó történelmének, mégsem építjük be ezt az időszakot hitünk mindennapos gyakorlatába. 
Szinte elképzelhetetlen,hogy egy evangélikus lelkész Alexandriai Kelemen müveit fordítsa 
egész életében, vagy hosszabb távon örömét lelje benne.

Vannak prédikációk, amelyek során — természetesen elválaszthatatlanul az igehirdető sze
mélyétől — az egyház több évszázados hagyományának légköre tölti be a templomot. Ilyen
kor kevés ember szokott elaludni a padokban.

2 A prédikáció figyeiemfenn tartó jéi/egét e/ösegítőmetodikaipé/dák
a. A z istentiszteleti prédikáció formailag a textussal kezdődik. A textus a pré

dikációval együtt Isten igéje. Ezek együttes átadását, megértését elősegíthetjük azzal, ha már 
a textust értelmesen, jól hangsúlyozva, gondolatébresztőén olvassuk fel. Ha jól csináljuk, a 
gyülekezet már majdnem tudja, miről fog szólni a prédikáció. Ezzel együttgondolkodásra 
késztetjük a hallgatókat, s fokozzuk figyelmüket.

b. Igehirdetésünk legyen egyszerű, de értelm es!
Le style c’est l’homme. Mindenek előtt használjunk emberi hangot és szavakat, nehogy 

igaza legyen Szabó Dezsőnek, aki szerint a papok hat napig láthatatlanok, a hetediken érthe
tetlenek. Ne beszéljünk terjengősen, bonyolultan vagy mesterkélten. Az eklézsia terminusai 
sokszor inkább az egyházhoz visznek közelebb, mint a leguniverzálisabbat, az egyszerű em 
berek nyelvét értelmesen beszélő Jézushoz. Az ún. "Kanzelton-nal" már találkoztunk tanul
mányaink során. Ne használjuk ha lehet, bántja a hallgatók fülét.

Luther ezt mondta egyszer erről a kérdésről /Ászt. b. Aurifaber 257/bJ:
„Én, ha prédikációmba/i PM//p MeÜanchtonra s más doktorokra tek/h fenék, semmi jó 

nem s/iine ki Mő/e, hanem én igen egyszerűen prédikálok, a tudat/anoknak, és abbéi érthet 
akárki. Ha tudok is góróg/ii, héberíii és Jatinui, mendezt akkorra hagyom, ha tudósokká./ i án 
taiáikozásom, sakkor ágy kanyart fjük a szót, hogy még az Úristen is eiáJméJkodik rajta."

Az egyszerűség azonban nem jelent primitívséget. Csavarosabb gondoltmeneteket és 
összetettebb kifejezési formákat használó ember számára nehéz feladatot jelent egyszerűen, 
mégis értelmesen beszélni. Ha úgy érezné, egyszerűségével ,Jejjebb adta a szintet" inkább
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beszéljen bonyolultan. Az igehirdetés metakommunikatív jellege ugyanis nagyon erős. Ha 
az igehirdető alacsonynak érzi a nívót, amelyen beszélni kényszerül, előfordulhat, hogy ön
magát sem érdekli amit mond, s ezt megérzik az igehallgatók. Viszont ha olyan szavakat is 
használ, amelyek esetleg nem általánosan elterjedtek a gyülekezet szókincsében, ezeket a gyü
lekezet egyrészt megtanulhatja, másrészt ha az ún. Jelülbeszélés” nem túl nagy mértékű, ins - 
pirálhat is a figyelemre.

Luther ezt írja az igehirdetéssel kapcsolatban /NKT. 3.parJ:
„Tuddmeg hát, hogy nemcsak ha//ga tás a do/gwik, hanem meg iskeff tanulnunk és meg 

is ke// tartamaik."
Ezért is fontos, hogy értelmesen beszéljünk, hogy a hallgatók valóban meg tudják je

gyezni. Ne felejtsük el, hogy sokuk egy álló héten át abból fog élni, amit vasárnap tőlünk hal
lott. Ha értelmetlen, zavaros, üres fecsegés, ezzel végeredményben Isten igéjétől fosztjuk 
meg őket Luther, utalva Jézus szavára kiemeli /NKT Miatyánk bevJ: Jlfaga Krisztus is et 
ietiés e/ti/tja a hosszada/mas fecsegést, "Ilyen üres fecsegés lehet az a papi betegség is, hogy 
egy egy igehelyet további igehelyek végeláthatatlan sorával illusztrálunk vagy magyarázunk. 
Noha alaptétel, hogy Scriptura sui interpres, hagyjuk meg ezt a tudós doktoroknak! Gyüle
kezeteink nagy részének nem Ínyenc szellemi kalandokra, hanem Isten élő és vigasztaló, ér
telmes igéjére van szüksége.

c. A z igehirdetés legyen szem léletes! Bár ez a kérdés az irodalom területére tar
tozik, melynek külön helyet szánok, súlya miatt külön is tárgyalni kell.

Ahhoz, hogy ki tudjuk fejezni, amit mondani akarunk, beszédünket történetekkel, hason
latokkal, képekkel kell életre keltenünk. Szavaink, mondataink bővelkedjenek váratlan fordu
latokban. Gondolatainkat mindenkit közvetlenül érintő tapasztalatokra alapozzuk! Szemléle
tes beszédmódunk, képeink és történeteink azonban ne legyenek csupán fölösleges díszítőe
lemei beszédünknek, se kitérők, hanem a megértést segítsék elő.

d. A z igehirdető rendelkezzék modern gondolkodásm óddal, alapvető tudo
mányos és aktuális politikai ismeretekkel!

E három vonás háttérben való érzékeltetése a prédikációban azért fontos, hogy a temp
lomban ülő számára a tempiomajtó ne bizonyuljon Alice tükörfalának, amelyen át Csodaor
szágba jutott. Bár Isten országának vannak csodálatos, a mindennapi élettel szembenálló szo
kásai és törvényei, ne feledjük, hogy ebben az új környezetben Alice néni, de még dr.Tóth 
Alice is jóval nehezebben találja fel magát. Talán már az első szokatlan élmény hatására el
megy a kedvük a további barangolástól. Számukra az is kaland, ha merészen felvetjük a kér
dést: mi lenne, ha a tükör mögött nem csupán a nagyszekrény állna?! A példa annyiban nem 
analóg, hogy az igehirdető Krisztus-hite révén nem avattatik be e reális Csodaország herme- 
tikus titkaiba, és előtte is mindig új összefüggések nyílnak meg ebben. Ha nem így van, és 
az egyszerű emberekben nem lát meg hitük szerint új és új Lázárokat és Zákeusokat, igehir
detéséből egy idő után elvész az élet.

e. Retorikai ism eretek. Szükségünk van rá, de tartsunk is tőle. Ha van mit monda
nunk, általában nincs szükségünk retorikai kézikönyvek fellapozására. Jézus ígérete szerint, 
ha az ő nevében kérjük az Atyát, ő teljesíti kérésünket. Miben lehetnénk biztosabbak a lut
heri egyházban, mint az ige érthető és hathatós átadására vonatkozó kéréseink teljesítésében?

Ha mégis szükségünk van retorikai tanulmányok végzésére, tartsuk meg a helyes vi
szonyt igehirdetésünk tartalma és formája között Efemoszthenész a szavak embere akart len ■ 
ni. Hallatlan kitartással évekig tartott kavicsot a nyelve alatt, hogy megtanuljon tisztán be
szélni. Az igehirdető Isten embere. Demoszthenész célja az igehirdető kavicsa, 
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f. Irodalmi ismerétek. A bibliakutatás máig legnagyobb mértékben alkalmazott mód
szere az irodalmi megközelítés. Ehhez tartozik a forma- és redakciótörténeti módszer is. A 
biblia mai formájában irodalmi mű. Megértéséhez nem elegendőek önmagukban irodalmi 
stúdiumok, ám ezek szükségességét mutatja mindannyiunk tapasztalata: az irodalomban jár
tas ember számára hamarabb érthetővé válik. A Karinthy vagy Örkény paraboláihoz szokott 
olvasó előbb érti meg Jézus példabeszédeit is.

Az igehirdető személyének csaknem alapfeltétele, hogy rendelkezzék irodalmi vénával. 
Életünk legsúlyosabb tényeit általában nem vagyunk képesek direkt közlések alapján befo
gadni Az irodalom arra vállalkozik, hogy ezeket saját eszközeivel transzformálja, s befogad
hatóvá tegye. Amint az angolkóros gyermeken sem segít, ha mellette rögökben áll az elemi 
foszfor, a csukamájolajtól viszont, amely ezt az anyagot csupán kis mennyiségben tartalmaz
za meggyógyul, úgy a hivő vagy hinni akaró ember számára sem akceptábilis az a különben 
igaz mondat, hogy Isten békessége gyógyír minden problémára. Ezt a tömény, túl nagy kon
centrációjú mondatot fel kell oldanunk, hogy szavainknak személyiségünkkel megteremtett 
helyiértékét irodalmi jóizlésünkkel párosulva gyógyításra használhassuk.

Főképp a fiatalabb korosztályok figyelmét nyerhetjük meg, ha prédikációnkat modem, 
szép -  esetleg saját -  versekkel színesítjük. Vigyázzunk, ma a Kutas Kálmán bácsi és az 
icLHarmati Béla bácsi -féle felhőtlen, három-felkiáltójeles lelkesedést páros rímbe szedő vers
forma nemcsak a fiatal, de a középső korosztályt is tiszteletteljes mosolygásra készteti, s ez 
nem a prédikáció említett humorához tartozik.

Külön szólni kell az igehirdető irodalomtörténeti és -  elméleti ismereteiről. Ahhoz, hogy 
megértsük a bibliát és azokat, akik az egyháztörténet során megpróbálkoztak annak irodalmi 
interpretációjával, de ahhoz is, hogy érthetők legyünk a szószékről, szükségünk van ezekre 
az ismeretekre. Tudnunk kell különbséget tenni példa, példázat és példabeszéd között Vagy 
ha éppen XVII. szd-i katolikus prédikációkat olvasunk, ismernünk kell az exemplumot, a szen
tenciát és a parabolát mint a retorikai értelemben vett példa eszközeit, és meg kel! tudnunk 
különböztetni ezeket az irodalmi exemplumtól, amely epikus műfaj.

Ha beszédünk irodalmi hátterével nem vagyunk tisztában, úgy járhatunk, mint a közis
mert bácsi, akinek öregkorára kellett megtudnia, hogy szégyenszemre egész életében prózá
ban beszélt

g. Az igehirdető magatartásának három fő vonása: - ne legyen kioktató, - ne tűnjék Isten 
végrehajtójának lenni, - kérdezzen de ne legyen mindenre azonnal válasza.

Mindhárom magatartási forma elkerülésére alkalmas Luther mondatának megfogadása 
/NKT Előszó/:

jjsméte/ter) ts kérek tehát mázden keresztyént, különösen a /e/készeket és/ge/urdetöket, 
ne akarjanak tdömp eJőtt doktorok fenni s ne képzeljék, hogy mindent tudnak... "

3. Néhány ötlet arról, hogyan tarthatjuk fenn a gyülekezet figyelmét az igehirdetés meg
szokott liturgikus formájának megváltoztatásával

a./ Az igehirdetés ne szakadjon el az istentiszteleti liturgia többi részétől, lehetőleg kap
csolódjék az oltár előtt felolvasott textushoz is. Segíthetünk a gyülekezetnek a vasárnapi ige- 
hallgatásra való előkészületben azzal, ha p l a hirdetésben elmondjuk a következő hét prédi- 
kációs alaptextusát. Egész más hatása van, mintha valaki az újságban olvassa. Ha van rá időnk 
és energiánk, esetleg azt is elmondhatjuk, hol kapcsolódik majd a most elhangzott igehirde
téshez.

b ./ Azt, hogy a gyülekezet tagjait vártuk a templomba, kifejezhetjük azzal is, hogy az is
tentisztelet előtt papírokat (esetleg tollat is) osztunk ki, amelyre előzőleg egymás alá szellő-
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sen ráírjuk igehirdetésünk vázlatpontjait. Verba volant, scripta manent Ezzel inspirálhatjuk 
a gyülekezetét az elszálló, de számukra fontos és megjegyezni kívánt gondolatok rögzítésé- 
re.

c./ A prédikációt ha nincsenek ennek architektonikái akadályai, befejezhetjük az oltár el
őtt is. Beszéd közben, az utolsó gondolat előtt elsétálhatunk a szószéktől /pulpitustól/ az ol
tárig. Ezt természetesen csak abban az esetben lehet megtenni, ha csupán néhány lépésről
van szó.

d./ Ha gyerekek is jelen vannak az istentiszteleten, külön hozzájuk fordulva egyszerűb
ben is megismételhetünk néhány fontos gondolatot Ez a gyülekezet számára is hasznos le
het Sokan lesznek, akik akkor fogják igazán megérteni gondolatmenetünket.

Ö sszefoglalás helyett
A szó mint a Logosz része teremtő erő. Az igehirdető feladata a szavak teremtő erejű 

felhasználása munkája során.
Mégsem mondhatjuk, hogy az evangélikus igehirdető a szavak embere. Nem a szavakat 

kell megtanulnia, hanem Isten ismeretében, az ő segítségével elmélyednie. Amikor ez sike
rül, szavait a Logosz rendbe-szedi, erőt és hatalmat ad azoknak. Ez jellemzi a megszentelt 
igehirdetést Az igehirdetőnek ugyanakkor el kell kerülnie, hogy a szavai által kiváltott hatás 
láttán saját önbizalma növekedjék. A szavakat csupán kölcsönkapta. Használatra. A szavakat 
jól forgató igehirdetőnek mint embernek meg kell küzdenie Mallarmé megállapításával: m in -  
den  a  szavakon  múlik"ami annál is nehezebb, mivel tapasztalta a szó erejét

Béres Tamás

1989. MÁRCIUS



II. János Pál pápa 1987. 
december 30-án kibo
csátott szociális enclkli- 
káját a VI. Pál pápa által 
1967-ben alkotott „Po- 
pulorum progressio” (A 
népek haladása) című 
enciklikája huszadik év
fordulójával kapcsolat
ban adta ki. —  L’Osser- 
vatore Romano 1988. 
február 26-iki német 
nyelvű szám.

"Sollicitudo rei soc ia lis"  
(A z  egyh áz szo c iá lis  gondja)

A bevezetőben a pápai tanítás folyamatosságára utal 
IL János PáL Ennek jegyében nemcsak VLPált említi, ha
nem XIII.Leó 1891-ben kiadott szociális enciklikáját is (Re- 
rum Novarum). Mindegyik enciklikának az az alapgondo
lata, hogy az egész világ átfogó kérdéseire ad eligazítást a 
világegyház feje, a római pápa. A korszakok változtak, de 
a pápai szózat fontossága minden történelmi helyzetben 
érvényes és útbaigazító. Akikhez szól a pápa, azok a világ 

püspökei, papjai, szerzetesi, a római katolikus egyház minden fia és lánya, végül minden jó
akaraté ember.

A pápa annyiban lát változást az 1967-es állapotokhoz képest, hogy a világhelyzet azóta 
rosszabbodott Míg VI. Pál a népek haladását állította középpontba, addig II. János Pál a gon
dokról beszél. Elismeri a húsz év alatt végzett rengeteg erőfeszítés értékét, amit nemzetközi 
területen végeztek, de mégis ,meg keit beiyegezni"azoŰA\ a gazdasági, pénzügyi, társadalmi 
mechanizmusokat, amelyek egyesek gazdagságának és mások szegénységének a helyzetét 
megszilárdítják. A sokat utazott pápa sokat látott a harmadik világ nyomorúságából. Nincs 
is kilátás és remény az éhezők százmillióinak szabadulására a szegénység, éhség, betegség, 
korai halál szorításából.

A világhelyzet feszültségének okát a pápa a két különböző társadalmi rendszer fennállá
sában látja: JVem haiigathafjuk eá apoütikaiheiyzet egyik kiiiönösen döntő'tényét ameiy a 
második vüághábonit követő történelmi szakaszt jeüemzi és erősen befoiyásoija a népek fej 
iődésének afakuiását £zen a két (gymássafszembenibbé tömb iétezését értjük, amiket Áéief 
és Nyugat névveijeiöiű/ik. Léfezésiik aiapja nem egyszerűen csak poiitikai, banem ahogyan 
mondják, viiágpoiitikai természetű is Mindkét tömb baják arra, hogy maga körűi továbbá or
szágokat vagy ofszágcsopor tokát asszimi/áijon vagy csatiakoztasson. "A két rendszert a pá
pa egyenlően akarja kezelni, arányos bírálatot akar kifejteni.

Rámutat a politikai ellentétek mélyebb ideológiai gyökerére, amikor ilyen összefoglaló jel
lemzést ad: ,̂ 4 Nyugaton ugyanis o/yan rendszer van, ameiy történe/mi/eg a iiberáiis kapi-

zabszemben a Aeieten ofyan rendszer van, ameiy a marxista koi/ektivizmusboz igazodik, 
ameiy aproietár osztáiyok helyzetének érteimezéséböikeietkezett, ahogyan egy sajátos tör- 
íéneiemmagyarázatfényénéiéihatározták. "Az ideológiai ellentét, az egymással küzdő rend
szerek és hatalmi központok kifejlesztése, nem utolsó sorban pedig a propaganda, elkerülhe
tetlenül a katonai ellentét növekedéséhez vezetett, ami hozzájárult ahhoz, hogy létrejöjjön a 
fegyveres hatalom két tömbje, amelynek mindegyike bizalmatlanul nézi a másik hegemóni
áját.

A pápa tervszerűen bírál kétfelé: ,ziz egyház szociáiis tanítása kritikus magatartást tanú
sít mind a Jiberáüs kapitaüzmussai, mind pedig a koi/ektivista marxizmussá szemben. ^Másutt
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pedig ezt írja: ^4 két tömb mindegyike, a maga módjön, magában rejti a hajlamot az ünpe- 
gypmusra, ahogyan ezt á/ta/ában nevezik, vagy a neokolo/tializmus formáira."'

A pápa világosan elhatárolja magát a félreértésektől, amikor azt írja: ^4z egyház szexül- 
lg tanítása nem .h arm ad ik  ú t"  a liberáliskapátalizmus és a marxista kollektivizmus között, 
fgnem is tehetségesa/ternatjva más; egymástó/kevésbé távotá/tö megoldásokhoz: sokkalin - 
fább önálló vakarni, Ideológia sem, hanem alapos gondolkodás eredményeinek pontos meg
fogalmazása az emberi tét komplex valóságairól a társadalombavi és nemzetközi síkon akiit 
és az egyház hagyományainak lényében. Fő célp, hogy ezeket a valóságokat értelmezze, 
amikor megvizsgálja, megegyeznek-e vagy sem az evangéliumi tanítás alapelveivel az em
berről és annak löldi és egyben transzcendens hivatásáról, hogy azután orientálást adjon a 
keresztények magatartásának. "A pápa célkitűzése világos és fontos. Csak az a kérdés, hogy 
olyan bonyolult világhelyzetben, mint a jelenlegi helyzet, lehet-e általános és elvont kijelen
téseken kívül, érdemben hozzászólni a mai kérdésekhez? Nem túlságosan nagyigényű-e a cél
kitűzés ahhoz, amit el lehet érni? Hiszen mind a kapitalizmus, mind a szocializmus, mind a 
harmadik világ országai részben tömbökben élnek, de ugyanakkor különböznek egymástól. 
Miként lehet ennyi differenciált helyzetet összefogni és bennük a keresztények magatartását 
tanácsolni? Nem nagyobb-e a szándék, mint amit meg lehet valósítani?

Két területen azonban feltétlenül rokonszenves és követésre méltó a pápa állásfoglalása- 
Az egyik a nyomor elleni küzdelem, a másik a világméretű összefogás az ember javára, jö
vőjének biztosítására.

a/ Mig évekkel ezelőtt a Vatikán fellépett a ,Jfelszabadulás teológiája” ellen, annak marxis
ta befolyásoltsága miatt, addig most már jóval megértőbb a pápa az elnyomott népek felsza
badulási törekvése iránt. .JVép/ek és egyes személyek saját felszabadulásukra törekednek: tel 
jes lej/ödés7ik keresése annak jele, hogy vagyakoznak legyőzni a sokrétű akadályokat, ame
lyek meggátolják őket abban, hegy emberibb életet éhének. .4 felszabadulásra való törekvés 
az ember és a társadalem szolgaságának minden formája alól, nemes és jogos törekvés Fzt 
célozza a fejlődés, vagy jobban mondva a felszabadulás és a fejlődés, ha figyelembe vesz- 
szt'ik a két folyamat közöttiszoros kapcsolatot. "Az eddigi pápai enciklikák közül ez a mos
tani áll ki leginkább az elnyomottak mellett és a „fogyasztói társadalom” pazarló, a szagé- 
nyékre tekintettel nem lévő mentalitása ellen. A világot járó pápa mélyen együttérez az em
beri nyomorúság minden megnyilvánulásával.

b/ A pápa minden egyházzal és minden jóakaratú emberrel szövetségben találja magát, 
amikor a fegyverkezés ellen, a leszerelésért és a népek fejlődéséért hív összefogásra és szo
lidaritásra. ^4 fegyverek gyártása súlyos; visszás állapot a mai világban, tekintettel az mibe
rek valódi szükségeire es az alkalmas eszközök bevetésére ahhoz, hegy kiélegítsék őket 
Ugyanez vojiatkoz/k az ilyen fegyverekkel folytatott kereskedelemre. .4 kötelezettség arra, 
hogy a népek fejlődéséért kiáll/unk, nemcsak individuális, meg kevésbé individualisztikus jel
legű, mintha lehetséges lenne az egyesek elszigetelt erőfeszítéseivel elérni. Kötelesség ez min ■ 
denki és minden egyes férfi és nó, társadalom és nemzet számára, de kiilö/iösen a katolikus 
egyház és más egyházak és egyházi közösségek számára, amelyekkel ezen a teriileten telje 
sen készek vagyunk az együttműködésre. Azembercsorbitatlan fejlődéséért folytatott igye
kezetben sokat tehetünk más vallások híveivel együtt, ami egyébként különböző helyeken 
már megtörténik. ”

Erre az összefogásra való hívás talán a legfőbb értéke az enciklikának. Ez osztatlan meg
becsülést szerez a pápának és a vezetése alatt álló katolikus egyháznak.

Ott lyk Ernő
1989. MÁRCIUS
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H ozzászólás

Egyetértek Balicza Ivánnal. Én is szomorúsággal tapasztalom, hogy egyházunkban az 
igehirdetésekben, lelkigondozásban, különféle cikkekben, magában a gondolkodásban egyre 
jelentősebb helyet kap a pszichológia és a pszichoanalízis.

A Lelkipásztor 1988. februári számában nemcsak a vitaindító írás olvasható, hanem a Ki
siklott életek is. Érdemes ezt is elolvasni a teljesebb kép kedvéért

A lelkész nem a sajátjából ad tovább szolgálata során (legalábbis mindig ez volna jó ). Is
tentől kapott igát kell felvennie. Ezért Isten igéje alapján szolgálatában nem emberekkel szem
beni mulasztásról, gyengeségről szól, hanem az Isten elleni vétekről; nem "bűn"-ről, hanem 
bűnről; nem a felmentő körülményekről és a tudomásul veendő öröklöttségről, hanem az én 
személyes felelősségemről; nem evilági távlatú megoldásról (vagy megoldási kísérletről), ha
nem a már e földi létben is ható, örökélet-távlatú biztos és egyetlen megoldásról; nem pszi
chikus személyiségfejlődésről, hanem Krisztus rajtunk való kiábrázolódásáról.

Akik újjászülettek (biliai értelemben), nem pszichológiai kezelés vagy bánásmód eredmé
nyeképpen lettek új emberek. Ezt állíthatom. És azt is, hogy ezek az emberek - legyenek lel
készek, világiak -, amikor embertársaikhoz fordulnak, nem tudnak más terápiáról bizonysá
got tenni, mint amit átéltek Jézus Krisztusban. Hiszen Krisztus foglyai lettek. - A vitatéma 
megközelítése alapvetően attól függ, hogy a véleményalkotó újjászületett-e. Újjászületésünk
ről * ha megtörtént • tudnunk kell (V.ö. Rm.8,16.1.Pt.1,3-4.).

Hogy egy pszichológus miként dolgozik, az az ő illetékességi területe. De a lelkész Isten 
szolgája. Isten igéjével és erejével fellépve töltheti be küldetését Ezért is lényeges Rókusfal- 
vi Pál megállapítása: "hitünk gyengeségének is a jele, ha Isten igéjének erejét a tudománnyal 
szemben alábecsüljük". És bizony sokszor az az érzésem, hogy mivel nincs velünk Isten ere
je, azaz nem vonzó a keresztyénségünk (miért?...), új elvekhez, módszerekhez folyamodunk. 
Ez pedig céltévesztés.

Lényegi különbséget látok abban is, hogy meddig terjed a pszichológia hatóterülete, med
dig Isten igéje. ;ellőbbi a testi ember szférájában hat, ami biblikusán (de nem bántó céllal) 
még a sötétség. Utóbbi pedig a lelki ember szférájában (világosság) is működik úgy, hogy át
visz a sötétségből a világosságba (hacsak nem állok ellen Istennek). ;ezt a váltást csak Isten 
tudja elvégezni (V.ö. ILKor. 4,6.). Isten szolgájának a feladata egyértelmű.

Mondhatja persze valaki, hogy a "steril" ige mellé adható egy kis pszichológia (is). Sem 
Jézus, sem tanítványai nem éltek pszichológiai eszközökkel. Hatalmat kaptak a tanításhoz, a 
bünbocsátáshoz, a gyógyításhoz. És mindez a Mennyei Atya vagy Jézus Krisztus nevében 
történt, tehát Uruknak alávetve végezték megbízatásukat. - Ha az ige mellé mást is keve
rünk, hígítunk. Ha viszont az utóbbi ráadásul még okkult is, akkor annak embert bénító ha
tásával, sőt az Isten-ellenes sátáni erők befolyásával kell számolnunk. Tehetjük-e, hogy "nem 
veszünk róla tudomást"?

Fentiek alapján az a vád érhet engem, hogy monodiétás receptet ajánlok, bizonyítva el
maradottságomat. Vállalom ezt a korszerűtlenséget azzal a megjegyzéssel, hogy ezt a recep-
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tét nem szabad naiv-sablonos módon alkalmazni Hiszen a felebarát számára (aki nem tekint
hető ’egy’ esetnek) hol tüzelőt kell készíteni, hol szótlanul mellette lenni, hol együtt sími ve
le, hol a bajt bűnnek nevezni, de hirdetni a bűntől szabaditó megoldást is, hol békiteni, hol 
igét olvasni— - de mindig tanítványként Tehát Isten adhat ehhez bölcsességet szeretetet 
erőt hitet

Ezt kívántam átadni, mint aki gyülekezeti tagként, később gyülekezeti munkatársként vé
geztem, végzek különféle gyülekezeti szolgálatokat

Göilner Pál

Téziseim :
l. Jézus Júisztus evangéliuma az ember 

nyomoníságánal ólát a btiuben látja. A pszi 
chológusol az ember nyomontiágánal ólát a 
bűntudattalazonostíjol.

2 Jézus Krisztus evangéliuma szerint a 
b/í/j megoldásához vezetőelső lépés a bűn bűn - 
lent vaA? megismertetése és elismertetése az 
emberrel. A pszichológusul célja a bűnh/dat 
forrásánál feltárása, énnél a forrásnál a 1/ta
pasztass.

2 Jézus Krisztus evangé/uma szerint a biín megoldására a iáin bánat, majd ezt lövetően 
a biinbexsánatba vetett hit vezet. A psz/chiátria szerint a megoldás a brintudat feloldása.

4. Nietzsche szerint a bűn és ezzel együtt a bűntudat fogalmánál bevezetése az emberi 
gondollcxiásba a zsidóság bűne, az űtestamentum által.

EreudJóvátenni alarja a zsidóságnál ezt a *ivétlét"
5. A Szentirás szerint az ember Jelenlegi állapotában Isten teremtménye, még ha bűne 

miatt el is esett Tehát a tudat alatti léte Isten teremtő alaratára vezethető vissza. Ezért alil 
a tudat - alattiban gátlástalanul vájlálnal, nem tártjai tiszteletben az ember teremtmény vol
tát, emberi méltóságát.

6. Az ember belső világába való lőzvetlen beavatlozás Jogát a - Szentirás szerint -Isten 
lizárólag magánál tartja fenn. Ezt Szent/elle által és igéje által végzi. Utóbbi emberi’lözve- 
ütésselhirdettetH, de az ember szerejae az ige meghirdetésével véget ér. Az emberi szívben,
mai szóval a tudatalattit is magában foglaló belső világban - a meghirdetett ige által maga 

Is ten muniálloc/ii, mertfsten igéje éJő és ható—
7. A pszichiáterpáciensét "gondozottlént” azaz "esetiént”leze/i, alinel ő, az "orvos" 

ahtermészetsen "egészséges",-fölötte áll, sőt, éppen a pszichoanalízis névén tellihatalom ■
ra tesz szert fölötte. Ennél a lelihatalomnál az énényesitése nem égiszén fament! a lele
te mágia fogalmát

& Az a néha egyes személyei, néha tömegei fölötti hatalommal felérő tudás; mely a pszi
choanalízisből származil, politilai célol szolgálatába is állítható: egyes emberei tudatá
nál, vagya lözössegi tuelat mesterséges befolyásolásánál eszlöze lehet

9.Á Zéső. pontbóllöveflezil, hegy a pszichoanalízis olyan hatalamaf ad nemegyszer 
ingatag erlö/csű emberei lezébe, mellyel biinös módon vissza lehet élni.

Ezzelszemben a Szentirás is tudrendlivűli le/li hatalommalrendellezó embereiről, alil 
ezt a hatalmat larizmalént, Jsten SzentíeHétől laptál. A  liilönbség csal az, h e gy az Isten

"A Fórum rovat Keresztyénség 
és pszichológia vitájához néhány 
tézis felállításával kívánok hoz
zászólni. A tézisek igazolásától 
egyelőre eltekintek, szükség 
esetén a későbbiekben sor kerül
het rá."

Véghelyi Antal
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Létté té̂ edbetetfenül tudja, Lágy kit szabadés kit nem szabad ilyen mások fölötti hatalom- 
ma/felruházni, hiszen előbb maga a Lélek készíti fel és teszi alkalmassá azokaf a személye
kéi akiket ilyen rendkívülihatalommalkíván felruházni

Végül még egy megjegyzést szeretnék fűzni a vitatkozásnak egyházunkban elterjedt, ko 
ránt sem "lovagias" módjához.

Kétségtelen, hogy minden vitatkozó a maga szakterületét jobban ismeri, mint mások. 
Ezért amikor érveit a saját szaktudományából meríti, akkor lehengerlő stílusban, nagy tudo
mányos apparátust vonultat fel, bizonyítandó, hogy más véleményen lévő vitapartner mi 
lyen téjákozatlan, műveletlen. Pedig csak arról van szó, hogy a vitapartnernek más a szakié 
rülete. A maga szakterületéről vett érvek mellett ő is fel tudna vonultatni olyan tudományos 
apparátust, mellyel ellenfeleit látszólag lehengerelhetné. Konkrétan: Balicza Ivánnak nem a 
pszichológia és nem a pszichiátria a szakterülete. Ezért nem "lovagias" eljárás ellenfeleitől, 
hogy a pszichológia és a pszichiátria tudományos apparátusának felvonultatásával próbálják 
az ő véleményét lehengerelni Képisen szólva, Balicza Iván hangot adott annak a gyanújá 
nak, hogy a gyakorlati teológiának az az irányzata, amely a pszichológia és a pszichiátria ered- 
méyeit kívánja felhasználni a lelkipásztorkodásban, záptojást to jt A záptojás vegyi képletét 
ő nem tudja felimi, mert ehhez rendelkeznie kéne a pszichológia és a pszichiátria tudományos 
apparátusával De elnézést kérek! - ha valaki nem is tudja a záptojás vegyi képletét, attól még 
megállapíthatja arról a tojásról, hogy az záp.

Vagy más hasonlattal élve: ahhoz, hogy az atombomba használatáról teológiai ítéletet 
mondjak, nem szükséges ismernem az atombomba szerekezetét, működési elvét, stb. Elég, 
ha a hatását ismerem. Ha Balicza Iván a pszichoanalízisben ilyen veszélyes atombombát lát, 
akkor én egyetértek vele, ha ezt hatásának ismeretéből fakadó érvekkel'igazolja. Ezt nézetem 
szerint még nem tette meg. De állításai így sem söpörhetők le az asztalról mindaddig, mig 
azokat nem a pszichológia és pszichiátria tudományának saját eszköztárából vett érvekkel, 
hanem teológiai érvekkel meg nem cáfolják. Ez pedig szintén nem történt meg.

V éghelyi Antal
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I. Alapvetés
1. Megújulás

A témát két részben szeretném beszél
getésre ajánlani... Az első részben - 
alapvetésként - a megadott négy foga
lomról, azokat egymástól szét nem sza
kítva, szólok, - a második részben - az 
alapvetésből folyóan, annak rendszeri 
telepítésében - megpróbálom konkreti
zálni, a teljesség igényé nélkül, mai ten
nivalóinkat.

a) A megújulás nem puszta foga
lom, -  sokkal inkább esemény, folya
mat! Ha csak emlegetjük, de nem va
lósul meg, -  nem ér semmit. A róla való beszéd ugyanis csak annyira igaz, amennyire tör
ténik is. A megújulás mögött Isten irgalma és szeretete nyilatkozik meg, vagyis: ami meg
újuláson keresztül hozzánk akar jönni, az az Isten iraglma és szeretete...

b) Egyházunk megújulásához együtt kell hozzáfognunk! Ennek hátterében egyáltalán 
nem felesleges fáradozás, hogy mindnyájan együtt maradjunk, egymással megbékéljünk, le
hetőleg senkit el ne veszítsünk. Noha a megújulás egyedül Isten műve, de benne és érte mind
nyájunkat felhasznál, mindnyájunkat mozgósít. A primer: mindig Isten, -  a szekunder: va
lamennyi -  Isten szeretetétől megértintett -  ember...

c) Az a lelkészek és a hívek között is hangoztatott vélemény, hogy „mi a megújulást az 
új egyházi vezetőségtől várjuk”, éppen ezért hamis, -  de feladja, az egyéni felelősségtudatot 
is! Azt a fajta felelősséget, amelyet cselekedetekért és mulasztásokért minden embernek ma
gának kell hordoznia, és ezt nem háríthatja át másokra, még az egyházra sem...

d) Csak a Szentlélek újíthat meg bennünket és egyházunkat, -  Ö pedig az evangélium 
által újít! Ezért nincs a teológiának napjainkban nagyobb feladata, mint ezt a kritériumot: ho
gyan érvényesülhet egyre teljesebben Isten igéjének igazsága és a Szentlélek ereje, állandó
an odatartani az egyházi élet elé.

2. Evangélizáció
e) Keresztyén életünk középpontjában nem az egyház áll, hanem maga az élő Krisztus! 

Ebből fakad a hithüségünk.
Jöhetnek szellemi áramlatok, felforgató világnézetek, változás, gúny, -  „tudom, kiben hi

szek”. Ezért az evangélizáció az evangéliumnak, vagyis Isten hozzánk forduló szeretetének 
meghirdetése mindenki felé, feltételek nélkül. Tehát krisztocentrikus, -  és nem eccleziocent- 
rikus, de nem is antropocentrikus abban az értelemben, mintha bármi is múlnék az embe
ren.

f) Az egyház az evangéliumból, Isten kegyelmes szavából él! Ezért az egyházban egye
dül az evangéliumnak, mint a keresztyén hit és élet forrásának van centrális helye. Kisiklat az 
a sokat hangoztatott tanítás, hogy „az az egyház, amelyik csak az evangéliumot hirdeti, nem 
egyház”. Nincs egyházunknak más támasztéka, amely biztostíja életét és jövőjét, mint az 
evangélium. Az evangéliumra és az evangélium által ébresztett hitre szorulunk igazán.
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g) Az evangélizárió: Krisztus kérdés! Az veszi komolyan, aki Krisztust is komolyan ve 
s z í .  Ha az egyház Krisztus nélkül halott, akkor -  az előbbiből következik, hogy -  evangéli- 
záció nélkül is halott...

3. K özösség
h) A megkeresztelt emberek Krisztus testének élő tagjai! Ebben a testben élve egymás 

ba kapcsolódik az életük. Ez a közösség mindenki felé nyitott, és dinamikus közösség. Krisz
tus teste mindig és mindenütt jelen van ott, ahol a szentségeket szolgálják ki és az evangéli 
umot hirdetik. Ezért a közösség is krisztocentrikus kell, hogy legyen...

i) Mindenki egyforma eséllyel van jelen ebben a közösségben! Egyforma eséllyel hitre 
juthat. De ez nem kontrollálható, -  ezt csak Isten tudja. A hit Istenre tartozik, -  a cseleke
detek tartoznak ránk...

k) Az egyházi közösség is Krisztus-közösség! Ezt az objektív valóságot kell időszerűvé 
tenni mindig úgy, hogy a Krisztus-közösség az állandó, -  és ahogy ezt megvalóstíjuk és 
megéljük, az mindig változik, ahogy és amire szükség van. Így a közösség megújulása aján
dék és feladat...

4. Szervezet
l) Az evangélium mindent mozgásba hoz! A Szentlélek megújító munkája mindig moz

gósít -  és a szervezeti kérdéseket is érinti, mert az evangélium hirdetésének a legjobb for
mákat akarja biztosítani. Ez adja meg a szervezeti kérdések fontosságát. A Szentlélek meg
újít arra is, hogy működésünk külső feltételeit szüntelenül újítsuk az evangélium mértéke alá. 
Ha egy szervezet megmerevedik, akkor az búvóhellyé lehet az Isten megújító munkája ellen.

m ) Nemcsak az evangélium, de a reformáció felől nézve sem állíthatjuk, hogy Jó  a ré
gi keret, csak új tartalommal kellene megtölteni”! A reformációban a lelki megújulás nyomán 
rögtön mozgásba jött a szervezet is. Az akkori formák gyökeresen megváltoztak, -  és nem
csak belsőleg -  teológiailag -  újult minden...

n ) Az egyházi vezetőségnek, minden közegyházi intézkedésnek és az egyház minden in
tézményének a gyülekezetekben végzett munkát kell szolgálnia, mert az egyház a gyüleke
zetekben él! Így az egyházi szervezetben mindent a gyülekezetcentrikusság elve kell, hogy 
mozgasson...

II. Mai tennivalóink
1. Egyházunk megújulása elképzelhetetlen a múlt őszinte hangú kritikája nélkül. Megva- 

lóstiható ugyan, de mindenkképper. zsákutcába vezet annak hangoztatása és gyakorlati érvé- 
nyestíése, hogy a megújulásra szükség van, de ami és ahogy a múltban történt, az mind jó 
volt és jó ma is.

Nemcsak a megújulás szándékát, de a megújulás folyamatát is közüggyé kellene tenni, - 
felelősen nyomon követve a megújítási eseményeket Ebben sokat tudna segíteni egyházunk 
sajtója, mint a megújulás egyik eszköze.

A sajtót lehetne jobban a megújulás szolgálatába állítani, -  nem félve attól, hogy abban 
bíráló megjegyzések is hangot kapnak.
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Bizonnyal hasznosabb lenne, ha a beindult egyházi fórumokat még kisebb csoportokban 
rendeznék meg,...mindig közkinccsé téve az ott ténylegesen elhangzottakat...

2) Folyamatos evangélizációra van szükség lelkészi és gyülekezeti szinten egyaránt
Gyülekezeti szinten ezt a gyülekezeti lelkész kell, hogy végezze. Beszökött híveink tuda

tába, hogy az igazi evangélizáció csak bizonyos konferenciázó helyeken történik, néhány „el
ismert evangélizátor” szolgálatával.

A lelkészek evangélium-hirdetését jobban elő lehetne segíteni pl. több Luther prédikáció 
lefordításával is.

Ahhoz, hogy az evangélizációs munka folyjék, minden teológiai kérdést újra őszintén vé
gig kell beszélnünk. Ennek jó műhelye az LMK. A Lelkészevangélizáció ne e kérdés-felveté
sek helyett legyen, hanem ezekből következzék, mintegy belőlük nőjjön ki...

3) Az igazi testvériségben és a tényleges egymás mellé állásban melegedhet a közösség 
lelkészek között éppúgy, mint gyülekezetek között.

Ennek érdekében fokozni kellene a konkrét segítséget Ehhez fel kellene mérni a lelké
szeket: ki, hol tart; milyen segítségre szorul egyéni-családi-gyülekezeti munkájában.

Ugyanezt a felmérést el kellene végezni a gyülekezetek között is, -  közüggyé téve, ha 
egy nagyobb közösség segítségre szorul.

4) Az egyház úton levők gyülekezete, és mint ilyen, állandóan változik. A súlypontnak 
azonban mindig ott kell lennie, ahol az evangéliumot hirdetik. Ebből a meggyőződésből író
dott az elmúlt év nyarán az a — szervezeti kérdéseket is érintő — Javaslat, amelyet minden 
gyülekezeti és egyházi vezetőség megkapott.

A Javaslatnak -  témánk e részletével összefüggő -  főbb pontjai:
az aláírók szükségesnek látják egyházunk szervezeti felépítésének evangélium -  és gyü

lekezetcentrikus átalakítását, a vezetés közelítését a gyülekezetekhez, vagyis a decentralizá
lást;

- a vezetés sií/ypontja átkerii/ne egyházmegyei szintre, és fontos /enne a nagyobb egy
házmegyék megosztása is?

-  a gyii/ekezetek közötti áj kapcso/atrendsze-r jobban /eJjetővé tenne,í hogy a ie/ki és az 
anyagi feiadátokatmindinkább hozásén, egymásért fe/eiösebben hordozzák;

- a hármas adminisztráció he/yett egyet/en központi adminisztráció ienne;
- egy minden szempontot és pvas/atof szóhoz jutniengedőzsüiat megtartására ienne 

sziihség.
A Javaslatot bírálók többsége -  elnagyolt olvasás eredményeként -  feje tetejére állítot

ták az egészet, — azt kritizálva, hogy nem a szervezet újít meg, hanem a Szentlélek. A Ja
vaslat 1-3 pontjában ugyanerről van szó: a Szentlélek újít meg, -  de ez kihat a sturktúrákra
is.

Azóta -  bizonnyal a Javaslat foganatjaként is -  megalakult a sturkturális bizottság. Nem 
tudom: kik a tagjai, belevontak-e egyházjogászokat is, benne van-e az egész ügyet először 
átgondoló testvérünk, Dóka Zoltán? Mindenesetre egyházunk valamennyi ügyének -  úgy 
ennek is -  közüggyé kell lennie...

Ahogy nincs befejezett teológia, úgy nincs befejezett egyház és lezárt egyházi élet sem. 
Amint a napkeleti bölcseket a csillag vezette útjukon a megérkezésükig, úgy életünk minden 
területén és minden helyzetében bennünket is a „csillag” kell, hogy vezessen: az evangélium, 
-  Jézus Krisztusban...!

Eszlényi László
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Néhány megjegyzés a „megújulás, evangélizáció, 
közösség” témához

1) Rendkívül sok, megszívlelendő javaslat van azokban az írásokban, amelyeket az egy 
ház megújulásáról gondolkodók többször le is írtak (Testvéri Szó szükebb, szélesebb köre)..

A megújulásban alapvető elv az evangélium-központúság és a gyülekezet -központinál
Az evangélizációnak szabad utat kell biztosítani (nem előírással, és vállalva a kezdeti eset

leges kudarcokat is...)
A továbbiakra nézve megjegyzem, hogy ennyi témát felelősen, részletesen és szakszerű 

en átgondolni saját magam túlértékelése lenne...
2)  A gyülekezetek rendezésére, összevonására sokszor készültek felmérések és tervek. A 

tapasztalatok alapján módosított elképzelések következetes végrehajtása szükséges az előre
lépéshez.

3) A gyülekezetek struktúrája lényegében maradhatna. Kár lenne a hagyományos, meg 
szokott kereteket „most” föladni, megváltoztatni (Presbitérium, felügyelő, stb...) Viszont tö
rekedni kell arra, hogy megfelelően funkcionáljanak. Az új választásoknál erre figyelemmel 
kell lenni... Területi, központi konferenciákon eligazítást kaphatnának (pénztárosok, stb...) 
Ezzel a lelkész bizonyos mértékben szabadabbá válik elsődleges lelkészi feladataira. (Nem 
könnyű minden gyülekezetben minden helyre megfelelő laikus munkásokat találni...)

4) Sokak véleményével ellentétben állítom, hogy nem értünk végére a gyülekezetek te
herbíró képességének, de óriási az aránytalanság -  kis és nagy gyülekezetek, valamint az 
egyes gyülekezetek fejenkénti vállalásában...

5) Az esperes körzete kisebbedjen. Kapjon nagyobb hatáskört. Megyéje javaslata és bi
zalmi választása alapján kerüljön tisztségébe. Legyen kezében minden ügy, adat -  akkor tud 
konkrétan segíteni, pásztorkodni...

6) Minden egyházi intézményt az Országos Presbitérium irányítson -  a püspök, püspö
kök vezetésével -, s minden részterületnek legyen felelőse és működő bizottsága — cselek; 
vési szabadsággal...

7) Az intézmények fenntartását, szaporítását vagy csökkentését, funkcióját, működését 
ott kell eldönteni, ahol ezeket „átlátják”.

A különböző közegyházi tisztségekre a jó munkatársi előfeltétel mellett az alkalmasság, 
hozzáértés kapjon nagyobb szerepet.

8) Csatlakozom Dóka Zoltánnak a Teológiai Akadémia munkájáról és a sajtószolgálatunk
ról írott megállaptíásához -  bár ez utóbbit nem látom olyan sötéten -  (Ev.Élet, Ker.traktá- 
tus...)

9) Zsinat összehívását szükségesnek tartom, de nem olyan gyorsan (1990).
Kiforratlan társadalmi és egyházi helyzet kiforratlan döntéseket hozhat. Alaposan elő kell

készíteni és a Területi Fórumokhoz hasonló nyitottsággal lefolytatni.

Bárdossy Tibor

Vázlatos gondolatok az egyház strukturális változásaihoz
1) Rendkívül lényegesnek tartom, hogy a strukturális változásokról való gondolkodásunk 

ne feddje el azt az igényünket -  és imádságunkat -, hogy az egyházunknak igei, Szentlélek-
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től kapott megüjulásra van szüksége. A gyülekezetek valóságos megújulása, ébredése nélkül 
a strukturális változások olyan szimpla társadalmi változásokká válnak, amiket néhány év múl
va a szociológusok az evangélikus egyház kétségbeesett létszámnövelő trükkjének fognak 
minősíteni. A strukturális kérdésekkel csak olyan mértékig szabad foglalkozni, amilyen mér
tékben a bennük rejlő időszertülenségek, terhek a Szentlélek egyházújitó munkájának akadá
lyai.

2) A sturukturális változások egy egy adott -  aránylag kis intervallumú -  korszakhoz 
tartoznak. Ezen belül kell az optimális helyzetet kialakítani. Egészen kis sávja tartozik a köz
ponti mondanivalókhoz. Ez is jól mutatja a probléma helyét a gondolkozásunkban.

Jelenlegi helyzetünkben a sturkturális változások meghatározója egyfelől a nyomasztó lel
készhiány, másfelől a nemlelkészi réteg öntudatos helykérése a gyülekezetek vezetésében 
minden szinten. Ehhez kapcsolódik még az is, hogy egyházunk népe akkor válik előremozd- 
tióvá, ha felnőtt szerepet tölthet be abban a közösségben, ahol addig — főként a papok bű
neiből származóan -  nem tekintették felnőttnek.

3. Ezekből az alapelvekből elindulva néhány töredékes javaslat.
a) Nagyon fontosnak látom a lelkészektől független közösségi vezetés kialakulását a gyü

lekezetekben. A presbitériumok, közgyűlések valódi szerepének betöltése, felügyelők, gond
nokok, pénztárosok szerepkörének a döntési lehetőségig való kiterjesztése jelentené ezt. Fe
lelős nemlelkészi vezetőtestület nélkül a gyülekezetét életképtelennek kell tartani.

b) Szűnjön meg a lelkész tulajdonosi szemlélete a gyülekezetben. Az „én gyülekezetem”, 
sőt „az én híveim” kifejezések jól mutatják azt a torzulást, ami a jelenlegi helyzetet jellemzi. 
Ennek a tulajdonosi szemléletnek az egyik letörője lehetne, ha a gyülekezet és lelkész való
ságos szerződéses munkaviszonyban állnának egymással. Legyen joga a gyülekezetnek fel
mondania ezt a szerződést. Sőt, válasszák a lelkészeket egy bizonyos időszakra és akkor dönt
senek újra. Ennek a rendszernek valóságos lehetőségét egy szívvel végiggondolt egységes 
szabályzat adhatná meg, ami nem kényszerítené az idős lelkésztestvérek költözését, de meg
szüntetné azt a helyzetet, hogy egy-egy gyülekezetre a lekész -  a gyülekezet nemtetszése 
ellenére — ,.ráülhessen”. Ehhez természetesen egy evangéliumi szellemben gondolkodó pres
bitérium szükséges.

c) A tulajdonosi szemlélet lazításához, megszüntetéséhez egy másik forma a többleiké- 
szes vezetés -  természetesen a presbitériummal, közgyűléssel átfonódva. Mivel jelenlegi 
helyzetünkben nagy a lelkészhiány, ezért ennek egy emberhiányos megoldása lehetne, hogy 
karizmák szerint kialaktíva több lelkész vállalna el több gyülekezeti szolgálatot. Ez azt jelen
tené, hogy ahol most 4-5 lelkész dolgozik, azt felvállalná 2-3 lelkész, de a gyülekezeti hatá 
rok elmosásával. így az egyik főként az ifjúsági rétegmunka megszervezését vállalná fel, má
sik a látogatások megszervezését stb. így nem csupán embereket nyernénk olyan területek
re, ahol ez a forma lehetetlen, vagy ahol még nincs gyülekezet, hanem szolgálatunk minő
sége is javulna összhatásában. Ehhez természetesen az tartozik, hogy:

-  aJé/készekne/egyenek fé/teácenyek a nem/e/készj réteg szo/gá/atígényéne, vagy ezmén 
jen odáig, /rogy ok mozdítsák e/ő ezt.

- a/e/készek szeressék egymást
-  hogy vá//a/jnnk nagy változásokat becsotitosodoft, Jetefcf/edett" é/etíínkben.

K oczor Tam ás
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Eiszmélkedésünk kút jai
Isten közvetlen jelenlétét nem tudnánk elviselni. "Letranszformálta" tehát üzenetét pró

fétai szóvá, amikor pedig az Ige testté lett, az megbotránkoztatóan egyszerű körülmények 
között történt, a végkifejletről nem is beszélve. Mikor milyen kalandos utat járt be a Szó, mig 
leíratott Olykor nem is azon a nyelven, amelyen eredetileg elhangzott Ám a szónak nem
csak lexikális értelme van, hanem akusztikája is, amin az adott többrétű helyzet jelen
tésdinamikáját értem. A történelmi, társadalmi, földrajzi, néprajzi, vallási, gazdasági, kulturá
lis, üdvtörténeti stb. kontextus megértése vagy legalább megközelítő sejtése nélkül -attól tar
tok- nem a "tiszta Igét" fogjuk olvasni-hallani, hanem működésbe lép "titkos főegzegétánk", 
szubjektív világunk, minden tudatos és nem tudatos előfeltételével, vágyaival, félelmeivel, 
emocionális érdekeivel, amelyek minél kevésbé számolunk velük annál jobban befolyásolhat
ják tudatos ismereteinket, szándékainkat

Tief ist cter Brunnen dér Ve/gangen/ie/t - ez a címe Jörg Zink nemcsak méretre nagy 
formátumú, igen szép kiállítású, 400 oldalas könyvének (Kreuz Verlag, Stuttgart, 1988), amely 
több ezer évnyire meríti vödrét a múlt mélységes kútjába. Jó tíz éven át új meg új utakon 
barangolta be Mezopotámiát, igen sokat fényképezett, sokszor olyasmit, amit azóta elsöpört 
a technikai civiliázció. Könyvében ennek javát adja elénk, a jellemzőt ragadva meg 800 - job
bára színekben pompázó - képen úgy, hogy a szöveg másodlagos, bár korántsem jelenték te- 
lenjiiszen szerzőnknek írásmüvészetért sem kell a szomszédba mennie, értő látásért és érte
tő szavakért szintúgy nem. Olyan - szinte páratlan ■ művel van itt dolgunk, amely az Ó- és 
Újszövetség világának légkörébe vezet be, a hivő és tudós gyakorlati ember érzékletességé- 
vei kalauzolva bennünket, hogy magunk is jobban kalauzolhassunk másokat. Szintén a Kre
uz Verlag kiadásában a "Symbole" sorozatban jelent meg a számunkra már nem ismeretlen 
Uwe Steffen ratzeburgi evangélikus dómprépost könyve a keresztségről (Taufe, 1988), pon
tosabban a "keresztyén beavatási rítus eredetéről és értelméről’. Ebben az alcímben a szerző 
vizsgálódásának alapszempontját adja meg, s nem beszűkíteni akarja a keresztség értelmét, 
sőt inkább elmélyíteni - háttéranalízis, sokatmondó ősi szertartások gazdagságának megsej
tése, sőt - legalább valamelyest -átélése nélkül félő, hogy száraz intellektuális, ill. dogmatikus 
síkra redukálódik ismeretünk, tanításunk, s éppen az elevenség hiányzik majd belőle. Nem hi
szem, hogy félnünk kellene a nem keresztyén párhuzamok bevonásától hitbeli ismereteink
be, hiszen pL az Ószövetségben sokszor fölfedezehető az Izraelen kívüli kultúra behatása, 
amelyet a Biblia csak annyiban ellenez, amennyiben az megrontaná Istenhez, embertársaink
hoz és önmagunkhoz való viszonyulásunkat Igencsak szemnyitogató O.Keel: B/e IVe/t dér 
Btorienía/ischenBj/ds}Tnbo//k unddasA/te Testementz. könyve • (Benziger Zürich, ill. Ne- 
ukirchener Verlag, 1977) - úgyszólván intravénás injekció az olyas rajongás ellen, amely haj
lamos minden Biblián kívüli kultúrát demonizálni. Steffen mélylélektani ismereti segítségé
vel behatóan vizsgálja a víz szimbolikáját végigvezet a keresztelés történeti gyakorlatán, prob
lematikusnak látja a csecsemőkeresztséget, mert az úgymond • c keresztség mély szimboli
kájának megüresedéséhez vezetett Úgy vélem, főként annak érdemes utánanéznünk, hogy 
Steffen soraiból mit tanulhatunk, ami differenciáltabbá teszi látásunkat még ha helyenként
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kényelmetlen is a kérdésfelvetése. Végtére is nem kötelező mindennel egyetértenünk, de ha 
nehezebb fajsúlyú eszmélődések elől rendre visszahőkölünk, az megmerevedéshez vezet Fo
kozottan érvényes ez Jutta Ströder-Bender főleg művészi fogantatásé "angelológiájára": £n- 
^y(Kreuz, 1988). A szerző fest és ír, az utóbbi években pedig elsősorban spirituális festé- 
űettel foglakozik. Transzkulturális bár ezen belül elsősorban bibliai - összefüggésben igyek
szik magának képet alkotni az angyal-jelenségről. Arra az eredményre jut, hogy különböző 
korok és kultúrák "angyalképei", megjelenései elképesztő mértékű egyezéseket mutatnak, ami 
archetipikus jellegre utal, vagyis az angyalok valamiképp benne vannak az élet ősstruktúrá
jában, a teremtettség dominanciái közt Ha jól meggondoljuk; ugyan miképp is tilthatnánk 
meg /visszamenőleg!/ a Mindenhatónak^iogy angyalai által ■ bárkik legyenek is ők "önma
gukban" ■ azzal a néppel és egyénnel közöljön valamit, amelyikkel éppen akar? Különben pe
dig én a magam részéről nem félek attól, hogy az angyalok esetleg mások, mint amilyennek 
képzeljük őket Akkor ui. mérhetetlenül különbek. Hiszen ha még emberi dolgokról sem min
dig tudunk megfelelő képet alkotni magunknak, mennyivel kevésbé az emberfölötti lények
ről. ha pedig "világtalan angyalaink mi magunk vagyunk" amint József Attila irta, akkor "vi
lágos" angyalaink miért ne lakhatnának bennünk /is/? Nemegy bibliai történettel, képpel, ha
sonlattal is úgy vagyok, hogy ha azok nem szószerint "igazak" akkor betűfölötti értelmük 
sokkal magasabbrendű. (Csak nekünk kényelmsebb - bár nem használ a primitivizáló egy
szerűsítés, vagy a betűimádó konzervativizmus.)

Szintén a "Symbole" sorozatban, 1988-ban és "Kreuzéknál" jelent meg a teológiai és fi
lológiai képzettségű pszichoterapeutának, Ingrid Riedelnek a könyve. "Bí/der ín Tberapíe, 
Kwisí widJtetigíon" "Farben"és, Fennen "című alkotásainak ez méltó folytatása. A kép- 
kompozició belső tövényszerűségeivel igyekszik megismertetni az olvasót - természetsen 
még több illutsztrációval, mint amennyi e sorozat más müveiben található. Ami első látásra 
önkényesnek, absztraktnak vagy egyenesen zagyvának látszik, az az értő megközelítés szá
mára életre kel és "beszél". Ha beiratkozunk a vizualitás iskolájába Riedelhez, akkor nemcsak 
például a keresztyén művészet mondanivalójához kerülünk közelebb, hanem a vizualitás di- 
menizója kezd megnyílni előttünk. Akihez ez típusos adottságai révén nincs eleve közel - ma
gam is így vagyok ezzel - anak élete őszén vagy telén is érdemes teljesebbé tennie az életét 
a színek és terek mezőinek fölkeresésével. Életünk tartalma, ső t kisugrázása gyarapszik ez
zel. S nem hinnémjiogy ez hitbeli szempontból közömbös volna.

Folytatódik a Fauber dér Mytben"sorozat is, az orvos és pszichoterapeuta Jörg Ras- 
che könyvével: Frometbeus. Ezt a mítoszt ismerjük. Valóban? S milyen szinten? Szerzőnk a 
mélyére igyekszik hatolni. Az alászállás módjához, saját emberi mélyégeinkbe vezető tudo
mányos s egyben meditativ mikéntjéhez képest prózai az az összefoglalás, hogy itt a min
denkori atyák és fiák szüntelen ismétlődő konfliktusáról van szó. Az atyaszemély (vagy in
tézmény) védi hatalmi pozícióját s az általa képviselt hagyományos értékeket, csak övé lehet 
a "tűz", felelőtlenségnek vélné azt megosztani a fiával, hiszen nem ért az még ahhoz. (Látni
való, ahogyan az "atyaságos" magatartásban tiszteletreméltó és monopolisztikus motivációk 
keverednek, s utóbbi voltaképpen provokálja a tűzrablást.) A dráma további sodrását nagyon 
hasznos nyomon követnünk Rasche avatott tolmácsolásában, már csak azért is, mert mind
azon intézmények, amelyekben ősidők óta érvényesül a patriarchális szemlélet és indulatrend
szer, önvizsgálatra szorulnak. Aránytalan lázadásokat csak idejekorán vállalt /bár fájdalmas/ 
eszmélkedés előzhet meg, nehogy az atyák és fiák szive katasztrofálisan távol kerüljön egy
mástól - bármilyen szinten.

Medea a következő mítosz borzongató főalakja. A szerző Olga Rinne lélektani mesein 
terpretációja a libapásztorlányról (Z3é> Ga/isemagci 1987) már tanújelét adta annak, hogy a
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festőművész -író mennyire vonzódik egy-egy jellegzetes női konfliktushelyzet elemzéséhez, 
bogozásához. Médeát elhagyja a férje egy fiatalabb és műveltebb királylányért, ami Médá- 
bán radikálisan gyilkos indulatokat ébreszt, s ennek áldozatául esik nemcsak vetélytársa, de 
saját két gyermeke s önmaga is • csak férje, az aranygyapjas Iászón marad a puszta színen, 
egyszál egyedüL Ez a megrázó tragédia ma sajnos időszerűbb, mint valaha. A minap me 
gyek az utcán, s mögöttem egy elszánt női hang azt mondja • feltehetően ■ a barátnőjének: 
"Majd nekiugrasztom a gyerekeket, akkor aztán megnézheti magát"! Hogy ez mit árul el a 
nyilatkozóról, arról elég komoly sejtéseink lehetnek, s arról is, hogy "mit érlel annak a sor
sa" - nemcsak önmaga számára - aki bosszúindulatainak diktatúrájába kerül Mellesleg: van
nak olyan "Médeák" is, akik igen sokat tettek azért, hogy férjüket elidegenitsék maguktól, de 
annál szívesebben beleélik magukat a "nincs a teremtésben vesztes, csak én" szerepbe, sbcsz- 
szúnak semmilyen eszközét sem vetik meg. Ami persze a mindekori "Iászón"-nak sem vi
gasz, s az ő problematikája is igen sokféle lehet Minden esetre: látásunknak jelentősen na
gyobb mélységélességet adhat egy-egy ilyen elemzés beleélő követése. Empátia nélkül lelki
gondozói szolgálatunkban is rettenetesen melléfoghatunk, főként ha ■ akarva-akaratlan ■ szen
tesitettnek vélt sablonokkal dolgozunk.

A IVek/ie/t/m Marc/Ten̂oxQT&X is "fut" még. A "Rumpektilzcfien 'és a "Crosse Műt 
tér undgöttűehesÁJ7x/"ré\ién régi ismerősünk, Angéla Waiblinger Csipkerkózsika (Dorn- 
röschen) meséjén mutatja be, mi is történik gyakran a túlzottan apához kötődött lánnyal, mi
lyen mély álomba süllyed női mivolta, hány dalia vérezhet el megközelíthetetlenségén, míg
nem letelik a keserves és irdatlan nagy idő, s végre kapcsolatképessé válik az, aki addig csak 
szúrni tudott Lelkipásztorok is hányszor találkoznak ilyen esetekkel amelyek jellegzetes prob
lematikáját bizony nem árt ismerni.

Következő mesekommentár-szerzőnk, Linde von Keyserlingk hétgyermekes stuttgarti 
családanya, rádió és tv-munkatárs, valamint családpszichoterapeuta. (Aligha unatkozik so
kat) Témája a "BrüdereJien w)dSc/uvesterchen"mese alapján az apa nélkül, erősen nega
tív anyafigura árnyékábn felnövő testvérpár szoros véd- és dacszövetsége, akik az erdőbe 
menekülnek, ahol viszont a boszorkány-anya minden forrást megmérgez. Nem részletezem 
-amilyen áldás az életre nevelő, szerető, de nem magához láncoló anya, olyan destruktív, va
lóban minden forrást megmérgező lehet az "antianya", nemtörődömségével önzésével, ma- 
nipulativ trükkjeivel, nehezen lelephezhető hazugságaival -úgyszólván elfedi az eget (Még az 
Istent is ő értelmezi, pl. gyermeki rabságban tartására.) Erre az áldozatok annál szorosabban 
bújnak össze, nem tehetnek m ást Ismételten úgy látszik: nincs menekvés - és aztán mégis 
van. A gonosz is tud új, tetszetős maszkokban fellépni és győzni - ám ez sem végérvényes. 
Végül is az isteni csoda segít Nem mese: ez jobb esetben a valóságban is így van. Micsoda 
mély kútba tekintünk, ha bepillantást nyerhetünk egy-egy megtiprott sors gyermek- és ifjú
kori hátterébe! Amihez hozzátartozhat saját életünk hajnalának egy vagy több igen keserves 
élménye, illetve annak feldolgozása, ami mérhetetlenül több racionális tudomásulvételnél.

Úgyszólván csak példaszerű adalékok a fenti könyvtémák a Kreuz Verlag 1988-as termé
séből. Fontosabb az, hogy ne érezhessük magunkat "lélektanból felmentve", a legszentebb 
színekben tetszelgő önámitás alapján sem. (A steril intellektualizmusról, vagy szimpla tom
paságról nem is beszélve.) A psziché egyszerű és bonyolult törvényszerűségein éppúgy nem 
tehetjük túl magunkat kemény következmények nélkül, mint a fizika törvényein. A pszicho- 
lógiátlanság is megtermi keserű gyümölcseit Aligha vagyunk viszont rossz társaságban, ha 
Augusztinusszal együtt valljuk: "Deum et animam scire cupio."

Bodrog Miklós
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IGEHIRDETŐ MŰHELYE

Isten tiszte leti rend ^anyáknapi" je lleg g e l — 
gyerm ekek  szo lgá latáva l

Néhány alapgondolat, amely segíthet a rend bevezetéséhez és az ún. bevezető hirdetés 
megfogalmazásához.

Már gyermekkorban jó megtanulni, átélni, hogy a gyülekezeti istentisztelet közös ügyünk, 
ahol Isten felénk forduló szolgálata, minket is szolgálatra indít. Mindenkinek(í) helye és kül
detése van a gyülekezetben az oltár körüli szolgálatban. -  Ez az istentiszteleti rend aktivizál
ja a gyülekezetét a közös liturgiában, és kiutat mutat az ún. „papcentrikus” ill. „elpaposodott” 
istentiszteleti gyakorlatból az „egyetemes papság” megélésére.

Istentisztelet előtt a lelkész imádkozhat a szolgáló gyermekekkel (sekrestyében, gyüleke
zeti teremben, — közösen vonulhatnak be a templomba, az első két gyermek kezében egy- 
egy szál fehér ill. piros virággal, az oltár közelében leülnek, és amikor a lelkész az oltár elé 
megy, akkor állnak ők is -  begyakorolt szép rendbe -  az oltár körüli helyükre. -  A virágot 
hozó gyerekek az oltár elé kitett kis asztalka mellé állnak, ahol előre elhelyezünk két üres vi
rágtartót.

1. Kezdő ének: (pl.61, 54)
2. B evezetés
LelkészBevezető hirdetést mond, utána:

Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Gyülekezet Ámen. (Az énekrend az egyházi esztendőhöz igazodik: 5.vagy 6.)
Gyermekek.-(a virágot hozók 1+2) Mindig felolvasnak, énekeskönyvböl (Ék), Bibliából 

stb.
1. Gyermek: Ujongjatok az Úr előtt ...legelőjének nyája.
2  Gyermek: /Menjetek be kapuin ...áldjátok nevét!
1+2 Gyermek közösen mondva: Mert jó az Ür... (Zsolt 100. V.ö.: Ék 685k old.)
A bevezető zsoltár után helyezik el virágaikat a vázákban! (A lekész a bevezető hirdetés

ben mondja még el, hogy a fehér virágszál a már elhunyt édesanyákra emlékeztet, a piros 
virág az élőket köszönti.)

Gyülekezet: énekvers
3. Bűnbevallás
Gyermek: Istenem! Te rendeltél fölém... Megharagitottam szüléimét és elöljáróimat -  

Nem tiszteltem és szerettem szüléimét...(V.ö.Ék 697. o.részletek!)
Gyiülekezet: énekvers
4. K egyelem hirdetés, Isten d icsőítése
Lelkész mondja az Agenda szövegével
Gyülekezet: énekvers
5. Rövid imádság ______ ________________
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Gyermek: Uram, nyisd meg fülemet, hogy halljak, ...(V.ö.Ék 687.old.)
6 . Igeolvasás
Lelkész-Isten igéje azt parancsolja: Tiszteld atyádat és anyádat! Mit jelent ez?
Gyermek:Istent félnünk és szeretnünk kell_/V.ö. KK. IV.par.magyJ
Lektész: lsten igéje így szól a szeretetről.
Gyermekek: Sorban felolvassák az 1 Kor 13-t /pl.l.3-8.és 13.verset/
Zaáfscrlsten igéje ezt mondja a boldogságról
<5>«777efefc*Sorban felolvassák Mt 5, 3-11 verseket

(A gyermekek számától függően) lehet még felolvastatni a 103. Zsoltárt -v.ö.Ék 
70Zold., és Lk 1,46 kk Mária énekét

Za^acs-Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét
7. Hitvallás
Lelkész:Magasztaljuk a Szentháromság egy igaz Istent!...
Gyermekek:KeXXen vagy hárman hangos felolvasással vezetik a gyülekezet hitvallás 

mondását. (V.ö. Ék lO.old.)
8. Igehirdetési ének stb.stb.
Jegyzet: -  A hitvallás után és az ének alatt gyermekek végigmennek a padsorok között 

és kiosztják az előre megírt igés-Iapokat (igés sziveket) esetleg mellékelve egy-egy szál virá
got is, minden jelenlévő édesanyának, nagymamának -  Ha még egy jól megválasztott anyák- 
napi verset is szeretnénk elmondatni, akkor ennek helye a főének után van, amikor a lelkész 
már a szószéken van, de még nem kezdte el a szószéki szolgálatot. A verset néhány szóval 
bevezetheti.

A gyermekek még a versmondás előtt helyre ülnek.

1988 december hó 10-én vol! húsz éve, hogy elhunyt Karl Barth, szá
zadunk legnagyobb hatású teológusa. Tudományos munkásságáról - 
legalábbis annak magyar vonatkozásában —  némi fogalmat nyújthat az 
1985-ben megjelent kétnyelvű „Magyar Barth —  Bibliográfia' 688 cím
szavával. A teljes 1984-ben megjelent jegyzéke műveinek, 966 címszót 
tartalmaz.

A nagy tudós azonban hatalmas szavú igehirdető is volt. 1911 -1921 
gyülekezeti lelkészként szolgált s azután is, professzori éveiben, gyak
ran és szívesen prédikált, legutóbbi éveiben csak —  a baseli fegyintézet 
istentiszteletein. Prédikációi több kötetben jelentek meg. Amikor most, 
elhunytának 20. évfordulója alkalmából, reá és életművére hálásan em
lékezünk, Istennek adva dicsőséget mindazért, amit tőle, általa az egye
temes keresztyénség kaphatott, úgy véljük ezt legméltóbban akkor 
tesszük, ha őt magát szóhoz juttatva, közzétesszük egyik igehirdetését.

Sim onfay Ferenc
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A nagy fe lo ld o zá s
(Filippi 4 ,4-6)

Igehirdetés a baseli egyetem  tanára
inak ós hallgatóinak karácsonyi isten- 
tiszteletén, 1957. d e ce m b e r 20 .

Imádság prédikáció előtt:
Urunk, Istenünk, Te megaláztad 

magad, hogy minket felemelj. Sze
génnyé lettél, hogy meggazdagits. El
jöttél hozzánk, hogy hozzád jöhessünk. Hozzánk hasonló emberré lettél, hogy részeltess örök 
életedben. S tetted mindezt ingyen kegyelemből. S tetted mindezt szeretett Fiadban, az Urunk 
és Üdvözítőnk Jézus Krisztusban.

Egybegyülekeztünk, hogy e titokzatos csodáért imádjunk, dicsérjünk, igédet hirdessük és 
hallgassuk. Tudjuk, magunktól mindez nem telik, ha csak Te fel nem szabadítasz arra, hogy 
szivünket és gondolatainkat hozzád emelhessük. Kérünk ezért: légy most közöttünk! Nyiss 
utat Szentlelked által hozzád, hogy megláthassuk a világosságot, amely eljött a világba s így 
egész életünkkel a te tanúbizonyságtevőid lehessünk, ámen.

Kedves diákok, kedves kartársak, kedves gyülekezet!
Egy kedves barátom irta Hollandiából a minap; áldott karácsonyi ünnepet kíván nekem, 

minél kevesebb ünnepélyességgel. Igazat adok neki — anélkül persze, hogy egy szóval is bi- 
rálgatnám az egyházi és világi, családi és nyilvános karácsonyi ünnepélyeket, amikre most ta
lán gondolhatnánk.

Problematikusságukat mindnyájan ismerjük. Annyi azonban bizonyos: Karácsony ünnep 
és nem ünnepély.

Ünnep! A szó eredeti értelme: szent nap, kivételes alkalom. De benne van a szabadság 
értelme is: szabad idő, amikor felhagyhatunk szorgoskodásunkkal, és tevékenykedésünkkel 
és megpihenhetünk. Ebben az értelemben lehet ünnep a karácsony. S persze mindjárt hoz
zá kell tennünk: Karácsony ünnepe nem múló mozzanat életünkben, hanem egész szivünket, 
magunkat, életünket akarja birtokba venni, velünk s bennünk akar maradni, szünet nélkül.

Ez az ünnep tehát ugyanazt akarja velünk, amit az imént Páltól hallottunk: Semmi felől 
ne aggódjatok! Barátaim, ez a nagy karácsonyi szabadságnak a meghirdetése, a maradandó 
és teljes karácsonyi ünnepnek. Semmi felől ne aggódjunk, nem kell, sőt inkább nem szabad 
aggodalmaskodnunk. Elfogadhatjuk ezt a feloldozást, élhetünk vele, ezt jelenti igazában Ka
rácsony ünnepe.

Aggódni azt jelenti: azt vélni, hogy magunk akarjuk felvenni és megoldani az élet nagy 
és komoly kérdéseit, mint valami Atlas a földgolyót, hogy végezzünk velük egyszer és min 
denkorra. Vegyük csak észre: az aggodalmaskodás rokon az ünnepélyességgel. Aki aggódik, 
ünnepélyessé válik, ahol az emberek ünnepélyesek, ott a háttérben gondok húzódnak meg.

Persze életünkben vannak terhek és kérdések. Oly szívesen lennénk mindnyájan boldo
gok, valószínűleg azért, mert valamiképpen mindnyájan boldogtalanok vagyunk. Ez az éle
tünk egyik kérdése! A másik: mi az én életfeladatom és mi a tiéd s hogyan oldjuk meg őket? 
Vagy: mit tart rólam környezetem, hogyan érvényesülök embertársaim között? Vagy: ho 
gyan tudok zöldágra vergődni másokkal, tudok-e rajtuk segíteni? Vagy mit is jelent egyálta
lában embernek lenni, van-e ennek értelme? Komoly kérdések ezek, s akiben még nem ve
tődtek fel, nézzen utána Sartre-nál, vagy Camus-nál, mennyire komolyak. S végük hogyan 
is áll a dolog az ember üdvösségével vagy kárhozatával?

Mindezekre a kérdésekre áll a most hallott felelet: Semmi felől ne aggódjatok! -  Ez a 
nagy feloldozás. Nem azt jelenti ez, hogy a kérdések nem lennének súlyosak és valódiak. Azt
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azonban jelenti, hogy tel vagyunx oiaozva e icerueseK. megoiaasanaK -  sajat erőnkből! -  
kényszere alól. Nem a mi dolgunk, hogy boldoguljunk s az sem, hogy életfeladatot állítsunk 
magunk elé, s még kevésbé, hogy ezt meg is oldjuk. S ne törd a fejői sikereid és kudarcaid 
miatt.

S azon se, hogy miként értesz szót felebarátaiddal, vagy mondod meg nekik a magadét 
Emberi léted végső kérdésein töprengeni sem a te dolgod, s örök üdvösséged végképp nin 
csen a te kezedben.

Semmi felől ne aggódjatok! Ez tehát azt jelenti: megpihenni és fellélegezni, nyugalmat 
találni, végképp felszabadulni!

Most talán megkérdezed: mi köze mindennek Karácsonyhoz? Karácsony ünnepéhez? 
Kedves Barátaim, nagyon sok köze van. Mert ha ennek az ünnepnek az az értelme, hogy 
gondjainkat sutba vethetjük, tehát igazán ünnepelhetünk, akkor éppen ez az az ünnep, ami 
re minket az ige felszabadit, de el is kötelez. Ha nem karácsony ünnepéről volna szó, akkor 
rosszul állna a szénánk. Akkor balgamód szemet hunynánk az élet komolysága és nehézsé 
gei előtt, könnyelműen, vagy fásult kételkedéssel. Isten óvjon bennünket az ilyen „ünneplés
től”, ami csak az aggodalmaskodásnak egy másik változata lenne! Azonban éppen ez alól is 
feloldozást nyertünk!

Igazán, tehát gondok nélkül azért ülhetünk igazán ünnepet, mert az Úr közel! Az Úr, aki
nek születését Bethlehem mezején angyalok hírlelték pásztoroknak:„...aki az Űr Krisztus a 
Dávid városában!” A mennynek és földnek Ura, az örök Isten aki nem átallotta, hogy egy le
gyen közülünk, hogy mi viszont az övé lehessünk. Az Űr, aki életében és halálában, ember
ként szerette a világot, s kiengesztelte magával. Az Úr, aki kérdéseinket és terheinket magá
ra vette, elvitte, hogy általa, vele és benne életünk lehessen. Dicsőség a magasságban Istenek 
és békesség a földön az emberek között, akikhez végtelen jóindulatában odafordult!

Ez az Úr van közel. Nem valamelyik vallásnak a vigasztalása van közel, mert ezek csak 
azt mutatják, hogy az ember nem vigasztalhatja meg saját magát S még csak nem is az egy 
ház, régi és új tanrendszerével, hagyományaival és szertartásaival van hozzánk kőzet Lété
nek értelme ugyanis nem önmagában van, hanem abban,hogy az elközelgő Úrról tanúskod- 
hatik. Az Úrról, aki élő, aki nem a múlté és az elmúlásé, hanem aki eljövendő, még pedig 
most s nem csak másokhoz, hanem éppen hozzád és hozzám: „íme az ajtó előtt állok és zör
getek”!

Hogy ez az Úr van közel, az ennek a nagy feloldozásnak a titka. Ahogy a tavaszi szélvi
har havat s jeget elolvaszt, vagy amint a lángok felemésztik a farakást, úgy vet véget ez min
den gondunknak s elsöpri azokat. Nem kell aggódnunk, mert van aki gondot visel reánk s 
felszabadít s ezért nincs helye többé az aggodalmaskodásnak.

Talán most azt kérdezitek: de hát akkor mi marad nekünk, ha még csak nem is aggod 
hatunk? Ebben a kérdésben egy büszke és dacos ellenkezés jelentkezik, mintha itt az ember 
legszentebb jogát vonnánk kétségbe. Fura fickók vagyunk mi. Gondjainkról panaszkodunk, 
sóhajtozunk, ha azonban ezek alól feloldoztatunk, ha meghalljuk a szózatot: Ne aggódjatok! 
akkor egyszerre nyilvánvalóvá válik, hogy gondjainkat (bennünk persze saját magunkat) 
nagyra tartjuk, szeretjük és dédelgetjük.

De hát vajon nincsen ennek az ellenkezésnek, a gondtalanság ellen, valamiféle jogosult
sága? Tegyük fel, hogy vállaljuk ezt az említett nagy feloldozást, -  mi lesz akkor? Hiszen 
még beárnyékolnak a kérdések és gondok, amiket pedig Urunk magára vett, bárha elolvad
tak is mint a tavalyi hó s hamuvá váltak mint az ellángolt farakás? Talán azt várják tőlünk, 
hogy tétlenül ölünkbe tegyük a kezünket? Lehetne így emberhez méltóan élni? Nem okoz
na-e ez a magatartás csak újabb gondokat?
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''^ fa n . erröl igazán nincs szó. M ivel az Űr közel van s igy lehulltak a gondterhek bilincsei 
felszabadultunk valami egészen más tevékenységre, mint az aggodalm askodás. Pál 

ezt így fogalmazza m eg: "„m inden esetben imádsággal és könyörgéssel hálaadás közben tár
nok fel kéréseiteket az Isten előtt". Ez az a karácsonyi cselekvés, amit mint az Űr által fel
szabadítottak és m egváltottak, a gondoktól feloldozottak, m egtehetünk és m eg is kell ten 
nünk. Itt tárul fel a "paradicsom ajtaja", amint egyik énekünk is m ondja. N em , mintha Isten
nek volna szüksége arra, hogy bajainkat neki elpanaszoljuk, - hanem mert m int gyerm ekei 
szólhatunk hozzá és elmondhatjuk mindazt neki ami a szívünkön van, a kicsiny és a nagy 
ügyeket, a fontosakat és a csekélységeket is, a bölcseket és a balgákat, minden dolgunkat elé
be tárhatjuk. Elmondhatjuk neki, mindazt ami terhel, hogy m ilyen furcsák sokszor a dolgok  
és az emberek, s a gyötrő önvádakat is, s  a minket érő szemrehányásokat is. Imádságban te
hetjük m indezt, tehát alázattal és könyörgéssel, gyerm eki bizalommal és hálaadással, vagyis 
hálával azért, hogy ez lehetséges és tudhatjuk: Urunk végeredm ényben már m indent rend
be hozott S  hálával azért, hogy így járulhatunk elébe, mert az ő  orcája itt fényeskedik kö
zöttünk s előzi az árnyakat, amik m ég körülöttünk lengenek, mint hajnak napsugár a ködfá- 
tyolt   Ez az a helyes cselekvés, amire gondjaink terhe alól m egszabadulva felszabadtitat- 
tunk.

Szóval csak imádkozzunk? Igen, imádkozzunk! Megpróbáltad már egyáltalán, hogy nem 
csak m egszokásból, hanem mert az Úr közel van s mert tehát mint testvére, az Atyának gyer
meke, kérve s könyörögve mindent Isten színe elé vigyél? Aki ezt már megpróbálta, az tud
ja, hogy az ilyen imádkozás csendes, de szüntelen és erélyes cselekvést is jelent A z, aki ezt 
megpróbálta, nem  tart attól, hogy ez az imádkozás kevés lenne, sőt inkább ennek m egfelelő
en cselekszik is az életében. Gondolataiban, beszédében és tetteiben imádságához Elő lépése
ket is tesz; kis, szerény, nem  látványos, ám bátor, sőt vidám lépéseket amikkel, szinte aka
ratlanul is, e sötét világban mások számára is fényjeleket adhat

Ünnepeljünk hát igy boldog karácsonyi ünnepet! Lehet s szabad ezt tennünk, hiszen m in
den okunk m egvan reá: A z Úr közel! Miért is ne lehetne boldog ünnepünk?

Fordította: dr.Groó Gyula

Pünkösd 2. napja
A P. C sel. 15 ,7  12

Gondolatok az alapigéhez
Az Apostolok Cselekedetei című könyv rendkívül precízen felépített és elmondott törté

netei kiszámíthatóan vezettek el az általunk apostoli konventnek nevezett eseményhez. A je- 
ruzsálemi apostoli gyűlés előtt nem kisebb feladat állt, mint egy igen válságos pillanatban fel 
ismerni és elfogadni Isten vezetését, s az engedelmességükkel megakadályozni, hogy az ép
pen csak megszületett egyházban ne következhessen be szakadás.

Mi már könnyen foglalhatunk állást, látjuk a jó megoldást ebben a kérdésben, de ez ak
kor a hit és engedelmesség nagy próbája volt. Bár igaz az is,hogy az események ilyen irány
ba fordulása várható volt. Már a könyv első soraiban így szól a feltámadt Úr az apostolok- 
hoz:„...tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeábán és Samáriában, sőt egészen a föld vég 
ső határáig.”
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A pünkösdi csoda áldott gyümölcse a jeruzsálemi gyülekezet. István vértanúsága után a 

szétszóródó keresztyének bizonyságtételei nyomán egész Júdeábán és Samáriában terjed az 
evangélium. Péter apostol látomása Joppéban, Simon tímár házában a pogányok közötti 
misszióhoz vezető út kezdete, amelynek első gyümölcsei Kornéliusz és háza népe megkeresz 
telkedése, hitre jutása. Barnabás és Pál első missziói útja, illetve annak eredményei pedig két 
ségtelenné tették; az Úr Jézus Krisztusról szóló örömhír elindult a föld végső határai felé.

Egy másik „missziói munka” is elindult Az Antiókhiában megszületett keresztyén gyü
lekezetbe, -  amelyhez nagy számú pogánykeresztyén is tartozott -  valószínűleg farizeusok 
ból lett keresztyének érkeztek. Ezek zavart okoztak azzal, hogy a mózesi törvények megtar
tását követelték. A  vitát, amely az egyház jövője szempontjából döntő volt, a legfölsö fórum, 
az apostolok tanácsa elé terjesztették, mely a kérdés súlyára való tekintettel egyedül volt hi
vatva dönteni.

A 7. vers csak utal arra, hogy nem volt könnyű a döntés, mindkét oldalnak erős tábora 
lehetett Igénk a vitát nem, csak a vitát eldöntő hozzászólást, Péter apostol beszédét közli csu
pán. Érvei csokorba szedve a következők: 1) Az Úr embereket hivott el a pogányok közötti 
szolgálatra, először éppen őt, az elsőt az apostolok között, akinek oroszlánrésze van a zsidó- 
keresztyének megtérésben is. Személye is bizonyítja, nem ,.féllegális”, mellékvágányon futó 
kalandról van szó, hanem az Úr akratáról! 2) A Szentlélek ajándéka, az újjászületés éppen úgy 
adatott a pogányok közül megtérőknek, mint a zsidóknak. S ha az Úr nem tett különbséget, 
mi jogon tehetnének ők? 3) A törvénynél nagyobb adatott Krisztusban, s mert nem találtak 
életet a zsidók sem, elhordozhatatlan terhével nem segítene a pogányokból lett hívőkön a 
törvény. Sőt, az Atya nagyobb ajándékát vetnék meg a régihez való ragaszkodásukkal. 4/ A 
kegyelem az a létalap, amin Krisztus gyermekei állnak, ez a reménysége zsidónak és pogány- 
nak, nincsen szükség semmi másra.

Néhány megjegyzés
Pünkösd 2  napján kell szolgálnunk. Míg az első ünnepen nagyobb hangsúlyt tehetünk az 

isteni oldalra, hogy a Szentlélek fölülről jövő ajándék, áldás, kegyelem, a második napon ta
lán inkább a gyakorlati következményeiről szólhatunk bátrabban. Hogyan hat, munkálkodik 
bennünk, értünk, sőt még általunk is. Igénk erre jó lehetőséget biztosít.

Kérdés az is, mit,milyen mélyen érintsünk a régi szituációból? Bizonyára nem lene ha
szontalan az akkori eseményekben is megláttatni a Szentlélek vezetését. De hogy a Lélek itt 
és most, közöttünk hogyan hat, ez talán fontosabb feladatunk. S hogy ennek érdekében 
mennyit említünk, s mennyit hagyunk el a régi történetből. Ezt mindenki maga döntse el.

Előre tudjuk, a templomban nem fogunk nagy gyülekezetét találni. A létszám nem lesz 
„ünnepi”. A leghűségesebbek kicsi tábora előtt kell szólnunk. S hogy ez se a mi buzgalmun
kat, se a gyülekezet örömét ne vegye el, szükséges arra a Szentlélekre mutatni, aki a szemek 
elől elrejtetten építi és vezeti Krisztus népét! Erre megint jó lehetőséget ad az igeszakasz.

A z igehirdetés vázlata
A Szentlélek vezet —  utat találunk
Az egyház, Jézus mennybemenetele után viszonylag hamar válaszúihoz, szakadással fe

nyegető válaszúihoz érkezett. Kötelezők-e a mózesi törvények a keresztyén ember számára, 
vagy pedig nem? Szükség van-e a körülmetélkedésre? A tekintélyes apostoli gyűlés kereste
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a válsszt. Érvek innen is, onnan is, vélemények pro és kontra elhangoztak. Végül Péter após- 
tol szólt, s belőle az a Lélek, aki eddig is tanította, vezette az ő életét, de az egész egyházat 
i^Utat, megoldást találtak általa. Azóta számtalan kérdés, válaszút, döntés elé került az egy- 
ház, saját gyülekezetünk, s kerülünk naponként mi magunk is. Társadalmunk most különö
sen is forrongó helyzetében kérdések sokaságára lenne jó feleletet lelni. Életünk kicsi és nagy 
kérdéseinek dzsungelében botorkálunk, mindaddig amíg rá nem hagyatkozunk a Pártfogó- 
ra, akiről Jézus Így tanított „...megtanít majd titeket mindenre,” Vargabetűk, kudarcok, tra
gédiák sora mutatja, milyen kevéssé vagyunk taníthatók! Milyen nehéz egyedül arra hagyat
koznunk, aki utat tud adni a lábunk alá. Hol lenne már az egyház, Isten népe, ha nem a Szent
lélek vezette volna? Emberi bölcsesség, akár a legkülönb is, megőrizhette volna-e 2000 éven 
keresztül?

A  Szentlélek nevel —  m egválto zhatunk
Péter apostol felszólalásáig nagy volt a vita, mindkét fél mondta a magáét. De miután Pé

ter a Lélek erejével szólt, nem volt vita többé. Isten döntött, s akik addig másképpen látták, 
most fejet hajtanak. Saját szívünkben sokszor vagyunk tanúi, vagy inkább szenvedői egy- 
egy vitának. Akaratunk, az énünk vitázik -  Isten Leikével szemben. De sokszor nem enge
dünk, nem akarjuk halálba adni magunkat, ragaszkodunk a magunk elképzeléséhez, útjaihoz. 
Pedig az igét jól ismerjük: csak az találhatja meg az életét, aki elveszíti azt, aki megtagadja 
magát! Aki fejet hajt a Szentlélek szava előtt, aki az Úr megértett akaratát tudja vállalni, az 
boldog tapasztalatok sorozatában éli meg, hogy valóban jó Pásztora van! Jó Pásztor, aki az 
övéi előtt jár, s akit követ, mert ismeri a hangját. Fölismerni Jézus hangját, megérteni ma aka
ratál, tudni, mi a terve velem, s vállalni azt -  magunkkal szemben is -  a Szentlélek mun
kája ez.

A  Szentlélek tart m eg —  ezért ü d vö zö lü nk
Azok a zsidókeresztyének, akik a mózesi törvények megtartását kívánták jót akartak. Jó 

szándék vezette őket: legyenek a pogányokból lett keresztyének is Isten gyermekei, az üd
vösség részesei. A törvény megtartása, a körülmetélkedés kell az üdvösséghez, ez a mi ré
szünk benne. Milyen jó Péter apostol szájából hallani: semmi részünk nincs, egyedül kegye
lemből, egyedül hit által. Nincs semmi, amit mi teszünk hozzá, ami a mi érdemünk, ami ben
nünket dicsérne. A hívő szív ha visszafelé néz, látja, mindent a Szentlélek cselekedett érte, 
hogy ma áll, az sem érdeme, kegyelem. A jövő pedig elképzelhetetlen a Szentlélek megtar
tó ereje nélkül. Nikodémusnak meg kellett értenie, hiába minden emberi erőlködés, tudás vagy 
érdem, aki a Lélektől nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát.

A  Szentlélek m u nk á lk o dik  —  m indenkinek nyitva az ajtó
Bölcs, kegyes, a törvényért rajongó farizeus, kapzsi vámszedő, római százados és olcsó 

utcanő, büszke zsidó és filozofáló görög, mind-mind össztartozóvá, Jézus népévé lehetett. 
Pünkösd csodája, hogy a sok helyről jöttek, a sokfélék gyülekezete egy nyelven beszélővé 
lett, egy Urat vallott, egy név előtt hajtott térdet. Ha valaki, akkor Isten lelke nem személy- 
válogató! Ott is munkálkodik, ahol nem remélnénk, akiben nem is hinnénk. Nyilván sok-sok 
tapasztalatunk van arról, hogy olyan emberekben kezd újat a Szentlélek, akikről álmodni sem 
mertük volna, akik talán évtizdedeken keresztül a gyülekezet felé sem néztek. S ha ezt látjuk, 
megint megszégyenülhetünk kishitűségünkben, nem hittük igazán, hogy Neki minden lehet
séges. Nem véletlenül buzdított kitartó könyörgésre Jézus, magunknak, a családunkban férj
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nek, feleségnek, gyereknek, szülőnek, testvérnek kell a megújulás, vagy a megtérés! A gyű- 
lekezetben még de sokan alszanak, az egyházunkban élő hitű tagokra várnak!

Akinek mindez nem lehetetlen, a megelevenítő Szentlélek, akit megad az Atya azoknak, 
akik kérik.

Sztojanovics András

T em etési igeh ird etés L ukács 10 ,41a  
é s  2  K orinthus 12,9a

Az Úr azonban így felelt neki: Márta, Márta, sok mindenért aggódol és nyugtalankodol, 
pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Elég neked az én kegyelmem, mert az én 
erőm erőtlenség által ér célhoz.

Amikor negyven esztendővel ezelőtt Koczor József Kőszegről Velembe költözött, evan
gélikusként jött egy tisztán katolikusokból álló faluba. Személyében a falu nemcsak egy szor
galmas bognárt, egy jó szakembert kapott, hanem egy keresztyén testvért is, aki történetesen 
evangélikus vallású. Élete és munkássága evangélikus hitünket demonstrálta ebben a faluban 
tisztelettel, szeretettel és szerényen! Koczor József evangélikusként jött ide és most evangé
likusként távozik el körünkből. A mi szolgálatunk, ez a temetési istentisztelet is bemutatko
zás. Még nem ismerjük eléggé jól egymást. Az ilyen alkalmak jók arra, hogy ebben a vont- 
kozásban is lépéseket tegyünk. Hisszük, hogy a közeledés az egymás tiszteletének, megbe
csülésének és szeretetének az útján valóstíható csak meg igazán! Szeretnénk evangéliumban 
gyökerező hitünket nem másokkal ellentétben és nem másoktól függetlenül, hanem mások
kal együtt vallani és gyakorolni. Az evangélikus templomok és szivek ajtói ebben az érte
lemben nyitva vannak. Nem idegenként, mégcsak nem is ismerősként, hanem testvérként 
vagyunk itt, akiket minden emberi gyarlóság ellenére összekapcsol az egy Istenbe vetett hit, 
az egy keresztség - bűneink bocsánatára és az egy reménység is, amellyel visszatérő Urun
kat várjuk! Testvérek jöttek tehát testvérekhez ezen a szép és csendes januárvégi napon.

Jézus szava szól most hozzánk. Amit mond, első hallásra nagyon meglepő. Nehezen tu
dunk vele egyetérteni! Jézus szava így hangzik: kevésre van szükség, valójában csak egyre! 
-  Sok házba bekopogtattam már ezen a vidéken. Szépek voltak ezek a házak, kívülről és be
lülről nézve is szemet gyönyörködtetöek. Nem kevés volt azoknak a száma sem, amelyek
ben különböző vallásos tárgyú képeket és szent feliratokat olvashattam. De ezzel a jézusi 
mondattal még sehol sem találkoztam: kevésre van szükség, valójában csak egyre! De ha 
nincs is kiírva sehol sem ez a jézusi mondat, olt van az íratlanul is mindenütt, ahol a Krisz
tust prédikálják, ahol az evangéliumot tisztán és igazán hirdetik és a szentségeket helyesen 
szolgáltatják ki. Ott van, mert ott a kegyelem. És ez az az egy, amelyre mindegyikünknek 
szüksége van. Kegyelem, amely bűnből és halálból megszabadít. Kegyelem, amely szélesre 
tárja a mennyország ajtaját. Kegyelem, amelyről az apostoli bizonyságtétel így tesz vallást: 
elég!

Koczor József több templomban is elkészítette az ún. szembemiséző oltárt. Ezek az oltá
rok egyszerűek. A keresztyén hitet jelképező égő gyertyán kívül nincs más rajta, csak a ke
reszt. A Krisztus keresztje! Így is igaz, amit Jézus mond: kevésre van szükség, valójában csak 
egyre! Ez a kereszt a kulcs! Ajtót nyit bűneink börtönéből és a mennyország ajtaját is nyit-
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ni tudj. Embervoltunkhoz tartozik, hogy sok mindenért aggódunk és nyugtalankodunk. 
Ezeket az aggódó és nyugtalankodó sziveket szeretné Jézus megcsendesíteni: Kevésre van 
szükség, valójában csak egyre. Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség ál
tal ér célhoz.

Koczor József nem jutott el minden vasárnap a templomba. Munkája és körülményei mi
att nem tudott annyiszor elmenni a gyülekezetbe, ahányszor szeretett volna. De a nagypén
teket és a húsvétot megtartotta és ilyenkor úrvacsorát is vett Kőszegen. Erre vontakozóan 
is igaz azonban Jézus szava: kevésre van szükség, valójában csak egyre. Nagypéntek és hús
vét. Ez elég! Hiszen ezeken a napokon lett nyilvánvalóvá mindannyiunk számára a bűnbo
csánat és az örök élet! Krisztus meghalt bűneinkért és feltámadt megigazulásunkra. Megtö
retett a teste-és kiontatott a vére és győzelmet vett — mindannyiunkért! —

Koczor József testvérünket nagyon sokan tisztelték és szerették. Minden bizonnyal sok- 
sok szép virág fogja elborítani a hamarosan domborodó sirhalmot Mi ezek mellé a virágok 
mellé egyetlen szál rózsát hoztunk, a „Krisztus virágot” a vérrel virágzót, a kegyelem szép 
rózsáját. Mert így is igaz, amit Jézus mondott: kévésre van szükség, valójában csak egyre. 
ÉS ez az egy szál rózsa mindennél és mindenkinél szebben beszél, mert bűnbocsánatot, éle
tet és üdvösséget hirdet S amikor a többi virágok már mind elhervadnak, ez a virág akkor 
kezd majd nyílni igazán. „Amily kicsiny e rózsa, oly édes illata, amerre fényét szórja, tűnik 
az éjszaka!”

(Koczor József 1911 január 29-én született Kőszegen. Tegnapelőtt lett volna 78 éves. Kő
szegről költözött Velembe családjával együtt 5 gyermeket vállalt és nevelt fel szerető és sze
retett feleségével. Nem voltak könnyűek azok az idők senki számára sem. Koczor József bog
nár, asztalos és ács volt egy személyben. Jó szakember. A környékbeli épületek és templo
mok, házak és hajlékok őrzik szorgalmas keze munkájának nyomait. Tudtuk, hogy a szíve 
évek óta beteges. 1989. január 25 én hirtelen kórházba kellett szállítani, ahol másnap reggel
re elhunyt Özvegye és gyermekei, vejei és menyei, unokák és dédunokák, testvérei és roko
nai, ismerősök és jóbarátok, a helyi tsz vezetősége és tagjai, Velem falu közössége és az evan
gélikus gyülekezet állják körül ravatalát. Megköszönjük mindazt, amit Isten nekünk ennek a 
lezárult földi életnek szeretetében adott. Családjában, falujában és gyülekezetében emlékeze
te legyen sokáig áldott) ,

Jézus szava vigasztal, útmutatást és reménységet ad nekünk minden ravatal mellett ke
vésre van szükség, valójában csak egyre! Elég nekünk az ő kegyelme. Elég a bűnbocsánat
ra, elég az életre és elég az üdvösségre is. Ámen.

(Elhangzott Koczor József temetésén 1989. január 31 -én Velemen. A temetésen az Apos
toli hitvallást és a Miatyánkot a katolikus fordítás szerint mondtuk el közösen.)

Weltler Sándor
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