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TANULMÁNYOK

D. Martti Voipio
A magyar egyházak 
a kommunizmus alatt (1945-1952)

„Bizalmasaként jelzett előadás, elhangzott az USA-ban, a Yale Teológiai Főiskolán, 1953 
májusában, a szociáletikai továbbképző szemináriumon. A szerző 1987 márciusában kompu
terrel újra leírta. 1988-ban ellenőrizte a hivatkozásokat a The Christian Century, az 1953-ban 
megjelent magyar újságok és néhány jóval későbbi könyv alapján, kijavította a sajtóhibákat, 
és további jegyzeteket írt hozzá.

Ha végiglapozzák a The Christian Century utolsó nyolc évfolyamát, (1945-1952) és a 
magyar vonatkozásokat keresik benne, szomorú történetet olvashatnak a magyar egyházi 
vezetők árulásáról, vagy -  enyhébben fogalmazva -  arról, hogy miként szerezték meg a 
kommunisták az abszolút ellenőrzést minden magyarországi egyház fölött: először a refor
mátus és a szabadegyházak, majd az evangélikus és végül a római katolikus egyház fölött. A 
kezdet kezdetén nem is mentek rosszul a dolgok. Ellenkezőleg: liberális forradalom volt és 
szabad választás, amelyen a nem kommunista Független Kisgazdapárt a szavazatok közel 
hatvan százalékát szerezte meg. Egy korábbi református lelkészt, T idy Zoltánt választották 
a Magyar Köztársaság első elnökévé. * Voltak hírek a lelki megújulásról is.**

Két év múlva azonban a kommunisták hatalomra tudtak kerülni,*** az egyház helyzete 
rosszabbodott, a református és az evangélikus egyház vezetői: Ravasz László és Kapi Béla 
püspök lemondott,**** a kormány elrendelte az egyházi iskolák államosítását, a vallásos iro
dalom és a rádiós istentiszteletek cenzúrázását Amikor az evangélikus egyház vezetője, Or- 
dass Lajos püspök visszautasította az ilyen követeléseket, a kommunisták „elégedetlen laiku
sokat és lekészeket használtak fel, hogy evangélikus csoportok engedély nélküli és illegális 
összejöveteleit hívják egybe”, akik titkos egyezséget kötöttek az állammal. Ordass nem értett 
jgyet ezekkel az „evangélikus Quisling-vezetőkkel”, ezért -  az amerikai evangélikus segé- 
yekkel kapcsolatos állítólagos visszaélések címén -  két évi börtönre ítélték. Később az evan
gélikus egyházi közgyűlés elmozdította Ordass püspököt, és egy „kommunista párttagot”, 
Dezséry Lászlót választotta meg utódjául. *****

Időközben a református egyház, amelyet a híres svájci teológus, Karl Barth tanácsolt,

* H i i | i i f  H »lds a F ree E le c t iea . Editorial (Magyarországon szabad választásokat tartottak -  ve
zércikk.) TAe CArÁfran C entury, 1945. november 21. 1277.0.
** Hermán, Stewart W.: I e s id e  th e l m  C a ita ls .  (A vasfüggönyön belül) The C Arjstjan C entury, 
1946. december 25. 1565-1567. o.
*** C a th a lic  P a ity  G aias la  H e eg a ry . Editorial (A katolikus párt nyert Magyarországon vezér
cikk) The CArrstütn C entury, 1947. szeptember 17. llOl.o.
**** Item s C e a c e i i i a c  W kicfc E d itar ia ls  U ig k t  B e V i i t t e a .  (Vezércikkbe kívánkozó hírek)
TAe CArjsfran C entury, 1946. május 19. 468.0.
***** H etes  f ie e i  A ll  Ö v e i.  (Jegyzetek mindenhonnan) TAe C Ar/rfian C entury\94$. július 21. 724.o.
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178 TANULMÁNYOK
egyezményt írt alá az állammal, valamivel később az evangélikus egyház, majd a szabad- 
egyházak és más kisebb felekezetek is. A római katolikus egyház már keményebb dió volt 

De amikor Mindszenty bíborost, aki többek között ellenezte a földreformot és az iskolák 
államosítását, börtönbe vetették, és árulás címén elítélték, a többi püspök aláirt egy egyez
ményt, és végül letette a hüségesküt a népköztársaság iránt

Ez azonban nem volt elég. A  magyar evangélikusok nem voltak hajlandóak teljesíteni 
azokat a feltételeket, amelyek fejében az amerikai evangélikusok segítettek volna, és vissza
utasították, hogy földalatti mozgalmat indítsanak a kormányzattal szemben. Egyetértettek a 
reformátusokkal együtt a stockholmi békefelhívással és a Párizsban tartott békekonferenciá
val* Az összes magyar egyház utolsó eretneksége az volt, hogy elítélték az Egyesült Álla
mokat az ENSZ-nél a biológiai fegyverek miatt. **

Nem csoda, hogy éppen a Christian Century nem bírta ezt lenyelni Már 1950. május 
17-én ezt irta: „A magyar evangélikusoknak ez az eljárása, hogy a kormányzat rendelkezé
se szerint elmozdították püspöküket, azt mutatja, hogy most már gyakorlatilag teljes a meg 
osztottság közöttük és a világ evangélikussága között A protestantizmusnak ezt az ágát m os
tantól fogva a kommunista állam kiszolgálójának kell tekinteni, az ortodoxiához hasonlóan 
Oroszországban és keleti csatlósainál” *** Karl Barth, aki megpróbálta megérteni a magyar- 
országi református egyházi vezetőket, és aki egyetértett velük 1948-ban abban, hogy „a kom
munista rendszerrel az egyház számára együttjáró veszély és ártalom elleni tiltakozás nem 
éppen az első és legsürgősebb tennivaló”, de hogy „az egyháztól most az várható, hogy vál
laljon a hit és a bűnbánat gyümölcseként, komoly evangélizációs kampányt a gazdátlan és 
megzavart magyar nép között”, 1951 szeptember 16-án levelet küldött Bereczky Albert re
formátus püspöknek, amelyben így in „Úy látom, Ön úton van afelé, hogy a kommunizmust 
a keresztyén üzenet részének, hitcikknek vallja... -  ez minden más hitcikk beárnyékolásával

• W arld C e a a c il  P ia la s ls  B isk sp ’s l a p i u i i a i i t  Editoriak (Az Egyházak Világtanácsa tilta
kozott a püspök bebörtönzése ellen — vezércikk) • TAe C Aristian C entury, 1948, november 10, 1195.0. 
• C k a ic k  U a ia s t  B a k ia d  Iram C a ita ia . (Egyházi nyugtalanság a vasfüggöny mögött -  vezércikk) 
TAe C Aristian C entury, 1948. szeptember 29. 996.0. B isk ap  O ld á s t  C a a v ic ta d ; R l t a i a i d  C k a ick  
S ig a s  A g z e e a e i t .  Editoriak (Elítélték Ordass püspököt, a református egyház egyezményt irt alá -  
vezércikk) TAe C Aristian C entury, 1948. október 27. • T ka P a lit ic s  a f P a rsa ca tia a . Editoriak (Az 
üldözés politikája -  vezércikk) TAe C Aristian C entury, 1949. március 16. 326-327. o. • Empie, Paul C.: 
Tka C ase a t B isk a p  O ld a ss . (Ordass püspök esete) TAe C Arifian C entury, 1949. május 11. 588- 
590.o. • B isk ap  Lafas O ld a ss  B e le s se d  f ia a i  P i is a a . EditoriaL (Ordass Lajos püspök kiszabadult 
a börtönből -  vezércikk) TAe C Aristian C entury, 1950. június 14. 725.0. • J e ia sa lea i I ss a e  T ersed  
B ack la  A sseaab ly . Editoriak (Jeruzsálem ügye visszakerült a közgyűléshez -  vezércikk) TAe C A risti 
an C entury, 1950. június 18. 781.0. • C k a ic k -S ta te  O is p a le  R eges ia  H a a g a iy . Editoriak (Éle
sedőben az egyház és az állam vitája Magyarországon) TAe C Aristian C entury -  vezércikk 1948. június 
30. 645.0. • Barth, KarkHaw I l y  l l i a d  C k aaged , 1938 1948 (Hogyan változott a felfogásom -  1938 
1948) TAe C Aristian C entury, 1949, március 16. 333,0.7) R a tia sp e c t. (Visszatekintés) TAe C Aristian Cen- 
tu ry  1949. december 28. 1535.0. • C a id ia a l M ia d s z a a ty 's  A z ia st . Editoriak (Mindszenty bíboros 
letartóztatása -  vezércikk) TAe C Aristian C entury, 1949. január 12. 39-41,0. • C a id ia a l's  T iia l  E ads 
la  C a a v ic lia a . Editoriak (Ítélettel zárult a bíboros tárgyalása -  vezércikk) TAe C Aristian C entury, 1949. 
február 16. 196.0. • U .N . la  P a s i aa  C k a ic k  T iia ls . Editoriak (Az ENSZ várható bírálata az egy 
házi perekről -  vezércikk) TAe C Aristian C entury, 1949. április 27. 516.0. • C k a ic k  PiaedaM  ia 
E a ia p e . Editoriak (Az egyház szabadsága Európában -  vezércikk) TAe C Aristian C entury, 1949. októ 
bér 5. 1159-1161. o. • V ő.: Mathe, Alexis: A ia  H a a g a iy 's  C k a ic k a s  P a isa c a ta d ?  (Üldözik e a 
magyar egyházakat?) TAe C Aristian C entury, 1949. március 23. 364-365.0. • L ay D é v a  C aad itises  
fa i  A id  ta H a a g a iia a  L a tk e ia a s . Editoriak (A magyar evangélikusoknak nyújtandó segítség telté 
lelei -  vezércikk) TAe C Aristian C entury, 1949. szeptember 7. 1027-1028.0 • H a a g a iia a  L atk eiaas  
R eb ak e W aild  F e d e ia t ia a . Editoriak (A magyar evangélikusok megdorgálták a Világszövetséget ~ 
vezércikk) TAe C Aristian C entury, 1950. márdus 29. 388-389. o.
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fenyeget...” Utána felidézi a harmincas évek erős magyar sovinizmusát; „A református Ma
gyarországnak mindig száz százalékig egyet kell értenie az éppen uralkodó hatalommal?” * ** *** **** 

Másfelől Emest Lefever, a Yale Szeminárium tanára, megemlítve, hogy „az egyház el
lenőrzésének módszerei ... teljesen megszüntették a vallásszabadságot a szó minden értel
mében” mégis sürgeti a nyugati keresztyénséget, hogy értsenek és ismerjenek meg minden 
hozzáférhető tényt a keleti csatlósállamokban meglévő egyházi életről, imádkozzanak, és 
ameddig csak lehetséges, tartsák nyitva a kommunikációs csatornákat *****

Ez beszámolóm célja. Bár a felvázolt kép helytálló, mégis egyoldalú. Csak a vereségek
ről számol be, a győzelmekről nem. Fiatal egyetemistaként 1936/37-ben egy tanévet töltöt
tem Magyarországon, megismertem nyelvét, történelmét és különösen az evangélikusok ki
sebbségi szórványegyházát Mostanáig tartani tudtam valamiképpen a kapcsolatot ottani ba
rátaimmal, kaptam leveleket, egyházi újságokat, és találkoztam néhányukkal az északi orszá
gokban tett látogatásuk során. A háború után finnek is ellátogattak Magyarországra, így 
többek között apám is 1948-ban, és egy magyar lelkész is tanulhatott Finnországban 1949- 
50-ben; abban a kollégiumban lakott, amelynek én voltam az igazgatója. Gyakorlatilag sze
mélyesen ismerem a Magyarországi Evangélikus Egyház minden vezetőjét, és hiszem, hogy 
van némi ismeretem a jellemükről De mielőtt elmondanám, hogy mit tudok a háború utáni 
helyzetről, röviden át kell tekintenem ezeknek az eseményeknek a történelmi hátterét 

A magyarok, akik eredetük és nyelvük alapján a finnugor népcsoporthoz tartoznak -  és 
nem a törökhöz, mint az Encyclopedia Americana állítja -  a IX. században, a népvándorlás 
utolsó hullámával érkeztek a Duna völgyébe. ******

Hamarosan felvették a keresztyénséget annak nyugati formájában. A  magyarok többé- 
kevésbé szabadon fenn tudták tartani királyságukat a második világháború utáni forradalomig, 
bár helyzetük a szomszédos török, germán és szláv birodalmak között sohasem volt köny- 
nyű. (Ha összehasonlítják Magyarország bemutatását az Encyclopedia Britannica-ban (Chi
cago) és az Encyclopedia Americana-ban, az utóbbinál észre kell venniük az objektivitás sú
lyos hiányát, amely talán némely cseh vagy osztrák szerző hatásának köszönhető.

Az 1920. évi trianoni békeszerződéssel a történelmi Magyarországot többfelé osztották, 
így nagy északi és keleti területeket adtak Csehszlovákiának és Romániának, amelyekhez je
lentős magyar kisebbség került + Magyarország sokat szenvedett az első világháborúban, 
még többet a rövid kommunista forradalom és a román megszállás alatt Ezért egészen 
könnyű volt Horthy eléggé reakciós kormányának az emberek figyelmét a földreform és más

* Root, Róbert: A l l  i e  (h e  N e m e  a f  P ia c a  (Minden a béke nevében) TAe C bm fjan C enfury, 1950. 
szeptember 1130-1131.0.
** W k a t C a a  B e  D e a e  t e  I f le e t  th e  ’B ig ’ L ie ?  Editoriak (Hogyan lehet a ’nagy’ hazugságot meg 
cáfolni? -  vezércikk) Tbe CJbmtmn C eitfu /y, 1952. április 9. 422-423.0.
*** C h e r e k  U e ie e .  Editoriak (Egyházi egység -  vezércikk) Tbe C b/js/Jan C e/tfury, 1952. április 23. 
4$6.o. • H a a g a r ia e  L e th e r e e s  D e y e s e  O ld a s s .  Editorial (A magyar evangélikusok elmozdították Or- 
dass püspököt -  vezércikk) The Christian Century, 1950. május 17. 604.O.
**** Barth, Kari 1949. 333.0. • B e r th  t e  B e r e c z k y .  (Barth Bereczkyhez) Tbe C b/jsf/an C enfu /y, 1952. 
július 30. 876-877.0.
*****  Lefever, Emest: E e l ig i e e s  L ib e r ty  l e  S ém ié t S a t e l l i t e s .  (Vallásszabadság a szovjet csatlósál 
lamokban) TJte C b/jsfÁ ui C enfury, 1950. december 6. 1450-1451. o. • Lefever, Ernest: T h e  C h e r e k  H es  
Fime C k e ic e s .  (Az egyháznak öt választási lehetősége van) The C b/jsfian C enfu /y, 1951. február 7. 169 -
171.o.
******  Ld Hanák Péter (szerk.) E g y  E z r e d é v  — I f a g y a r e r s z á g  r é v id  t i r t é a e t e .  Gondolat, Bu 
dapest 1986.
+ 15) Ld.: H e a g a r y .  F ar E z a a ip le . Editoriak (Például Magyarország -  vezércikk) TAe C bi/s/jon G ot- 
tv ry  1946. október 9. 1206-1207.O.
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fontos társadalmi újítások fontosságáról erős nacionalizmusra és különösen irredentizmusra 
terelnie. A háború alatt a zsidók sok olyan magyar középosztálybeli pozícióját elfoglalták, aki 
évekig volt szolgálatban, emiatt erős volt az antiszemitizmus is. Végül, a bolsevista forrada
lom után könnyű volt minden liberális vagy szocialista reformert kommunistának nevezni 
A  római katolikus egyház hátvédként szolgált a kormányzat politikájához, egyike volt a há
rom nagy földbirtokosnak a főnemesség és a zsidóság mellett A protestáns egyházak is na
gyon keveset tettek egy egészségesebb szociálpolitikáért

Mussolini és később Hitler voltak a politikai vezetők közül összesen, akik támogatták a 
magyarokat irredenta követeléseikben. Gróf Teleki Pál miniszterelnök háta mögött Horthy és 
a hadsereg vezetői egyezséget kötöttek Hitlerrel, így Magyarország belekerült a második vi
lágháborúba, és később vereséget szenvedett az oroszoktól. Az orosz megszállás első napjai 
borzasztóak voltak. A jelenlegi püspöktől, Dezséry Lászlótól hallottam első kézből Budapest 
elfoglalásáról. A  magyarok megváltoztatták a régi közmondást: „Több is veszett Mohácsnál!” 
így „Több is veszett Budánál!”

A mohácsi csata (1526) után Magyarország legnagyobb része elveszítette függetlensé
gét, és török uralom alá került Ugyanakkor az ország kapui megnyíltak a reformáció előtt, 
amely megelevenedést hozott A  XVI. század végén a lakosság több mint kilencven száza
léka tartozott protestáns gyülekezetekhez, noha az intézményes egyház még a római katoli
kus vo lt Talán ez volt az oka annak, hogy a legtöbb gyülekezet, evangélikus eredete ellené
re a református hitvallás felé fordult Az evangélikus gyülekezeteknek is át kellett venniük a 
zsinat-presbiteri felépítést A következő évszázad borzalmas ellenreformációt hozott, ame
lyet jól lehet a franciához hasonlítani, és amely ilyen-olyan formában mostanáig folytatódott 
Önök itt Amerikában jól ismerik a római katolikus egyház enyhébb módszereit

Az első világháború után Magyarország lakosságának körülbelül 65 százaléka római ka
tolikus, 22 százaléka református és 6 százaléka evangélikus volt, továbbá 5 százalék zsidó, a 
maradék unitárius, ortodox, görögkatolikus stb. * Ebben az időben az evangélikus egyház
nak a skandináv testvéregyházakkal, különösen a finn egyházzal való kapcsolatai erősödtek. 
Sok magyar lelkész ment ezekbe az országokba tanulni, viszonzásul több lelkész és teológiai 
hallgató tanult Magyarországon. Többek között Ordass Lajos püspök járt Svédországban, 
Turóczy Zoltán püspök Finnországban. **

Ezek a kapcsolatok nagy hatással voltak a magyar evangélikus egyházra. Sok lelkésze 
megismerkedett az északi országokban tevékenykedő ébredési mozgalmakkal. Podmaniczky 
Pál például a huszas évek végén lefordította a leghíresebb finn paraszt- és vallási vezető, Pa 
avo Ruotsalainen életrajzát Amikor 1936-ban Magyarországra mentem, már volt Magyar- 
országon néhány pietista csoport, amely az evangélizációért, a megelevenedésért munkálko 
d o tt A következő év tavaszán tartott finnugor lelkészkonferencia az ellenállás maradékát is 
elsöpörte az evangélikus egyházi vezetők között Az ébredés a háború alatt jött, és az orosz 
megszállás rémségei közepette megerősödött ***

* Fabiny Tibor A  s z e k i l a i i z á d á  t f t i t é a a h a i  f a l y i a i t á i a k  á lla  M ása i a  l ia g y a r a v s z ig i  E v aa -
g é lik a s  E gykáz é le té b e *  - előadás a helsinki egyetem teológiai karán 1987 november 5-én.
** Ld. Viljanen, Paavo: U a k av ia  j a t S a e a e a  c l t ia i i s s f t  (Magyarország és Finnország /kapcsolatainak/
kutatása) Heráttájá-Yhdistys, Vaasa, 1965. • Korén Emil- T e s t  T a ra ia k  á sz a k a a  -  a finn-magyar egyhá
zi kapcsolatok története. A Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya, Budapest, 1986. • Korén Emil
-  Voipio. Mártii: S a k a k a a s a ja a  a s k a a y k ta y s  (A rokon népek hitbeli közössége. -  Az előző mii finn
kiadása) Heráttájá-Yhdistys, Jyváskylá, 1988.
*** Ld. pL az É li V íz , az evangelizációs mozgalom 1945-1950 között kéthavonként megjelent lapjának
cikkeit.
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A háború alatt majdnem rendszeresen megkaptuk a magyar egyházi lapokat, és így so 

ron követhettük az eseményeket Az utolsó hírek között volt az evangélikus püspökök nyi
latkozata, amelyben arra bátorították a lelkészeket és az egyháztagokat hogy az orosz m eg
szállás veszélye ellenére maradjanak a helyükön, és ők is ígéretet tettek ugyanerre. *

Amikor Finnország 1944 szeptemberében kilépett a háborúból, megszakadtak kapcsola
taink barátainkkal, de körülbelül egy évvel később folytatódtak. Az első hírek jók voltak. 
Négy-nyolc napos evangélizációs konferenciák százait tartották évente egy félmilliósnál ki
sebb egyházban. Az infláció ellenére 3-4 üdülőt létesítettek, ezek állandóan használatban vol
tak. Nagy volt a vallásos irodalom iránti igény is. Az ébredési mozgalmaknak saját lapjuk 
volt, és sok fő-, vagy mellékállású alkalmazottjuk. Az első népfőiskola, amelyet Nagytarcsán 
alapítottak a skandináv népfőiskolák mintájára, folytatta munkáját, és sok további is alakult, 
nemcsak az evangélikus egyházban, de mindenhol.

Majd kezdődtek a bajok. Még a liberális rendszer idején börtönbe vetették Turóczy püs
pököt, akit reakciós szándékok vádjával tíz évre ítéltek. ** Ez az ítélet azonban mégsem emel
kedett jogerőre. A püspököt először feltételesen szabadon bocsátották, végül érvénytelenítet
ték az ítéletet, valószínűleg azért, mert egy zárt tárgyaláson kifejezte azt a véleményét, hogy 
az egyház ne avatkozzon a politikába. Amennyire tudom, a más rendszerek alatt is ugyan
ez volt a véleménye. Ügy érezte, hogy az egyházi személyeknek hűséges állampolgároknak 
kell lenniük, ameddig lehetséges. Ne feledjük, hogy a kommunisták ebben az időben csak 
egy és egészen gyenge párt voltak a többi között, bár nagy befolyásuk volt a titkosrendőr
ségre, továbbá hatalmas szövetségesük a megszálló orosz hadsereg, amely azonban tartóz
kodott az erőszaktól.

Békésebb idők következtek. Turóczy püspök, aki nagyszerű igehirdető volt, a feltételes 
szabadság idején is folytatta az evangélizációt Megbízható forrásokból tudom, hogy kész lett 
volna lemondani, ha az Ítélet jogerőre emelkedik. Ez a körülmény talán megmagyarázza ál
láspontját Ordass püspök későbbi ügyével kapcsolatban.

A külföldi kapcsolatok folytatódtak. Két fiatal lelkész kalandos utazást tett a háború utá
ni Németországon át Svédországba, tanulmányút céljából. 1947-ben sokan mások, többek 
között Ordass Lajos, az új budapesti püspök *** és későbbi utódja, Dezséry László vett részt 
ökumenikus konferenciákon, és látogatott meg sok országot Alkalmam volt találkozni az 
evangélizációs mozgalom vezetőjével, Csepregi Bélával, továbbá Dezséryvel és másokkal 
Finnországban. A gazdasági helyzet ekkorra már elég jó volt Magyarországon, de a politikai 
égbolton felhők gyülekeztek.

A kommunisták már nagyobb hatalmat kaptak, és veszélybe került a vallásszabadság. Az 
evangélikusoknak nem volt kifogásuk a földreform ellen, de féltek a vallásos rádióadások cen
zúrázásának és az egyházi iskolák államosításának követelésétől. Emlékszem Dezséry szavai
ra, amikor ezt mondta: „Azt elviselném, ha a gazdasági helyzet rosszabb lenne, de nehéz, ha

* A le lk észek  h e ly ik é n  a n a d i i k .  D.Raffay Sándor bányakeriileti püspök a következő felhívást 
intézte az egyházkerület lelkészeihez. £ vangeiiÁus É tet, 1944, október 21. X1I/42 • T a ié c z y  Z a llá a  ti- 
s z a k e i i le t i  p is p ik  k ö r lev e léb en  íg y  s z i l  az e g y h á z i a lkalm azottakh oz. £ vmgtiJMi/t £M  
1944. október 21. XII142 * Turóczy Zoltán: H ely tá lla l a v é g e i  l e k e l l s f g ig .  M vartgsró, 1944. októ 
bet 22. 188o • k lia d e a k i a la g h lsé g a sc b b a a  á lljon  l ih e ly é a  és v é g e z z e  d o lg á t . B ea d ja  
R a fta y  p i s p ik  /Jarm gsjv. 1944 október 29. 195.0.
** Ld T a ié c z y  Z eltá a  p i s p ik  a vád lottak  p ad jáa . A  n y ír e g y h á z i N ép b irésá g  t íz é v i  
f e g y h á z b t n te té s ie  é s  á llá sv e sz té sr e  Í té lte . M a/íngssil, 1945 július 29., idézi: Ordass Lajos: Ö né 
Je/rá frí Írását. Bern -  München, 1985, 160,o.
*** Ld. Ordass Lajos: Lm. 202.-204.O.
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nem lehet szabadon gondolkodni és beszélni” Egészen biztosak voltak benne, bár én csak 
később jöttem rá, hogy Magyarország teljesen szovjetizálódik. A baj a helyes út megválasz
tásának kérdésében volt: nyílt passzív ellenállás, alávetettség kevésbé fontos, ellenállás lénye
ges dolgokban: vagy együtt menetelés, azért, hogy mentsék a menthetőt

Ordass püspök az első, a hősi alternatívát választotta. Nagyon magasra értékelte és érté
keli ma is a püspöki tisztet A skandináv High Church (magas egyház) eszméjét karolta fel, 
és hosszú skandináviai és amerikai útja során meggyőződött a szilárd álláspont fontosságáról 
minden kommunista nyomással szemben. A Lelkipásztorban közölt interjújában Berggrav 
püspök szavait idézte: „Ha az egyház lelki szabadságáért kell harcolnod, légy óvatos, és ne 
keverj bele politikai szem pontot” * Ordass úgy érzete, hogy az egyháznak ki kell tartania Is 
ten igéje mellett az állammal való nézeteltérés esetén. Ugyanebben az interjúban hangsúlyo
zottan említette Fry amerikai egyházi elnöknek a magyar evangélikus egyházi iskolák iránti 
csodálatát

Finnországban Ordassnak alkalma volt megvitatni a vallásos rádióadások cenzúrázásának 
kérdését A finnek elutasították ezt a követelést, Ordass ugyanezet tette Magyarországon, 
csak éppen az eredmény nem volt ugyanaz.

1948 januárjában a Lelkipásztorban Veöreös Imre szerkesztő a Low Church (alacsony 
egyház) álláspontját képviselte. Az evangélikus egyház prédikálja a régi bűnökből való meg
térést, különösen is a nemzet társadalmi bűneiből, ugyanúgy, mint Isten igéjét a történelmi 
materializmus propagandája, az osztálygyűlölet és a hatalmi visszaélések közepette. Az első 
feladat azonban: Jézus Krisztust, mint személyes Megváltót prédikálni Még mindig van idő 
a megtérésre, még tartanak a kegyelem napjai; az egyház munkálkodhat A keresztyéneket 
még nem üldözik. Az egyháznak bíznia kell a történelem Urában.**

E Low Church-csoport elképzelései a keresztyénség és a kommunizmus viszonyáról 
nem voltak rosszak. A nyáron Veöreösnek alkalma volt, hogy egy másik cikkben is nyilat
kozzon: az ideológia tekintetében a marxizmusban és a keresztyénségben nincsen semmi kö
zös, noha a kommunista taktika megengedheti a politikai együttműködés bizonyos formáját 
A kommunista hitvallás szerint a vallásos szükségleteknek csak társadalmi okai vannak; mi
helyt a társadalmi kérdéseket megoldják, a vallásnak ki kell halnia. Veöreös a vallásos szük
ségletek eredetét a kinyilatkoztatásban látja, éppúgy, mint a bűnben, a szenvedésben és a ha
lálban. A keresztyén reménység az Isten országának reménysége. Ez nem politikai, hanem 
vallási reménység. ***

A harmadik csoport, amelyet talán Broad Church-nek (széles egyház) lehet nevezni, az 
együtthaladóké (Mitfahrer). Dezséry 1948 októberében „Nyílt levelet” írt az evangélikus egy
ház ügyében. Ebben úgy nyilatkozott, hogy az egyház nem kerülheti el politikai felelősségét. 
Felelős volt a múlt társadalmi bűneiért, és jobban kell tudnia, mit tegyen a jövőben. Az egy
ház vezetését új emberekre kell bízni és az egyház kormányzását az aktuális szükségletek sze
rint korszerűsíteni. Nincs szükség a kommunista kormányzattal szemben ellenállásra, mert 
az végrehajtja a társadalmi reformokat, és megengedi Isten igéjének szabad hirdetését A 
Magyarországi Evangélikus Egyház történelmi küldetést kapott mutassa meg az egész vi

* V(eöreös Imre) B esz é lg e té s  O ld a ss  p is p ik k e L  L e li pászto r, 1947. 318-323.0. • V(eöreös Imre)
Lm. 320.O.
** Veöreös Imre: E g y k á z a a k  1948. Le&jpászfar, 1948. 14-18.0.
*** Veöreös Imre: A  mai m arzizm as és a k eresz t?  éaség . Leüipásztar, 1948. 307-310.O.
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lágnak a szocialista állam és a keresztyénség közötti baráti együttműködés útját *

Nem tudom, hogy Dezséry és barátai valóban hisznek-e ebben a misszióban. Arra azon
ban rájöttek, hogy évekig, talán évtizedekig nincs remény nyugati katonai és politikai segít
ségre. Az egyháznak meg kell találnia a nehézségek között a modus vivendit, vagy pedig a 
föld alá kell vonulnia. Amikor az olyan nagy lelki vezetők, mint Turóczy és Csepregi, azt 
érezték, hogy az egyház még nem képes a mártiriumra, Dezséry levonta a végső következ
tetést A múltról való diagnózisa majdnem helytálló, a prognózisa reménytelennek tűnik. Ami - 
kor 1947-ben találkoztunk, többször is említette, hogy gondjai vannak, amelyekről senkinek 
sem tud beszélni Örülök, hogy nem bízta rám m agát Mit válaszolhattam volna neki?

Úgy látom, hogy amennyire lehetséges, a kommunisták mindig a törvényes formákat 
akarják követni. Megpróbálták megszerezni Ordass püspök hozzájárulását az egyházi iskolák 
államosításához, de amikor ez nem sikerült mesterséges akciót indítottak ellene, és két évi 
börtönre ítélték. **

Bár az ítélet formailag törvényes vo lt Ordass nem mondott le hivataláról Az egyház di
lemmában vo lt amelyet csak a püspöki hivatalból történő elmozdítással lehetett feloldani Ez 
nem volt könnyű döntés, de végül a Low Church csoport engedett -  külföldön az együttu- 
tas nevet kapta ezért *** ****

Ugyanakkor néhány más konzervatív vezetőnek le kellett mondania, köztük báró Rad- 
vánszky Albert országos felügyelőnek és Deák János ószövetségi professzornak. Legalább 
két vidéki esperest Zászkaliczky Pált és Dedinszky Gyulát hosszabb időre felfüggesztették ál
lásából A legidősebb püspök, Kapi Béla azonban, amennyire tudom, önként visszavonult 
Turóczy Zoltánt akit időközben visszahelyeztek a tiszai kerület püspöki tisztébe, Kapi utód
jává a Dunántúlra választották meg. Szabó József dunántúli esperest a legkisebb egyházkerü
let püspökévé választották, a beteg Kuthy Dezső helyére. ***** Az egész egyháztagság na
gyon bízott Turóczyban és Szabóban, amit aligha lehet elmondani a másik kettőről: Vető La
josról, akit a tiszai kerületbe, és Dezséry Lászlóról, akit Ordass utódjául azonban majdnem 
egyhangúlag választottak meg.

Időközben a magyarok tettek is valamit, amivel felkészülhettek az elkövetkezendő meg
próbáltatásokra. 1948-ban a Lelkipásztor cikkeket közölt Luthernek az állam és az egyház vi
szonyával kapcsolatos felfogásáról, továbbá a német hitvalló egyház és a norvég egyház ná
cizmus alatti tapasztalatairól. Folytatódott az evangélizációs munka, és ennek problémáit is 
megvitatták. Kiadták idős dr.Prőhle Károly új dogmatika-könyvét Az elbocsátott esperesek 
elmélyülten láttak neki a bibliafordításnak. Készülődtek az egyházi törvények reformjára, és 
ápolták a kapcsolatokat a sok nehézség ellenére is.

A nyomás folytatódott. 1948. december 8-án az evangélikus egyháznak el kellett fogad
nia az egyház és az állam viszonyát szabályozó egyezményt Ebben az egyezményben az ál
lam biztosította a vallásszabadságot, például az istentiszteletek szabadságát, nemcsak a temp 
lomokban, hanem sok más nyilvános helyen is, a kötelező vallásoktatás szabadságát az isko
lákban, és az otthoni misszió szabadságát Az egyháznak nyújtott államsegély fokozatosan 
csökken, és 1968-ban megszűnik. Az evangélikus egyház átadta iskoláit az államnak, két kö

* Dezséry László: N y ílt  le v é l  az e v a a g é lik a s  e g y h iz  ig y é b e a .  Szerző kiadása Budapest, 1948.
** Ld. Ordass Lajos: ö n é le tr a jz i fiásak . Bern — München, 1985. 350.0.
*** Ld. Ordass Lajos: im. 373-374.0.
**** Eredeti előadásomban összetévesztettem Szabó és Vető egyházkerületét -  a hibát most kijavítot
tam. (M.V.)
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zépiskola, a kántorképző és a teológiai akadémia kivételével * A két jelentős középiskolát 
1952 nyarán adták á t

A  kormányzat csak részben teljesítette és tarotta be ígéreteit így a vasárnapi iskoláknak, 
a felnőtt ifjúság csoportjainak és a diakonissza-intézeteknek nevet kellett változtatniuk, hogy 
működésüket folytathassák. Legalább 2-3 egyházi lap is megszűnt, de ebben gazdasági okok 
is közrejátszhattak. Másrészt az elmúlt évben növekedett az államsegély, mert különösen a 
római katolikus egyháznak nehézségei voltak a földreform, és nyilvánvalóan a kolostorok 
megszüntetése után. Azoknak az evangélikus diakonisszáknak, akik közreműködtek az evan 
gélizációban, abba kellett hagyniuk szolgálatukat Egyik barátom ezek után azt tette, amit 
Luther: feleségül vett egy volt diakonisszát

Amenyire tudom, még létezik az istentisztelet és a hitoktatás szabadsága. Az árvaházak 
és más belmissziói intézmények folytatják munkájukat Van iszákosmentő misszió is, ami töb- 
bé-kevésbé új a magyar egyházi életben. Az új bibliakiadás próbaforditásait minden gyüle
kezetben szétosztják, felmérik a fogadtatást és a bírálatokat Folytatódik még az evangélizá 
ció is.

1952 februárjában azonban új korszak kezdődött Úgy képzelték, hogy a zsinat egyhan
gúlag fog néhány új egyházi törvényt elfogadni a valóban túlzottan kiterjedt és régimódi egy
házkormányzás ésszerűsítéséről és egyszerűsítéséről. A  dolog azonban nem ment túl simán. 
Nem tudom, hogy mi történt valójában. Mindenesetre Reök Iván országos felügyelő, továb
bá Turóczy és Szabó püspök lem ondott ** Amikor augusztusban Lundban találkoztam De- 
zséryvel és Vetővel, elmondták, hogy dr.Reök az utolsó pillanatban nyilvánosan ellenezte az 
új javaslatokat, amelyek kiterjedt tisztogatáshoz vezettek. A  sajtóban azonban ugyanazok a 
jellemző vádaskodások jelentek meg dr.Reök ellen, mint Ordass püspök esetében. Dezséry 
szerint Szabó szeptemberben egy vidéki városi gyülekezetben lett lelkész, Turóczynak pedig 
választási lehetőséget ajánlottak fel egy gyülekezet és a nyugdíjazás között ***

A legrosszabbnak azt tartom, hogy a lelkészeknek, vagy legalábbis az egyházi újságnak 
támogatnia kell a kommunista kormányzat poütikáját Ebben a lapban nincs kritikus hang az 
egyházat érő nyomás többé-kevésbé súlyos formáival szemben. Ellenkezőleg: a kommunis
ta béke-támadást (!) minden eszközzel támogatják. Könnyű megérteni, hogy a nyugati or
szágokban előforduló minden negatív jelenséget a politikai, a társadalmi és a vallási élet terü
letén megelégedéssel nyugtáznak. De ez nem ugyanaz, mint amit mi csinálunk a vasfüggöny
nek ezen az oldalán a kommunista országok viszonyában? „Aki büntelen közületek, az dob
jon rá először követ” (Jn 8,7)

Könnyű Ordass álláspontját elfogadni. Mégis adódik egy kérdés: A  passzív ellenállás eme 
vallásos elveken nyugvó formájának vajon nincs politikai tartalma? Berggrav magatartása 
nak is jelentős poütikai befolyása volt, ami megbecsülést szerzett neki mindazok részéről, akik

• Szabó József: L i t h i i  t a i i t i s i  az eg y h á z  és i l la a i v i s z a iy á ié l ,  té te le k b e * . Az egyetemes 
presbitérium egyházpolitikai kérdésekben tanácskozó legutóbbi ülésén elhangzott előadás. L e ttfp á stfa /, 1948. 
189-191.0. • Niesel, Wilhelm -  Pusztai László: A  h itv a llé  e g y h á z  t t ja .  Le/ijpósz/or, 1948. 286-296.0.
* M agyar Á7vrJŐJjy, 1948. XII. 16. 276. szám. LsM jpasjrfar, 1948. november és 1949. január. • Ld. Or
dass Lajos: önéletrajzi írások. Bern-München, 1985. 388-391.0.
** M aré H aagaria*  L a th era a  L ead ers R é sig * . Editorial, (Több magyar envagélikus vezető le 
mondott -  vezércikk) T /ie C A r/sfiaji C entu/y* 1952. 301.o.
*** V(oipioXM(artti): P iisp a  L isz té  D a z s i iy a  e iik a ish a a s ta tte la  K atia iaalle (Dezséry László piis 
pük exkluzív interjúja a Kotimaa-nak) 1952. augusztus. Az újság nem közölte az interjút, én azonban a 
másolatot megőriztem. (M.V.) • Hungárián Church Editors Face difficult Decísion. Editorial (A magyar 
egyházi lapok szerkesztőségeinek nehéz döntése) The Christian Century, 1951. február 21. 228.0.
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a nácizmus ellen harcoltak. A  nácizmust öt év alatt legyőzték, de mikor győzik majd le a 
kommunizmust? Mi történt volna, ha minden magyar evangélikus egyházi vezető Ordass 
példáját követi?

A középső csoport képes volt lassú visszavonulást biztosítani, de végül legyőzték. Tag
jai elvesztették jó hírnevüket, de talán megtartották jó lelkiismeretüket: magatartásukkal több 
időt szereztek az egyháznak arra, hogy vallásos tevékenységre képezzen ki laikusokat, 
amennyiben a lelkészeket megfosztják a további munka lehetőségétől. De nem adtak-e fel 
engedékenységükkel valami lényegeset? Mi van az egyházi iskolákkal? Vagy más intézmé
nyekkel? Vagy a cenzúrával? Úgy látom, hogy a kormányzat bírálatának joga fontos, de hány 
keresztyén él más országokban e jog nélkül?!

Könnyű Dezséry magatartását elutasítani. Könnyű a hatalomvágyat indítékai között lát
ni. De talán más okok is vannak. Talán hisz küldetésében. Talán úgy érzi, az ő kötelessége, 
hogy egyháza vallásos és lelki életét megvédje a kommunista kormányzat megkülönbözte
tésével szemben. Végül pedig: vajon a kommunista kormányzat keresztyénietlenebb, mint 
az, amelyről Pál apostol beszél? „Minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert 
nincs hatalom mástól, mint Istentől, ami hatalom pedig van, az az Istentől rendeltetett Aki 
tehát ellene szegül a hatalomnak, az az Isten rendelésének áll ellen: akik pedig ellenállnak, azok 
ítéletetet vonnak magukra.” (R m l3,l-2) Nem tudom. De eljöhet az a nap, amikor ez a kér
dés számomra és minden európai ember számára nem lesz többé elméleti.

Amikor Finnország a század kezdetén nemzeti létéért harcolt három ellenzéki csoport 
létezett: aktív ellenálló, passzív ellenálló és egy engedékenyebb csoport Ma már tudjuk, hogy 
mind a háromnak megvolt a maga történelmi küldetése: egy bizonyos fokú engedékenység 
megmentette autonóm kormányzatunkat a passzív ellenállás rámutatott az elnyomás tör
vénytelenségére, és előkészítette a közvéleményt az aktív ellenállásra. Végül is harcolnunk 
kellett függetlenségünkért -  Nem tudom, hogy ezeknek a tapasztalatoknak van-e közös vo
násuk a kommunista országokban élő egyházakéval Szeretném tudni Ez is az egyik oka an
nak, hogy beszámolómat elkészítettem.

Elhangzott 1953, május 1-jén.

Fordította: Szentpétery Péter

A magyar egyházak a kommunizmus alatt
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Evangélikus gyülekezet 
minden latin-amerikai országban 2. rész

Brazília
Az evangélikus egyházi vezetők, de különösen azok, akik Németországból látogattak Dél- 

Amerikába, Braziliába is eljutottak. Hasonlóképpen a braziliai zsinati elöljárók is kaptak meg
hívást európai és észak-amerikai látogató-kőrútra.

Az 50-es évtized egyik legkiemelkedőbb eseménye, amelyre a brazíliai evangélikusok 
még jól emlékeznek, az 1954 július 20 és 23 között Petrópolisban megtartott Második Latin- 
Amerikai Konferencia volt Majd csaknem Dél-Amerika összes evangélikus egyházából, il
letve gyülekezetéből voltak jelen képviselők. *

Brazíliában a teológiai akadémiát dr.Dohms zsinati elnök alapította 1946-ban Sao Lao- 
poldo-ban. Ennek az intézménynek a megsegítésére a II. világháborút követöleg először az 
észak-amerikai NET nyújtott anyagi támogatást, majd 1952-től kezdve az EVSZ-LAB tett 
meg mindent annak érdekébenjiogy enyhítsen a rettenetes lelkészhiányon. Egyrészt Német
országból verbuváltak lelkészeket, akiknek Braziliába való beutazását anyagilag lehetővé tet
te, másrészt pedig abban is, hogy a lehető legnagyobb számú fiatal lekészgárda készülhessen 
fel a szolgálatra a teológiai akadémián. E célból új épület felhúzását is megvalósították a meg
nőtt számú teológiai tanulók részére.

Szintén Brazília déli részén találjuk Porto Alegre várost, ahol a legtöbb német ajkú evan 
gélikus telepedett le. A közép- és felsőfokú tanításon való részvételre ebbe a városba küld
ték az ifjakat szüleik az ország belsejéből. Szükség mutatkozott egy képzett lelkészre, aki min
den idejét a diákság lelki szolgálatával töltheti. A szükség pótlást nyert, amikor Karl-Emst 
Neisel a németországi Hemerből 1955 szeptemberben elindult, hogy átvegye a Porto Aleg- 
re-i ifjúsági lekészi szolgálatot.**

Különböző külföldi egyházi szervek álltak a brazíliai Lutheránus Hitvallású Evangélikus 
Egyház (Igreja Evangélica de Confissao Luterana no Brasil) segítségére. Például az észak - 
amerikai Richard Wangen misszionárius lelkész 1957 szeptemberétől Curitiba városban tel
jes idejét az evangélikus ifjúság és az egyetemi hallgatók lelkiszolgálatára szentelte, később 
pedig a Sao Leopoldo-i teológiai akadémián vállalt tanári állást, amelyet mind e mai napig 
nagy szaktudással és szeretettel tölt be. ***

AZ EVSZ és az észak-amerikai NET adományaiból külcsön-alap létesült, melyet a szám
ban, hitben és szolgálatban növekvő gyülekezetek vehettek igénybe építkezéseikhez.

1957 októberében Gémes István Säo Pauloba érkezett a magyar envagélikus gyülekezet 
szolgálatára. Egy évvel korábban hagyta el Magyarországot 1958 feburárban Leo Leiv észt 
lelkész szintén Säo Pauloban telepedett le, hogy a honfitársai körében kezdjen szolgálatot. 
Ugyanebben az évben a lettek is saját lelkészhez jutottak és egy év leforgása alatt templo
mot építettek Säo Pauloban az EVSZ-LAB támogatásával.

* Hermán. Report fór October 1. 1952 -  December 31. 1954. l.old.
** Hermán, Report to Executive Commmitteee, Madras, 1956, 7.old.
*** Annual Report 1957-1958. LWF-LA, 3.old.

LELKIPÁSZTOR



187
A Säo Leopoldo-i teológiai akadémia támogatására indult meg a brazíliai evangélikus fér

fiak szervezkedése a „Legao de Constructores” keretén belül; ez a világi összefogás állandó
an növekvő tendenciát m utatott

A Sáo Leopoldo-i és a José. C  Paz-i teológiai akadémiák tanárai között renszeres talál - 
kozókra került sor. Később a Missouri Zsinat Porto Alegreben alapított teológiai akadémia 
tanári karát is bevonták a találkozókba, ami igen jó példa. Hasonló kapcsolatok épültek az ar
gentínai Jósé León Suarezben működő, de a Missouri Zsinathoz tartozó „Concordia” teoló
giai szeminárium tanári kara és a José C .Paz-i akadémiáé között Néhány évvel később kiala
kult az argentínai és brazíliai teológiák között a cserediák-rendszerű ösztöndíj lehetőség, éven
te két-két tanuló számára. A  tanárok és tanulók közötti rendszeres találkozók egyik gyümölcse 
a spanyol és a protugál nyelven megjelent tanulmányok és könyvek kölcsönös ismertetése 
és felhasználása le tt *

Ha most összegezni kívánnánk a Braziliában végbemenő egyházi munkát a következő 
kezdeményezésekre, vagy eredményekre bukkannánk:

a) tanári karok közötti talákozók;
b) nemzetközi egyházi kapcsolatok ápolása;
c) kölcsönalap józan kezelése;
d) sajátos ökumenikus kapcsolatok megteremtése;
e) egyetemi diákok lelki szolgálata;
f) evangélikus irodalmi termékek készítése portugál nyelven
g) részvételi készség az amerikai evangélikus egyház (American Evangelical Lutheren 

Church) misszionáriusaival a nem-evangélikusok körében végzendő portugál nyelvű szór
vány-munkában;

h) hajlandóság széleskörű társadalmi szolgálatokban való gyakorlati részvételre.
A brazíliai evangélikus egyház a II. világháború után növekedni kezdett számban és hit

ben, valamint felelősségvállalásban is a brazíliai nemzeti és társadalmi kérdések megoldása ér
dekében. A világ evangélikussága, az EVSZ-LAB közvetítésével, imájával és adományaival, 
valamint őszinte érdeklődésével kisérte ennek az egyháznak a küzdelmét, amelyet a társada
lmi porblémákkal szemben reményteljesen folytatott

Száz éven át a brazíliai evangélikus gyülekezetek egyik legnagyobb gyengesége abban 
mutatkozott, hogy híveik nem tettek bizonyságot hitükről a befogadó ország lakossága kö
rében. Megelégedtek azzal a tudattal, hogy nyelvi, hitbeli és kulturális szigeteket alkottak és 
nem vállaltak felelősséget a körülöttük élő, Krisztus iránt közömbös népekért, azok megmen
tése sem érdekelte őket. Csak miután változás állt be ezen a téren és ők többet nem érezték 
magukat boldognak abban a beállítottságukban, hogy ők idegenek ...mások...többek..., ak
kor kezdett kifejlődni az öntudatukban, hogy Krisztustól kapott missziójuk van a brazíliai hi
tetlen néptömegek között. A II. világháborút követőleg a brazíliai evangélikus iskolák is áttér
tek a potrugá! tanítási nyelvre és diákjaik nemcsak a német ajúak köréből iratkoztak be, ha
nem az őslakosság gyermeki közül is. Ez az új helyzet magával hozta, hogy konfirmációra 
való felkészítés, valamint a hitoktatás nyelve is a portugál lett Az istentiszteleteket is 1960 
után, már csaknem kivétel nélkül az összes gyülekezetben mindkét nyelven: németül és por
tugálul tartották.

* Report to Executiv Committee, Porto Alegre. 1960. 3.old.
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A világiak átszervezték a Säo  Leopoldo-i teológiát támogatók körét a népi missziós mun
kát vállallók közösségévé, melyben meglepően sok hivő vesz részt Befolyásukra az egyház 
az Amazon folyó völgyében lakó indiánok felé is kiterjesztette érdeklődését azzal a szándék- 
kaUtogy megtérítsék őket Krisztushoz, nem egyedenként hanem törzsenként és hogy a ke
resztyén hit segítségével kulturáltabbá is tegyék őket *

188 • TANULMÁNYOK

Chile
A chilei német evangélikus egyház sokkal kevesebb belső erőt és lelki tartalmat mutatott 

fel történelme folyamán, mint a brazíliai, emiatt befolyása is jelentéktelenebb volt a chilei nép 
lelki életére és fejlődésére. Az evangéliumi protestánsság elvitathatatlan hatást gyakorolt a 
chilei nép mindennapi életére, de ennek a forrása nem az evangélikusok közösségeiben kere
sendő, hanem sokkal inkább a metodista egyházból kiszakadt pünkösdista mozgalomban.

Chile fővárosában, Santiagoban és az ország déli részében élő evangélikus gyülekezetek, 
illetve az őket szolgáló lelkészek táogatására az EVSZ-LAB 1954-ben öt személygépkocsit 
adományozott Ugyanabban az esztendőben Empie, Hübner és Lund-Quist lelkészek meg
látogatták a Chile déli részén működő német ajkú evangélikus gyülkezeteket, majd összejö
vetelt tartottak Santiagoban a Chilében szolgáló lelkészekkel. **

A Chilei Német Evangélikus Egyház 1954-ig még nem kérte felvételét az Evangélikus 
Világszövetségbe. Az összejövetelen ezt a témát is megbeszélték. 1955-ben az EVSZ Vég
rehajtó Bizottsága bécsi ülésén a chilei egyházat is felvette tagjai sorába. ***(38)

Először Leskó Béla, majd Hefty László és Liepins Amolds lelkészek látogatták negyedé
venként a chilei fővárosban letelepedett magyar, illetve lett honfitársaikat, akiknek a Lota úti 
nagytemplomban tartottak anyanyelvükön istentiszteletet Ezeket a szórvány-gondozó uta
kat nagyobb részben az EVSZ-LAB anyagi támogatása tette lehetővé. A magyarok 1957- 
ben megalakították a „Chilei Magyar Protestáns gyülekezethet; ezt a közösséget az evangé
likusok és a reformátusok közösen alkották. Tagjai felkérték drK adicsfalvy Józsefet, vállalja 
el a gyülekezet pásztorolását és az argentínai José C.Paz-ban a teológiai akadémián készüljön 
fel a lelkészi hivatásra. **** Később ugyaninnen indult el Schaller István is Argentínába, 
hogy ő is ott végezze el teológiai tanulmányait Dr. Kadicsfalvyt a Bueons Aires-i Krisztus 
Keresztje gyülekezet templomában az IELU elnöke avatta lelkésszé, Schaller Istvánt pedig a 
chilei német evangélikus egyház elnöke a santiagói nagytemplomban. Ezután dr.Kadicsfalvy 
felavatott lelkészként visszatért Santiagoba az ottani magyar gyülekezet lelkigondozására, az 
EVSZ-LAB anyagi támogatásával

Amint Brazíliában, úgy Chilében is az EVSZ-LAB és az észak-amerikai NET tette lehe
tővé a kölcsön-alap (Capital Investment Fund) megteremtését A feltételek szerint a műkö
dő gyülekezetek -  növekedésük érdekében -  vehettek fel kölcsönt iskolák és lelkészlakások 
építésére. A felvett összeget egy idő után vissza kellett Fizetniük, így a kölcsön-alap más gyü
lekezetek felé is betölthette fontos segítő és serkentő szerepét Mivel azonban új templomo-

* Reports 1963-1969, in the Work of its Branches and Related Agenöes, ad. By LWF, Geneva, Swit-
zeriand, 1970 február, 125.old.
** Hermán, Report fór October 1, 1952 -  December 31, 1954. 17.old.
*** Hermán. Report to Executive Committee, Madras, 1956. 6.old.
«*** JLelkészi Beszámoló az 1957. évről", Hitünk. VI. évfolyam, 1. szám 1958. (A Krtísztus Keresztje
Magyar Evangélikus Gyülekezet. 1ELA, havi értesítője. Buenos Aires, Argentína)
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kat is szerettek volna építeni mind Santiagoban, mind a déli vidéken, a chilei egyház és az 
EVSZ-LAB -  az alapösszeg közös biztosításával -  megalkotta nemzeti alapon az ú.n . „temp
lomépítő alap”-ot (Church Extension Fund). Az EVSZ 20.000 dollárral lépett be a kölcsöna- 
lapba, amelynek kezelésére a chilei egyházat kérte fel remélve, hogy az egyház is nagyobb 
alaptőkével társul be és Így segítő kezet tudnak adni a növekvő gyülekezeteknek templomé
pítésre, illetve nagyobbításra. *

Úgy mint Brazíliában, Santiagoban is beállítottak egy lelkipásztort az evangélikus egye
temi hallgatók szolgálatára. Siegwart Berendest hívták meg, hogy az egyetemi diákok lelké
szeként és az Evangéliumi Diákmozgalom (Evangelical Student Movement) főtitkáraként 
szolgáljon. Három egyházi intézmény járult hozzá az egyetemi diáklelkészség létrehozásához 
(World’s Student Chíistian Federation, E.K.D. Kirchliches Aussenamt és az EVSZ-LAB). 
Az egyház elsődlegesen fontos feladatának ítélte az evangéliumot még erőteljesebben és tisz
tábban hirdetni az egyetemeken, ahol az anyagelvűség és a marxista gondolatok kezdtek láb
ra kapni. **

Az Észak-Amerikai Egyesült Evangélikus Egyház, az ULCA külmissziós osztályának 
(BFM) főtitkára 1960-ban tárgyalásra hívta meg az Egyesült Államokba a Chilei Evangéli
kus-Lutheránus Egyház elnökét, Probst Frederich Karle-t (megfigyelhető az egyház nevé
ben a változás, kimaradt belőle a „Német” szó. Spanyolul így hangzik: Iglesia Evangélica Lu- 
terana en Chile, röviden IELCH) egy olyan megegyezés alapját lefektetni, miszerint az UL
CA-BFM misszionáriusokat bocsát a IELCH rendelkezésére, hogy megindítsák a spanyol 
nyelvű egyházi szolgálatot a fennálló német ajkú gyülekezetek kebelén belül. Probst F. Kar- 
le elfogadta az ajánlatot s így szorosabb kapcsolat alakulhatott ki a német nyelvet használó 
szórvány-gyülekezetek és az észak-amerikai külmisszió osztály vezetősége között. ***

Az 1960-as esztendők elején három komoly problémával küzködött a chilei evangélikus 
egyház, s mindhármat dűlőre vitte az EVSZ-LAB s így lehetővé tette a kibontakozást a 
IELCH számára.

Az első problémát a pénzhiány okozta. De amikor az EVSZ-LAB gépkocsikhoz juttat
ta a gyülekezetek lelkészeit, majd az egész országban fennálló gyülekezetek számára megala
pították a kölcsön-alap»t (Church Extension Fund), lehetővé vált, hogy a gyülekezetek olyan 
építkezéseket és egyházi szolgálatokat is véghezvigyenek, amelyeknek korábban csak nagy 
szükségét látták, de anyagiak hiányában alig mertek tárgyalni a megoldásról, illetve a kivite
lezésről

A második nehézséget az elszigeteltség okozta. Az európai és észak-amerikai egyházi 
vezetők látogatásai után egyre szükségesebbnek találták a lelkészek és a gyülekezetek tagjai, 
hogy az ökumenikus testvéri kapcsolatok és közös szolgálatok felvételét, különösen a világot 
átfogó ökumenikus szervezetekkel. Következésképpen egyre jobban elmélyültek a kapcsola
tok az Európából és az amerikai kontinens északi részéből érkező teológiai tanárok és jól is
mert egyházi vezető emberek, valamint a chilei élenjáró lelki és világi vezetők között, s en - 
nek hatása a gyülekezetek ben is érezhetővé vált Bekerültek az egész világot átszövő teoló
giai folyamatba, amely felrázta őket az aléltságból és tettre késztette az egyház népiét

* Hermán, Committee on Latin America Report, 1952-1957, 11. old.
v.ó. Hermán, Committee on latin America Report, 1957-1963, 14.old.
** Hermán, Committee on Latin America Report, 1957-1963. 14.old.
*** Ibid, 17.old. v.ö. James A.Scherer, Mission and Unity in Lutheranism: A Study in Confession and
Ecumenidty, (Fortress Press, Philadelphia, 1969). 92.old.
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A harmadik problémát a lelkészhiány jelentette. Három meghatározható sikon mutatko
zott ez a jelenség, illetve hiány:

a) sok, különböző nemzetiségű menekült érkezett az országba;
b) az egyetemeken megnövekedett az evangélikus diákság száma;
c) a spanyol nyelven is szolgálatot végezni kívánó lelkészek teljesen hiányoztak.
Ezt utóbbi ok mögött nem éppen evangéliumi elgondolás húzódik meg. A  Chilében szol 

gálatot végző evangélikus lelkészek jól bírták a spanyol nyelvet is, tehát nem a nyelvi tudás 
hiánya tartotta őket vissza a bennszülöttek, illetve spanyol nyelvű embertársaik szolgálatától, 
hanem sokkal inkább a német nemzeti célkitűzések, Az EVSZ-LAB ebben a tekintetben 
megoldást hozott a chilei probléma elég bonyolult szövevényébe. Először Észak-Ameriká
ból érkeztek olyan lelkészek, akik jól beszéltek spanyolul és a IELCH keretei között elindítot
ták a spanyol nyelvű missziót Miután a José C. Paz-i teológiai akadémiáról (FLT) egymás 
után tértek vissza Chilébe a végzett diákok, lelkésszé avatásuk után ők is reményteljes lelke
sedéssel vetették be magukat a kétnyelvű szolgálat üürűjébe. Ennek eredményeként a lelki 
újjászületés első jelei mutatkoztak a chilei evangélikusság körében. * A  lelki ébredés első je
lei boldoggá tették az egyház népét azonban másokat inkább megijesztettek az egyházban. 
E tények kikerülhetetlen kérdésekre ösztönzik a megfigyelőt Vajon megvalósulhatott volna 
a lelki megújhodás a fent említett égető nehézségek megoldásával?

Elfogadta-e az IELCH tagsága az egyház elnökének tanítását a spanyolul beszélők iránti 
felelősségvállalásról? Létrejött-e közös célkitűzés és egyesített akarat, egyrészt az EVSZ-LAB 
és az észak-amerikai misszionáriusok törekvései, másrészt az IELCH célkitűzései és törekvé
sei között? Számbavéve a 70-es évek derekán bekövetkezett szomorú eseményeket, amelyek 
a chilei evangélikusság szétforgácsolódásához vezettek, ezekre a kérdésekre a válaszadást igen 
komolyan kell átgondolni, mert sok tényező áll az események m ögött

Uruguay
Akár az IERP német nyelvű, akár a Missouri Zsinat több nyelvű evangélikus egyházi 

munkáját figyeljük meg Uruguayban, különösen a fővárosban, Montevideoban, nem nagy 
eredményekről adhatunk szám ot Az EVSZ-LAB támogatását élvező egyesült észak-ame
rikai missziós vállalkozás, amelyet az Ágostai Evangélikus Egyház (Augustana Evangelical 
Lutheren Church) és az Egyesült Evangélikus-Lutheránus Egyház (ULCA) indított meg 
1952-ben Bensőn és Hammer lelkészek Montevideoba történő küldésével Nagy reménység
gel kezdték meg a spanyol nyelvű istentiszteletek tartását főleg evangélikus családok gyer
mekei, kis mértékben semmilyen egyházhoz sem tartozó névleges római katolikus uruguayi 
ak részére. Ez a missziós vállalkozás is igen lassan kapott lábra. Ha tizenöten voltak jelen egy 
istentiszteleten, közülük tiz-tizenketten evangélikus emigránsok leszármazottai voltak, s csak 
ketten-hárman jöttek az őslakosságból. Az Igén kívül más összetartó kapocs nem volt felta
lálható ebben a lassan kialakuló közösségben. Épp ezért a hittérítő lelkészek sora — a nagy 
erőfeszítés és a szolgálatot támogató észak-amerikai egyházak anyagi befektetése ellenére -  
, alig emelte a gyülekezet létszámát és évente csak elenyésző volt a betért uruguayiak száma.

Ha ezt a missziós vállalkozást talán nem Montevideoban kezdik, hanem valamely más 
uruguayi városban, ahol nem élnek evangélikus bevándoroltak és ha csupán a keresztyén hit-

* Hermán, report to the Executive Committee, Madras, 1956. lO.old.
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től magát távol tartó lakosságot vették volna célba, minden bizonnyal sikeresebben jártak 
volna, amint azt később a brazíliai határmenti Rivera községben végzett hittérítő munka vi
lágosan bizonyította. Ott Riverában létesült az Uruguayi Evangélikus-Lutheránus Egyház, 
amelynek helyi „Feltámadás” gyülekezete egy pünkösdista csoportból kiszakadt közösséggel 
egyesülve evangélizáló erőforrásként az egész község részére befolyásos tényezővé vált He
tente ötször műsort is adtak a helyi rádióállomás hullámain, melyek elismertek, vonzóak és 
hittérítő szempontból is eredményesek voltak.

Montevideoban még ma is súlyos körülmények akadályozzák az eredményes evangéli
kus egyházi munkát:

a) a századforduló kezdetétől határozottan egyházellenes, szocialista kormányok váltják 
egymást az országban, amelyek elérték, hogy a társadalom teljesen elvilágiasodott és az egy
házakat az uralkodó vallásszabadság ellenére is háttérbe szorították;

b) a fővárosban mindig külföldi, nem spanyol anyanyelvű evangélikus lelkészek végez
ték az egyházi munkát hitük és saját elképzelésük szerint;

c) a misszionáriusok nem az uruguayi lakosság hitétvesztett egyedei bevonásával kíván
ták kiépíteni gyülekezeti munkájukat, hanem a legkülönbözőbb nemzeti és kulturális háttér
rel rendelkező evangélikusokat gyűjtöttek egybe és ezekkel próbálták egy közösségbe vonni 
az uruguayi áttérteket.

Ezek a körülmények olyan súlyosan akadályozzák az egyház terjeszkedését, hogy lehe
tetlenné teszik a növekedést, különösen amikor az a lelki újjászületésre való vágy hiányával 
is párosul.

Látva, hogy e hagyományos gyülekezeti munka miatt mennyire nehéz keresztyén 
missziót végezni az uruguayi elvilágiasodott környezetben, az ULCA és az AELC egyesülé
séből alakult Amerikai Lutheránus Egyház (rövidtíve LCA) külmissziói osztálya (Division of 
World Mission and Ecumenism, rövidítve DWME) az 1960-as években elhatározta, hogy 
létrehozza Montevideoban az Jnstituto Ecuménico”, azaz az Ökumenikus Intézetet Ott val
lásos, kulturális és társadalmi témákkal foglalkozó előadásokat csendes-napokat és szeminá- 
riumokt rendeznek az ország műveltebb rétegének, s ezzel igyekeznek segíteni, hogy a krisz
tusi tanok ismertebbekké váljanak és a mindennapi körülmények között is útmutatással szol
gáljanak életvitelükre. Jelenleg egy valdens világi személy, Cesar Rodriguez Jourdan az inté
zet igazgatója. A  fizetéseket és a fenntartás költségeit az észak-amerikai evangélikusok 
(LCA-DWME) folyósítják.

A Buenos Aires-i evangélikus lelkész, e sorok írója, 1957-ben végzett kéthavonkénti lá
togatásai következményeként megalakult Montevideoban az Uruguayi Magyar Evangéliumi 
Keresztyén Egyház. A  gyülekezetben nagyobb számban voltak a református hívek, elenyé- 
szőbben az evangélikusok. Istentiszteleteik helyéül nem az evangélikus templomot választot
ták, hanem a központibb fekvésű metodista -imaházat. Egy évvel a megalakulása után, sike
rült Nagy Balázs Dezső, Buenos Aires-i magyar református lelkész révén felvenni a kapcso
latot Kovács Pállal, egy 1956-ban Magyarországról Hollandiába menekült református lel
késszel, aki korábban cserediákként a soproni evangélikus teológiai akadémián tanult, és 
meghívni őt a montevideoi magyar protestánsok szolgálatára. Annak ellenére, hogy Kovács 
Pál lelkész az észak-amerikai presbiteriánus egyháztól kapta javadalmazását, a gyülekezeti 
központ megvásárolásához a szükséges pénz nagy részét is, az évek múltával is szoros test
véri kapcsolatot tartott fenn a Buenos Aires-i Krisztus Keresztje gyülekezet lelkészeivel. * 
Öt a Buenos Aires-i református gyülekezet lelkészének a fia követte, Nagy Attila a monte-
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videoi magyar gyülekezet lelkészi tisztében, aki azonban az 1970-es évek derekán szögre 
akasztotta a palástját, családjával váratlanul Budapestre távozott és ott világi állást vállalt

Paraguay
Már a múlt század közepétől kezdve folytak német nyelven istentiszteletek Asunciónban 

és más paraguayi városokban is. E másfél század során azonban sajnos nem végeztek evan
gélikus hittérítő munkát az őslakosság körében. Még ma is jórészt németül folynak a rend
szeres igehirdetések. A központi irodájával Buenos Airesben székelő Rio de la Platai-e Evan
gélikus Egyház (IERP) látja el lelkészekkel mind a paraguayi fővárosban, Asunciónban, mind 
az Alto Parana folyó partján épült Hochenauban, továbbá az Independencia -Yegresben és 
az Acarayaban megalapított német ajkú evangélikus gyülekezeteket Ha az evangélikus kő 
zösség e helységek valamelyikében lelkész nélkül marad, az asuncióni lelkész végzi átmene
tileg ott is a szolgálatokat, amint ez 1951 előtt állandó gyakorlat volt

1951 előtt még nem léteztek Paraguayban aszfaltozott utak s ha a trópusi zápor vizzel 
borította be a vörös színű földutakat, a lelkész napokon keresztül nem térhetett vissza Asun- 
ciónba. Ilyenkor feleségének kellett ellátnia a fővárosban az internátusbán lakó 30-40 diákot, 
sőt ha vasárnap is közbe esett, neki kellett megtartania az istentiszteletet, ha úgy jött, temet
nie és más lelkészi szolgálatokat is végeznie.

Az asuncióni német ajkú gyülekezet 1958-ban segítséget kapott az EVSZ-LAB-tól az 
intemátus átépítéséhez, illetve megnagyobbításához, hogy még több vidéki evangélikus diák 
tanulhasson a fővárosi középiskolákban. Az evangélikus intemátust évtizedeken keresztül a 
lelkész és felesége látta el: a kibővítés után már Németországból kaptak egy diakónust e cél
ra.

A Missouri Zsinat argentínai kerülete (IELA) 1935 után gyülekezetei szervezett Encar- 
naciónban az országhatárt képző Alto Paraná folyó paraguayi oldalán, az argentínai Misio- 
nes tratomány fővárosával, Posadas-szal szemben. Üjabban további gyülekezetek szervezé
sét vették célba, de még mindig csak a Volga vidékéről odavándorolt, Paraguayban letele
pedett német evangélikusok részére.

1955-től kezdődöleg, az EVSZ-LAB támogatásával, a Buenos Airesi Krisztus Keresztje 
magyar evangélikus gyülekezet lelkészei jártak évente egy vagy két alkalommal Asunción
ban, hogy magyar nyelvű istentiszteleteket, bibliaórákat és előadásokat tartsanak az oda le
telepedett magyarság körében egyházi hovatartozóságuktól függetlenül, felkeresve otthona 
ikban a magyar családokat Ezeken a vallásos és társadalmi jellegű összejöveteleken a húsz 
családból álló magyar kolónia tagjai hűségesen részt vettek. Asunciónhoz közel, Lambaréban 
a magyar családok telket vásároltak a hatvanas évek közepén, az ottani temető mellett, hogy 
ott magyar temetőt létesítsenek. Amint megöregedtek a Paraguayi Magyar Kultúr Egylet 
tagjai, feloszlatták azt a 40 éves múltra visszatekintő, s korábban igen aktív és jónevű egyle
tet s helyébe húsz évvel ezelőtt megalakították a jogilag is bejegyzett paraguayi Magyar T e
mető Egyletet Valahányszor átmegy Buenos Airesból a magyar evangélikus lelkész, egyik 
nap a helyi német evangélikus templomban tart úrvacsorái-, a másik napon pedig a temető
ben emlék-istentiszteletet Ezt a szolgálatot 1955 óta majdnem kizáróig csak az evangélikus 
lelkészek végzik a paraguayi magyar közösségben. A lambréi temetőben a keresztek száma

* Kovács Pál, „Gyülekezetünk Története”, Fény, I. évfolyam. 2.szám, 1959. (Az Uruguayi Magyar Evangé
liumi Keresztyén Egyház, Montevideo, negyedévenként megjelenő közlönye.)
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már meghaladta az Igét még magyarul hallani kívánók számát A harmadik nemzedék tag
jai már nem beszélnek magyarul

Ezek voltak az amerikai földrész déli része alsó felének az országai, melyekben a múlt 
századtól kezdve evangélikus gyülekezetek éltek és a viszontagságok ellenére is, Isten kegyel
méből fennmaradtak. Amint olvashattuk, a legtöbb gyülekezetben németül hirdették az Igét 
és dicsőítették az U rat Az EVSZ-LAB mindegyik országban arra törekedett, hogy lerom
bolja az évtizedek folyamán kialakult evangélikus vallásos gettók falait és segítse alakítani a 
gyülekezetek gondolkodásmódját Annak érdekében, hogy elindítsa az átmenetet az idegen 
nyelvűről spanyol- vagy portugál nyelvű szolgálatra, a következő lépéseket foganatosította;

a) megteremtette a spanyol nyelvű teológiai akadémiát José C  Pazon (FLT):
b) támogatta a Säo Laopoldo-i teológiai akadémiát és biztatta a tanárokat, hogy nem né

m et hanem portugál nyelven folytassák a tanítást:
c) konferenciákat rendezett a földrész összes evangélikus egyházi vezetőinek a bevoná

sával, hogy mindannyian személy szerint megismerhessék egym ást valamint azokat a hiá
nyokat problémákat és örömeiket is, amelyekkel az adott országokban küszködnek és élnek:

d) különleges szolgálatokat és intézményeket létesítettek, hogy ezek által is előbbre vi
gyék az evangélikus egyházak meghonosodását a latin környezetben.

Az evangélikus egyházak, illetve zsinatok a félteke déli részein nagyjából önfenntartó egy
ségek voltak és a Latin-Amerikában élő evangélikusok 80 %-át ölelték feL Nem is szorultak 
annyi segítségre és törődésre, mint azok, akik a dél-amerikai félteke felső felében, Peru, B o
lívia, Ecuador, Kolumbia, Guyana és Venezuela államokban élnek.

A következőkben azt szeretnénk kiértékelni, hogy hol, miért és miként végezte az EVSZ- 
LAB gyülekezetszervező munkáját a fent említett dél-amerikai országokban.

H efty László
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Da vid Jasper
A hermeneutika három útja

(David Jasper a durham-l (Nagy 
Britannia) egyetem professzora, az 
„Irodalom és Teológia' c. Intézet ve
zetője, szerkeszti az Oxford Univer- 
sity Press által kiadott Literature and 
Theologjr (Irodalom és Teológia) cí
mű folyóiratot, valamint a hasonló cí
met viselő könyvsorozatot. Számos 
könyv és tanulmány szerzője. 1987 
őszen látogatást tett Magyarorszá
gon, a szegedi József Attila Tudo
mányegyetem hivatalos vendége volt, 
de előadást tartott az Evangélikus 
Teológiai Akadémiánkon is. Az aláb
biakban közöljük az itt tartott előadá
sának rövidített változatát.)

san kivetített délibáb, avagy -  legjobb esetben a relativitások vándorló futóhomok ja. A ta
nulmányomban három olyan teológusok mutatta kiutat fogok ismertetni, amelyek kivezet
hetnek bennünket a szövegértelmezésnek ebből a látszólagos zsákutcájából. A harmadikként 
a leghatározottabban szeretném kiemleni Paul Ricoeur A  metafora uralma (1975) és Janet 
Soskice A metafora és a vallásos nyelv (1985) című munkáit Mindketten igen komolyan ve
szik századunk nyelvelméleti fejlődését s felismervén a bibliai szövegek strukturalista elem
zésének értékét azt sikeresen egyesitik az értelmezés személyes és történeti dimenzióival: a 
megértés tárgyának nem a mű szerkezetét hanem a szöveg által, annak szerkezetén keresz
tül kivetített utalást -  akár Istent is mondhatnánk -  tartják.

1. Először -  nagyon röviden — arról a szövegértelemézési módszerről szólok, amelyet 
Anthony Thiselton brit teológus két amerikai tudóssal Roger Lundinnal és Garence Walho- 
uttal közösen javasolt a nyelv börtönéből való kitörésre. The Responsibility of Hermeneutics 
(A hermeneutika felelőssége) című könyvük 1985-ben jelent meg. ök  is felismerik, hogy a 
szövegiséggel és a hermeneutikával kapcsolatos mai fejtegések feltételezik, hogy a jelentés 
helye, locus-a a nyelv. Az objektivitás és szubjektivitás feletti korábbi ismeretelméleti vitá
kat összefogva, ezeket a nyelvelmélet a nyelvfilozófiába foglalta bele. A szövegről feltett kér
dések valójában a nyelvre és annak szerkezeteire vonatkoznak, hiszen a szöveg nem más, 
mint „egy darabka nyelv” (ppJl-32 .) Akkor hát mi van a jelölttel, a nyelv referenciájával? 
Az irodalomkritikának az „olvasói válasz” köré koncentrálódó irányzatával egyetértésben Thi- 
eselton, Lundin és Walhout javasolják az irodalom-mint-nyelv modelljének az irodalom- 
mint-tett modelljére való felcserélését A figyelem középpontjában az olvasó tudatossága ke
rült Az olvasási folyamat fenomenológiáját számos kritikus tanulmányozta (például Georges 
Poulet és Stanley Fish) azt kutatva, hogy az ember olvasás közben mit ad a szöveghez, és 
hogy vajon a szöveg vagy az olvasó határozza meg a Jelentést”. A módszer -  a Szentírás 
értelmezője számára is -  kettős előnnyel jár. Először is: a tiszta strukturalizmustól eltérően
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A múlt század első felében Firedrich 
Schleiermacher a hermeneutikát a követ
kezőképpen határozta meg: „a hermene
utika a jó olvasás művészete.” Száza
dunkban viszont sokan felismerték, hogy 
mennyire nehéz megérteni a nyelv ter
mészetét, s napjaink tudományát nem is 
annyira a textus érdekli, hanem sokkal in
kább a textus és az olvasó viszonya, az 
hogy az olvasó miképpen válaszol a szö
vegre. Így jogosan kérdezzük azt, hogy 
mi marad meg a hermeneutika és az ér
telmező számára? Hiszen a nyelv -  a le
gújabb elméletek fényében -  talán nem 
más, mint a szavak börtöne által gúnyo-

(David Jasper a durham-i (Nagy 
Britannia) egyetem professzora, az 
„Irodalom és Teológia' c. Intézet ve
zetője, szerkeszti az Oxford Univer- 
sity Press által kiadott Literature and 
Theology (Irodalom és Teológia) cí
mű folyóiratot, valamint a hasonló cí
met viselő könyvsorozatot. Számos 
könyv és tanulmány szerzője. 1987 
őszen látogatást tett Magyarorszá
gon, a szegedi József Attila Tudo
mányegyetem hivatalos vendége volt, 
de előadást tartott az Evangélikus 
Teológiai Akadémiánkon is. Az aláb
biakban közöljük az itt tartott előadá
sának rövidített változatát.)

san kivetített délibáb, avagy -  legjobb esetben a relativitások vándorló futóhomok ja. A ta
nulmányomban három olyan teológusok mutatta kiutat fogok ismertetni, amelyek kivezet
hetnek bennünket a szövegértelmezésnek ebből a látszólagos zsákutcájából A harmadikként 
a leghatározottabban szeretném kiemleni Paul Ricoeur A  metafora uralma (1975) és Janet 
Soskice A metafora és a vallásos nyelv (1985) című munkáit Mindketten igen komolyan ve
szik századunk nyelvelméleti fejlődését s felismervén a bibliai szövegek strukturalista elem
zésének értékét azt sikeresen egyesitik az értelmezés személyes és történeti dimenzióival: a 
megértés tárgyának nem a mű szerkezetét hanem a szöveg által, annak szerkezetén keresz
tül kivetített utalást -  akár Istent is mondhatnánk -  tartják.

1. Először — nagyon röviden — arról a szövegértelemézési módszerről szólok, amelyet 
Anthony Thiselton brit teológus két amerikai tudóssal Roger Lundinnal és Garence Walho- 
uttal közösen javasolt a nyelv börtönéből való kitörésre. The Responsibility of Hermeneutics 
(A hermeneutika felelőssége) című könyvük 1985-ben jelent meg. Ők is felismerik, hogy a 
szövegiséggel és a hermeneutikával kapcsolatos mai fejtegések feltételezik, hogy a jelentés 
helye, locus-a a nyelv. Az objektivitás és szubjektivitás feletti korábbi ismeretelméleti vitá
kat összefogva, ezeket a nyelvelmélet a nyelvfilozófiába foglalta bele. A szövegről feltett kér
dések valójában a nyelvre és annak szerkezeteire vonatkoznak, hiszen a szöveg nem más, 
mint „egy darabka nyelv” (ppJl-32 .) Akkor hát mi van a jelölttel, a nyelv referenciájával? 
Az irodalomkritikának az „olvasói válasz” köré koncentrálódó irányzatával egyetértésben Thi- 
eselton, Lundin és Walhout javasolják az irodalom-mint-nyelv modelljének az irodalom- 
mint-tett modelljére való felcserélését A figyelem középpontjában az olvasó tudatossága ke
rült Az olvasási folyamat fenomenológiáját számos kritikus tanulmányozta (például Georges 
Poulet és Stanley Fish) azt kutatva, hogy az ember olvasás közben mit ad a szöveghez, és 
hogy vajon a szöveg vagy az olvasó határozza meg a Jelentést”. A módszer -  a Szentírás 
értelmezője számára is -  kettős előnnyel jár. Először is: a tiszta strukturalizmustól eltérően



195A hermeneutika három útja
elismeri az értelmezés személyes és történeti dimenizóit, s a szövegek ismét kapcsolódnak a 
kulturális és történeti körülményekhez. Másodszor: az olvasó aktív és gyakran önkritikus sze
repe a Jelentés” megalapozásában (végső soron minden olvasás hermeneutikai tevékenység
gé válik) lehetetlenné tesz egy egyedüli „végleges jelentést”, hiszen a szövegnek sok Je len 
tése” van, melyet olvasói olvasás közben kialakítanak. Az, hogy ez igaz egy olyan szövegre 
is, mint az Elveszett Paradicsom, nem szól Milton eposzának teológiai kontextusa ellen; mint 
teodicea, a Teremtés jelentése láthatatlan, egészen addig, mígnem Isten megadja a Befeje
zést, és kinyilatkoztatja önmagát A jelentés többszörösségén belül talán a hit jelenti a végle
ges jelentés késleltetésének elismerését és a mellette való elkötelezettséget

Mindamellett azt kell mondanom, hog y  Thiselton, Lundin és Walhout hermeneutikája 
kaotikus relativizmus felé hajlik, a felelősség súlyos terhét hárítja az olvasóra, miközben alig 
ad — esztétikai, etikai, sőt akár teológiai szempontból is — ítéletek alkotásához vagy válaszok 
értékeléséhez szükséges világos útmutatást

IL Rudolf Bultmann már jóval ismertebb, és öt jóval nehezebb néhány szóban megfele
lőképpen bemutatni Hermeneutikai módszere két alapelven nyugszik. Mindenekelőtt újrafo
galmazza Schleiermachemek a tizenkilencedik század elején kifejtett nézetét és megszünte
ti a hermeneutica sacra és a hermeneutica profana közti különbségtételt azaz a hermeneuti
ka szabályait szisztematikusnak és egyetemesnek tekinti. Így meg kellett szűnnie a Szentírás 
kivételezett helyzetének, mely ontológiai egyedülállóságának -  természetfölötti metafizikából 
származó -  hitén alapult Vagy legalábbis abszolút tekintélyét kellett eltörölni, s azontúl te
kintélye kritikai eljárások függvénye le tt Másodszor: Bultmann tudatában volt -  kulturális 
tényként és módszertani alapelvként -  annak, hogy a bibliai szöveg történelmi és kulturális 
szempontból eltávolodott a mai olvasótól. A két alapelvnek ez a kurta összefoglalása termé
szetesen nem lehet teljes értékű bevezetés Bultmann hermeneutikai módszereibe. Célom nem 
is ez volt, hanem hogy a szövegek demitologizálásáról vallott nézeteit beleillesszem jelen ok
fejtésem kontextusába.

Schleiermacherhez hasonlóan, Bultmann is úgy véli hogy egy egyetemes és józanul kri
tikus hermeneutika képes legyőzni a szöveg és az értelmező közti történelmi különbségeket, 
mert a szöveg jelentése végül is az értelmező tudatában születik meg. Schleiermacher ezt így 
fogalmazta meg: „A divináló módszer azáltal, hogy az értelmezőt ráveszi arra, hogy önma
gát mintegy a szerzővé transzformálja, a szerző mint egyén azonnali megértésére törekszik.”

Bultmann eltér Schleiermachertől abban, hogy a szöveg jelentésének locus-át a szerző
ről a „témára” helyezi. És itt érkeztünk el ehhez a nehéz szóhoz, hogy „mítosz”. Bultmann 
szerint a mítosz nem objektív képben jeleníti meg a való világot Inkább arra törekszik, hogy 
„kifejezze az ember ön-értését az általa lakott világban”, vagy „a létezés bizonyos megérté
se” a célja, ahogy azt a transzcendens megalapozza és egyben korlátozza is.

Nos, a demitologizálás nem annyira magára a mítoszra, mint inkább a szó és a jelentés 
közti viszonyra irányul. Hiszen -  ahogy azt Bultmann Cassirertől, Heideggertől és saját ta 
nítványától, Hans Jónástól tanulta -  a nyelv nemcsak kifejez, de torzít is. A betű és a lélek 
között hermeneutikai rés van; a rakoncátlan nyelv akadályozza, elhomályosítja a mítosz cél
já t A demitologizálás (értelmezés) a nyelv álcájának lefejtését jelenti avégett, hogy a mítosz 
által szándékolt létezési lehetőség közvetlen kapcsolatba kerülhessen a mai értelmező tudatá
val.

So k tekintetben Bultmann előrevetíti az „olvasói válaszon” alapuló kritika és az egész 
posztmodernista irodalomelmélet legfrissebb eredményeit, melyek magára a szövegre mini-
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malis hangsúlyt fektetnek. Hermeneutikai elmélete ugyanis — és főként emiatt nem értek 
egyet Bultmannal -  erősen kötődik olyan elemekhez, melyek szöveg fölött, mellett, sőt, gyak
ran vele szemben állnak. A szöveget legjobb esetben alkalmatlan kalauznak tekinti, és a jó 
értelmező az igazságnak mindig egy megfelelőbb kifejezését keresi, amely feleslegessé tenné 
a Szentírás homályos pontjait És így a kinyilatkoztatás kérdését a Szentírásból áthelyezi a hi
vő egzisztenciális ön-értésének „eseményébe”.

A strukturalisták, sőt, a poszt-strukturalisták is úgy gondolják, hogy a nyelv nem-refe- 
renciális, a valóságra vissza nem utaló börtönébe zárva élünk. Bultmann viszont a ló másik 
oldalán, egyre messzebbre igyekszik vezetni bennünket a nyelv álcájától. Az egyik csak a szö
veg belső jegyeivel, a másik csupán a külső tényezőkkel törődik - mindkettő végzetesen té
ves. Nos tehát a vallásos diskurzus ontológiai problémáinak elkerülésében rejlő veszélyek tel
jes tudatában, vajon valóban lehetetlen lenne egy egyetemes kritikai gyakorlatot kialakítani, 
és a kinyilatkoztatás és az isteni jelentés locus-át visszahelyezni magukba a bibliai szövegek
be?

ÜL Utolsónak hagytam azt a módszert, amelyet a felvázolt kritikai feltételek mellett -  
legalábbis potenciálisan -  a legkielégítőbbnek tartok. Paul Ricoeur vetette fel, és Janet Mar
tin Soskice ragyogóan fejtegeti legújabb, Metaphor and Religious Language című könyvé
ben. Ricoeur hermeneutikai tevékenységét még Bultmannénál is nehezebb összegezni, hi
szen művei a történelem, a teológia, a filozófia és az irodalom számos kérdéskörét felölelik, 
és a vallásos szövegek specifikumait taglaló írásai ritkák és töredékesek. Ezek legteljesebb 
megfogalmazása a Semeia cimű folyóiratban (4,1975), az egyszerű „Biblical Hermeneutics” 
(A bibliai hermeneutika) címmel jelent meg. Most azonban elsősorban La metaphore vive 
(Az élő metafora) című hosszabb tanulmányát használom, melyet angolra elég különös mó
don a The Rule of Methaphor címmel fordítottak le, alcíme pedig: „Multi-disciplinary stu- 
dies of the creation of meaning in language” (A nyelvi jelentésteremtés multi-diszciplináris 
tanulmányai).

A vallásos diskurzus kinyilatkoztató erejét és ontológiai alapjait vizsgálva Ricoeur azt ál
lítja, hogy azt egyben költői diskurzusként is el kell ismerni. Világos különbséget tesz a köl
tői nyelv és a  nem-költői nyelv között, és három fő témát azonosít a költői nyelvben (The 
Rule of Methaphor, p.209.)

a) A költői nyelv bizonyos „fúziót” jelent a jelentés vagy értelem és az érzékek között, 
így tagadja a nem-költői nyelv jeleinek önkényes és egyezményes jellegét, amely a jelentést, 
amennyire csak lehet, elválasztja az érzékelhetőtől (lásd Saussure, valamint Wittgenstein Phi- 
losophical Investigations /Filozófiai vizsgálódások/).

b) A  költői nyelvben az értelem és az érzékek párosítása önmagában záródó tárgyat hoz 
létre. A jelet nézzük, nem pedig átnézünk rajta. (Ricoeur elismeri a formalista irodalomelmélet 
értékét, annak fent leírt immanentizmusával és a nyelv utaló funkciójának elhagyásával 
együtt.)

c) A  költői nyelv ilyen bezárulása lehetővé teszi, hogy ,/itkív élményt” fogalmazzon meg, 
hogy a „virtuális élet tapasztalatát” jelenítse meg.

Ez az elmélet. Strukturalista megközelítésben látható az értelem tudatossága -  az érzé 
kenység: az olvasó reagálásának elismerése, amely Ricoeur szemében a költői jelentés bizo
nyítéka lehet a szöveg adott pontján (textuális objektivitás), ám annak mégsem alkotó része

És így elérkezünk a hermeneutika gyakorlati felhasználáshoz. A költői nyelv nem-refe- 
renciális jellege megfoszt bennünket attól a lehetőségtől, hogy közvetlenül, egyetlen határo

196 TANULMÁNYOK

LELKIPÁSZTOR



197A hermeneutika három útja
zott kijelentéssel megmondjuk, mire utal -  például: „ez a Templomról szól”. Ehelyett inkább 
az olvasás cselekvése a hipotetikus felé ösztönöz: „Úgy látom, mintha a Templom lenne” — 
félig gondolat, félig tapasztalat, verifikálható hipotézist formáló értelmezés. (Ricoeur itt szin
te biztosan Wittgensteinre támaszkodik, Philosophical Investigations, IIxl. p. 194e.) A költői 
nyelv tehát bizonyos hermeneutikai tevékenységet igényel az olvasótól, mely a nyelv (Rico- 
eumál „szemantikai”) szerkezetétől függ, és szükséges a jelölt értelmének kiteljesedéséhez.

Hadd szűkítsem most mondanivalómat egy olyan jelölt értelmének kiteljesítésére, amely
nek a bibliai szövegekben és a vallási nyelvben különös jelentősége van, és amelyet az „Is
ten” szóval jelölünk. Ricoeur a következő módszert követi a vallásos (vagy vallásos-mint- 
költői) szöveg interpretálása során. Először a szöveget mint szöveget kell komolyan vennünk 
a „rokonszenvező képzelet” nézőpontja segítségével. Másodszor, a szöveg értelmének apró
lékos, strukturális elemzését kell elvégezni és meghatározni azokat a jegyeket, amelyek — ha 
mégoly közvetett és hipotetikus módon is -  abban az értelemben „nyitják” a jelölt értelmét 
Harmadszor, ki kell terítenünk a szöveg utalóját mint a szöveg által indikált nem-lingviszti
kái valóság tapasztalatát

Az ilyen vallási szöveg értelmezése során nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy az nem 
betű szerinti (ez egyszerű és közvetlen kapcsolatot jelentene a jelölttel), hanem metaforikus 
értelemmel bír. A metafora nagyjából úgy határozható meg, mint olyan folyamatok együt
tese a nyelvben, melyek egy tárgy bizonyos jellemzőit „átviszik” (meta-pherein), átruházzák 
egy másik tárgyra, így a második tárgyról az elsőre utaló módon beszélnek. Gondoljunk csak 
olyasmire, amit konkrétan megragadni nem tudunk -  hogyan írhatnánk le például Isten o r
szágát? A válasz: metaforikusán.

De amikor a költő metaforikusán azt mondja: „nature is a temple, where living co- 
lumns...” (a természet templom, hol élő oszlopok...), akkor a létigében feszültség rejlik, egy
szerre igenlés és tagadás, és a metafora ereje a megerősítésnek és a tagadásnak ebből a fe
szültségéből ered. Ugyancsak ez a feszültség, vagy a minden metaforikus nyelvben mint új- 
ra-leírásban rejlő alkalmatlanság igényli az eredeti metaforára visszautaló további — minősí
tő, értelmező, helyesbítő -  metaforikus próbálkozásokat.

Én Sáronnak rózsája vagyok,
És a völgyek lilioma.
Mint a liliom a tövisek közt 
olyan az én mátkám a leányok közt

/Énekek éneke, 2:1-Z/

A metafora újabb metaforát kíván, azaz -  Ricoeur szavaival — „a metafora a metafori
kus kijelentés minden szava közötti feszültségből ered.” (Biblical Hermeneutics, p.77.) A bib
lia teljes költői szerkezete az újra-leírás modelljeiként és metaforáiként funkcionál, a metafo
rikus korlátok által módostíva, melyeket Ricoeur „határ-kifejezéseknek” nevez. A határ-ki
fejezések maguk is metaforikus jellegűek, és az a feladatuk, hogy a metafora normális m e
netét „áthágják”, felfordítsák, és hatását annyira felerősítsék, hogy a nyelvi formák „egy olyan 
szélsőséges pontban fussanak össze, mely a végtelennel való találkozásuk pontja lesz.” (Bib
lical Hermeneutics, p. 109.)

A hermeneutikai tevékenységnek tehát nagy figyelmet kell fordítania a szövegen belüli 
metaforikus kölcsönhatásra, a szövegek közötti (intertextuális) diszkurzív modalitásokra, és
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felismervén azt, hogy ez a két, öszefüggő és strukturális tevékenység a metaforikus igazság 
fogalmának a nyitja, az előbbiekből következő lételmélet értelmezését kell javasolnia. (The 
Rule of Methaphor, p.295.) Egyszerűbben és kézzelfoghatóbban, Ricoeur az „Isten” szó je
lentését úgy határozza meg, mint a bibliai kánon részleges diskurzusaiból származó referen
ciákat összegyűjtő találkozási pontot: ez egyszerre „a koordinátora e különféle diskurzusok
nak, és tökéletlenségük mutatója is, az a pont ahol valami távozik belőlük.” (Biblical Herme- 
neutics, pp. 129-130.) A hermeneutika a pluralizmus gyakorlata, mely a textualitást szinte 
kimeríthetetlenül leleményesnek ismeri eL Elutasít minden rögzített elöre-elrendeltséget (az 
egyetlen, meghatározó jelentést), és a Szentírás sokhangúságában az isteni kinyilatkoztatás 
végtelen gazdagságát tükrözi.

Előadásom befejezése előtt szólnék még néhány szót Janet Soskice munkájáról, amely jól 
illusztrálja Ricoeur nézeteit a metaforáról és a vallási szövegekről Azt a naiv, kritikátlan ál
lítást, hogy „akihez a keresztény ima szól, az tagadhatatlanul más valaki, mint az imádkozok, 
ő a Világmindenség Ura, aki minden létezőt teremtett, minden létezőt ismer, és minden lé
tezőt irányit... a mindenséget meghaladó, legfőbb lény.” Soskice -  a teologikus Don Cupitt 
(tőle származik egyébként az idézet) és a filozofikus A J. Ayer minden energiájával -  hatá
rozottan elutasítaná. Cupitt és Ayer, mint jó, hagyományos, brit empiristák, azt mondanák, 
hogy egy teljesen kognitív állításhoz pontosan alkalmazható definíció, világosság és bizonyos
ság szükséges. Tisztán, félreérthetetlenül meg kell magyarázni, mit jelent az, hogy „van Is
ten”. Az ilyen hagyományos empirizmus bírál minden -  úgymond -  nem-betü-szerinti 
nyelvet, és végső soron elutasítja mindenfajta metafizika lehetőségét Az is igaz viszont hogy 
Soskice sem tudná nyugodtan elfogadni Cuppitot vagy Ayert.

Soskice szélsőséges nézeteinél talán kissé elfogadhatóbbnak tűnik lan Ramsey magyará
zata a vallás nyelvéről -  ő olyan filozófus, aki a teológiában a kognitívet és a metafizikust 
igyekszik védeni. Csak az a táj, hogy Ramsey sem filozófusnak, sem kritikusnak nem elég 
jó ahhoz, hogy az isteni tevékenységről készített modelljei működőképesek legyenek. A ke
resztény állításokra és „modellekre” irányuló világos objektív referenciáról szóló tana a „koz
mikus felfedésen” alapszik -  „azon, hogy érzem, hogy valaki szembenáll velem, hogy vala
ki befolyásol” A hiba az -  ahogy erre Soskice rámutat (p.146) hogy ez a felfedés csupán 
tartalom nélküli referenciapont -  veszélyes naivitás, mely képtelen a kritikai bizonyítást Ram
sey kívánságának megfelelően alátámasztani. Így tehát helyettestísük a megismerést puszta 
érzelemmel -  Isten megérzésével?

A  Ricoeur munkáiban fentebb leÍrtak alapján állva Soskice azzal érvelhetett, hogy a teo
lógiai realizmus és a teisták metafizikai kijelentésekhez való joga csak akkor tartható kritika - 
ilag, ha elismerjük a textualitás erejét, és a nyelv néha szertelen, néha mélyen konstruktív 
erejét: továbbá, ha magunkévá teszünk egy olyan interpretatív hermeneutikai stratégiát, 
amely hajlandó együtt élni és konstruktív módon haladni a metaforikus összetettséggel Sós 
kice ezt írja:

„...hangsúlyoztuk már, hogy célunk nem Isten létezésének a bizonyítása, még kevésbé 
azt bizonyítani, hogy azoknak a modelleknek és metaforáknak, melyeket a keresztények Is
tenről szólva használnak. Különleges érvényességük lenne. Minket a bizonyítás helyett inkább 
a fogalmi lehetőség foglalkoztat, és annak megmutatása, hogy nyugodtan állíthatjuk, hogy 
Istenhez szólunk anélkül, hogy meghatározásának igényével fellépnénk, méghozzá a metafo 
ra segítségével... Az ellenkező értelmű állítások ellenére, a reflektív teológiai realizmus ... 
nem sérti meg feltétlenül vulgáris antropomorfizmussal a valódi vallásos meggyőződést -
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sőt, különösen alkalmas egy olyan teológia számára, mely meg óhajtja őrizni Isten transzcen
denciájának az érzését (p.148.)

Csak ennek, az alapjaiban irodalmi és kritikai kijelentésnek az elfogadása után fordulha
tunk valóban támaszért és irányításért a tapasztalathoz, a közösséghez, és a keresztény hit 
értelmező hagyományához.

Fordította: Szűr Katalin
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A protestáns-római katolikus kapcsolat 
hazánkban István király évében
Első királyunk, István király halálának 950. évfordulója mindannyiunk ünnepe. Ünnepli 

államunk is hivatalosan, a nem római katolikus vallásé vagy éppen nem is keresztyén állam
polgárok, s mindannyian, hiszen István nemcsak a szenttéavatását érdemelte ki (1083), de 
mai ünneplését is: „Kiérdemelte egyéniségével és életművével: a magyar állam megszerve
zésével, mellyel a magyar nép eggyé válását és fennmaradását biztosította”. (Győrffy, István 
király és műve, 394).

Jelentősek tehát életművében a politikai döntések: apjával, Géza fejedelemmel együtt meg - 
értette, hogy a kalandozások kora lejárt, népünknek be kell illeszkednie az európai népek kö
zösségébe; megértette, hogy az országnak központi szervezetre, királyságra van szüksége, s 
ezt akár véráldozat árán is biztosítania keli: világosan felismerte, hogy a nyugati keresztyén- 
séghez való csatlakozás több előnnyel jár, mint a keleti ághoz, s ezzel elébe ment a nyugati 
elvárásoknak, s kihúzta a talajt a nyugati birodalom nagyon is elképzelhető hóditó politikája 
alól; s végül -  többek között -  nem a császártól kért koronát ( mint pl. Csehország), de a 
pápától. (A nyitott koronát, újt. „aranypántot” viselő uralkodó hűbéres fejdelem volt, aki egy 
másik, nála hatalmasabb uralkodótól függött H. Szilveszter pápa „zárt” koronája azt jelenti, 
hogy a magyar király, s így a magyar állam is független a német császártól Ezt az akkor ural
kodó III. Ottó császár és E. Szilveszter pápa rendkívüli egyetértése is lehetővé tette). „Ennek 
az állami önállóságnak jele és biztosítéka volt az egyház függetlensége is a német egyháztól” 
(Szilas, Kis magyar egyháztörténet TTK, 32).

István király uralkodó eszménye Fiának, Imrének adott intelmeiből igy hangzik: „Uralkodj 
mindannyiukon ( t i  a világi hatalom támaszain) harag, gőg, gyülölség nélkül, békésen, aláza
tosan, szelíden; tartsd mindig eszedben, hogy minden ember azonos állapotban születik, és 
hogy semmi sem emel fet csakis az alázat semmi sem taszít le, csakis a gőg, és a gyülöl
ség... Az erények mértékével irányítsd az ispánok életét hogy téged mindig szeretve szaka
datlanul ragaszkodjanak a királyi méltósághoz és királyságod mindenek felett békés legyen” 
(idBogyay, Stephanus Rex 47).

Mindez már átvezet minket István keresztyén arcának megrajzolásához. Vallásos jellemét 
életrajzírója, Hartwig püspök foglalta össze találóan a 12 század elején: „úgy jelent meg min
dig, mintha Isten ítélőszéke előtt állna, benső tekintetével az Isten jelenlétét szemlélte, áhita- 
tos arckifejezésseL Minden tettével arról tett bizonyágot, hogy Krisztust hordozza ajkán, 
Krisztust szivében, Krisztust cselekedeteiben” (id.Hermann, A katolikus egyház története, 
24).
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Ez a vélemény a következőkben gyökerezik;
1. A rivalizálásra törekvő, fegyveresen ellenálló Ajtony családjának -  a korabeli jogszo

kástól eltérően -  megkegyelmezett
2  Törődött az újonnan megtértek hitbeli ismereteinek gyarapításával... Első törvényköny

vének utolsó cikkelye kimondja: „Akarjuk, hogy erős béke és egyetértés legyen öregek és 
fiatalok között, mint az Apostol mondja: Mindnyájan egyetértők legyetek. És senki se mer
jen mást megtámadni...” (Török, S z t.stván tisztelete, 23).

3. István részt vesz a balkáni hadjárat utolsó szakaszában. A bolgár főváros bevételekor 
azonban nem csatlakozott a hadizsákmányt ejtő, fosztogató bizánciakhoz, ez a magatartása 
a kortársak szemében igen feltűnő volt

4. Lelkisége az Imrének írt Intelmekben bomlik ki minden olvasója előtt, ezekben „az aty
ai gyengédséget és szigort szeretet és felelősségérzet járja át vér szerinti leszármazottja va
lamint nemzete iránt” (Török, 26.)

5. V égül, de nem utolsósorban Istenhez kötöttségét jelenti az a tény, hogy az ellene ös 
szeesküvést szövő és merényletet elkövető Vazul fiai sértetlenül hagyhatták el az országot

Alakjának titkát a történész -  Győrffy György így foglalja össze: „A kortársak egy gya 
korló keresztyén uralkodót mutatnak be Istvánban, aki politikai és hadi tevékenységében is 
érvényesítette az erkölcsi normákat” (id. Vasárnapi könyvünk, 432) István tehát nem volt 
machiavellista, akik azt vallják, hogy a politikai életben nincs erkölcs! István éppen ebben 
szárnyalta túl még kortársait is. A merseburgi püspök, aki a többi uralkodót zsarnoknak ne 
vezte, róla igy ir t  „Sohasem hallottam, hogy valaki a legyözöttet így kímélte volna, mint Ist
ván király” (uott).

István királyunk a római katolikus testvéreink Szent Istvánja. IL János Pál pápa így nyi
latkozott róla 1978. december 2-án: „Az elmúlt korszakok kétségtelenül előkelő helyet jelöl
tek ki a magyar nép számára egész Európa, s főleg az Egyház és a keresztyén vallás törté
nelmében. Ennek mostani bizonysága és bizonyos értelemben a jele Szent István, Magyar- 
ország patrónusa, akit joggal tiszteltek egyszerre hazátok védőszentjének és az apostoli hiti 
megalapozójának Magyarországon” (id. Török, 5).

Szent István ünneplésében való részvételünk nem szóhasználaton múlik. Miért is ne ne
vezhetnénk mi is, magyarországi protestánsok szentnek, hiszen a magyarországi evangéli
kus egyház története is vele kezdődik, hiszen mindnyájunkra áll Isten követelése: „Szentek 
legyetek . . . r  (3 Móz 11,44). A  gond a római katolikus szentfogalommal kapcsolatos, ezért s 
éppen ezen a ponton válik el ünneplésünk.

IL János Pál pápa a következőket üzente a magyar egyháznak: ...(Szent István király) 
„nagy személyisége, bölcsessége, gondoskodása, Péter széke iránti ragaszkodása, főként pe
dig gyermeki szeretete Isten Anyja iránt legyen számotokra példa és vigasztalás” 
(1987.nov.13. id. Török, 5). Ezt a gondolatot Paskai prímás így folytatja: „Apostoli buzgósá 
ga formálta meg a magyar keresztyénségben a máriás-lelkiséget és bizalommal ajánlotta o r
szágunkat a Boldogasszony pártfogásába. Ennek a ténynek különös jelentőséget ad, hogy ju- 
bilemunk akkor történik, amikor katolikus Egyházunk az egész világon Mária-évet ünnepel„ 
(Török, 7). Tekintettel a Mária évre is, az év eleje óta nem titok, hogy a „jubileumi megem
lékezés másik kiemelkedő eseménye (az első a Szent Jobb országjárása) augusztus 20-án B u
dapesten, a Szent István Bazilika előtti téren a d.u. 5 órai szentmise lesz, melyre az egész or
szágból várják a híveket Ennek a szentmisének a keretében a Püspöki Kar jelenlétében a hí
vekkel együtt közösen megújítjuk Szent István felajánlását, amellyel nemzetünket a Boldog-
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ságos Szűznek a Magyarok Nagyasszonyának oltalmába helyezte halála előtt” (Magyar Ku- 
rir, 1988. január 23).

Ez a felajánlás több szempontból is érdekes, sőt vitatható. Egyfelől a római katolikus teo
lógiában hosszú ideje pozitívan értékelik az evangélikus keresztyénséget „A római katolikus 
egyházfelfogásnak elfogulatlanul el kell ismernie, hogy nagyon sokat köszönhet az evangéli
kus keresztyénség létének..., az evangélikus egyház valóban hozátartozik saját történelmi lé
tezésünkhöz, nem térhetünk ki előle, puszta létével is konkrét kérdést intéz hozzánk...” (Rah- 
ner, A hit alapjai, id.Hafenscher, LP. 1988.216). Tehát a teológiai gondolkodás számára léte
zünk, az egyházi gyakorlat számára nem? Nem kellett volna-e éppen mariológiai szempon
tot is figyelembe venniük a felajánlással kapcsolatban, tudva azt, hogy a mariológia választ 
el legjobban egymástól. Egyébként nemcsak mi, de „a keleti egyház különösképpen hangsú
lyozza, hogy a katolikus egyház egyoldalúan bocsájtott ki tévedhetetlennek minősített Má
ria-dogm át Ökuménikus megegyzésre csak akkor jutnánk, ha a katolikus egyház ezzel ösz- 
szefüggésben minden másképpen hívő kárhoztatását visszavonná” (R.Frieling, Luther, Má 
ria és a Pápa, LP.1988. 205.) S ha ezen a ponton teológiailag nem tudjuk követni őket, nem 
kellett volna-e az ökuméné évtizedében megkérdezniük a felajánlás felől?! Az Ökuménikus 
Tanács ünnepi nyiltkozatában (Ev.Élet, ápr.17), erről még nem esett szó.

Mindezzel egy másik vonal is együtt jár. Az evangélikus teológia meglétéhez hasonlóan 
a római katolikus teológia mint realitással számol a tudományos gondolkodásban (és sokszor 
a hívek tudatában is) meglévő materializmussal, marxizmussal illetve ateizmussal Ahogyan 
évszázadokon keresztül a protestantizmus, most ezek az irányzatok — vagy ezek az irány
zatok is -  adják fel a kérdéseket a katolikus teológia számára, melyre becsületesen, megér
tésre törekedve és tudományos tisztességgel válaszolnak. S itt megint meg kell kérdeznem, 
megkérdezték-e országunk lakosságának nem katolikus keresztyénéin túl a nem keresztyé
neket, az ateistákat, sőt a legnagyobb 'tábort’, a közömbösöket?! Ez már jogi kérdés is: tehe
tek-e bármilyen felajánlást a „társtulajdonosok” tudta vagy beleegyezése nélkül?! Meg kelle
ne elégednünk azzal, amit az Istennek mint Atyánknak mondunk a Miatyánkban: „...tied az 
ország-í”

Egyetértek az Ökuménikus Tanács nyilatkozatával a következőkben: J .  István király val
lásos tiszteletét a római katolikus egyház belső ügyének tekintjük. Tagegyházaink kegyelet
tel és tisztelettel veszik körül I. István királyunk emlékét, de ez a kegyelet a protestáns egy
házak részéről semmiképpen nem jelenti a szentek és ereklyék vallásos kultuszát, amely ide
gen a protestáns teológia elveitől és gyakorlatától...” (Ev.Élet, ápr. 17.).

Szentek és ereklyék vallásos kultusza -  valóban! íme, a példák: A  Szent István tisztele
te c. kiadvány a következő részeket tartlamazzal: Énekek Szllstván tiszteletére, Szent István 
miséje, Szllstván zsolozsmája, Litánia, Könyörgő ájtatosság, Engesztelés, Hálaadás, A Szent 
Jobbot fogadó ájtatosság és körménél Imádságok, stb.

A Zsolozsmából: „Könyörögjünk! Isten, ki boldogságos István királyunkal a te hitvalló
dat az országiás dicsőségével és tisztességével koronáztad, majd a szentek társaságába föl
emelted, add meg kérünk, hogy akit Magyarország a hit tanítójául kapott meg a földön, azt 
Egyházad védelmezőjeként bírhassa a mennyben...” (Az egyház védelmezője a mennyben 
-  a közbenjáró szent!) S erre az imádságra jön válaszként az áldás: „Szent István királynak 
érdemeiből tegyen áldottakká titeket az Úr és az ő közbenjárása védjen meg minden baj el
len. Ámen. Annak segítsége tegyen benneteket boldoggá, akinek ünnepe napját most han-
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gos örömmel megütitek. Ámen. Adja meg, hogy az ő példáját utánozván a mennyben ígért 
örömre eljussatok. Ámen” (67).

A Litániából: (magánhasználatra) „Imádkozzál érettünk, Szent István király! Hogy mél
tók lehessünk Krisztus ígéreteire! Könyörögjünk! Jóságos Istenünk, szolgádnak, Dávid király
nak érdemeiért irgalmas voltál a választott néphez. Kérünk, tekints szegény hazánkra és szol
gádnak, István királynak érdemeiért fordítsd el rólunk bűneinkért megérdemelt büntetésün
ket és engedd éreznünk sokszor megtapasztalt irgalmasságodat. Krisztus, a mi Urunk által 
Ámen” (83).

Az Imádságokból: „Üdvözlégy, boldog Szent István király, te népednek nemes remény
sége! Üdvözlégy minden szentségnek és igazságnak fényes tüköré! Temiattad hittünk Krisz
tusban, temiattad üdvözülünk is Krisztusban! Kérünk, könyörögj a te népedértjmádkozz az 
egyház szolgáiért is, hogy egy ellenség se legyen ragadozó a te néped között Krisztus hit
vallója, fogadd el néped könyörgését, hogy Krisztus kegyelmét nyerje el teáltalad, ki a hit vi
lágosságát derítetted reánk. Ámen” (Codex Albensis, XII. század). És: „Nemzetünk apostola 
és hatalmas pártfogója..., apostoli királyunk..., ne vond meg hathatós pártfogásodat a te m a
gyar népedtől, melyet annyi munkával megtérítettél... Kérj számára buzgó apostolokat esz
közöld ki a hit egységét, az erkölcsös életet...” (Sík Sándor, Török, 101).

Mindezek után igaz lenne az a figyelmeztetés, hogy a „katolikus keresztyének világos kü
lönbséget tesznek a szentek 'segítségül hívása’ és az Isten 'imádata’ között, még akkor is, ha 
mindkét esetben imádságot említenek...”?!? S az a másik, hogy egyházukban semmiféle egy
házi rendelkezés nem írja elő a szentek segítségül hívását...?!? (Lp.1988.209). A fenti példák 
bennünket elszomorítanák, a fenti figyelmeztetés különbségtételét egyszerűen észrevehetet
lennek tartjuk. „Mi csak Istent tartjuk megszóltíhatónak az imádságban -  (a Szentháromság 
egy igaz Istent, a Szentháromság egyik vagy másik személyét együtt vagy külön-külön) s a 
szentek imádságos segítségül hívásának katolikus gyakorlatát nem ismerjük és nem is kívá
nunk benne részt venni...” (Frieling, Lp.209).

Érdemes az Aplógia XXL cikkét tanulmányoznunk ezzel kapcsolatban. Melanchtonék ál
láspontja szerint a szenteket tiszteletben kell részesítenünk. „Háromféle lehet ez a tiszteleta
dás. Az első a hálaadás. Istennek kell ugyanis hálát adnunk, hogy irgalmasságát ilyen példá
kon mutatja meg, hogy jelét adta az emberek üdvözlésére irányuló akaratának, hogy az egy
háznak tanítókat vagy más ajándékokat adott... A tiszteletadás másik faja hitünk megerősí
tése. Amikor látjuk, hogy Péter bocsánatot nyer a megtagadásért, ez a mi hitünket is erősíti 
abban, hogy a kegyelem valóban nagyobb a bűnnél (Rm 5,20). A tiszteletadás harmadik fa
ja először is a hitnek, azután pedig a többi erénynek a követése...” (317,4-318,7).

Ezzel szemben megállapítják, hogy a „holtak imádkozásáról nincs egyetlen szentírási bi
zonyság sem, csupán a Makkabeusok második könyvében levő álom (2Makk 15,14)” (318,9). 
Ami pedig a szentek érdemeit illeti: „ellenfeleink nemcsak a segítségül hívást kívánják meg, 
hanem a szenteket nemcsak szószólóinkká, hanem engesztelőkké is teszik. Ezt semmiképpen 
sem lehet eltűrni. Hiszen ezzel már Krisztus legsajátabb méltóságát ruházzák át a szentekre. 
Közbenjárókká és engesztelőkké teszik őket, és hiába tesznek különbséget a szószóló közben
járók és a megváltó közbenjárók között, -  a szenteket mégis teljesen megváltó közbenjárók
ká teszik...” (319,14).

Íme, a magyar római katolicizmus Szent István évében. Amennyire öröm volt a közös 
Miatyánknak és a közös Apostoli Hitvallásnak a megszületése, annyira lehűti örömünket mind • 
az, amit most tárgyaltunk. Az ökuméné útja hosszú és rögös...
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Szomorúak vagyunk Szent István évében, mert a római katolikus gyakorlat
-  nem tudja levetkőzni kétarcúságát: egyszerre törekszik a közeledésre, de mereven ra 

gaszkodik minden hagyományához.
-  nem tudja kikerülni a dogmák szikláit, melyek az ökuméné útjában állnak;
-  még mindig követi liturgiája és tanitása a népi kegyesség -  sokszor túlzó -  gyakor

latát:
-  még mindig a visszatérést látja az egység egyetlen lehetséges módjának. Igaz, már hal

latszik ilyen hang is: „Lutherral és teológiájával való foglalkozás a keresztyén egység szolgá
latának legreményteljesebb lehetősége... Ma az Újtestámentum alapján elmondhatjuk az 
evangélikus W Pannenberggel: Az egység nem visszatérés (Rückkehr), hanem megtérés 
(Umkehr), Li. megtérés az Egyház egyetlen Urához, Jézus Krisztushoz” (Karl Adam, ill. Pan- 
nenberg, idJHafenscher, Lp. 1988.216.).

(Elhangzott 1988-ban LMK ülésen.)
Zászkaliczky Pál

A protestáns-római katolikus kapcsolat—______________________
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Egy gondolat — három tételben
Az 1987 -es Országos Presbiteri ülés foglalkozott egyházunk strukturális átalakulásával, 

valamint e problémakör velejárójával, az Egyházi Törvények megváltoztatásának a szüksé 
gességével. Ugyanez az ülés kéréssel fordult a Lelkészi Munakzösségekhez illetve mindazok
hoz a gyülekezeti tagokhoz, akik felelősséget éreznek egyházunk jövőjéért, hogy írásban te
gyék meg észrevételelüket e tárgykörrel kapcsolatosan. A határidő 1988. május vége volt 
Miután ez az időpont már régen lejárt, lassan itt az ideje, hogy egyházunknak e célra össze 
hívott bizottsága, szakemberei csoportosítsák a beérkezett javaslatokat véleményeket

Tudomásom szerint nem minden LMK, s nem sok gyülekezeti elöljáró élt a vélemény
nyilvánítás lehetőségével. Több véleményre, hozzászólásra számítottam én magam is. Hiszen 
az elmúlt esztendőben a lelkészkonferenciákon is elővettük ezt a tém át mintegy inspirálva a 
lelkészeket e témakörrel való foglalkozásra.

Ma is vallom, amit több fórumon is megpróbáltam hangsúlyozni, hogy egyházunk struk
turális átalakításának előfeltétele az, hogy mindenekelőtt a jelenlegi egyházi felépítményt kell 
alapos elemzés alá venni. Ezt pedig nem lehet máshol kezdeni, mint a gyülekezeteknél. Ma 
már minden gyülekezeti lelkész előtt világos, hogy az ún. népegyházi egyház- vagy gyüle
kezetfogalom már a múlté. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy az már teljes egészében 
eltűnt vagy megszűnt volna, de azt igenis hangsúlyozni szeretném, hogy ma már nem lehet 
alapul venni a népegyházi formák adta struktúrát Jogos a kérdés, hogy ha az nem alkalmas 
egy korszerű s ugyanakkor az egyháznak, mint Krisztus testének, a földi, korlátok közt fel
épített struktúráját hodozni, akkor milyen legyen az új egyházi szervezet Nem hiszem, hogy 
erre a kérdésre valaki is tudna megoldást adni. Esetleg egyet tudunk, mint igényt kifejezni: 
meg kell keresni azt a lehető legjobb egyházi formát, amely a legteljesebben és a legdemok- 
ratikusabban teszi lehetővé az evangélium hirdetését, Krisztus egyházának a mi körülménye
ink között Ez az, ami „előírásszerinti” feltétele annak, hogy egyáltalán gondolkozni tudjunk 
arról, hogy milyen is legyen a holnap egyháza Magyarországon. Az egyházi szervezetnek 
egyetlen ismérve csak az lehet az evangélium hirdetésének, a szentségek kiszolgáltatásának, 
Krisztus jelenvalóságának a teljes megélése. Ebbe beletartozik az evangélium szabad, széles
körű hirdetése, a misszió kiterjesztése, az egyház szolgálatának a bővítése és fenntartása, ter
mészetesen a kört tovább lehet bővíteni.

Tulajdonképpen a témához hozzászólók egyrésze ezt az „igényt” egyértelműen hangsú
lyozzák. Ugyanakkor nem térnek ki konkrét megoldási javaslatokra. Az igaz, hogy minde
nekelőtt az új vagy (s én ezt a kifejezést szeretem jobban) megváltoztatott egyházi szerve
zet elvi, teológiai tisztázódását kell mielőbb elvégezni, hogy legyen mire építeni. Ezt nem le
het megfordítva végezni. Néhány esztendővel ezelőtt felröppent e kérdéskörben ez a kifeje 
zés: „diakónialiag struktúráit gyülekezet”. Véleményem szerint akkor sem értette senki, hogy 
ez a szépen megfogalmazott mondat mit is jelent tulajdonképpen. Ma már tudjuk, hogy ilyen 
gyülekezet vagy egyház nem volt, s mint egyházi modell nem is fogadható el. Amikor igé
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nyeljük és hangsúlyozzuk a teológiai alapvetés szükségességét, ugyanakkor nem hallgatha
tunk arról sem, hogy ezzel egyidőben el kellene végezni a mai egyházi struktúra alapos elem
zését, annak a legprányibb részéig menően.

Nem hiszem, hogy ennek a jelenlegi egyházi szervezetnek csak az a hibája, hogy nem 
elég nyílt pl. az országos egyházi testületek anyagi elszámolása tekintetében. Vagy a legfon
tosabb kérdése ma egyházunknak az anyagi erőforrások biztosítása lenne. De éppen így nem 
tartom e tekintetben az egyetlen „üdvözítő” megoldásnak azt sem, hogy azonnal üljön 
össze egyházunk zsinata, s új egyházi törvényeket hozzon létre, mert a jelenlegi már elavult 
(ami fedi az igazságot)

Mert ugyan ki vállalná azt a felelőséget, hogy nem, vagy csak részben ismerve a gyüle
kezetek mai helyzetét, életét, a lelkészi kar összetételét, egyházi intézményeink felépítését, és 
szolgálatát, mindezeket egy új egyházi törvénybe „kényszerítené” bele. Á sietés helyett (hi
szen egyházunk 1992-re meghirdette az új, törvényhozó zsinat összehívását) alaposan meg 
kellene vizsgálni a mai s talán kontúrjaiban már a holnap gyülekezeteinek az életét Presbite
rek, azaz világiak szolgálatát a gyülekezetben és az egyház egészében. De ugyanígy nyugodt 
testvéri légkörben kellene az egyház széles közvéleményének szót értenie -  esetleg ellent
mondó álláspontokat egyeztetni -  pl. abban a kérdésben, hogy a lelkészképzés, a lekészi 
szolgálat elé milyen kritériumokat kell állítani Ebbe a kérdéskörbe tartozik az egyházfegye
lem kérdése is. Mert pl. hogyan kell ma, amikor a készülő új Alkotmány minden állampol
gárnak szabad véleménynyilvánítást biztosit, azt az Egyházi Törvénybe foglalt fegyelmi vét
ség kategóriát érteni hogy az, aki az „egyházi felsőbbséggel szemben ... tiszteletlenséset ta
núsít” (E.T.VI.Törvény 12 cikkének 3. pontja) fegyelmi vétséget követ el. Mit kell értenünk 
a tiszteletlenség fogalma alatt? Stb.

Ugyancsak feladatként jelentkezik egyházi gondolkodásunkban pl. az egyes intézmények 
elhelyezése az egyházi „hierarchiában”. Az világos előttünk, hogy nem vagyunk mamut egy
ház. Ezért az evangélium hirdetése és terjesztése, a misszió szolgálata mellett nem tudjuk — 
legalábbis egyelőre mindazokat a speciális egyházi munkaágakat elindítani vagy végezni 
ami ugyancsak Istentől rendelt feladatunk lenne. így a közeljövőben nem biztos, hogy előre 
tudunk lépni pl. a sajátságos evangélikus kultúra vagy közművelődés területén. A közeljövő 
nagy egyházi feladata lesz az Evangélikus Gimnázium elhelyezése egyházi struktúránkban, 
de ugyanígy mondhatnám a diakóniai szolgálatunk helyének a megkereséséi vagy az egy
házi sajtó szűk kommunikációs bázisát is.

Aki figyelemmel kíséri egyházunk mai problémáit e témakörben, az látja, hogy milyen 
széles palettán kell gondolkodnunk. Éppen ezért értetlenül állok az előtt a tény előtt, hogy a 
beérkezett javaslatok, észrevételek szinte csak három kérdéskört érintenek, mint ami megújí
tásra vár. Ez egyrészl a központi pénzkezelés nyitottsága, a püspöki és főtitkári jogkörök kör
bejárása és a laikusok erőteljesebb beépítése egyházunk szervezetébe. Természetesen nincs 
okom és nem is akarok e témakörökkel vitába szállni, hiszen mindhárom kérdéskör megvi
tatásra szorul de érzésem szerint nem „csak” ezek miatt kell az egyházi szervezet reformá
lását napirendre tűzni... Mint ahogy az Egyházi Törvényeket sem csak azért kell megváltoz
tatni, mert van benne néhány anomália.

Mindezeket a gondolatokat csak azért említettem meg, mert remélem, hogy ezzel is „pro
vokálom” lelkész-testvéreimet arra, hogy megírjak véleményüket e felelősségteljes kérdéssel 
kapcsolatosan. Mert ha lesz -  s miért ne lehetne -  új sturktúrája a közelgő évtizedben egy- 
hátunknak, akkor az -  hogy én is használjam ezt a mai kifejezést —, csak közmegegyezéssel.
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azaz egész egyházunk és lelkészi karunk közösségében születhet meg lentről felfelé építkez
ve.

n.
A következő gondolat, amelyet meg szeretnék osztani kollegáimmal, a parókusi jogkör 

gyakorlása. Ha áttételesen is, de kapcsolódom az előző gondolatmenethez. Azért került ez a 
kérdés most elém, mert kaptam egy levelet, amelyben az egyik lelkész a következő problé
mára kért tőlem választ Levele elején, mielőtt a kérdést felvetné s kérdésére választ kéme, 
biztosit hogy ez „számunkra elsősorban nem anyagilag, hanem gyülekezeti, missziói szem
pontból, konkrétan gyermekek szempontjából fontos”. A levélből megtudom, hogy egy fej
lődő településre több evangélikus család költözött be a környező falvakból. (Egyházi migrá
ció!)

Ezek az „új” egyháztagok nem jelentkeztek a fogadó gyülekezetben, mondván, hogy a 
volt lelkészük a vallásszabadságra hivatkozva úgy tájékoztatta őket, hogy ők továbbra is m eg
maradhatnak volt gyülekezetük tagjainak. Eddig ez a kérdés nem is kívánkozna a nagy nyil
vánosság elé. Fizessenek ott a hívek, ahol akarnak. De az már ide kívánkozik, hogy amikor 
iskoláskorú gyermekeieket a helyi, most már számukra parókus lelkész be akarja involválni 
a gyülekezet gyermekmunkájába, akkor a szülök -  volt lelkészükre hivatkozva -  elzárkóz
nak ezelől, ők még ma is a volt(!) gyülekezetükhöz tartoznak -  volt lelkészük vallásszabad
ság-értelmezése szerint

A jelenelg érvényben lévő Egyházi Törvények két paragrafusát szeretném itt idézni. A 
H. Törvény 20. cikkének 1. pontja beszél a parókusi jogról, éspedig a következő szöveggel: 
„...A  gyülekezet területén a gyülekezeti lelkész engedélye nélkül ... senki egyházi szolgála
tot nem végezhet...” Ez eddig világos és egyértelmű, hiszen rendnek kell lenni.

Ugyanakkor ugyanez a II. Törvény 16. törvénycikke így foglalja össze a lelkészi szolgá
latot: „...a lelkész jogosult és köteles az ige hirdetésére ... a reábizottak körében való szor
galmazására azon területen, ahová az egyház állította.” Eddig az idézet

A  száraznak és merevnek érzett törvénykezési formulák helyett illetve azok mellett most 
szólhatnék arról a bizonyos fraternitásról, amelyről a magam negyven éves szolgálata alatt 
annyit hallottam, mint meglévő vagy megvalósulás előtt álló lelkészi kapcsolatról, de sosem 
tudtam azt a magam számára konkretizálni. Ezért most ebben a kérdésben is segítségül hí
vom az egyházjogászokat, a gyakorló lelkészeket, a hasonló gondokkal küszködő szolgatár- 
saim at Hiszen az elmúlt negyven esztendőben nagy átrendeződés történt — horizontális sí
kon is! -  társadalmunkban s ezzel együtt egyházunkban is. Vajon mit vittek híveink maguk
kal az egyházhűségből vagy az egyháztagság merev értelmezéséből.

Könnyű volna most azt mondani, hogy a parókusi jog éppen annyit jelent az Egyházi 
Törvényekben, amennyit annak gyakorlati megvalósulásában naponta átélünk. Vagy arról is 
lehetne szólni, hogy régen ez így volt, de bezzeg ma!

Mindez csak nagyon olcsó szellemesség lenne. Egy biztos, ebben a kérdésben -  amely 
ugyan eltörpül a mai kihívások mellett, amelyekre egyházunknak felelnie kell — mégis ezt a 
kérdést is (!) fontosnak tartom arra, hogy erről lelkészi körben a Lelkipásztor hasábéin véle
ményt cseréljünk.

III.
A  harmadik téma, amiről szeretném a lelkésztársak véleményét hallani, ugyancsak jogi 

aspektussal bír. Mi tagadás, ma már közhelynek ninősül -  magunk között is - ,  hogy a lel
késztársadalomban valami nincs rendjén. Sok a viszalykodás, a „fúrás”. A z „egymás elleni
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áskálódások, generációk vetélkedése előfordulhat, de az a baj, hiányzik a megengesztelődés, 
a tisztázódásra való hajlam” -  amint azt az Evangélikus Életben olvashattuk (1989.február 
26). Mindez igaz -  s egyben nagyon sajnálatos tény. Viszont az is igaz, hogy az egyházi s 
ezen belül a papi szolgálat a társadalom széles rétegében elismerést váltott ki az utóbbi idő
ben. Ez egyben azt is jelenti, hogy hivatásunk rangja -  talán a társadalom egészében is - ,  
méltó helyre fog kerülni.

Addig is azonban a lelkipásztori szolgálatnak illetve a lelkészi hivatásnak egy olyan m a
gatartási aspektusára szeretnék rámutatni, amelyről -  éppen most, amikor szélesebb kapuk 
nyílnak szolgálatunk előtt -  nem hallgathatunk. Ez pedig a lelkészi titoktartás kérdése.

A lelkészi eskü egyértelműen fogalmaz, amikoris az esküt tevő lelkész Isten és a jelenlé
vő gyülekezet színe előtt kijelenti: „...a reám bízottakat híven pásztorolom és a lelkipásztori 
titkot megőrzőm...” Erre tehát minden lelkész esküt tesz, azaz magára nézve kötelezőnek fo
gadja el.

Az elmúlt évtizedekben átértékelődött a lelkipásztori beszélgetések formája és tartalma. 
Formáját tekintve ez inkább a családlátogatás síkjára tevődött át, vagyis a lelkész a családlá
togatások kapcsán irányította beszélgetését a lelkipásztori beszélgetések síkjára -  már ahol 
ezt a körülmények lehetővé tették. Tartalmát tekintve -  a formához alkalmazkodva -  ige
olvasás és -  lehetőség szerint -  közös imádságig jutott el. (Természetesen nem általánosít
hatunk, csak határokat vonunk meg.)

Vagyis kevesebben keresték fel a lelkészt a lelkészi hivatalban személyes beszélgetésre, 
mint korábban. Viszont erőteljesebb lett a családlátogatás szolgálata egyházunkban. Most le
hetne arról vitázni, hogy melyik „ér” többet. Azt hiszem, ennek nincs ilyen értékformáló ha
tása vagy viszonyítási lehetősége. Egy biztos: egyházunkban a lelkipásztori látogatások (csa
ládlátogatások) száma az elmúlt évtizedekhez viszonyítva igen megnőtt. Ez örvendetes tény, 
mert ez egyrészt a hívek gondozását, másrészt a lelkészek és a hivek személyes kapcsolatá
nak a mélyülését jelenti. Másrészt azonban sajnálatos, hogy a személyes lelkipásztori beszél 
getések, a személyes gyónás, a lelkészi hivatal csendjében fogalmazódott csendes imák szá
ma csökkent Az Ige szerinti eligazító szó, az élethelyzetekhez mért krisztusi tanács, a lelkek 
mélységében való vészhelyzet-terápia szükségességéről nem kell bővebben szólni.

Úgy tapasztalom, hogy Isten kegyelméről kell újra tanúskodnunk, mert elmondhatjuk, 
hogy napjainkban az ilyen „formájú” lelkipásztori szolgálatok növekednek. Kérdésekkel ví
vódó híveink újra „megkeresik” a lelkészt, a tudós papot, hogy kérdéseikre feleletet kapja
nak. Ez a tény új problémákat vet fel Van ennek a kérdésnek egy objektív és egy szubjek 
tív oldala. Az objektív oldal a megfelelő lelkipásztori hivatal (bocsánat: gyermekzajtól és ká
posztaillattól mentes lelkészi hivatal!) biztosítása, ahol a kérdéseikre választ váró híveink va
lóban csak a lelkésszel „vannak” együtt. Mert amikor a híveink ilyen esetekben megkeresik 
a lelkészi hivatalt, akkor csak egyet szeretnének, éspedig azt, hogy a lelkész „vezesse” őket 
ahhoz, aki egyedül képes nekik békességet és megoldást adni: Istenhez.

Sokkal nehezebb megfelelő „szubjektum”-ot biztosítani. Amikor e sorok írója a lelkészi 
szolgálatba lépett, akkor már az emberek „elszoktak” a személyes lelkipásztori beszélgetések
től -  hacsak nem Nikodémuszként, este csengettek be a paphoz. így aztán -  mi tagadás, 
ez a generáció csak autodidakta módon tudott az ilyen szolgálatra felkészülni. Gondolom ma 
sem megy ez másként.

Lelkészi társadalmunk egyrésze — ma már kisebb része! — „eskütevő” nemzetséghez tar 
tozik. Ki tudja megmondani hányféle esküt kellett az idősebb nemzedéknek lettenie? És ép
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pen ezért talán az eskü hitelessége és komolysága is devalválódott Mennyire értékálló pL a 
lelkészi eskü? Az, hogy a „titkot megtartom”? Milyen titkot, ki előtt stb.

Talán kissé erős s nem is általános ez a kép: ma ha két lelkész találkozik egymással, a má
sodik m ondat már így hangzik: hallottad, hogy X és Y mit csinált hogy Z-nek mennyi a fi
zetése stb. Fecsegőkké váltunk. Mindenről jól vagyunk értesülve (vidéken hallom, hogy ki 
lesz a megüresedett budapesti lelkészi állás várományosa), mindent tudunk s mindenről be
szélünk. Ha csak papi körökben vagyunk ilyen beszédesek, az még nem olyan nagy baj. De 
mi lesz akkor a megelőlegezett hitelünkket ha a gyülekezetben is ilyen Jólértesültek” le
szünk?

„Szent” az a gyógyszer, ami a kezünkben van. Attól valóban sokan gyógyulást várnak. 
Mind többen odahozzák „betegségeiket” a lelkész elé s várják, hogy az csak azelőtt legyen 
ism ert aki a Gyógyító. Micsoda bizalom, ha valaki a lelke nyomorúságát testét-lelkét m ar
cangoló „betegségét” feltárja az Orvos követének.

Tudom, hogy ezek a felvetett kérdések a mai nagy „átrendeződés” idején nem elsődle
gesek. Az egyházat sohasem a formai változtatások reformálják. Nem is ebből az aspektus
ból vetettem fel ezeket a problémákat Viszont egy strukturális változtatásnál sokmindent fi
gyelembe kell venni, talán ezeket a jelentéktelen kérdéseket is. Örülnék, ha az itt elejtett gon
dolatok fonalát valaki is felvenné, azt alaposabban továbbfonná, hogy legalább ezekben a kér
désekben látnánk valamelyest is tisztábban. Titkos gondolatom az is, hogy talán a most 
felvetett problémák „provokálják” mindazokat, akik szívükön viselik egyházunk szervezeti, 
gyakorlati életét, s hozzászólásukkal gazdagítják ismereteinket

Hiszen mindnyájan szeretnénk egy tisztultabb s egyben megszenteltebb papi hivatásban 
megmaradni és szolgálni.

Karner Ágoston

LELKIPÁSZTOR
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Pszichofóbia vagy nyíltság 
— avagy mit kezdjünk a lélektannal?
A Lelkipásztor 1988/2. számában Balicza Iván sajnálatos értékeltolódásnak minősíti azt, 

hogy szakfolyóiratunkban számos cikk foglalkozik főleg C.G. Jung pszichológiájának jelen
tőségével, a pszichoterápia szükségességével, gyógyító hatásával. Nem is csak egyszerű cik
ket írt, hanem nyílt levelet, amivel mintha a kelleténél magasabb pódiumra lépett volna. Az 
ebben említett „igen bőséges anyag” jó részét nekem még előzetesen megküldte, testvéri le
vél kíséretében. Ezt az anyagot -  főként mint pszichoterapeuta — rendkívül meggyőzőnek 
találtam, (beleértve saját gyűjtésemet is,) csak éppen egészen más értelemben. Ezzel a legke
vésbé sem vonom kétségbe B.I. becsületes szándékát, ki kell azonban jelentenem: „a pszi
chológia, pszichoanalízis, vagy lelkigondozás” alternatívaként nem reálisabb és embersége
sebb, mintha nekem vagy a szerzőnek kínzó fogfájásunkkor azt mondaná egy kegyes test
vér. „Válassz! Jézus, vagy fogorvos!” A pszichoterápia messzemenően párhuzamos az o r
vostudománnyal s egyben az „egy pohár víz” (Mk 9,41) szolgálatával.

Merő képtelenség posztulátumként szabni meg, hogy hívő teológusnak csak olyasmit 
szabad átvennie a pszichológiából, ami quasi a Bibliából levezethető. Akkor ugyanez lenne a 
mérték a szociálpszichológia, szociológia, pszichiátria, neurológia, pedagógia, esztétika, zene- 
tudomány stb. kategóriáira is, melyek szintén önálló tudományok. Mire jó egy teológiai hát- 
raszaltó az ókorba? (A fundamentalizmus erre szinte iskolapélda.) Jézus a jelen és jövő, s ö 
a törvényt sem betűhöz láncoltán töltötte be. (Meg is feszítették érte.)

Amit az általam is becsült B.I. ír, az a jéghegy kilátszó részének is csak a csúcsa. A to 
vábbiakban nem vele kívánok vitatkozni -  aki a mélylélektan iránt nem csekély érdeklődést 
tanúsított, amikor hallgatóm volt a teológián - ,  hanem a mögötte álló fundamentalista irány
zattal, amely kétségtelen értékei mellett rendkívül kétséges értékű tendenciákat is hordoz, s 
utóbbiakra nézve -  a jelek szerint -  teljesen vak. Soraimat kiegészítésnek is szánom a B.I.- 
cikket méltán bíráló szakvéleményekhez. (Lp 1988/6. 338k.)

Másokat csak az igazíthat el, aki tisztában van azzal, hogy ő maga hol áll. Amilyen m ér
tékben téved ennek megítélésében, anyira terelhet -  jóhiszeműen -  idővel elgörbülő utak
ra olyanokat, akik őt útjelzőnek tekintik. Egyéni és közösségi önismeretünk és személyisé
günk hiányosságai, rejtett hajlamaink elkerülhetetlenül beépülnek minden megnyilvánulásunk
ba, s minél kevésbé akarunk tudni róluk, annál hatásosabban sugallnak kisebb vagy nagyobb 
mértékben téves életmintát, horpadt vagy fölöslegesen kihegyezett hitet, és bármit, ami nem 
kívánatos.

Vetélytárs, vagy orvosló barát?
Mai bonyolult világunkban főként lelkimunkások számára egyre nélkülözhetetlenebb a 

pszichológiának az a része, amely segít mélyebben megismerni magunk és embertársaink,
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kapcsolataink természetét, főként a tudat számára kevésbé megközelíthető, netalán hozzáfér
hetetlen esélyeket és veszélyeket (Vőj  dr.Gyökössy Ej  Lelkigondozás és pszichoterápia. Lel
kipásztor, 1988/8.) Annál kényesebb ez a mélyvilág, minél közelebb kerülünk benne saját le
gérzékenyebb pontjainkhoz, amelyek tartalma esetleg névtelen szorongást kelt bennünk, és 
kiváltja az ősi „menekülni vagy támadni” reflexet S ezen csak látszólag segít, ha a félelem -  
jobb híján -  fedőnevet kap. Minél „magasztosabb” bármi torzító erő álneve, annál veszedel
mesebb lesz az álmegoldás. Ennek révén ugyanis tetszetős palástban léphetnek fel kisebb- 
nagyobb belső kiegyensúlyozatlanságaink, és biztosan lesznek, akiknek éppen kapóra jön az 
efféle olcsó „átkeresztelés”, ami megakadályozza az oki terápiát Így akad „vevő” bármi torz 
tanra, magatartásformára. S akkor az ember nem a fájós lábára sántít (hiszen az tabu), ha 
nem a másikra, és gondolni is alig mer arra, hogy miért van mégis annyi baja önmagával. 
Ezért problematikája tudattalanul vetül át lehetőleg magasrendű síkra.

Nagyon fölösleges és káros (néha kóros) félreértés a teológia vetélytársának tekinteni a 
pszichológiát, főleg a mélylélektant -  holott gyógyhatású segítőnk lehet Igaz, a freudi irány
zat elég sokáig a „a vallást illúziónak tartotta”, boldogság útja gyanánt ajánlotta magát az 
embereknek, miközben mindezt úgy fogalmazta meg, hogy azzal üdvüzenetnek, valláspót
léknak tűnt.” (E.Ringek Selbstschádigung durch Neurose, 1. bővebben: Lp. 1985,499k.) Még 
sorolhatnánk, ha volna értelme, vélt és valós sérelmeinket, de ne feledjük: Freudnak és má
soknak is lehetett jogos kritikája a „keresztyén Európa” és az egyházak címére. Más pszicho
lógus vagy pszichiáter szerzőktől se várjuk el, mint valami kényes kisasszony, hogy minden
kor s mindenben kedvünkre beszéljenek, hanem tanuljuk meg tőlük azt, ami lényegében ki
állta az évtizedek gyakorlatának próbáját.

Régen Kopemikus, később Darwin váltott ki az egyházakból „kozmikus sértődést”. He
ves harcok után a nyitottabb egyházi szivek és elmék számára kiderült, hogy mi is érthet
nénk magasabb szinten a Szentírást Ez természeteszen nem azt jelenti, hogy az egyháznak 
minden előtt kapitulálnia kell, ami a tudomány cégérét viseli, s holnapután talán módosul. 
Persze a különböző tudományok eremdényeit sem lehet mindig és mindenestől puszta felte
véseknek minősíteni. Arról nem is beszélve, hogy ha a prédikátor nem tud korának emberé
hez annak nyelvén szólni, mert netalán évszázadokat késik a naptárja, akkor bajosan lehet az 
Ige tolmácsa. Aki kánaáni nyelven beszél Kánaánon kívülieknek, az ne a hallgatóságát hibáz
tassa, hogy értetlen és keményszívű (még ha ebben lehet is igazság).

Toxin az anyatejben
Nem mindenkinek rokonszenves a lélektan. Ez lehet egyes túlzó pszichológiai irányzatok 

hibája, vagy ezek olyan képviselőié, akik pápábbak a pápájuknál. Ezek ugyanúgy rontják a hi
telét az általuk képviselt relatív igazságnak -  amely talán mégsem jelentéktelen - ,  mint azok, 
akik a saját hitmodellüket, extravagáns nézeteiket, szektájukat vagy kegyességi irányzatukat 
szerfölött túlértékelik, nem ritkán a fanatizmusig menően, noha bennük is legföljebb „töredé
kes az ismeret és a prófétálás” (1 Kor 13.9). S mit érnek el ezzel? 1. Némelyeket -  többnyi
re lelki szükséghelyzetben tengődőket -  sikerül lerohanniuk. 2  A józan gondolkozásé ki
egyensúlyozottakból tartózkodást, esetleg antipátiát is, az indulatosakból és egyoldalúságra 
hajlamosakból pedig erős emocionális ellenhatást váltanak ki, ami sokszor a végleges bezár
kózást jelenti mindenféle vallással, vagy talán „csak” a keresztyénséggel, de legalábbis az ilyen 
stílussal szemben. 3. Önmagukban és közösségükben nemcsak zz értéktudatot fokozzák (ami
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211Pszichofőbia vagy nyíltság _
főként kisebbségi érzéssel küszködöknek égetően szükséges), hanem az egyéni és kollektív 
felfuvalkodottság súlyos veszélyét is. Ennek következményei részben egy alattomosan dúló 
betegség rejtélyes tüneteihez hasonlíthatok, részben viszont kifakadnak, mint egy kelés: m e
rev törvényeskedésben, agresszív rámenősségben, más szellemi áramlatok és kegyességi for
mák lekezelő kárhoztatásában, olykor feltűnően személyeskedő sárba rángatásában. Mindezt 
gyakran kíséri bibliai hivatkozások túláradó bősége. Igazságtalanság volna azonban azt állíta
ni, hogy egy túlbuzgónak és „fölöttébb igaz” -nak (Préd 7,16!) mutatkozó személy, vagy cso
port ne kaphatna valódi állást, nem kívánatos tulajdonságai ellenére is meglévő hite alapján, 
kegyelemből, lévén az áldás mindig kegyelem.

De mennyi áldást nyerhetnének akkor, ha szembenéznének szuperkegyességük motivá
ciójának mélységesen rejtett oldalával, mondjuk traumatikus gyermekkori élményeikkel, vagy 
ösztönviláguk megnyomorítottságával, elfojtott keserveikkel, amelyek titkon torzitják hitü
ket, életüket, kisugrázásukat, s így fertőzhetnek! (Ez persze -  tarka variációkban -  így lehet 
bármely más embernél vagy közösségnél is). Olyan ez, mint amikor toxikus anyag kerül az 
anyatejbe, az anya tudtán kívül. Nem „rossz anya”, csak éppen... Valahogy így szivároghat 
bele minden lopakodó ártalom, feldolgozatlan „méreg” (akár történelmi méretekben is) az 
anyaszentegyház, ill. egyes szolgái-tagjai organizmusába, s meglesz a hatása. Ám ha valaki 
ennnek nyomára bukkan, sőt szóvá teszi, akkor az „anya” bizony iszonyúan megsértődheti

Pszichofóbiából kereszteshadiárat
Minél illuzórikusabb egy vallási (vagy akár politikai) közösség „önarcképe”, amivel feltét

lenül önámítás jár együtt, annál érzékenyebben és agresszívabban reagál mindenre, ami le
leplezhetné, hiszen nem akarja tudni, hogy -  mikor milyen formában -  ő „a vak és a m e
zítelen” (Jel 3,17). Márpedig a pszichológia -  főleg a mélylélektan -  könnyen keltheti az ef
féle .gonosz ellenség” benyomását. S akkor a lelepleződéstől való tudattalan rettegés átcsap
hat keresztesháborúba. Pedig a lélektan áldás lehetne, ha nem fogadnák ellenségesen. Talán 
kegyetlen, de kijózanító párhuzam: a hitleri és a sztálini rendszer nagy egyetértéssel üzent ha
dat a pszichoanalízisnek, Benedek István pedig a magyar pszichológia történetének 1948-cal 
kezdődő szakaszát ,/emregeny”-nek nevezi. („Pusztába kiáltott szó”, Bp.,1974. 113.o.) Az 
utóbbi két-három évtizedben aztán fokozatosan kiment a divatból nálunk Freud, Jung, Szon
di és mások „m egbélyegzése”. Aki ma őket leszólja, az legalábbis műveltebb körökben nem 
számíthat sikerre. Ez a politikai légkörnek is egyik fokmérője. Inkvizítori máglyatüzek nem 
véletlenül lobbannak fel és hunynak ki. Mihelyst ugyanis megszűnik a boszorkányégetés 
(mindenkor beváltatlan) belső szükséglete, senki sem oly balga, hogy ilyesmire használja a 
drága tűzifát. Ki mitől fél önmagában titkon, azt igyekszik „megégetni” másokban az eseten
ként lehetséges módon. S ugyan miért ne hinné el önmagának az egyén vagy a közösség, 
hogy okai valóban fennköltek? A Th.Szemle 1987/1 számában rámutattunk „H o g ya n  üldöz
zük boszorkányainkat?” címmel, hogy a mindenkori inkvizitort a saját ismereteién, elfojtott, 
„boszorkányos” indulatai hajtják, ezeket vetíti ki (projekció!) saját leikéből azokra, akik ebből 
a szempontból a legjobban irritálják. Ugyanerre köznapi példa: ha egy idősebb (vagy bármi
lyen korú) személy feltűnő indulattal és gyakorisággal ostorozza a mai erkölcsöket vagy ész
revehető élvezettel pletykálkodik ugyanezen témakörben, akkor szinte biztos, hogy így éli ki 
azt, amit önmagának sem vall be. Még ifjú koromban egy tüzes szavú és borsos kifejezések
kel örömest élő evangélizátort hallgattam. Mögöttem egy fiatal lelkész odasúgta a kollégájá

i g  ÁPRILIS



212 FÓRUM
nak: „Ennek az embernek szexuálpatológushoz kellene mennie.” A sikeres szónok ezt sajnos 
elmulasztotta. Inkább tovább evangélizált, lehengerlő stílusban, mellyel különben egy másik 
evangélizátort fölényeskedve kifigurázott, amire az érintett nem reagált ugyanilyen módon.

Dehogy is akarok általánosítani. Egyrészt az evangélium hiteles, valóban manipulálás nél
küli, megnyerő, fölemelő légkört (és nem szorongást) árasztó hirdetését mindennél többre 
becsülöm. Magam is az evangélizáció lelki gyermeke vagyok, s tudatosan hitben élek 45 éve. 
Másrészt mélylélektannal 23 éve foglalkozom behatóan, közel 15 éve aktív pszichoterapeu- 
taként is. Ezt úgy fedeztem fel magamnak kiegészítő hivatásként, ahogyan (bocsánat a ma
gasról vett hasonlatokért) Livingstone Afrika egyes részeit AJSchweitzer pedig a feketék 
gyógyítását -  nem az evangélium helyett, hanem annak jegyében. A pasztorálpszichológia 
sem arra való, hogy annak ürügyén eltávolodjunk Isten Igéjétől, hanem arra, hogy az Igével 
közelebb kerüljünk embertársainkhoz. (Egyidejűleg természetesen életünk Gazdájához és ön
magunkhoz, rendeltetésünkhöz is.) Nem mondok újat: evangéüzációs, mélyen hívőnek szá
mító körökben olyan romboló visszásságokat is tapasztaltam, amelyek sok fiatalt és kevésbé 
Fiatalt elriasztottak, másokat „csak” fölöslegesen megkínoztak lelkileg, igen áldatlan, messze- 
ható következményekkel. Nincs kedvem ítélkezni, de efelöl még világosan láthatom: ilyenkor 
általában lélektani ismeretekkel földeríthető tisztátalan forrás befolyása érvényesül, amiről az 
illető éppúgy nem tud -  s nem is akar tudni - ,  mint egy bacillusgazda arról, hogy fertőz
h e t Egyszerűen símivaló, amikor egy elég sokáig áldottnak mutatkozó evangélizátornőn 
(vagy férfin) erőt vesz (mondjuk) az úrhatnámság. „Azt a világosságot kaptam az Űrtől” -  
mondja, de a „fővilágosságot” valahogy mindig ő kapja, s markában tartja a közösséget. Még 
azt is ő dönti el diktatórikusán, hogy Anikó igent mondjon-e a kezét megkérő segédlelkész
nek. Az uralkodásnak persze szuperalázatos álruhái is lehetnek, és szüntelenül szolgálatot em 
legetve is lehet császárkodni (züllesztő eredménnyel). S közben szinte csepeg a kegyesség, 
illetve a megfelelő frazeológia. Ha az illető lelkimunkás csak egyszer rászánta volna magát ön
maga jobb megismerésére kvalifikált lélektani szakembernél, világosság derülhetett volna gör
csös uralkodási tendenciáira, annak gyerekkori hátterével együtt. De az ilyesmi elől főleg azok 
térnek ki -  talán fölényeskedve, és/vagy a Bibliára hivatkozva - ,  akik tompán érzik, hogy 
erre volna szükségük, de visszarettennek önmaguk fájdalmas fölfedezésétől. Mennyivel egy
szerűbb leszólni a pszichoterápiát, vagy éppenséggel -  s ez az adu ász -  démonivá nyilvá
nítani! (Ilyen „csúcsesetben” a bevallatlan elfojtás és félelem is csúcsszintű.)

„Csalárdabb a szív m indennér
Komplexusos, rögzült szorongások végzetesen útpadkára szoríthatják az evangéliumot 

és a szeretetet, még olyanoknál is, akik pedig nyilvánvalóan erre tették fel az életüket. Egy 
pszichiátriai magánklinikán az öt főnővér hivatásos egyházi személy, mind megtértek. Egy 
72 éves férfi -  könnyebb páciens -  váratlanul szívinfarktust kap. Megmentik, de éjszakára 
külön állandó ügyelő kellene mellé, mert bármely pillanatban ismét baj lehet Ilyet a meglé
vő nővérállományból nem tudnak biztosítani, jelentkezik azonban egy 77 éves nő, szintén 
könnyebb beteg, hogy ő (felöltözve) átvirrasztja az épp hogy csak élő idős úr mellett a kriti
kus éjszakát (Az ügyeletes nővér bármely pillanatban benézhet.) Már elintézettnek látszik a 
dolog, amikor meghallván ezt a rangidős főnővér felháborodottan tiltakozik „a jó erkölcs ilyen 
flagráns megsértése” ellen, s a másik négy nevében is azzal fenyegeti a tulajdonos főorvost, 
hogy ha ezt megengedi, ők mind az öten azonnal és végleg otthagyják a klinikát.
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Ezzel az esettel párhuzamos egy hasonló szinten kegyes anya nyilatkozata a lányáról:„In

kább a ravatalon lássam, mint táncolni!” — Nem kell freudistának lenni ahhoz, hogy a hát
térben észrevegyük a halálosan merev és félelmetes szexuális komplexust Jogos a döbbent 
kérdés: De hisz* alig látszottak ki a bibliai idézetekből és megtértségből! A magyarázatot a lé
lektan adja meg: az öncélúan szigorú és rideg, ún. „kényszeres” vallásos nevelésből a legpie- 
tistább kiadásban is lehet ilyen kegyetlen kegyesség. Úgy látszik: éppen a „szuperhívőség” 
hozhatja közel azt a felfuvalkodottságot, amelyen a „simul iustus et peccator” voltát feledő 
keresztyén nagyon elcsúszik. Egyébként is: minden fanatizmus titkos rugója a belülről fenye
gető kétely, így minél bőszebben s aránytalanabbá agitál valaki valami ellen, annál valószí
nűbb, hogy ugyanazzal önmagában van megakadva valamilyen formában.

 Egyszerű eset, ha valakinek azért nem kell a lélektan, mert neki csak az ésszel-kézzel jól 
megfogható dolgok mondanak valamit Neki erre nincs „antennája”, s azt is hiheti, hogy ez

) így jó, igy van rendben. Ez a típus legrosszabb kedvében is csak különcnek tartja a z t aki 
pszichológiával foglalkozik. (Más kérdés, hogy ha lelkimunkás miképp fogja megérteni a rá- 
bizottak bonyolult problémáit) Am ha egy hivatottnak és felkészültnek látszó személy vagy 
mozgalom úgy véli, hogy bilbliai alapon frontális támadást kell indítania a pszichiátria és a 
pszichoterápia ellen, az fölöttébb Figyelemreméltó tünet.

Hitbeli identitásunk megőrzése kétségtelenül alapvető fontosságú, de éppen ezért ügyel
nünk kell arra is, hogy minden görcsös túlzás többet árt, mint használ. Elegendő, ha józan 
mértéktartással viseltetünk, s nem öntjük ki a fürdővízzel együtt a gyereket is, ám ha valaki 
még a fürdővizet sem meri kiönteni, az már aggasztó jel, mert mit használ azzal a „gyerek
nek”? S ez mindenfajta végletes konzervativizmus képlete, ami semmivel sem ígér több jót, 
mint bármiféle modernista véglet Az egyháztörténet is tele van extrém nézetekkel és m oz
galmakkal, s egyik sem hozott valami túl nagy áldást. Ebből van aki hajlandó tanulni, de akad
hat, aki nem. Ami a lélektant illeti, tudjuk, hogy a Biblia nem pszichológiai szakkönyv, ami
képp csillagászati kompendiumnak sem tekinthető. A perbefogott Galilei kijelentése szimbo
likus értékű: „A Szentirás azt tanítja, hogyan juthatunk az égbe, s nem azt, hogy miképpen 
mozog az ég.” Amit Galileivel és Giordano Brúnóval tett a „szent” inkvizíció, azt -  ne fel
edjük! -  a dogmához és a Bibliához való tántoríthatatlan hűség jegyében követte el. Bál
ványt csináltak a betűből, amely öl -  és az betűszerint is ölt.

Rendkívül tanulságos megnéznünk Jer 17,9 eredeti szövegét: szívünk, vagyis benső ön- 
I magunk csalárd voltát ugyanazok a mássalhangzók fejezik ki, amelyek a „csaló” Jákob nevé

nek alapját képezik. Igei jelentésük (többek között): csalárdnak, alattomosnak lenni, valaki mö- 
| gé lopakodni, hátulról elgáncsolni -  mint ahogy Jákob nemcsak születésekor „kapta el” Ézsau

bokáját. Tudattalanná lefojtott -  s ezért „mögöttünk lopakodó” -  lelkitartalmaink ugyanígy 
kapják el a bokánkat vagy Achillész-sarkunkat (főleg ha a tudattalannak még a létét is ta 
gadjuk, mint némely szuperkegyesek egyrészt, s a legmerevebb materialisták másrészt), s 
gyújtanak velünk máglyákat, melyeket bibliai idézetek körítenek.

Hol a legelsöpróbb erejű a lélektan?
Hol robban legnagyobbat a puskapor? Ott, ahol belőle a legtöbb felgyülemlik, főként 

azonban ahol a legnagyobb fojtást kapja. „Pszichológia a betegágynál” című könyvében 
(Bp. 197212.0.) azt írja dr.Hárdi István professzor:,pszichológia mindig van, ott is, ahol nincs. 
Csak az a kérdés, hogy milyen...” Valahol Európában egy jóhírű evangélizátort, akinek gya
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nús mindaz, ami Jélektan”, pl a szuggesztió, ismételten meghallgat egy hitben élő pszichiá 
tér-lélekgyógyász főorvos, és felmerül benne a kérdés: „Vajon tudja-e ez a lekész, hogy rend 
szeresen alkalmazza a szuggesztió módszerét?” Egy hasonló igehirdető Savanarola modorá
ban s egy bizonyos témakörben olyan szószékcsapkodó kirohanásokat rendez, hogy annak 
hatása minden, csak nem áldott (Egy ugyanilyen tárgyú régi rajzon a szószék alatt megbú
vó ördög kéjesen vigyorog.) A gondolkozásra hajlamos híveknek bizony az lehet a benyo
másuk, hogy a prédikátor alighanem saját bajával perelt ilyen látványosan. A klasszikus pél
dákból csak Maupassant: „Egy asszony élete” c. regényének (Bp.1959.184.0.) Tolbiac abbé
ját hadd említsem, akit az ellő kutya véletlenül elé táruló látványára „mindent elsöprő harag” 
száll meg: esernyővel nekiesik a környezetét természetes érdeklődéssel figyelő gyerekeknek 
és a szerencsétlen állatnak, s utóbbit szadista őrjöngéssel még agyon is tiporja. Itt a lélek meg
vetett törvényszerűsége: a „pszichológia”, itt. az elfojtás (=öncsaló problémaletagadás) vet- 
kőztet ki a reverendából valakit, akiben a jelenet teljesen megoldatlan szexuális feszültségét 
robbantja gyilkos erejű dühöngéssé. A  lélektant a semmibe vétele teszi elsöprő erejűvé: el- 
őbb-utóbb robban, kifelé vagy befelé.

A közismerten eleven evangéliumi hitű A.Köberle rendszeres teoLprofesszor „Pszicho
terápia és lelkigondozás” címmel így ín „...ha egy teológus különös hévvel mennydörög a 
pszichoterápia ellen, az csaknem mindig olyan ember, akinek saját magának volna égetően 
szüksége pszichoterápiás kezelésre.” (l.bővebben: Lp. 1985.50l.o. Kiem.tőlem.) S.Maugham: 
Eső és A.France: Thais című hosszabb elbeszélései is brilliánsan megírt intő példák. Az ilye
nekkel természetesen nem az ellenkező véglet mellett akarunk érvelni. Ha azt mondjuk, hogy 
a jéghalál rossz, azzal korántsem állítjuk, hogy a tűzhalál viszont ideális megoldás. Ettől füg
getlenül a politikai, vallási stb. szélsőségek szinte megszállottan mutogatnak a konkurrens 
„mánia” vélt és valóságos hibáira, mintha azokból igazolhatnák saját mértéktelenségeiket 
Egyszerűen annyiról van szó: minden extrém jelenség torzulásra vall, s ha bearanyozzák, csak 
annál veszedelmesebb. S ez alól a bármilyen értelemben vett Jegmagasztosabb” körök ké
pezhetnek a legkevésbé kivételt.

Valahol Alaszka és Új-Zéland között egy zord hitű apa a szigorú konzervatív rendimá
dat bűvöletében ,/leveli” gyerekeit olyan módon, amelyeket kétségtelenül tiszeletreméltó és 
kétségtelenül romboló elemek egyaránt jellemeznek. Utóbbiakat csemetéi észre sem merik 
venni, hiszen az e tisztelendő házban bűnnek számítana, s az atyát tisztelni kell! Az érzelmi
leg is kiszolgáltatott gyerekek kénytelenek mélyen elfojtani keserű lázadásukat, aminek egyik 
következménye az, hogy az atyamodell nyomán istenképük elszineződik: a megtorló vonás 
embertelenül megerősödik. Sok év múltán a kegyetlen fenyítések és verbális agressziók is 
megdicsőülnek a megszépítő messzeségből. (Az elfojtás elmélyül.) Csakhogy a lelket nem le
het becsapni: a mélyben összegez, s a lehetséges kerülőúton benyújtja a számlát Péládul így: 
az egyik tehetséges és erős vitalitású fiú -  azonosulva apjával -  maga is kemény konzerva
tív atya s egyben lelkipásztor le tt Elutasít minden lélektant, mint ördögit. A szomszéd hely
ség testvérfelekezetének lelkészével szemben -  aki apja lehetne, s a lélektannak minősített 
mestere, sőt nyilvánvalóan áldott munkát végez évtizedek óta -  akkora ellenszenvet érez, 
hogy végül saját kis intim közössége élén az illetőt „átadja a Sátánnak”. Ennek a nem min
dennapi, szent látszató agresszióank rejtett lélektani háttere: esetleges kisebbségi érzésén túl
menően apja iránti elfojtott, feldolgozatlan dühét tudtán s akaratán kívül rávetítette a kiegyen
súlyozott idősebb (atya-) személyiségére, ami mérhetetlenül könnyebb, mint önmagában 
szembenézni rendkívül fájdalmas igazi dilemmájával. Itt is a pszichológia törvényszerűsége
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inek negligálása bosszulta meg magát, ritka destruktív módon. így ölthet szent köntöst a lég- 
kétesebb cselekedet is.

C.G. Jung a máglyán
A legradikálisabb támadást (amelyről tudok) egy Els Nannen nevű holland hölgy intéz

te a pszichoterápia, pszichológia és pszichiátria ellen a Biblia nevében. A fundamentalista „Bi- 
belbund” füzetsorozatában jelent meg 34-62 közötti oldalszámozású írása: „Psychologie im 
Lichte dér Bibéi” (Waldbronn, 1986, rövj PJ), amelyben mindenekelőtt az alcímben említett 
CG. Jung személyét igyekszik befeketíteni, főként démoni ihletésűnek feltűntetni, és inkább 
másodlagosan foglalkozik Jung pszichológiájával, ugyanilyen szellemben, mélységes hozzá- 
nemértését magasságos fölényeskedéssel kompenzálni Korunk talán legkiemelkedőbb lélek
búvárának tökéletes lejáratása érdekében az apai és anyai felmenőit is igyekszik Nannen a le
hető legnagyobb mértékben diszkreditálni mint „okkultan terhelt” személyeket, hogy aztán 
magát Jungot e terheltség továbbvivőjeként annál hitelesebben nyilvánithassan démonikus- 
nak egész lélektanával együtt Ehhez Nannen fő forrása (a saját lelkének tartalmai után) Jung 
önéletrajzi jellegű kötete, az „Emlékek, álmok, gondolatok” (rövj E.) amely magyarul sajnos 
nem túl jó fordításban jelent meg 1987-ben. (Vöj Diakonia, 1986/2. 71-82o.í) Jung felme
nőinél valóban előfordultak okkult jelenségek, ill. ilyen irányú érdeklődés. Más kérdés, hogy 
ezt Nannennek miért kellett mindent elhomályosítóvá felfújnia, s ugyanakkor hallgatnia 
ugyanezen felmenők más, éspedig kiváló emberi tulajdonságairól, főként pedig hogy mit szól
na a megsemmisítő szándékkal kritizáló Nannen, ha valamelyik vitapartnere úgy akarná őt 
személyileg lehetetlenné tenni, hogy famíliájának mindkét ágán felmenőinek tényleges vagy 
állítólagos vétkeit tárná ország-világ elé?

Az eszmecsere erkölcsének egyik alapvető elve, hogy vitapartnerünknek az álláspontjá
val foglalkozzunk, s ne a személyét támadjuk, a másik pedig, hogy apját-anyját és rokonait 
hagyjuk ki a disputából. Nannen mindkét szabályon döbbenetes könnyedséggel túlteszi m a
gát, miközben magasra tartja a Bibliát. (S ezzel máris diszkvalifikálta önmagát.)

J u n g  tudományos karrierje spritiszta ülésekkel kezdődött” — idézi a Basler Magazint (az 
csak tudja). Egy magazin szenzációirajhász és hamis beállítását tényként tálalja, holott a nem 
zetközi karrierhez Jung zsenialitása kellett, másrészt Jung azokat a szeánszokat szigorúan tu 
dományos vizsgálatnak vetette alá, vagyis nem spiritisztaként volt ott, hanem tudományos 
megfigyelőként, s erről írta doktori disszertációját!

Bakteriológus = baktérium?
Nannennek elég lett volna nyugodt figyelemmel olvasnia el Jung értekezésének csupán 

a címét. Összes Müvei (Gesammelte Werke, rövz GW; Öltén Verlag) I.kötetéből, 1981. 3, a 
„Psychiatrisehe Studien” 1. oldaláról: „Az úgynevezett okkult jelenségek pszichológiájához 
és patológiájához”. Már ebből világosan kitűnik Jung objektív kritikai szemlélete: szenvedé
lyesen érdekelte, mi történik az elmebetegekben s általában a bonyolult pszichikus jelensé
gekben. Aki őt ennek orvén spiritisztának tartja, az összetéveszti a bakteriológust a baktéri
ummal Egyébként is teljesen normális dolog, ha világunkból igyekszünk lehetőleg minél töb 
bet megérteni, mert a megbízható ismeretek hiányát igen könnyen projekciók vagyis indu
latkivetítések töltik be. (A projekció az alany rá jellemző fantáziája a tárgyról, melyet a tárgynak
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tulajdonít) A bozótlakónak varázslat a zseblámpa, a lélektanban járatlan személynek pedig 
okkult” lehet egy sereg olyan jelenség, amely a kellő pszichiátriai, 111. mélylélektani tudásnak 

egyáltalán nem rejtélyes. Ha pedig valami még így sem (elég) világos, valljuk meg becsü
lettel, ha feltevéssel élünk. Épp elég jogos bírálat érte a keresztyénséget, hogy oki hézagok 
kitöltésére túlságosan kéznél van neki az ördög. Persze ha valakit a kegyességi környezete 
prediszponált arra, hogy ismereteinek Jégüres tereit” démonokkal népesítse be, s ez benne 
félelemmel vegyest szilárdan megtelepedett, az már preokkupált (előre elfoglalt) lehet min
den lélektani felvilágosítással szemben. Ilyen „megszállottság” is van, s jellemzője, hogy ter
jeszteni igyekszik önmagát mint egyedül helyes meggyőződést. Ez sajnos művelt, teológiai
lag képzett személlyel is megeshet, főleg ha nem tudatos, elfojtott lelkitartalmai szakrális for
mát öltve szorongásos diktatúrájukba igázzák. (Vő.: „A neurózis vallási mezű 'önvédelmi’ fór- 
mái.” Lp. 198479. Gyökössyn „Ekkleziogén és ekkleziolagén neurózis”, ThSz 1988/3.) Ez nem 
azt jelenti, hogy az illető hitét s más értékeit kétségbe vonhatnánk, azt viszont igen, hogy tu- j 
dattalan megkötöttsége sokat árthat személyes kiegyensúlyozottságának és a rábízottaknak 
egyaránt, sőt összeomláshoz is vezethet. Pszichoterapeuták a megmondhatói, hogy ilyen pá
ciensek is vannak. Így aki szakértőt ennek ellenkezőjéről akar meggyőzni, az csillagász előtt 
próbálja letagadni a csillagot az égről.

Másodéves teológus koromban a mindenben nagyon meggondolt dr.Sólyom Jenő pro
fesszor úr figyelmeztetett, hogy a „démonikus” jelenségek lélektanilag teljesen megmagya
rázhatók. Egy harminc körüli nőbeteg jut az eszembe, akinek zabolátlan agresszívu-ralkodó 
magatartása miatt csődbe jutott a házassága, de mindenkit hibáztatott, csupán magát nem. 
Többek között elmondta: kisgyerek korában súlyos betegségből „varászszertartással gyógyí
totta meg” az anyja. Efelől megszállottnak tarthattam volna (fundamentalista szemlélettel), 
de gyermek- és ifjúságkorának történetéből az utolsó tünetig megmagyarázható lett minden. 
(Maga a gyógyulás elakadt a páciens belátásképtelenségén. Egy hasonló helyzetű másik vi
szont szépen javulni kezdett, mihelyst megnyílt önmaga, múltja s rendeltetése jobb megér
tésére.)

A „démoni terheltség” hiedelme -  ami külön tanulmányt igényelne -  gyakorlatilag ab
ból (is) adódhat, hogy a nagyon labilis, pl. hisztérikus vagy erősen depressziv szülők olyan 
légkört árasztanak, amellyel „átörökitik”, átragasztják gyermekeikre torz magatartásformáju
kat, mentalitásukat, hitük deformációit is. (Krónikus kiegyensúlyozatlanságuk spritizmusba is 
sodorhatja őket) A neurotikusok ilyen értelemben többnyire áldozatok áldozatai. Említett 
diszertációjában Jung nagyobb terjedelemben egy pszichiátriai értelemben terhelt spiritiszta 
médiumként működő lány somnambulismus-esetéről számol be. (GW I,19k.) Mintaszerű 
gonddal regisztrálja páciensének családi környezetét -  mi lelkészek is sok esetben csak ak
kor értünk meg egy-egy ,nehéz” gyülekezeti tagot, ha bepillantást nyerhetünk gyermek- és 
ifjúkorába, s abba, hogy ettől is függően az illető hogyan éli meg jelenét.

Szélsőséges irányzatokhoz, szektafélékhez - nem titok ■ igen gyakran vonzódnak elárvult, 
elgyökértelenedett lelki sebesültek, akiknek biztosnak ígérkező fogódzó, melegházi légkör 
vagy inkubátorféle kell. Ez érthető. Ott viszont szükségképen azt „eszik-isszák” lelkileg, amit 
eléjük tesznek jó szívvel. Ebből aztán idővel hitük integráns részének fogják érezni azt is, ami 
nélkül pedig az a közösség sokkal normálisabb lehetne. E szélsőségek viszont vezetőik belső 
deformálódásaiból születtek, szakralizálódtak, azért azok nagy fontosságát óriási erővel szug- 
gerálják. így lehetséges például, hogy valaki nem engedi vérátömlesztéssel megmenteni a 
gyermekét, „bibliai alapon”, mert szerinte az bűn. Egyébként persze nagyon rendes ember...
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Számos más, visszataszító példát is felhozhatnánk, amelyekben a vallási megjelenésfor

ma mögött komoly pszichikai zavar a tulajdonképpeni ok. (Mondjuk egy erős szadomazo- 
chisztikus hajlam, ennek megfelelő gyermekkori traumatizáltsággal.) Ezzel függ össze igen 
sokszor a legáldatlanabb vakságok egyike, amikor egy intenzív közösség végképp nem akar
ja észrevenni legvisszatetszőbb gyarlóságait, sőt azokhoz kóros makacssággal ragaszkodik, 
mint „biblikus” értékekhez. Nannen pédául úgy olvassa Jungot, hogy pillantása nyomán le
gott démonok röpködnek korunk legzseniálisabb lélekismerőjének sorai közül.

E g y szerű  rág a lo m ?
Minél egyoldalúbb szimplifikálásba visz valakit a tájékozatlansága, vagy inkább — ami 

gyakran ellenállhatatlan hajtóerő -  számára ismeretlen alaptermészetű indulata (hisztériája, 
neurotikus agresszivitása, félelmi vagy kényszeres neurózisa stb.), annál könyebben lesz a lá
tása es érvelése primitív, majd fanatikus és hamis, úgy hogy végkövetkeztései már kimon
dottan tévesek. A  túlfűtött, nem egyszer egzaltált „bizonyítás” azonban alkalmas erre hajla
mos, ill. indoktrinált (szellemileg-lelkileg meggyúrt) személyek megtévesztésére vagy leg
alábbis megzavarására.

Nannen úgy beszél, mintha az egyetlen s fő parancsolat így hangzanék: „ne légy okkult!” 
S hogy mi „okkult”, azt ő dönti el, illetve a fundamentalista vezérkar. Már bevezetésének (PJ 
34) 8. sorában megkezdi Jung demonifikálását azzal, hogy kezdeti működésében szerepe volt 
a hipnózisnak, ami persze „okkult” eredetű. Hogy ennek hatásmechanizmusát az orvostudo
mány jól ismeri, specialisták ma is sikerrel alkalmazzák a gyógyításban, és hogy a körülötte 
korábban dívott titokzatoskodás és hókuszpókusz még nem teszi a hipnózis szakavatott (!) 
használatát ördögivé, az Nannent nem zavarja. Hiszen számára egyaránt „okkult” Goethe és 
a középkor legragyogóbb orvosa, Paracelsus, mint ahogy „démoni” az alkímia, a szabadkő
művesség, a jóga, az akupunktúra, az autogén tréning s a halálmezsgye-élmények (ami épp
oly vakmerő értékítélet, mintha ezeket a Bibliánál érvényesebb isteni kijelentéseknek ven
nénk) stb.

Jungnak a Freuddal való szakítás utáni időszakáról ezt írja (PJ 35): „E különválás után kö
vetkeztek a Jung és életműve számára oly döntő évek, amelyeket ő így nevezett: ’A tudat
talannal való kapcsolat tisztázása’. (...) (1912-18). Valójában ezekben az években adta át ma
gát tudatosan a sötétség által ihletett érzékeléseknek, álmoknak és élményeknek.” Nannen ezt 
a pár évet a „legintenzívebben okkult*’-nak minősiti, s borzadva teszi hozzá, hogy ezek után 
irta ismert müvét, a Psychologische Tvpent-t (GW 6, Waltér-Verlag, Öltén). Mellesleg: en
nek összefoglaló, 10. fejezete 1988 nyarán jelent meg fordításomban, és kisérő tanul
mányommal az Európa Kiadó „Mérleg” sorozatában. Ebből reális képet kaphat az Olvasó 
Jungról éppúgy, mint például dr.Gyökössv Endre könyveiből, s nem olyan elképesztő torz- 
képet, amilyet Nannennel rajzoltat féktelen rosszindulata, s amelyről józan látású keresztyén 
hittel csak keserű pironkodással lehet írni. Ez a minden mértéktartásnak búcsút mondó sár
dobálás sajnos átfogóan jellemzi Nannen stílusát Nem átallja azt állítani Jungról, hogy spiri
tiszta médium lett Lehet, hogy a szerző nyilvánvalóan zavart lelkivilágában az lett, de a va
lóságban nem. Szerinte (PJ 36) Jungnak még a gyermekkori élményei is „okkultan vezérel
tek” voltak... Ilyen színvonalon „egzegetálja” végig Jung életét s bizonyos tanait, utóbbiakat 
is kedve szerint elferdítve. A befeketítés és félremagyarázás fő kelléke azonban nem a szu-
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vérén dilettantizmus, am elyben bővelkedik, hanem a teljesen elvakult indulat, „termé
szetesen” kegyes frazeológiával és legmélyebb hit igényével.

Nannen írásában egymást éri rágalom, fogalomhamisítás, tendenciózus beállítás, igaz ki
jelentések összevegyítése fél- és negyedigazságokkal s önkényes feltételezésekkel, szuggesz- 
tív-horrifikáló modorban, mélységesen elszomorító és fárasztó keveredésben. Ha ennek csak 
a tizedrésze hitelre talál, akkor CG. Jung és pszichológiája — sőt többnyire maga a lélektan 
is -  porrá van égetve a hozzánemértő és jóhiszemű olvasó szemében. És ez a cél... Tudjuk, 
hogy amíg egy rágalmat esetleg sikerül elhárítania a célbavettnek, addig tíz-húsz új sárgom
bócot dobhatnak rá. Egy méltatlan állításhoz vagy beállításhoz elég lehet egy mondat, cáfo
latához azonban talán sok oldal sem elég, főleg azok számára, akiknek súlyos szubjektív ér
deke fűződik ahhoz, hogy a nekik tetszőén csomagolt ferdítést vagy rágalmat szent arany- j 
igazságként fogadhasák el. (Voltaképpen avégett -  esetünkben -  hogy a lélektan ne világít
hasson rá pszichikus rendezetlenségeikre, holott éppen erre volna szükségük még hitéletük 
tisztázódása érdekében is.)

A személynek jelentős köze van müvéhez -  hangsúlyozza Nannen (PJ 35). Szentigaz. ; 
Ebből azonban ő azt az enyhén szólva merész következtetést vonja le, hogy Jung pszicho
lógiája „tisztára szubjektív” és „projektív”. Nem óhajtja tudni róla, hogy felismeréseit milyen 
óvatosan és lelkiismeretesen tette a gyakorlat és a valóság mérlegére, s adott esetben akár 
két évtizedet is várt, hogy kellően érett munkával szolgálhasson a tudománynak. Jung na
gyon is számolt saját szubjketivitásávaL A Psychologische Typen-ben (GW 6,8) ezt írja: „A 
tudományos elmélet- és fogalomképződésbe sok jut a személyi esetlegességből. Van lélek
tani személyes egyenlet is, nem csupán pszichofizikai. Színeket látunk, de hullámhosszakat 
nem. E jól ismert tényt sehol másutt nem kell annyira megszívlelni, mint a lélektanban. A 
személyes egyenlet hatékonysága már a megfigyelésnél kezdődik. Az ember azt látja, amit 
önmagából a legjobban láthat így legelőször is a testvér szemében lévő szálkát Semmi két
ség, a szálka ott van, ám a gerenda a sajátjában terpeszkedik -  s ez valamelyest akadályoz
hatja a látás aktusát” -  (A kutatóval szemben) „egyáltalán nem is támasztható az az igény, 
hogy csak objektívan lásson, hiszen ez lehetetlen. Ha az ember nem túl szubjektívan lát, ak
kor egy kicsit már meg lehet elégedve.” Ha ezt Nannen önmagára alkalmazta volna...

Amit ő Jungról és tudományáról ír, az nem egyszerű, hanem bonyolult, projekcióból adó
dó rágalom: Ahogy az inkvizítor a saját elfojtott, de korántsem megoldott „boszorkányos” 
indulatait (tudattalanul!) rávetíti a vádlottra, nagy és „csalhatatlan” emodonalitással, úgy Nan- 
nent is elárulják ugyancsak elszabadult s a keresztyénség jó hírét aligha öregbítő, jellegzete 
sen rosszhiszemű konstrukciói. Hogy e sorok írójaként hasonló hibától lehetőleg megvédjem 
magam, csak kilenc hónapi „önszűrés” után ültem írógéphez, hogy erről a keserves témáról 
lelkiismeretemtől hajtva írjak, mint teológus és pszichoterapeuta, mert az utóbbiban való jár
tasság e problémában a legkevésbé sem lényegtelen. Szubjektíve olyan ez nekem, mintha 
közvetlen hozzátartozómnak kellene szakemberként azt mondanom igen komolyan: „Ezt na
gyon rosszul tetted”. Lélekgyógyászként (is) kínos kötelességem igazságot írni erről a bibli- 
apapirba burkolt veszedelemről, amelyet jobb ügyhöz méltó buzgalommal terjesztenek a jó
hiszemű megtévesztettek, s maguk is megtévesztőkké válnak. Ugyan ki akarna bármelyik 
egyházban spiritizmuspárti lenni, vagy valamilyen pszichológiát fetisizálni s a teológia helyé
re feltolni? De amit Nannen és néhány fegyvertársa művel, az távol áll attól, amit keresztyén 
apológiának lehetne nevezni. Fantasztikus inszinuációikkal inkább az ellenkező véglet malmá
ra hajtják a vizet Keresztyén hitben élő orvosok, pszichológusok pedig döbbent fájdalom-
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mai látják, miféle máglya kormos lángjai csapnak itt fel (Ebből csak némi ízelítő: Lp. 1988, 
338.)

Sokkal bonyolultabban fekete
Igen, az ördög -  ide értve „szívünk csalárdságát” is -  nem olyan fekete, amilyennek fes

tik, hanem sokkal komplikáltabban az... Nem oly ostoba, hogy madárnak vermet ásson, ele
fántnak meg lépet rakjon k i A „szuperlelki” embernek például szupercsalit vet, pontosan az 
illető lelki ízlésének megfelelően. Ugyanezt lélektani vonatkozásban (is) így fogalmazhatnám 
meg: Az egyszerű embert köznapian csalja meg a saját lelke, a rendkívülit pedig grandiózu
sán. (Természetesen vannak egészen groteszk megcsalattatások is.)

Feltűnő, hogy személyesen kemény hangot Jézus túlnyomóan a farizeusfélékkel szem
ben használt, akik halálosan merev komorsággal csak is betű szerint tudták érteni a Szent- 
írást, mert a komolyságot balgán összetévesztették a szószerintiséggel -  ők voltak koruk 
„szigorisszimusz” fundamentalistái. Még megbotránkozásukat sem tartotta Jézus komolyan 
veendőnek (Mt 15,12-14), missziói buzgóságukról még élesebben ítélt (Mt 23,15), tanítvá
nyait pedig igy igazította el erre a „szent” társaságra nézve: „Hagyjátok őket, világtalanok 
vak vezetői ők!” Lélektanilag az ún. kényszeres típus hajlamos a „szombat” oltárán feláldoz
ni az embert, vagyis szadomazochisztikusan értelmezni a parancsolatot, holott az nem arra 
adatott, hogy agyonnyomja az em bert Újabban riasztó hírek keringenek, hogy bizonyos 
kertekben „tilalomfa-iskolákat” telepítenek, és szivszomorító mértékben virul ismét a tör
vényeskedés sajnos örökzöld infantilizmusa. Ennek történeti hátteréhez tartozik az az igaz
ság, hogy évtizedeken át (mikor mennyire) mesterségesen mostohagyerekké tétetett a h it s 
különösképp annak legodaadóbb formája. Ennek ellenhatásaként most szinte szököárszerűen 
jön a vallásos és evangélizációs igény — áradat jellegének megfelelően néha elég sok iszappal 
Bármi kultusznak vagy „occultus”-nak felülnek sokan, csak vallásféle legyen, de kegyességi 
vadhajtások is akadnak. A régi evangélizátoroknak csodálatosképpen elég volt az evangéli
um, nem érezték szükségét a lélektan befeketítésének, ami egészen más, mint a vele folyta
tott nyugodt, okuló dialógus. (Jungra nézve például vőj Wege zum Menschen, 1988. 347- 
357.0.)

Éppen a leghivőbb -  vagy ilyenként számontartott -  vezéregyéniségeknek a legkomo
lyabban intő példa: kevéssel azután, hogy Péterből a Szentlélek szólt, az oszlopapostol — alig
hanem elbizakodottságában -  olyasmire ragadtatta magát .jóakaratból”, amiért a legkemé
nyebb Visszautasítást kapta Jézustól. (Mt. 16,17-23) Akár egyén, akár közösség járhat így, 
elég egy kis feifuvalkodás, ami aztán krónikussá és ragályossá válhat. Primitív dolog volna 
Jungról ^egyszerűen Nannenra borítani át a démoniság vádját. Jobb megszívlelni lKor 4,5- 
öt: „Egyáltalán ne ítéljetek addig, míg el nem jön az Úr. Ő majd megvilágítja a sötétség tit
kait, és nyilvánvalóvá teszi a szivek szándékait...” Nem egyikünk vagy másikunk a szívek és 
vesék vizsgálója, hanem az Úr. Azt viszont tudjuk, hogy a Lélek ajándékai között nem sze 
repel a rágalmazás, sem a felelőtlen és avatatlan beszéd, márpedig Nannen nem egy füzeté 
bői ez árad (még ha ezt ő nem is veszi észre), és fertőzi azokat, akiknek lelki immunrendsze 
re ezen a ponton gyenge, illetve legyengített. Egyszerűen sápasztó, ha ilyesmit a Bibliára hi 
vatkozva tesznek. A sok és igen lehangoló példából csak néhányat Nannen szellemiségére és 
eljárására nézve.

zintén „Psychologie im Lichte dér Bibéi” című, de Jrrw ege dér Psychotherapie” (A
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Ellenségeskedése nem ismer határt1’
Teljesen irreális lenne eltekintenünk attól a sajátos talajtól, amelyből ez a magatartás ered, 

ez pedig a fundamentalizmus. Erről igen tanulságos lexikoncikk-fordítás jelent meg a ThSz 
1988/2. számában; nagyon ajánlom gondos áttanulmányozását Most viszont az Evangelis- 
ches Kirchenlexikon (röv.: EKL) átdolgozott, 1986-tól a göttingeni Vandenhoeck & Ruprecht- 
nél megjelenő új kiadásának I. kötetéből az 1406. hasábról az oxfordi James Barr professzort 
idézzük: ismeretei, tapasztalatai szerint a fundamentalizmus „ellenségeskedése a keresztyén- 
ség más formáival, kiváltképp minden vélt "liberalizmus”-sál szemben nem ismer határt.” 
(Ehhez akár aktuális adaléknak is tekinthető Arnd Henze visszafogottságában is döbbenetes 
cikke a Lutherische Monatshefte 1988/12 számában, 539-542o.) De vessünk pár pillantást a 
legutóbb említett Nannen füzet (PP) utolsó oldalára, ahol maga a JBibelbund” hirdeti kiad
ványait .Koráramlatok és tévtanok” összefoglaló címmel. Lássunk e nem túl megtisze ö ka -
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pszichoterápia tévútjai) alcímű füzetében -  Waldbronn, 1987,6k; rövj PP -  ravasz fogások 
kai próbálja lényegében az egész pszichoterápiát diszkreditálni. Közli: a lélekgyógyászat 50C 
terápiás rendszert foglal magában, mindegyik tudományosnak mondja magát -  tehát (s ez 
a nanneni sugallat) egyik sem az. Nem tudja (?), hogy vannak különböző aspektusok, súly
pontok, megközelítési lehetőségek, illetékességi területek, egymást kiegészítő vagy relativizá- 
ló gyógyászati formák, speciális részfeladatok, valamint évtizedek óta bevált, avagy csak kí
sérleti stádiumban lévő, netán igen kétes jogosultságú próbálkozások, s ezek között illenék 
különbséget tenni. Hasonló „logikával” azt is lehetne állítani: se szeri, se száma a vallásoknak, 
irányzatoknak, szektáknak — tehát ámítás az egész.

Általánosnak tűnteti fel azt a tényt, hogy bizonyos országokban felsőfokú végzettséggel 
és igazolt speciális kiképzéssel nem rendelkezők is vállalhatják pszichoterápia végzését, s el
hallgatja azt, hogy az ilyenektől a kvalifikált szakemberek elhatárolják magukat, és akinek van 
egy kis józan ítélőképessége, az a „pszichodzsungelben” is megnézi, kihez forduljon legke
servesebb problémáival. Hogy például a zürichi Jung-Intézetben milyen hallatlanul gondos 
és igényes kiképzés folyik, azt személyesen tapasztalhattam hosszú hónapokon á t Dehát Nan- 
nen szívügye a pszichoterápia lejáratása, ami Isten nevével visszaélő, masszív destrukció.

Elvitatja a pszichoterápia tudományos jellegét, olyan tudományfogalomból indulva ki, 
amilyet általában száraz racionalisták és beszűkült gondolkozást) ateisták részesítenek előny
ben (hiszen nemcsak szuperhívők, hanem „szupercégben” testvérek). Azt mondja, hogy a 
pszichoterápia tudományelőtti. Nos, ebben komoly igazság rejtezik, csak éppen más előjel
lel. A lélekgyógyászat egyik arca ui. a tudományos, amit csak elvakult szélsőségesek vitat
nak el, a másik viszont az archaikus, különben hogy hatolhatna le az ősi rétegekig, hogy a 
gyökereket gyógyítsa? Vagyis Nannen az erős pozitívumot negatívummá költi át. -  Diffa- 
máló érvként hozza fel, hogy egy pszichológiai rendszer istenpótlékká válhat Dehát minden
nel lehet visszaélni, a vallással is, a hitben ránk bízottak bizalmával is. De ettől a vallás, a hit 
és a bizalom még korántsem lesz eleve rossz! -  Nannen szerint mind Freud, mind Jung a 
saját szubjektív élményeiből fabrikált pszichológiát, s ezt adta ki „megfigyelés” gyanánt. El
tekintve Nannen penetráns ismerethiányától, ha ennyi lenne az igazság, akkor e pszichológi- : 
ák segítségével hogyan lehetett rengeteg embert meggyógyítani, életképesebbé, emberibbé, 
adott esetben hitében is tisztultabbá tenni?
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tegória vádlottjaiból néhányat: csoportdinamika, misztika, hasonszenvi gyógymód, pünkös
disták, Oxford-mozgalom, neo-evangelikálisok -  és három kiadványban is: az ökumenikus 
mozgalom! Értjük? így állunk. Hogy a karizmatikusokra ismételten tüzet nyitnak, azon ezek 
után miért is csodálkoznánk? A „perbe fogottak” bármelyikéről természetesen lehetne esz
mecserét folytatni -  de az összefoglaló címben már kész az Ítélet Csak egy fundamentalis
ta szerzővel lépve odébb Klaus Hoppenworth „Neue Heilswege aus Femost — Hilfen oder 
Gefahren?” címmel (Bad Liebenzell, 1978) többek között az autogén tréninget „világítja meg” 
igen sajátos módon. Erről a rendkívül hasznos és egyszerű -  és csak bizonyos esetekben 
kontraindikált -  önellazítási módszerről azt állítja, hogy aki ezt gyakorolja, annak „számára 
pót vallássá válik, amely őt a hipnotikus elmélyülésben transzcendentális istenellenes hatal
maknak szolgáltatja ki. (66.0 .) „Ez nemcsak elképesztő sületlenség, hanem veszély is, mert 
például ha egy megtépett sorsú, öngyilkosságra hajlamos Fiatal lánynak a pszichiátere vagy 
pszichológusa autogén tréninget ajánl, s azt egy rajongó sarlatán, akiben megbízik a lány, ör
döginek minősíti, ezzel benne az egész gyógyeljárással szemben támaszt bizalmatlanságot, 
mintegy kiüti a kezéből a gyógyszert, és ezzel öngyilkosságba kergetheti. (Ehhez hasonló 
esetnek nagyon közelről voltam tanúja. Egyszerűen iszonyú, hogy rendezetlen lelkű szuper- 
kegyesek gyilkos tudatlanságukkal hogy döngölik földbe lelkileg kiszolgáltatott, szerencsét
len áldozataikat, miközben azt hiszik, hogy az Úrnak szolgálnak.)

Könyvének következő oldalán ugyanez a szerző csupán annyit csinál, hogy egy fogalmat 
önkényesen értelmez (félre), s ezt fantáziájával feldagasztva tényként tálalja. A lélektani érte 
lemben vett én fogalmát egyszerűen azonosítja a bűnös, önző énnel -  holott kellő szilárdsá
gú „én” nélkül nincs önálló, felelős ember — s mivel az autogén tréning a tudati tartalmakat 
koordináló énből indul ki, ez Hoppenworth szerint „a legdurvább egoizmushoz vezet”. A  ra
jongás pedig a legdurvább rágalomtól sem riad vissza -  mert hisz benne (s ez a tragédiája 
-  bár sajnos nemcsak az övé). Az autogén tréning két legkimagaslóbb hazai specialistájának 
egyikét, dr. Bagdy Emőkét megkértem: nyilvánítson véleményt H. ezt illető könyvfejezeté
ről. (B.E. vezető szerepet tölt be egyrészt a hárshegyi Orsz. Ideg-és Elmegyógyintézetben, 
másrészt a debreceni egyetem Személyiség-és Elmegyógyintézetében, másrészt a debrece
ni egyetem Személyiség- és Klinikai Pszichológiai Tanszékén.) Levelének lényegét hozzájá
rulásával közlöm: „Ez az írás annyira félreértő, félremagyarázó és rosszindulatú, hogy erre 
vagy semmit, vagy sokat kellene válaszolni. Rengeteg szakmai feladatom közepette feles
leges időtöltésnek tartanám egy bigott, patologikusán elfogult ember meggyőzését (ami le
hetetlen is). „E hh e z teológiai szempontból annnyit: Pál apostol énje megtérése után sokkal 
funkcióképesebb volt, mint „vadkegyes” korában. Énünkkel annyiban van baj, amennyiben 
rosszul élünk vele. Aki viszont azt hiszi, hogy megszentelődése következtében neki szinte 
már nincs is énje, az igen könnyen az Úrnak fogja tulajdonítani mégiscsak és nagyon is meg
lévő, de felelős ellenőrzése alól kikerült énjének impulzusait, ami a legveszedelmesebb öncsa
lások egyike. Különben is: a hiteles igehirdetés, illetve bizonyságtétel a legkönnyebben akkor 
csúszhat át észrevétlenül (ál)spirituális demagógiába, ha alanya ezzel nem számol kellően. (Né
ha a kegyes mámorból a legnehezebb megtérni.) De térjünk most át egy hasonló szerzőre, 
G. Messkemper „Falsche Propheten unter Dichtern und Denkern” címmel (Berneck, Schwe 
iz, I983.28k.) többek között nem kisebb írót bélyegez meg, mint az „ötödik evangélistát”, 
Dosztojevszkijt, minthogy egy idézett szépirodalmi művében önvallomásához nem csatolt 
az evangéliumnak megfelelő végkövetkeztetéseket (mintha prédikációt írt volna); a „sötét ha
talmaktól irányított Goethén” pedig már annak kilenc hetes csecsemőkorában erre utaló jele
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két fedez föl... Sírjunk, vagy nevessünk? De nem menekülhet a gyermek CG . Jung sem: 
Nannen éles látása leleplezi egy 3-4 éves korában látott álma kapcsán (PJ 44: vö.: E 23k, Dia- 
konia 1986/2.71-82.0.): Jó k é n t az okkult fallosz-álom következtében Jungnak (...) gyermek
korától fogva kimondott ellenérzése volt az Úr Jézus Krisztussal szemben.” Ez aztán a kau
zalitás... Nannen a gyermek Junggal különben is olyan radikális szeretetlenséggel és értetle
nül bánik, hogy az emberben elakad a lélekzet (PJ 42k). Ehhez képest már nem meglepő, 
hogy az intuíció „okkult adomány, Jung konstrukciója” (PP25). Ez körülbelül annyira igaz, 
mintha azt állítanánk, hogy egy bizonyos hajszín démoni adomány, s ugyanakkor egy fod
rász konstrukciója. Általában ugyanis minden negyedik ember pszichológiai főfunkciója az 
intuíció (GW 6, 398k, 433k), ugyanolyan természetes, mint a gondolkozás, érzékelés vagy 
érzés -  de miért kellene ezzel számolnia egy demonifikátomak? Aki így „látja” a dolgokat, 
az törölje meg a szemüvegét és nézzen önmagába. Itt aztán hatványozottan megszívlelendő, 
amit dr. Gyökössy Endre a szektafélék vezetőiről ír. (ThSz 1988,178.0.): „Vezetőik többnyire 
skizoid, depresszoid, hiszteroid vagy kényszeres minipápák. (Bocsánat a kifejezésért!) Ám 
ezek bűvkörükbe vonzzák (...) a rájuk pszichésen rezonáló embereket (...), különleges ösz- 
szejövételeiken projekcióikkal, kivetítéseikkel nem egyszer ki- ill. berobbantják áldozataik lap
pangó neurózisát” Fölöttébb ajánlatos ennek az „Ekkléziogén és ekkléziolagén neurózis” cí
mű dolgozatnak gondos áttanulmányozása. Egyetlen esetben sem szabad általánosítanunk, a 
fő tanulság azonban az, hogy ahol legtündökletesebbnek látszik a kegyesség, ott lehet a tün
döklés hátoldala a legdöbbenetesebb. S a Jényfüggöny” miatt -  ezt az elvakítottak nem lát
ják! Ebben az összefüggésben is melegen ajánlhatom Farkas József: „Több az élet” c. áhita- 
toskönyvét (Ref. Sajtóo. ,Bp. 1988), mert a szerző hitben élő s lélektanilag is képzett lelkipász
tor, és még írni is tud... Csak pár sorát idézem (104. o.y. „Örülünk annak, hogy egyházunk
ban ma már lélektanilag is megalapozott teológiai tanítások hangzanak el tisztázásra szoruló 
Jeg y es” kifejezésekről. De szomorúan tapasztaljuk, hogy mindez sokfelé -  nem ritkán ép
pen a leghívőbb körökben - :  falra borsó.” Ehhez még annyit: egy olyan lélektani szakcso
portban, amelynek tagjai a legóvatosabb megfogalmazással élve is közel állnak a Bibliához, 
illetve hitben élő keresztyének, egyöntetűen állapították meg tapasztalataik alapján, hogy a 
lélektan vagy bizonyos nagy pszichológusok demonizálói megszállott merevséget tanúsíta
nak e tendenciájukban. (Ez valami -  számukra tudattalan -  okból belső szükségletük lehet 
szerencsétlen kompenzációnak is nevezhetjük.) S erre nem csak azért kell felfigyelnünk, mert 
a lélektan és pszichoterápia ilyen lebecsülése vagy éppen rágalmazása kultúrbotrány, hanem 
elsősorban azért, mert ha mosdatlan sebészek vagyunk, fertőzünk.

Minél mértéktelenebb egy túlzás, annál komolyabb belső egyensúlyzavarról árulkodik, s 
annál inkább visszafelé sül el, mert az általa nem szerencsésen képviselt értéket gyakorlatilag 
rossz látszatba keveri, tudatos szándékával szöges ellentétben. Különösen feltűnő szélsőségek 
a legkönnyebben akkor születnek, amikor a bármilyen jellegű, de erős egyoldalúságban szen
vedő egyén már túljutott élete delén, érlelődnie kellene, elismernie olyan lényeges dolgokat, 
amelyekre eddig szinte vak volt, de ő csak nekikeseredetten hadakozik korántsem abszolút 
szemléletének és életstílusának egyedüli érvénye mellett Igaz, nem jár olyan rosszul, mint 
az, aki átlendül az ellenkező végletbe, s a fürdővízzel együtt önmagát is kiönti, ahogy Nietzs
che mondta. Ám ez a kisebbik rossz is épp elég rossz. „Ezek legalább nem lesznek renegá
tok — írja Jung (GW 7,82k) — (...) csupán kiszáradó fák, udvariasabban szólva a múlt tanúi. 
Ám a kísérő tünetek, a merevség, a megkövülés, a bornirtság (...) bizony nem örvendete
sek, sőt károsak; mert az a mód, ahogyan egy igazságot vagy bármi más értéket képvisel-
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nek, olyannyira merev és erőszakolt, hogy a rossz modor jobban taszít, mint amennyire vonz 
az érték.” (Titkon-tudattalanul a saját — nem egészen ok nélküli -  kételyeiktől retteghet
nek.) „Ezért létezhet csak egy igazság és a cselekvésnek csak egy zsinórmértéke, amelynek 
abszolútnak muszáj lennie; különben nincs védelem a fenyegető átbillenés ellen, amelyet m in
denütt megszimatolnak, csak saját maguknál nem. Ám a legveszedelmesebb forradalmár ben
nünk lakik, s ezt okvetlen tudnia kell annak, aki épen akar átkerülni élete második felébe.” E 
sorok persze a legkülönbözőbb egyéni helyzetekre és poütikai, társadalmi, vallási, művészeti 
stb. mozgalmakra, irányzatokra alkalmazhatók, mikor mennyire, de főként akkor, amikor a 
közösség delelőre jut az igazság egyedüli birtokosaként felfuvalkodik (inflatio), és nem veszi 
észre, hogy kereszteshadjáratának titkos fővezére a saját „kollektív óembere”. Amikor viszont 
ezt mások kénytelenek meglátni sőt szóvá tenni, bekövetkezik a „fölöttébb igaz” közösség 
egyetemleges jelségsértődése”, igen heves és „szent” reakciókkal (ami a kollektív nárcizmus 
ismertető jele). A fundamentalizmusban a fundamentummal nincs semmi baj, az minden hit
ben élő keresztyén számára Jézus Krisztus. Az „-izmus” azonban elég gyakran oly mérvű 
önhittséget, vakságot és gyanúsító készséget tanúsít -  Bibliával a kezében s mégis anélkül 
hogy észrevenné magát amely már patológiába hajlik.

Dísztingválni kell!
Egy vaskos monográfia sem lenne talán elég a szóbajöhető kérdések megközelítő tisztá

zására. Például: a halottidézés, varázslás stb., amit a Biblia tilt, egyáltalán mennyiben jelölhe
tő meg az alighanem jóval tágabb „okkultizmus” fogalmával? Amit a természettudomány 
vagy valamely testület (csoport) nem ismer el, nem tud megmagyarázni, az már feltétlenül 
„okkult”, sőt démoni? (Vagy csak egyéni, ill. kollektív hisztérikus hajlam kiáltja ki annak, mert 
nem tudja megemészteni?) Szinte minden régi jelenségnek, fölfedezésnek, gyógyeljárásnak 
megvannak az egy-kétezer évvel ezelőtti gyökerei, s ezeket az akkori mágikus világképnek 
megfelelően ideologizálták. Ettől már mindez okvetlen sátáni? (A Napot istenként imádták, 
de ettől még nem lett démoni.) Ha egykor -  mondjuk -  kétezer gyógyfűvel „varázsoltak”, 
akkor mind a kétezer örökbérletben az ördögé? (Ilyen állításról ugyan nem tudok, de elámul- 
va kell tapasztalnom, hogy a demonizálási hajlam kombinatív készsége meghalad minden 
fantáziát. Talán a legkényesebb kérdés ebben az összefüggésben: hogyan értendő az Újszö
vetségben gyakorta szereplő megszállottság? Egy tragikus kimenetelű ördögűzéshez (Mér
leg, Bécs, 1976/4.352.0.) Kari Rahner többek között ezt fűzi hozzá: „Még ha... jogosan be
szélhetnénk (is) ördögi megszállottságról, akkor is kötelesek lennénk... a pszichológia, pszi
chiátria, parapszichológia és orvostudomány nyújtotta ismereteket és eszközöket felhasznál
ni. „E témához még pár mondat Dóka Zoltán Márk-kommentárjából (Bp. 1977.134.0.): „...a 
keresztyén hit világlátásával nem ellentétes, sőt egyirányú az a modern természettudományos 
felismerés, hogy ott, ahol az ókori ember démonok működését tételezte fel, valójában a ter
mészet és az emberi élet belső törvényszerűségeiről, azok összefüggéseiről és titkairól van 
szó.” H. Pompey würzburgi professzor az EKL (1.1240) exorcizmus címszava lezárásaként 
hangsúlyozza a pasztorálpszichológiailag kvalifikált tanácsolás s a pszichiáterekkel és más gyó - 
gyászokkal való együttműködés fontosságát

Jung hihetetlenül primitív demonifikálásával egyébként a fundamentalizmus (tudtommal) 
egyedül áll. Ö a katolikusoktól (Mérleg, 1975/4!) különböző más felekezetű szakértőkön (és 
nem sarlatánokon) keresztül az evangelikálisokig és karizmatikusokig megbecsülésben része
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sül Erröl-amarról vitatkoznak is vele -  miért ne? Az dialógus, és nem szitkozódásféle. - 1 
De kapjon még szót Frenkl Róbert orvosprofesszor-pszichológus is: „Lehet (...) a lelki mi 
ködésnek olyan zavara, ami pszichoterápiát igényel, akkor is, ha a páciens hitre jutott vág 
jut, mert másképp nem gyógyul meg, sőt gyakran válik rajongóvá” (ThSz 1988.192.0Jóén  
tőlem. E cikket különben teljes egészében kellene ismernünk.)

Miért ne jelenthetné a pszichológia és -terápia éppúgy közös kincsünket, mint az egye 
temes emberi kultúra? Továbbá: miért volna minden kultúra démoni, amely nem kimondot 
tan keresztyén? Hiszen a Példabeszédek könyvébe a környező pogány kultúrák „bölcsesség 
termése” is bizonyítottan belekerült, vagyis ezek értékét maga a Biblia tanúsítja! Arról nem 
is beszélve, hogy a gyermek Jézusnak ajándékot hozó hivatásos „okkultistákat” -  hiszen csil
lagjósok és mágusok voltak, kétszeresen is démoniak! — bizonyos mai „szigorisszimusz” kö
rök kisepríizték volna Betlehemből. Persze még ha megtértek volna, de erről sincs szó Má
ténál, és ez nem zavarja az evangélistát Sőt a mágusoknak maga az Űr asztrológiai konstel 
lációval adta hírül Fiának születését! Kezdek attól tartani, hogy az élő Isten nem fundamen
talista. Sőt azt hiszem: dogmatikai és kegyességi rendszereink minél szűkebb szívűek és! 
gondolkozásúak, annál magasabban áll fölöttük a Mindenható. S amelyik irányzat megpró
bálja őt egyedüli vagy legalábbis Jöigaz” minőségben kisajátítani, az olyan turista, aki — mi
előtt hátizsákjába próbálná gyömöszölni a Mount Everestet -  bizony lezuhanhat vagy egyes 
vezetettjei buknak jégszakadékba. Ha pedig valamikor s valahol némely esélytelenek -  vám- 
szedők és bűnösök, halászok, pásztorok és mágusok, netalán még olyanok is, mint Te vagy 
én -  kegyelemből összerakhatnak a Hatalmas imádására egy maradhatósnak nevezhető 
(egy)házat, akkor fölöttébb indokolt mélyen meghajolva elrebegnünk: íme az egek és az egek 
egei be nem fogadhatnak Téged -  mennyivel kevésbé ez a ház, melyet mi építettünk!

Deum et animam sáré  cupio -  idézem ismét Augustinust -  Istent és a lelket vágyom 
megismerni S ez a vágy talán soha nem volt indokoltabb, mint ma.

B o d ro g  M iklós
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Abaffy Gyula 
1921 1989

Éles fájdalamként hasított szívünkbe a váratlan gyászhír: Abaffy Gyula amóti lelkész szív
roham következtében hirtelen elhunyt 68 éves vo lt A földi életből való távozása megdöb
bentette szeretett gyülekezetét, mélyen megrendítette kiterjedt családját, széleskörű rokonsá
gát Ha életútjára visszatekintünk, Isten különös munkáját szemlélhetjük szolgálatba elhívó, az 
emberi lelket formáló és a keresztyén hitet próbáló aktusaiban.

Komádiban született 1921-ben, itt volt édesapja evangélikus lelkész egy helvét hitvallás
ból lutheri egyházhoz tartozó gyülekezetben. A különös konvertálás egy korábbi sajnálatos 
lelkészválasztás miatt következett be. A kilenc testvér a családban tanulta, mit jelent a közös
ség, a javak megosztása és a keresztyén hit.

A békéscsabai evangélikus gimnáziumban szerez érettségit, majd a soproni teológiai fa
kultás hallgatójaként készül egész életét meghatározó szép és gyönyörűséges szolgálatára. 
Személyes elhatározása alapján kéri magát az egykori Tiszai Egyházkerületbe, mivel Túróczy 
Zoltán püspököt példaképének tekinti, s akihez haláláig meleg testvéri szálak fűzték. Túróczy 
püspök szülei az amóti temetőben várják a feltámadás szent reggelét

1943-ban Nyíregyházán szentelte lekésszé szeretett püspöke. Először Ormosbányán ki
helyezett segédlelkész nagykiterjedésű szórványban. A fiatal lelkész fizikai erejét és hitét egya
ránt próbára tevő négy esztendő ez életben.

1947-ben a hernádvécsei gyülekezet választja meg lelkészének, ahol házasságot köt Dud- 
ra Margit könyvelővel. Házasságukat Isten három gyermekkel áldotta meg. Családszerető 
ember, aki boldog, ha felnőtt gyermekei körülötte vannak. Feleségének tragikus elveszítése 
mélyen megrázza.

1955-ben az amóti gyülekezetbe kerül lekészcsere útján. Még hernádvécsei szolgálata ide
jén elvégzi a Miskolci Evangélikus Jogakadémia mind a négy évfolyamát, s így abszolvált 
jogászi bizonyítványt szerez. A megélhetési nehézségek és a növekvő családi gondjának le
küzdése érdekében másodállást vállal. Számszaki és pénzügyi pályán helyezkedik el és leve
lező tanulmányai útján nyer képesítést magas beosztására. Egyházunkban is igénybe vették 
pénzügyi talentumait, és 1953-tól kezdődően az Északi Egyházkerület számvevőszékének ha
láláig aktív tagja. Azon kevés lelkészünk közé tartozott, aki egész szolgálati idejét egy egy
házmegyében, Borsodban töltötte. Négy esperesnek is helyettese, és segítő tanácsai az újon
nan érkezőknek útbaigazítást jelentettek. Igehirdetései evangélizációs karaktert hordoztak. 
Mélyen biblikus háttérből indult, de megérkezett a ma aktuális kérdéseiig. Szolgálata Jézus 
ra mutató, de sohasem szűklátókörű. Falujának gondja, nemzetének sorskérdései egyaránt 
megszólalnak prédikációiban.

Új paróchiát épít 1968-69-ben. Az alig 500 lelkes gyülekezet erejét meghaladó válla!!-• 
zása ez. Ö az építkezés irányítója. Az ősi amóti templomot többször renováltatja. A gyük 
kezet összetartozását egész szolgálati ideje alatt fontosnak tartja, s ez kifejezésre ju to tt. /  
templomlátogatásban.

S989. ÁPRILIS
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1977-től az újcsanálosi gyülekezet lelkipásztorolása is a feladata lesz. Rövidesen társgyjj. 
lekezetté válnak A rnóttal Megerőltető szórványmunka vár reá, de mindig örömmel végzi. 1 

Az egyházmegyében szerették szolgatársai és imádságban hordozták élete utolsó szaka
szában átélt megpróbáltatásai idején. Rövid félévtized alatt két hitvesét kisérte utolsó útjára. 
Koporsója mellett Erdélyből áttelepült harmadik hitvese állt meg összetörtén, s maradt özve
gyen vele érkezett fiával

Mély baráti szálak fűzték Buchalla Ödön helyben élő ny.lelkészhez, aki sorsában épp olyan 
megpróbált életű, mint elhunyt szolgatársunk. Az arnóti gyülekezet 34 éven át hűséggel és 
odaadással szolgált lelkészét kísérte a templomi istentisztelet után a községi temetőbe. Abaffy 
Gyula kedves igéje szólalt meg arról a szószékről, amelyen ő maga is prédikált „Most azért 
megmarad a hit, a remény, a szeretet e három, ezek közül pedig legnagyobb a szere- 
te t”(LKor.l3,13)

Isten szeretete az, amely legnagyobb, amely hordozta az ő életét és szolgálatát Ö tud 
megtartani m inket amikor a gyász fájdalma és az elmúlás rettenete szorongat bennünket 

A temetési istentisztelet végzésében részt vett Szebik Imre és Lábossá Lajos esperes, va
lamint Buchalla Ödön ny. lelkész. 12 lutherkabátos szolgatárs és 600 főnyi gyülekezet éneke 
és imádsága kisérte a koporsót Baksy Rezső ongai ref.lelkipásztor a simái búcsúzott jó ba
rátként és kollegaként elhunyt testvérünktől

Egy hűséges szolgával újra kevesebben lettünk. Legyen egyházunk egészének szív sze
rinti imdásága: Urunk, hívj el a Te igéd hirdetésére fiatalokat az ifjú nemzedékből!

Szebik Imre
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Szentháromság ünnepe 
2 Mózes 33,18-23
Az önmagát kegyelemben kijelentő szent Isten

Amiről az igeszakasz szól:
Ebben a néhány mondatban elénk tárul az, hogy mennyire kivételes módon közel volt 

Istenhez Mózes. Előzőleg az ÚR kegyelmét könyörögte ki a bálványimádás által Isten szövet
ségét megtörő Izráel számára. A népről ugyanis tragikus gyorsasággal kiderült, hogy nem 
tud a Sinai-szövetség követelményeinek megfelelni, és Isten joggal elpusztíthatná. Mózes a 
saját életét is kockára téve (2 Móz. 32, 32) esedezett, tusakodott értük, hogy bocsánatot nyer
jenek, -  és az ÚR elfogadta közbenjárását Az irgalmas, könyörülő isteni szeretet további ha
talmas megnyilatkozása volt számára az, amikor arra a kérésére, hogy Isten maga vezesse őt 
Izraellel ezután is, ezt a választ kapja: .Megteszem ezt is..., mert megnyerted jóindulatomat, 
és név szerint ismerlek” (2Móz 33,17).

A kegyelem, amely felől bizonyosságot adott neki az ÚR, felbátorítja szive ama vágyá
nak föltárására, hogy szeretne még többet megtapasztalni Istenből. Teljességében szeretné 
meglátni, egészen leplezetlenül, hogy kicsoda Jahve. Az ŰR válasza: amit kíván, azt ugyan 
nem kaphatja meg, de az ÚRral való kapcsolatnak, az Isten-közelségnek rendkívül csodála
tos átélésében részesülhet.

A feleletből, amelyet Mózes kap, megérthetjük, hogy Isten dicsősége lényegében nem 
más, mint az Ő jósága. (Vö. 19.v. és 22.V.:,Tivonultatom előtted egész fenségemet”, és ^ m i
kor elvonul dicsőségem” ) Az a szó ugyanis, amit az új bibliafordítás „fenségem”-nek fordít, 
az eredeti szövegben tubi. A tub alapjelentése pedig: jóság, magában foglalva ezzel együtt a 
szépség és a tökéletesség tartalmakat is. Az igeszakasz szövegének összefüggésében egymás
sal összekapcsolódó értelmet nyernek a jóság, az arc és a dicsőség szavak. Az ÚR kijelenti, 
hogy az Ő orcájának, dicsőségének, tökéletes jóságának közvetlen meglátása kibírhatatlan a 
földi ember számára: „nem vagy képes, nem bírod látni” (lo, tukal lire, ot). Ebben a testben, 
amely oly kimondhatatlanul sokszor a bűn eszköze volt, még a kegyelmet talált ember sem 
viselheti el Isten dicsőségének meglátását, hanem belepusztulna. Számunkra csak megemész
tő lehetne közvetlenül megtapasztalni Isten istenségét, mivel „az Isten világosság, és nincs 
benne semmi sötétség” (ÍJn 1,5).

Meghökkentőnek tűnhet, azonosnak értve Isten dicsőségét az Ő jóságával, hogy ezek 
szerint az ŰR jóságával való leplezetlen szembesülés iszonyatos lenne nekünk. De az ige rend
kívül fontos mondanivalójának tartom e z t Isten jósága ugyanis a teológia nyelvén másképp 
igy fejezhető ki, hogy Ő „szent szeretet”. Le kell szögezni, hogy ahol az ö  szeretetéről úgy 
akarnak beszélni, hogy ezt kijátszák bűnt ítélő, kárhoztató szentségével szemben, ott megha
misítják az evangéliumot! Csak ha megértjük, hogy „a mi Istenünk emésztő tűz” (5Móz 4,24;
1989 ÁPRILIS
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Zsid 12,29) - épppen tökéletes jóságában!-, akkor lesz csodálatossá az evangélium. Ez az evan
gélium pedig az, hogy a bűnös és esendő ember számára mégis „van hely” Istennél, és be
takarva egészen a közelében lehetünk! „Van hely”, ahol az ÚR-közvetlenül kibírhatatlan-* 
jréága kegyelemben nyilvánul meg ránk nézve! És Mózesnek oda lehetett állnia arra a hely
re: „a kőszikla hasadékába”...

A Mózesnek adott isteni kijelentésben rendkívül hangsúlyos ezzel együtt az is, hogy az 
ÜR kegyelme szabad kegyelem. Kegyelmével szuverén módon, korlátlanul Ő maga rendle- 
kezik. Senki nem tolakodhat oda, és nem követelődzhet Isten annak adja kegyelmét, akinek 
akarja. Aki részesül benne, nem tulajdontíhatja ezt magának, csak az ÚR jóságát imádhatja 
is dicsőítheti érte. Ugyanakkor az is benne van ebben, a Jahve névnek isteni módon törté
nő kihirdetésével összekapcsolt különleges kinyilatkoztatásban, hogy neki az a jellemzője, 
hogy kegyelmet gyakorol „Kegyelmezek, akinek kegyelmezek, és irgalmazok, akinek irgal- 
mazok” (19.V.): így tárja föl Mózes előtt az örökkévaló, változhatatlan ÚR, Jahve, hogy ki
csoda Ö. Mózest is szabadon, egyedül tulajdon jósága alapján részesíti abban a kegyelem
ben, hogy páratlan módon a közelébe vonja, és közben Ö maga rejti el jósága dicsőségének 
pusztító hatása elől irgalmasan.

Az eddig elmondottak nyomán még egy további lényeges gondolat megértésére is el 
kell jutnunk az ige alapján: ez pedig az, hogy Isten a kinyilatkoztatásában is elrejtözködő m a
rad (vö.Ézs 45,15), nem szolgátatja ki magát az embernek! Kész magához vonni irgalmasan, 
de közben nem lehet olyan tudásunk felőle, ami valamiféle hatalmat jelentene számunkra fö
lötte. Tulajdonképpen ezt is mondja el azzal, hogy „megláthatsz hátulról” (23.V.). Csak dicső
ségének átvonulását követően nézhetünk utána, azaz az URat csak munkáiból, vezetéseiből 
és igéiből ismerhetjük és „láthatjuk” meg. Természetesen, Mózesnek hozzánk képest egészen 
különleges módon lehetett ebben része.

További, újszövetségi összefüggések:
Isten dicsőségébe tehát földi embernek beletekintenie nem lehet, de Ő szava által kijelen

ti magát, akinek akarja, hogy így kegyelmében megismerhessük. Istennek ez az önmagát ki
jelentő szava pedig az idők teljességében páratlan módon belépett a földi világba: „Az Ige 
testté lett, itt élt közöttünk, és láttuk az ö  dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsősé
gét, telve kegyelemmel és igazsággal” (Jn 1,14). Egy másik jánosi mondat is nagyon fontos, 
éppen igeszakaszunkkal összecsendülő tartalma m iatt „Istent soha senki sem látta: az egy
szülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki Őt” (Jn 1,18). Ez utóbbi mondat egyéb
ként különleges megvilágításba helyezi az ószövetségi kinyilatkoztatásokat, az Ősatyák Isten
nel való találkozásait, valamint a Mózesnek és a prófétáknak adott isteni kijelentéseket is: ezek 
is a Fiú által történtek titokzatos módon! (Amint pl. Justinus Martyr is rámutatott a II. szá
zadban arra, hogy Krisztus áll a Ja h v e  angyala” és hasonló kifejezési formák hátterében sok 
történetben. Vö. még Jn 12, 38-41!)

Jézus Krisztus által ismerhetjük meg Istent igazán az Ő irgalmában, és lehetünk elrejtve 
ítélő szentsége elől. Az Úr Jézus az a „hely” számunkra Istennél, akire az alapigénkben talál
ható „kőszikla” és annak Jhasadéka” is utal! Ez az összekapcsolás nem allegorizálás, hanem 
az előképnek a teljes Szentírás öszefüggéseiben történő felismerése. (Pál apostol sem allego- 
rizál, hanem a lényeget ragadja meg, az Újszövetségre előremutató ószövetségi előképet, ami
kor ilyet ír  p ú  „a lelki kősziklából ittak, amely velük m en t Az a kőszikla pedig a Krisztus 
volt” - 1 Kor 10,4.) Kedves énekek juthatnak itt eszünkbe, mint ez is: „Örök kőszálra állva A
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lelkem megpihen, Nyugszom Atyám házába’, Jézus kegyelmiben” (427.é. 3.V.). Vagy egy 
másik, az énekeskönyvünkben nem szereplő, de sokak által ismert ének: „Aki értem m eg
nyíltál, Rejts el, ó, örök Kőszál” (Ref. 458.é.). Igen, Jézus Krisztus „az üdvösség kősziklája” 
/Zsolt 95,1 stbJ.

Még egy fontos megjegyzés: Jézus Krisztusban is csak „hátulról” láthatjuk az Istent Ez 
mindenek fölött azt jelenti: a kereszt után, a keresztben, a kereszt felől!

Istennek ilyen megismerése és a vele való közösség Jézus Krisztusban pedig csakis a 
Szentlélek munkálkodása által történhet A  Szentlélek az, aki megdicsőíti és kijelenti szemé
lyes módon az Űr Jézust, Jézusban pedig az Atyát (vö. Jn 16, 13-15), -azoknak, akik „né
ki engednek” (ApCsel 5,32). Akiket Istennek Krisztusban kijelentett és Krisztusban elrejtő 
szabad kegyelme megragadhatott, akiket ö  a Szentlelke által ébresztett hitben magához kap
csolhatott és szeretetének, irgalmának hordozóivá, csatornáivá tehetett, azok alázattal, imá
dattal és örömmel vallhatják meg: „Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből 
való Lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk” (1 Kor 2,12).

Isten gyermekei, a Krisztusban kegyelmet talált bűnösök, a Szentlélek által újjászült és az 
isteni szent szeretetnek a szolgálatába álütott hívők végül majd ott lehetnek, ahol beteljesül 
Mózesnek és mindnyájunknak a vágya. A mennyei Jeruzsálemről ezt olvashatjuk ugyanis: 
„az Isten és a Bárány királyi széke lesz benne: szolgái imádják Őt, látni fogják az Ő arcát, és 
az Ö neve lesz a homlokukon” (Jel 22,3-4).

A mondanivaló összefoglalása az ünnepre tekintve
Isten földi szolgái közül az egyik legnagyobb, Mózes sem viselhette el az ÚR leplezetlen 

dicsőségének, jóságának meglátást Most „hitben járunk, nem látásban” (2Kor 5,7). A hit 
azonban valódi közösség Jahvéval, a mindenség URával: elrejtve a kegyelem által Krisztus
ban, akire utaló előkép a „kőszikla hasadéka”, és e kegyelem bizonyosságát személyes kije
lentését elnyerve a Szentlélek által. Az örök életben majd teljes lesz az a kapcsolat az ŰRral, 
ami itt és most a Szentlélek által munkált, Krisztust elfogadó hitben kezdődhet el.

Lehetséges vázlat az igehirdetéshez:
Sokan mondják körülöttünk: „Hinnék az Istenben, ha látnám”. Mózest nem ez a hitetlen 

ség vezérii abban, hogy látni szeretné Isten dicsőségét
Egészen más van kérése m ögött
1) Mi szűkölködünk Isten dicsősége nélkül (vö.Rm 3,23). Az ÚR ugyanis a vele való köz

vetlen közösségre, dicsőségének hordozására teremtette az em bert Isten dicsőségének meg 
látására azonban a bűn és következményei által meghatározott mivoltunkban alkalmatlanod 
vagyunk.

2) Isten mégis kész kegyelemben közel jönni hozzánk, a/ Kegyelmét szabadon gyakorol
ja. b/ Abban mutatja meg, hogy elrejt Krisztusban, akire bűneink ítéletét hárította, d  Kije 
lenti nevét (-lényét) nekünk Szentlelke által.

3/)Most csak 'hátulról’ : műveiből, munkálkodásából, igéjéből, mindenek fölött pedig Jé
zus Krisztus keresztje felől „láthatjuk”. Ha az Úr Jézust elfogadó személyes hit által kegyel 
mébe és szolgálatába vonhat, akkor azonban bizonyossággal teli élő reménységünk Istenünk 
közvetlen meglátása és imádása az örök életben.

Az igeszakasz korábbi feldolgozásai: D-Dr.Ottlyk Ernő, LP 1970/4. szám • Csizmazia Sán 
dór, LP 1981/5. szám

Adámi László
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Szentháromság ünnepe utáni 1. vasárnap 
Jn 4, 39 42
"Magunk hallottuk és tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője"

L
A samáriai asszony története mutatja azt a gazdagságot, ahogyan Isten embereket hitre 

ju tta t Istennek nincsenek sablonai, van azonban néhány dolog, amelyet mindenkinek komo
lyan kell venni. Ez Jézus Krisztus messiási személyének elfogadása, és Jézus Krisztus előtt 
személyesen bűnbánat, és kegyelme szeretetének elfogadása.

Samáriai asszony történetében hitrejutásának négy állomásával találkozunk.
Első a találkozás. Nincs közvetítő Jézus és a samáriai asszony között Jézus megszólítja 

őt, és ő az, aki megszabja a beszélgetés irányát Úgy áll az asszony elé, hogy világos legyen 
előtte, ő tud igazi élő vizet adni.

A második: Jézus kijelentést ad az ő messiási személyét illetően, bár az asszony viszauta- 
sítja, először vitássá teszi, amit Jézus mond, csak Messiás hozhat végleges és megdönthetet
len kinyilatkoztatást De ennek a kinyilatkoztatásnak jött el az órája Jézus Krisztussal. Ez rejt
ve van az asszony előtt Jézus azonban kijelentést ad: „Én vagyok az, aki veled beszélek”

„Ebben a kinyilatkoztatásban teljesíti Jézus az asszony kívánságát, mellyel "élő vizet" kért 
tőle: amikor Jézus idejében önmagát ajándékozza oda, akkor ez az ajándék "örök életre buz
gó vizforrássá lesz benne", hiszen Jézus igéje örök életnek beszéde.” (Karner. A testté lett 
ige, 76. lp.)

A harmadik a felismerés. Azáltal, hogy Jézus feltárja életének a nyomorúságát, az asz- 
szonynál a legmegrázóbb hatást éri el. Ez Jézus Krisztus messiási műve, mellyel döntés elé 
állítja az em bert

A negyedik a meg vallás. Döbbenetes élményével vedrét is otthagyva visszamegy a vá
rosba, és szól az embereknek; Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem, 
mindent, amit tettem: nem ez -  e a Krisztus?” (Jn 4,29)

Természtesen vannak hasonló vonások a samáriabeliek és az asszony hitrejutásában.
Ebben az első a közvetítő személye: Jézus és a samáriak között. A közvetítő a bizonysá- 

gottevő asszony. Bár bizonyságtételében van valami bizonytalanság, mégis óriási hatást ért 
el. Az evangélium tanúságtétele szerint sokan hittek ezen a bizonyságtételen keresztül Jézus
ban.

Hangsúlyt kell arra is tennünk, hogy az asszony csak mint bűnös mutat magára, nem ar
ról beszél, hogy hitre jutott, megtért, újjászületett, hanem arról, amit Jézus mondott, cseleke
dett és az egészben a hangsúly: Jöjjetek és lássátok meg.”

A második mozzanata a samáriaiak hitrejutásának, hogy komolyan veszik a felhívást és 
mennek Jézushoz. Kérlelik, hogy maradjon náluk, és két napon át hallgatják Jézust

Szükség volt arra minden bizonnyal, hogy a közvetítő személyén végbement nagy vál
tozást, mely a Krisztussal való találkozás nyomán nyilvánvaló lett az asszony életében meg
lássák. Természetesen arra is szükség volt, hogy személyesen nyerjenek tapasztalatot, hogy 
maguk hallják és lássák.

230 IGEHIRDETÖ MOHELYE
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Semmit nem tudunk arról, hogy két napon keresztül az Úr Jézus konkrétan miről be

szélt, és hogyan fogadták szavait Nincs szó itt bűnvallásról vagy bűnbocsánat hirdetéséről. 
Máté 4,17 azonban azt mondja: „Ettől fogva kezdte Jézus hirdetni: Térjetek meg, mert egé
szen közel van már a mennyek országa.” Ha tehát megkísértése után azonnnal ezt kezdte hir
detni és ezt hirdette mindvégig szavaival és áldozatával, akkor a samariaiak előtt is erről be
szélt Aminek az lett a következménye, hogy Jézus szavának még sokkal többen hittek.

A samáriaiak is eljutnak a bizonyságtételig. Ők az asszonynak mondják el:
„Magunk hallottuk és tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője.”

IL
A samáriaiak hitrejutásának története lehetőséget nyújt arra, hogy a gyülekezet előtt ál

talánosságban beszéljünk a hitrejutás lehetséges útjáról, útjairól.
Jobban ragaszkodva a textus specifikumához lehetne arról beszélni, mit jelent hagyomá

nyos keresztyén múlttal rendelkező felnőtteknek és fiataloknak élő hitű szolgáló gyülekezeti 
tagokká válni.

Ma mindenki abban a helyzetben van, hogy emberi közvetítőn keresztül jut el hozzá az 
Isten országáról szóló örömhír. Az lenne jó, ha minél több gyülekezeti tag eljutna arra a fel
ismerésre, hogy az igehirdetésen keresztül Jézus szól hozzá. Az lenne jó, ha minél többen 
meglátnák, Jézus Krisztus személyesen törődik az emberrel, felveszi minden gondját

Szentháromság ünnepe utáni 1. vasárnap

Vázlatok:
Figyelj Jézusra ebben a plurális világban
1) Jézus szól hozzád.
Sokféle hang szól ebben a világban. Gyakran azt gondolja az ember, ha valami újat hall, 

az feltétlenül jobb az előzőeknél. Sokan egészen kritikátlanul fogadnak minden alternatívát. 
Amikor Jézus szól hozzánk, az szólal meg, aki tegnap és ma és mindörökké ugyanaz, az, aki 
nek az Atya átadott minden hatalmat Mindenhatóságában, világfelséges uralmában gondot 
fordít arra, hogy személyesen szólítson meg bennünket Nagyon nagy dolog, hogy Jézus 
szól hozzánk.

2) Jézus törődik veled
Nagy gondot jelent a felgyorsult és egoistává vált világban, hogy az emberek közösség

ben is magányosak, nincs, aki személy szerint törődjön az emberek gondjával Az, hogy Jé
zus törődik az emberrel, sokszor megfoghatatlannak tűnik. De akik hit által befogadják az éle
tükbe, mind megtapasztalják, mennyire személyes valóság Jézus jelenléte, megtapasztalják 
azt is, hogy Jézus küld embert segítségükre.

3) Jézus küld bizonyságtételre
A samáriai asszony beszél Jézusról, a samáriaiak is elmondják hitbeli megtapasztalásukat. 

Ma nagyon sokféle küldetésről, misszióról hallunk a világban. A Jézustól kapott küldetés lé
nyege, hogy vallást tegyünk benne való hitünkről, szóval és szeretet cselekedeteivel. El kell 
mondani másoknak: Jézus szól hozzád, Jézus törődik veled és emberévé kell lenni annak, aki 
még magányos, elhagyatott

Meg kell vizsgálnod a szivedet mit jelent neked, hogy keresztyén vagy.
1) Vizsgáld meg a szivedet hogyan jutottál hitre
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Sokszor egészen negatívnak gondolják az emberek a népegyházi form át Ez nagyon 

egyoldalú szemlélet 40 év alatt is megmaradt marxista ideológiájú társadalmunkban az a le
hetőség, hogy a felnövekvő nemzedék számára nem abszolút idegen a keresztyénség, halla
nak az emberek Istenről, Jézus Krisztusról, hitről sth. A templomainkba járó emberek vagy 
családi örökségként kapták a keresztyénséget, vagy valakitől, ha teljesen szekularizált háttér
ben nőttek fel, hallottak Jézusról, ahogyan a samáriaiak az asszonytól Segítenünk kell abban, 
hogy az ezen a vasárnapon szószékeink alatt ülők végiggondolhassák, kik voltak azok, akik
nek köszönhető, hogy templomban vannak. S bármennyire is különbözőek a hitben, ki-ki 
ameddig eljutott, azért legyen nagyon hálás. Mi pedig ne ostorozzuk őket, hogy miért nem 
tartanak előbb.

2) V izsgáld m eg a szived et, m it jelent szám odra a hit
Ezen a ponton belül viszont fel kell tárnunk, hogy kinek-kinek a hite vélemény, világné

zet vagy Jézus Krisztussal való élő közösség. A Biblia azt tanítja, hogy növekednünk kell ab
ban, aki a fő: Jézus Krisztusban. Senki sem gondolhatja magáról, hogy neki már nincs szük
sége növekedésre. Mindenkinek el kell azonban jutnia arra, hogy Jézus Krisztusról mint sze
mélyes Megváltójáról tudjon beszélni Ehhez, hogy erről valaki tudjon beszélni

3 / V izsgáld m eg a szived et, mekkora helye van benne Jézus K risztusnak.
A samáriai asszony és Jézus párbeszéde mutatja, mennyire nő Jézus tekintélye az asz 

szony életében. Engedni kell, hogy Jézus feltárja személyének titkát, és feltárja bűneinket és 
elveszettségünket Engedni kell, hogy megújítsa életünket és elfoglalja az uralmat szivünk
ben, hogy örömest engedelmeskedjünk és szolgáljunk neki.

Ha ez meg nem történt még valakinek az életében, minél előbb el kell jutnia, hogy ne a 
mi beszédünkért higgyen Jézus Krisztusban, hanem mert maga hallja és látja Őt.

Bozorády Zoltán

Szentháromság ünnepe utáni 2. vasárnap 
János 7. 40-53

A  textus helye
Az alapige megértéséhez feltétlenül el kell olvasni az egész 7. fejezetet Az előzmények 

ismerete nélkül a levegőben lóg az egész textus. Jézus Jeruzsálemben, a lombsátor ünnepen 
a legszélesebb nyilvánosság előtt lép fel a templomban, tanít vitázik, hívogat Igeszakaszunk 
azt a reakciót mutatja meg, ahogyan hallgatói fogadták szavait Ezt figyelembe véve tehát 
akkor értjük meg helyesen az igét, ha meglátjuk fő szempontját hogyan reagálunk Jézusra? 
Közvetlenül a szakaszt megelőzően hangzik el -  a lombsátorünnep csúcspontján -  a kulti
kus szertartást messze túlhaladó, annál sokkal többet ígérő hivás: „Ha valaki szomjazik, jöj
jön énhozzám és igyék. Aki hisz énbennem ... annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek.” 
Mit kezd most már a hallgató tömeg ezzel a hívással? Válaszol-e rá, és mit? -  ez textusunk 
fő üzenete.

40-42. vers A Jézust hallgató tömeg állást foglal, vajon Jézus-e a megígért Messiás? A 
vélemények nem egységesek. Egyesek prófétának tartják őt, mások a Messiásnak. Ismét má-
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sok azonban elutastíják e z t Érdemes arra is figyelni, hogy milyen indokkal: nem felel meg 
személye az Írásoknak. Itt mutatkozik meg annak a veszélye, hogy teológiai, bibliai elképze
lések is akadályozhatják a Jézusban való őszinte h itet Holott csupán a hiányos ismeretről van 
szó. Ellenvetéisük az, hogy Galileából nem származhat a Krisztus. Nem tudják, hogy a „Ná
záreti” valójában „betlehemi”. János nem fűz hozzá kommentárt, nem utal Jézus születésének 
valódi helyére. Vajon miért nem? Mert a hit nem fakadhat külső bizonyítékokból. Az igazi 
hit a Jézussal való találkozásból, igéjének hallásából, cselekedeteinek látásából születik. Termé
szetesen, nincs ez ellentétben Isten Igéjével! De figyelmeztet minket az ige, hogy Jézust nem 
„elemezhetjük ki”. Ha azonban valaki hisz benne, az megtapasztalja boldog csodálkozással, 
hogy valóban Jézus az, akiben beteljesedett Isten minden ígérete. Jézust nem kielemezni kell, 
róla nem vitatkozni kell, hanem bizalmat adni neki, hinni őbenne. Akkor majd mondhatjuk 
a tanítványokkal együtt: „mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus.”

43. vers A vitatkozás eredménye az ellentét A szkizma szakadást jelent A Jézus szemé
lyéről való vélekedés megosztja a hallgatókat Itt is feltűnik, mint Jézus egész életében, Si
meon próféciájának valósága: Jézéus olyan jel, amelynek ellene mondanak. (Lk.2,34)

Ha Jézus maga is ellentétet szült, érdemes azért elgondolkozni azon, miért tiltakozunk 
olyan nagyon az ellen, ha a róla szóló igehirdetés ma is megosztja az embereket? Ahol dön
tésnek kell megszületni, ott szükségszerűek az ellentétek is!

44-49. vers A tömegben vannak radikálisok is, akik Jézust legszívesebben máris elfognák 
és a nagytanács elé vinnék. Ők a hivatalos vezetéssel értenek egyet, akik ki is küldik a tem p
lomszolgákat Jézus letartóztatására. Ezzel nyilvánvalóvá lesz azoknak a csoportja, akiknek 
már nagyon is határozott véleményük van Jézusról. Elutasító, ellenséges álláspontot képvi
selnek. Ök eleve előítélettel figyelik Jézus minden szavát és te tté t A „Főpapok” kifejezéshez 
annyit János nyilvánvalóan jól tudta, hogy csak egy hivatalban lévő főpapja volt Izraelnek. 
De a papi rend rendkívül széles vo lt Ott voltak a vidéken élő papok, akik csak időnként szol
gáltak a templomban. V elük szemben volt egy vezető, befolyásos réteg, ahogyan azt a Csel.4.6 
is mutatja. Ezt a csoportot foglalja össze a „főpapok” kifejezés. Ők küldik ki a templomszol
gákat, akik azonban dolgukvégezetlenül térnek vissza. Olyan mély benyomást gyakorolt rá
juk Jézus, hogy képtelenek elfogni. Milyen hatalma van az Igének! Aki azonban eleve eluta
sítja magától, annak a számára nincs esély Jézus megismerésére. Az előítélet szerint Jézus
nak nem lehet igaza. Ő csak csaló, aki a tudatlanokat megtévesztheti, de az okos, bölcs, tör
vényt, írást ismerő tudósokat nem. Beteljesedik, hogy Isten a kevélyeknek ellene áll, és az 
Atya elrejti önmagát a bölcsek és értelmesek elől, és kijelenti magát a gyermekeknek. 
(Lk. 10,21.)

50-52 vers Ahol a legkevésbé várná az ember, ott is van valaki, aki védelmébe veszi Jé
zust. Nikodémus annak a becsületes embernek a példája, aki nem hajlandó előitéletek alap
ján véleményt formálni, hanem vallja a „hallgattassák meg a másik fél” elvét A  törvénytu- 
dók között éppen a törvényre hivatkozik. Hogy mennyi a hit Nikodémus kiállásában, nehéz 
lenne megmondani Hogy szimpatizál Jézussal, az viszont kétségtelen. Ezért kapja a tárgy
szerű válasz helyett a gyanúsítást: talán te is galileai vagy? Te is hiszel benne? Kioktatást kap: 
Nézz utána! Galileából nem származik próféta. Ezzel Jézus ellenfelei részéről a kérdés el van 
intézve. A dogmatikus „írástudás” megvakitja őket nem láthatják meg Istennek a Jézusban 
adott kinyilatkoztatását

Szentháromság ünnepe utáni 2. vasárnap
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Gondolatok az igehirdetéshez
Krisztus hívása hangzik, az ige hogyha szól, e drága szóra szíved, mondd, miért nem vá

laszol? Így kezdődik egy evangéliumi ének. Jöjjetek énhozzám” -  hangzott akkor is, azon 
az ünnepen, és hangzik azóta is Jézus szava. Bűnbocsánatot, békességet, életünknek célt és 
értelmet kinál  Csakugyan, miért nem válaszolunk neki? Minden igehirdetés döntésre hív. Mi
lyenek a mi reakcióink?

Mi sokszor megbeszéljük, kitárgyaljuk az igét, ahelyett, hogy engedelmeskednénk neki 
Hány olyan összejövetel van, ahol jókat lehet vitatkozni, kritizálni. (Valóban csak zárójelben: 
ez tipikusan a mi bűnünk, papi betegség. Tudunk-e még mi egyáltalán hallgatni igét, anélkül, 
hogy ne "szakmailag" méricskélnénk?)

Aki csupán elmélkedik, vitatkozik egy igéről, az nem fogja megismerni Jézus valóját 
Nem lehet senki Jézus tanítványa, aki nem hajlandó kételyei ellenére is bizalommal lenni irán
ta. Az értelmi keresztyénség (nem elutasítani kell az értelmet, csak a helyére utasítani, hogy 
ne az legyen az istenünkké!) csak azt eredményezi, amiről Remenyik Sándor olyan fájón ír 
az „Elkéstetek” c. versében: „lm ez volt a ti theológiátok:/ Keveset hisztek, sokat protestál
tok,...”

Heisenberg, a nagy fizikus azt írja egy helyen: Életünk legtöbb gyengeségének az az oka, 
hogy a cselekedeteink mögött nincsenek döntések. A hitünk gyengesége mögött is ez van. 
Sokat beszélünk talán Jézusról, okos dolgokat, jó dolgokat, de döntések, következmények 
nélküL És marad minden a régiben az életünkben.

Mi sokszor eleve elutastíjuk magunktól Jézust Vannak dolgok, amikről nem lehet be
szélni velünk. Amiket nem akarjuk, hogy megváltozzanak az életünkben. Amikben Jézusnak 
eleve nem lehet igaza. Aki nem akar fájdalmat az nem megy el az orvoshoz. Akkor sem, 
ha ebbe belepusztul. Persze, közben az orvost hibáztatja: úgysem tudnak azok sem m it így 
utasítjuk el magunktól Jézust is. Nem vállaljuk azt a fájdalmat, amit önértékelésünk, a látszat 
sérülése okozna, ha ő egyszer tükröt tarthatna elénk. Pedig ez lenne egyetlen esélyünk a gyó
gyulásra.

Hallgattassék meg a másik fél is! Aki becsületesen, keresve az igazságot vállalva annak 
konzekvenciáit viszonyul Jézushoz, az megtalája ő t  Érdemes végigkísérni Nikodémus hitét 
Kereső, nyitott ember. A  Jézushoz való viszonya nem marad a felszínen. Végiggondolja a 
következményeket, mérlegel, de döntéseket is hoz. Ezt a magatartást várja Jézus. Nikodé 
mus hite így erősödik, válik egyre valóságosabbá, teherbíróbbá. Olyannyira, hogy amikor Jé
zus tanítványai, a tizenkettő is megfutamodnak, a János evangélium végén öt látjuk, aki most 
már nyíltan is vállalja, hogy köze van Jézushoz, ő gondoskodik temetéséről (Jn. 19,39.)

Nikodémus példája mutatja, hogy egy hajszálnyi valódi engedelmesség Jézussal szem
ben többet ér a róla való végnélküli vitáknál. Aki ha mégoly botladozva, bizonytalanul, óva
tosan, de cselekszi Isten akaratát, az kap tőle egyre nagyobb világosságot

Balicza Iván
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Szentháromság ünnepe utáni 3. vasárnap 
Lk 15,11-32

Exegetikai m egjegyzések:
Jézus ezt a példázatot is a fejezet elején található másik kettővel együtt a farizeusoknak 

és írástudóknak címezte, mintegy válaszként zúgolódásukra: „Ez bűnösöket fogad magához... 
(15,2-3). Űj fordítású Bibliánkban jól látszik, hogy igénk három fő részre tagolódik:

11-16. versek: Már az első mondatban kiderül, a mondanivaló a két fiú körül, illetve az 
atyához való viszonyukban keresendő. Igazából nem lényeges, hogy a kicsapongó élet tény
legesen milyen eseményekben nyilvánul meg, Jézus egy mondatban elintézi (13.V.). A va
gyon kikérése, az otthon elhagyása, de még a disznópásztorkodás és a vályúhoz kényszerülés 
is csak lényegtelen részletek (bár e két utóbbi egy zsidó fiatal számára a legmegalázóbb, leg
borzasztóbb dolog, a legmélyebbre süllyedés jele, a disznó ugyanis tisztátalan állat); mind
ezek csak előzmények, érthetővé teszik hogy a fiú helyzete kilátsátalan, nem tehet mást mint 
hogy magába szálljon.

17-24. versek: Az atyától egyre inkább távolodó fiú után a visszatérő fiúról beszél Jézus. 
Ez már részletes beszámoló az ifjú gondolatairól, bocsánatkéréséről, megalázkodásáról, s az 
apa reagálásáról. Nagyon lényeges, hogy szemben a sokszor előforduló szomorú gyakorlat
tal (A bűnei miatt kilátástalan helyzetbe került ember Istent vádolja) a fiú nem apját hibáz
tatja miután mindent eltékozolt Nem keres mentséget maga számára. Nem akar semmilyen 
fondorlattal visszakerülni fiúi tisztébe. Leszámolt önmagával: „Nem vagyok többé méltó, 
hogy fiadnak nevezz...” („meghalt”-24.v.) Meglepő, hogy bár elhangzanak a bocsánatkérő 
szavak, az apa érzései mégsem ekkor változnak meg. A fiú még egy szót sem szól, apja ép
pen csak hogy távolról meglátja őt, de tetteit már a szánalom irányítja, s gyöngéd szeretettel 
öleli át tékozló fiát A  legszebb ruha, a gyűrű, a saru a teljes visszafogadást jelképezik. Az ün
nepi vigasság az angyalok örömével párhuzamos gondolat (7.10.versek). Az apa ezáltal is 
megerősíti véleményét (döntését, elhatározását?): ez a fiú „megtaláltatott”, Jeltám adott”.

Itt fontos megjegyezni: az hogy a fiú „elveszett”, saját tetteinek a következménye. Apja 
nem akadályozta meg ezen az úton, engedte, mert engedni akarta, hogy saját akarata szerint 
élhessen. Az Isten is ilyen megengedő, akaratát ránk nem kényszerítő Atya, aki Ádám és Éva 
óta engedi, hogy az ember a maga útját járja. Mindezt azonban nem közömbös külső szem
lélőként, nem is egyszer mindent kegyetlenül behajtó, számonkérő rendőrként, hanem a bű
nösök barátjaként teszi; úgy, mint aki tudja, sokkal többet érhet el türelmes, megbocsátó sze- 
retetével, mint a törvényeskedők szigorával Egyedül ehhez az atyához volt esélye visszatér
ni a fiúnak (nem a testvére jutott eszébe!), aki hozzá is türelmes, maximálisan megértő, s szol
gáival is jól bánik. A fiú meghalt fiú lenni, mikor feladta önmagát, s éppen ez az önfeladás, 
önmagának az elitélése hozta el annak a lehetőségét, hogy atyjának már ne kelljen elitélnie őt 
(megtalálja), s kijelentse róla azt, amit egyedül ő, az Atya tehet meg, hogy Jeltám adott” (va
gyis valami gyökeres szakítás történt a múlttal, egészen új kezdődött). Nem marad ez csu
pán kijelentés, még abban az órában valósággá válik, mikor a szolgák is megkapják az öröm 
ünnepre felhívó parancsot
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25-32 versek: Eddig a „bűnösről” beszélt Jézus, most az „igaz” személyesül meg az idő

sebbik testvérben. Az ő véleményét, gondolatait is részletesen megismerjük. Első hallásra 
úgy tűnhet igaza van, de vegyük észre, az apa nem támasztja alá az idősebb testvér öntelt
ségét: („Soha nem szegtem meg parancsodat”), csak az eisőszülöttségi jog tényét ismétli 
meg, amikor így válaszol: „te mindig velem vagy és mindenem a tied”. Alapkérdés, valóban 
léteznek-e ilyen mindenben engedelmeskedő testvérek, akiknek nincs szükségük arra, hogy 
„meghaljanak”, „megtaláltassanak” és „feltámadjanak”? (vő: Lk 17,10) A Biblia tanítása sze
rint ilyen testvérek a Mennyei Atya szemében nincsenek, legfeljebb olyanok, mint a farize
usok és írástudók Jézus által bírált csoportja, akik magukat ilyeneknek tartották. Jézus sze
mély szerint azonban még a farizeus Nikodémusnak is ezt mondta: „ha valaki nem születik 
újonnan, nem láthajta meg Isten országán

Feltűnő a különbség az apa hozzáállása és véleménye és az idősebbik testvér válasza kö
zö tt Az apa számára nem fontosak a konkrét cselekedetek, a testvér azonban felemlegeti 
öccse kicsapongó életét és saját engedelmes voltát Az apának még tékozló gyermeke is „fia” 
marad, az önigazult bátyja már nem nevezi őt testvérének, csak az apja kedvéért mondja (ezt 
is bántó hangsúllyal) „ez a Fiad”. Az apa megalázva önmagát mindkét Fia elé (ill. után) kimegy, 
s némaságával nem rója fel sem a szülői ház elhagyását sem a másik önteltségét Megbocsá
tó türelmével a testvérek közti békéltetés feladatát is felvállalja (32vers).

Gondolatok az igehirdetéshez:
Isten családjához tartozunk
A) Elköltözött Fiák vagyunk (Mindannyian elszakadtunk az ősi otthontól! Hogy ki meny

nyit tékozolt milyen mélyre merült, nem lényeges. A baj megtörtént Elszámítottuk magun
kat Azt hittük, saját okosságunk, összeköttetéseink, megvásárolt és igazi barátaink kisegít
hetnek minket minden bajból. Atyára már nincs is szükségünk. De jött az „éhínség”, elhagy
tak a barátok, életünk, életünk értelmébe vetett hitünk végső veszélybe került...)

B) Hazainduló elveszettek (Valahol emlékezetünk legmélyén ott él ősi otthon-tudatunk. 
Tudjuk, vagy inkább sejtjük, vár egy haza ránk, van egy közös Atyánk. Az evangélium üze
nete számunkra: az ö  otthonában sokkal jobb még a szolgáknak is, mint itt a „ s z a b a d ”  disz
nópásztoroknak. Megoldás egyedül a hazatérés. A bűnösök barátja vár! Indulj el felé!)

C) Bűnbánat nélkül nem megy (Nem látod Istent? Öt megmutatni én sem tudom, csak 
az utat Hozzá. Ez az út a bünbánat útja. Le kell mondanod vélt, vagy valós jogaidról: be kell 
ismerned, elvesztél; kémed kell a segítségét Ne félj! Mindez nem is olyan nehéz, mint gon
dolnád! Már tárt karokkal vár rád, hogy segíthessen. Nem utasított még soha senkit vissza, 
aki őszinte bűnbánattal jött hozzá!)

D) Testvérek és mostohatestvérek közt (Nagy családban sokféle ember lehet Jószívüek, 
megértőek vagy önteltek, sőt ellenségesek is. Sok mindennek örülhetsz, esetleg sok bántó 
dolgot is észrevehetsz. Egyet sohase feledj el! Ha ismét családtag vagy, ezt az Atya bocsá
natának, türelmes szeretetének köszönheted. Légy te is ilyen testvéreidhez: megbocsátó, tü
relmes, szerető. Örülj az Atyával a hazatérő testvéreken!)

Isten bűnösöket hív el.
A, Néma hívás (Érezzük-e, hogy Istenre van szükségünk? Hallótávolságon kívül kerülve 

Isten a körülmények által szólít meg.)
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B, A szótlan megbocsátás (Az Atya karjai közt nincs többé szó bűnről, engedetlenség

ről, csak feltámadásról és örömről!)
C, A hazatértek némasága (Aki az atyai házban van, nem korholhat, nem kérhet számon, 

hiszen az ünneplőkkel ünnepel Aki durcáskodik, az a házba még nem lépett be!)

Brebovszky János

Szentháromság ünnepe utáni 4. vasárnap 
Mt 7,12

(Ugyanerről a textusról találhatunk előkészítőt a Lelkipásztor 1970/V. és 1981/V. száma
iban.)

Szakaszunk értelmezésének nehézségét éppen az egyszerűsége és különösképpen is álta
lános volta okozza. Hiszen az általános szabályként megfogalmazott tanácsok felületesek -  
legtöbbször-, vagy bizonyos konkrét helyzetekre nem alkalmazhatók direkt módon, a sza
bályok alól vannak kivételek.

Általában szeret az ember több szempontot figyelembe véve ítélni és dönteni A dolgo
kat akkor ismerjük és látjuk mélyebben, ha több oldalról is vizsgáljuk őket Saját cselekede
teink és magatartásunk értékelésénél tudjuk a legtöbb szempontot, magyarázatot és érvet 
felsorakoztatni. Jézusnak ez a mondata viszont csupán egyetlen szempontot ad, és ez önma
gunkban található. Az első benyomásom erről az, hogy ez eléggé bizonytalan és kevéssé 
egyértelmű szem pont Magában hordozza a csalás és öncsalás lehetőségét, annak az esélyét, 
hogy olyasmivel Jepjük meg” szeretteinket, aminek tulajdonképpen mi örülnénk.

Ugyanakkor mégis elgondolkodtató, hogy Jézus ezt alapszabályként fekteti le: „ez a tör
vény, és ezt tanítják a próféták.” Hasonlóan fogalmaz a nagy parancsolat befejezésekor Ez 
a két parancsolat tartja az egész törvényt és a prófétákat „A szeresd felebarátodat mint m a
gadat", pedig rokon gondolat az Aranyszabállyal.

Eszembe jut ezekről Erich Fromm: A szeretet művészete c. könyvének az önszeretetről 
írt fejezete. Hadd álljon itt belőle egy részlet „A szeresd felebarátodat, mint tenmagadat! bib
liai parancsában kifejezett eszme feltételezi, hogy az embernek saját integritása és egyetlensége 
iránti tisztelete, a tulajdon énje iránti szeretete és megértése elválaszthatatlan a másik indivi
duum iránti tisztelettől, szeretettől és megértéstől. ...Mások szeretete és a magunk szeretete 
nem alternatíva. Ellenkezőleg: akikben megvan a képesség, hogy szeressenek másokat, azok
ban ugyanazt a szeretetkészséget fogjuk találni önmaguk iránt is. Ami a „tárgyak” és az em 
ber saját énje közti kapcsolatot illeti, a szeretet elvileg oszthatatlan.”

Jézus mondata tehát feltételezi ezt a bennünk meglevő önszeretet, és alapoz is rá, de a 
másik oldalt teszi hangsúlyossá. Az Aranyszabály szem előtt tartása megóv attól, hogy az 
egészséges önszeretet önimádattá, önzéssé váljon. Sőt éppen a természetünknél fogva ben
nünk letö önzés ú ja  és újra való leküzdésére szólít fel  (Milyen nehezen hagyja el elismerő 
szó annak a száját, aki saját érdemeivel van eltelve! Milyen nehezen tud mást meghallgatni 
az, aki mindenki felé azzal az igénnyel fordul, hogy az ő problémáival foglalkozzon, vagy az 
ő véleményét hallgassa meg. stb.) Ilyen tényeken mérhetjük saját cselekedeteinket
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Bátorságra és felelősségvállalásra is feszólit ez az ige. Nincs szükség vallásos hókusz-pó- 
kuszra az Isten akaratának kutatásában. Az embernek adott Isten képességet és felelősséget ar
ra nézve, hogy tanulja meg, mi a jó. Mi a jó az embereknek? Hiszen Isten nem mint udvartar
tását vagy felséges kényelmének kiszolgálóját „működteti” az emberiséget, hanem szeretettől, 
jótetszéséből teremtette, és üdvösséggel akarja megajándékozni. Hirdethetjük a „higgy és cse
lekedj bátran” szabadságát. Felelősségünket nem a kegyelem kizárásával vállaljuk, hanem ép
pen annak tudatában, hogy Isten az, aki nagyobb a mi erőtlenségeinknél is. Igehirdetésünkben 
nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt sem, hogy milyen nagy mértékű az emberek között a bi
zalmatlanság. Ez részben önvédelemből fakad és rossz tapasztalatok emléke táplálja. Másrészt 
viszont az önzés és rosszindulat motiválja. Cselekvésünk lendületét letörheti a közöny, a jóin
dulat energiáit fölemésztheti a rosszhiszemség. Az Istenbe vetett hit azonban éltetője tud len
ni az állhatatosságnak, mellyel földi hivatásunkat végezzük, és az emberek felé fordulunk.

Lacknerné Puskás Sára

Szentháromság utáni 5. vasárnap 
In 1,41-51

Jézus első követői
(Mielőtt bármit is tennénk, javítsuk ki a perikópa adatait: az új fordítás szerint a perikópa 

helyesen 1,41-51. így kell kijavítanunk az Ágendában is.)
Kamer professzor János kommentára minden lényeges dolgot elmond erről a szakaszról. 

Mindössze egy-két dolgot szeretnék az alábbiakban hangsúlyozni.
Egyöntetű az a vélemény, hogy az egész elbeszélésből a szem- és fültanú elbeszélésének 

hitelessége árad. Ezért a meg nem nevezett tanítvány (40.v.) nem is lehetett más, mint János, 
az evangélium szerzője.

Simon új nevet kap. „Az új névnek az adása az Ószövetség világában mindig annyit jelent, 
hogy az illetőt az Isten valami különlegesen új szerepre, feladatra választja ki, s az új név vala
miképp jelzi az új hivatást” (1 Móz 17,5 és 15., 32^28. Ézs 6 2 ^  65,15) (Üjszövetségi Szentirás, 
Sztistván Társulat, 1968.511)

Érdekes a két testvérpár elhivatásának összevetése a szinoptikus hagyománnyal. A nyil
vánvaló különbség, sőt ellentmondás a Szentirás emberi oldaláról tanúskodik, ugyanakkor hi
telességéről is! A kánon összeállításánál nem törekedtek összedolgozásra, a különböző hagyo
mányok „kibékitésére”, erre most sincs szükség! (Lásd a r.k. magyarázatos Újszövetség „ma
gyarázatát”: a két testvérpár itt még csak követői s nem tanítványai lesznek Jézusnak, elkísérik 
Galileába is, a kánai mennyegzőre is, de utána visszatérnek mesterségükhöz, a halászathoz. 
Csak a csodálatos halfogás után hívja el igazi tanítványaivá, apostolaivá Jézus...)

Kétszer szerepel (41. és 45 .v.) a „megtaláltuk” szó. A „heuriszkó” jelentése: talál, felfedez, 
megért, belát. Megtalálni, rábukkanni lehet véletlenül is, mint ahogyan a szántóvető találja meg 
a más földjében az elrejtett kincset (Mt 13). De megtalálni, megoldást találni, eredményre ju t
ni szívós kutatással, emyedetlen kereséssel is lehet, ahogyan a kereskedő keresi az igazgyön-
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gyöt (NB! pereskedik” -  a nép nyelvén azt is jelenti: valamit keresve forgolódik!), vagy a tu 
dós -  pl- Pythagoras -  keresi a fizikai jelenség magyarázatát, vagy a jó pásztor megtalálja -  
önmaga egzisztenciális veszélyeztetése révén -  az elveszett bárányt. Jézusra taláni is többfé
leképpen lehet Lehet rábukkanj mintegy „véletlenül” de meg lehet őt ismerni hosszas keresés 
után, s fel lehet ismemi benne -  eddigi ismereteink átrendezése után -  a keresett Megváltót 
Igénkben ezek a lehetőségek jelen vannak. Keresztelő János tanítványai előtt „Isten bárányá
nak” nevezte Jézust, mire két tanítványa elindul utána, hosszú időt töltenek vele beszélgetés
ben, s egyszercsak .megtalálták” benne azt, akit kerestek, akit vártak... „Összeállt bennük a 
kép.”

Itt kapcsolódik textusunkhoz 1989. Losung igéje Pál aeropágoszi beszédéből. Isten -  hir
deti Pál -  „az egész emberi nemet egy vérből teremtette, hogy ... keressék az Istent, hátha ki
tapinthatják és megtalálhatják, hiszen nincs is messze egyikünktől sem, mert őbenne élünk, 
mozgunk és vagyunk..."(Csel. 17,26-28). Közel van az Úr, mégis keresnünk kell, a keresés vá
gyát is ő oltotta szivünkbe, s ha megtaláljuk, örömünknél csak az ő öröme lesz nagyobb! (Lk 
15,6.10.23. és 32!)

Rendkívül szimpatikus az, ahogyan a történet szereplői egymásnak bizonyságot tesznek, 
testvérnek és barátnak hivogatójává válnak, ahogyan tehát egymást Jézushoz vezetik, igehir
detésünk gerincévé ezt mégsem tehetjük. Ebben az esetben Jézus mellékszereplővé válna, pe
dig ebben a történetben ő a főszereplő, aki ismeri, elhívja leendő tanítványait, s aki Messiásnak 
bizonytíja magát előttük.

A Jézusra találás örömének gyökerei -  ez lehet igehirdetésünk címe. Témája pedig: Jézus 
ismeri múltunkat, formálja jelenünket és biztostíja jövendőnket

Hiteles arcképét nem örökítették meg, „közmegegyezésre” született vonásait mégis szerte 
a világon ismerik. Számtalan oltárképről néz ránk tiszta tekintete, hívogató mosolya. Alakja új
ra meg újra megjelenik filmeken, könyvekben, jelezve ezzel azt, hogy ö t  nem lehet elfelejteni. 
Minden nemzedéknek újra fel kell fedeznie, s választ kell adnia arra a kérdésre: Kicsoda Jézus?

Az „én vagyok” igék a teljesen ismeretlent nem tájékoztatják kellőképpen. A „Messiás” 
nevet nem sokan értik, sajnos, éppen azok közül utasították el legtöbben, akikhez Messiásként 
küldetett. Követői hitvallásként ismétlik szavát: Neki adatott minden hatalom mennyen és föl
dön! Ö minden valóság alfája és ómegája... Ezt az egész teremtettségre kiterjedő igényt azon
ban csak azok értik, akik személy szerint is találkoztak már vele.

Mai textusunkban János és András, Péter, Fülöp és Natánael mondják el nekünk, mit je
lentett számukra a Vele való találkozás. Ők azok, akik keresték, várták a Messiást, s boldogan 
tettek bizonyságot arról is, hogy „megtalálták”, alábbi bizonyságtételük azt jelenti, végülis Jé
zus talált rájuk, keresésük terhe és jelentősége éppen ezért eltörpül a megtalálás örömén.

1. Fülöp és Péter megdöbbenten jön rá arra, hogy Jézus ismeri őket Jól ismeri. Jobban is
meri, mint gondolták.

Tudta a nevüket Látta Natánaelt a fügefa alatt A „fügefa alatt ülni” képletesen a tórával, a 
tóra igéjével való foglalkozást jelentette. Jézus tudja, ha valamelyikünkben ott van a vágyódás 
az igaz, istenfélő életre, Isten akaratának teljesítésére. Nemcsak bűneinket és mulasztásainkat 
ismeri hát, de jóra való igyekezetünket is.

Tudja, ismeri nevünket Manapság -  az eltömegesedés korszakában -  ennek nagy jelen
tősége van. Az ember lassan névtelen lesz, egy ügyfél, adóalany, szürke választópolgár, „ha 
toska” vagy „papa” -  „mama” a többágyas kórteremben, „személyi szám” a hivatalban. Jé
zus a névteleneket is név szerint ismeri.

Czentháromság ünnepe utáni 5. vasárnap
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Jobban ismer, mint saját magunkat Figyelmeztetés ez, előtte nincs értelme titkolódzásnak, 
takargatásnak. Félretolja az álarcunkat, szétszakítja a mentőkötelet, ismeri görbe útjainkat, a 
sötétben elkövetett vagy csak dacból vállalt tetteinket

Aki Így ismer, annak hatalma van felettünk. Mint vámtisztviselőnek, aki átvilágította cső 
magomat, orvosnak, aki ismeri leleteimet... Olyat is tud, melyet nem akar közölni velem, me
lyet tartalékol... Jézus hatalma mégsem félelmetes, mert nemcsak bűneimet ismeri, de a bűn 
bocsánat erejét is!

2 . Az elhívott tanítványok átélik annak örömét is, hogy Jézus kész megújítani életüket, ki
cserélni énüket, megváltoztatni jellemüket is. „Te Simon vag y ,... téged Kéfásnak fognak hív
ni” (ami azt jelenti: Kőszikla).

így gyöngíti, öldökölni segíti bennünk a rosszat Ami rossz, bűn és mulasztás volt az éle
tünkben, azt megbocsátja, hogy a bocsánat gyökeréből felnőjön az új, a más. „Nem értett meg 
Jézusból semmit az, aki azt hiszi, hogy ötőle nyugodtan meg lehet maradni régi valónkban” 
(Victor János). S a jót nemcsak „követeli”, de előlegezi, amikor szeretetével lenyűgöz és lekö 
telez. Felszabadtí ja a jóra.

Szemünk előtt játszódik le az evangéliumban Simon átalakulása Péterré. Igaz, nem megy 
egyszerre. Nincs híjával vargabetkünek. De a megbízhatatlan fogadkozóból ígéreteit teljesítő 
tanítvány lesz. A más dolgába avatkozóból a saját feladatát hűségesen végző apostol... Az, aki 
mindig első volt, s odament, ahová akart, kész volt oda is menni, „ahová nem akart”, vagyis 
halálával is megdicsőíteni az Istent (Jn 21,18).

3 . S mindezeken túl Jézus csodálatos tapasztalatokat ígér a jövőben, az eddigieknél „na
gyobb dolgokat” (50.v.)

Tapasztalatokat önmagáról. Valóban az, akinek mondja magát. Isten küldötte. Úr beteg
ség, bűn és halál felett ö t  így megismerni csak követése során lehetséges. Hallgatni is kell őt, 
de ez önmagában nem elég. Kutatni az Írásokban, de ez is kevés. Beleépülni a benne hívők kö
zösségébe, ez is csak egy lépés. Követni kell -  lába nyomába lépni, mint a juhok, akik ismerik 
a pásztor hangját (Jn 10.4), mint vándor aki az Ő világosságából vetít fényt lába elé, s ezért „nem 
jár sötétségben” (8,12)... A  neki való szolgálat éppen az Ő követése (12^6), ez persze kereszt- 
hordozás is (10,38), de igája könnyű, terhe mégis gyönyörűséges... Nem ismeri Jézust, nem 
alkothat róla tárgyilagos véleményt az, aki nem próbálta meg követni, tanítása szerint élni.

Ígér Jézus új meg új tapasztalatokat Istentről is. ígéri a megnyílt eget. Nem azt mondja, 
hogy a menny kinyittatik, hanem azt, nyitva van, s a nyitott ég őt igazolja. A hitben való járás 
után a színről-színre látás következik, de addig is követői előtt olykor felnyílik a láthatatlan vi
lág kárpitja s bizonyossá lesz az, ami most még reménység.

ígér új tapasztalatokat emberekről is. Kiderülhet róluk, hogy nem farkasok, nem akarnak 
elpusztítani, de megmenteni. Vannak, akik sebeket osztogatnak, de mások begyógyítják azo
kat S ezek a mások -  nem haragtartóak, megbocsátanak. Bizonyságot tesznek Jézusról, s 
hozzá vezetnek. És erre adnak példát nekünk is. Testvéreink a követésben.

S ami öröm a mennyben, legyen öröm a földön is. Ha a Jézushoz vezetett ember számára 
is „megnyílik a menny”, -  Isten lehajlik egészen a földig, s az Úr Jézus Krisztusban az ember 
fölér egészen az égig.

íme, Jézus ismer, újjáformál és követésében csodálatos tapasztalatokat ígér. Neki adatott 
minden hatalom mennyen és földön, kezében a múlt, a jelen és a jövő. Ismeri múltunkat, fór 
málja jelenünket és biztosítja jövendőnket.

Zászkaliczky Pál
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Gondolatok az 
igehirdetéshez

Ezekben a versekben a látásról van szó. 
Ötször ismétlődik a látás kifejezés. Mózes ré
széről azonban ez nem egyszerű kíváncsiság, 
hanem az üdvbizonyosság alapja, amelyre 
építheti Istennel való közösségét és rendezhe
ti a gyülekezet kapcsolatát az Úrral. E végső 
megbizonyosodás nélkül Mózes és népié nem 
lett volna képes vállalni a pusztai vándolás vi
szontagságait, és nem léphetett volna az ígé
ret földjére. Ez azonban olyan bizonyosság, 
amely csak az Újszövetségben, Isten orcájá
nak Jézusban történt megjelenésében adatik 
meg. Mózes és népe számára Isten orcájának 
látása elhárítaná az utolsó korlátot is, amely 
köztük húzódik; ezt azonban csak egy újabb 
Szövetség fogja megteni. Ezért nem teljesít
heti Isten Mózes kívánságát a látásra vonatko
zóan, hanem három ajándékot ígér helyette:

1. Elvonultatja Mózes előtt egész fenségét 
A "fenség" vagy "szépség" kifejezést "jóság
nak" is fordíthatjuk. Az ember számára meg- 
ismerhetetlen mélység és elviselhetetlen tisz
taság meglátása helyett Isten Mózesnek az 
ember felé forduló szívének indulatát tárja fel: 
sugárzó, könyörülő jóságát

2. Ezt a jóságot azonban nem megfogha
tatlan érzelmek és örömök formájában közli 
Isten, hanem nevének kijelentésével, melyre 
Mózes küldetdése és az egész közösség üdv- 
bizonyossága épül.

3. Ennek a névnek a mentő erejét azáltal 
nyilatkoztatja ki Mózesnek, hogy szaván ke
resztül bepillantást enged neki üdvtervébe és 
kegyelmének szuverén hatalmába. (Hellmuth
Frey)

1989 ÁPRILIS

*■
Isten orcáját még nem láthatjuk meg elöl

ről. Ezt még nem viselnénk el. Most csak "há - 
túlról" azaz hitben ismerhetjük fel Őt. Ez az is - 
meret - mint az apostol mondja • még rész 
szerint való, még gyermeki ismeret, mégis a 
kegyelem Istenének ismerete és dicsérete. 
(Heinrich Vogel)

20-23. Mózes olyat akart látni, amit ember 
nem tud felfogni, s mit emberi nyelv nem tud 
kifejezni. De kérése nem kíváncsiságból ered, 
hanem a 14. versben adott ígéret következ
ménye. Amíg é l Az IMIT régi fordítása 
"hogy élve maradjon". A Szentírásban elég 
gyakori az a gondolat, hogy halandó nem lát  
hatja Istent úgy, hogy utána életben marad
jon. A sziklán. A Sinai hegyen. De arcom szí
ne nem látható. (...) Természetesen nem le
het e szavak misztériumába teljesen behatol
ni, amelyek az isteni természet magasztos 
igazságait próbálják kifejezni. Ebből a részből 
azt a tételt vezetik le, hogy egyetlen élőlény 
sem láthatja Isten arcát, azaz nem foghatja fel 
az Ő örök lényegét, csak "hátulról", működé
se után utólag tekintve, a tőle kiinduló hatások 
és benyomások alapján ismerhetjük meg Őt  
Mint ahogy a hajó, amidőn átszeli az óceán vi • 
zét és hullámsávot hagy maga mögött, úgy is - 
merhető fel Isten is az emberiség törté
netében, az emberi lélekben hagyott isteni 
nyomokon és hatásokon. (J. H. Hertz)

Azóta is sok-sok mélyen Isten-hívő em 
ber él a földön (mondhatnám így is, ótesta- 
mentumi lélek, bár u.n. keresztyének is lehet
nek), akik mindig sajnos csak akkor látják már 
az U rat amikor az már elvonult előttük. Pon 
tosabban: csak a múltjukban!(...) Mi már 
szemtől-szembe láthatjuk, élhetjük át jelenlé
té t  ha Jézusra tekintünk, Öt halljuk, hallgat
juk. (Gyökössy Endre)

Szentháromság ünnepe 2Mózes 33,18-23 '
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A templomtisztítás története és a Nikodé- 
mussal kapcsolatos epizód éppúgy, mint a sa- 
máriai asszonnyal folytatott beszélgetés vége 
a hitre utak Az evangélista bemutatja, hogy a 
csodatörténetek nyomán kialakult hit csak el
ső lépcsőfok a Jézus igéjén alapuló hit felé. A 
tanú szava nem lehet több a Jézushoz irányí
tó szónál, és azonnal jelentéktelenné válik, 
amikor maga Krisztus szól hozzánk ld .3.29). 
A  hitbizonyosság nem a mások által megta
pasztalt kinyilatkoztatásra épül, hanem a 
Krisztussal való személyes találkozásra. 
(GJSpörri)

„Jöjjetek és lássátok” -hívogatja a samá- 
riai asszony a többieket Meg akarja mutatni 
nekik Jézust, aki felfedte bűneit Az őszinte 
bünbánat szól az asszonyból. Jézus megmu
tatta néki messiási arcát —, most tehát az 
asszony a születő hit állapotában szól. (...) 
Szégyenét az egész város ismerte, senki nem 
várt tőle prédikációt vagy próféciát Most 
mégis szólásra nyitja ajkát és hirdeti az U rat 
Tanulhatunk tőle. Miért nem beszélünk mi is 
hangosabban a megtapasztalt kegyelemről? 
Többé nem elég, hogy kizárólag a prédikáto
rok szóljanak. Túl nagy az Istentől való elsza
kadás és túl kevés a Krisztusról szóló tanúság. 
(...) Olyan konok hallgatás uralkodik a hit te
rén, olyannyira a lelkészekre és lelkigondo
zókra maradt a kegyelemről való bizonyság - 
tétel, hogy lassan úgy látszik, mintha csak ki
tanult egyházi alkalmazottak beszélhetnének 
Jézusról. A samáriai asszonyhoz hasonlóan 
nekünk is kétfélét kell hirdetnünk és továb
badnunk: a bűnbánatot és hitet Jézusban. 
(A-Stoecker)

Lehet, hogy Jézust csak hallomásból is
merjük. Ismerjük a csodáit, egyes szavait 
idézgetjük, tudjuk, hogy Őt a „világ üdvözítő
jének” nevezik. Mindezt azonban mások 
mondták nekünk. Vele személyesen még 
nem találkoztunk, csak hallomásból ismerjük. 
Ez nem elítélendő, mert azzal kezdődik a hit, 
hogy odafigyelünk arra, amit mások monda
nak a saját tapasztalataikból Jézusról. Úgy, 
hogy életünk minden területét megnyitjuk Jé
zus ítélő és gyógyító szava előtt Ezáltal 
ugyanis új dimenzió tárul fel előttünk: a Biblia 
szavából magának Jézusnak az Igéjét halljuk 
és megtapasztaljuk, miként hozza Ő rendbe, 
amit mi elrontottunk. (K-Scheffbuch)

Bárcsak Isten valamennyi gyermeke kö
vetné a samáriai asszony példáját, milyen ál
dott lenne az életük! Mert csak az boldog, aki 
bizonyságot tesz. Róma 10.10. Aki nem tesz 
vallást, az nem örülhet az üdvösségnek sem. 
Ez az asszony Isten világosságába került 
meglátta önmagát a valóságban, és attól fog
va nem törődött azzal, hogy mit mondanak 
róla az emberek, s ő t ellenkezőleg egészen 
nyíltan tudott beszélni a múltjáról  A  bűnbo
csánat olyan nagy, olyan boldogító volt hogy 
az emberek nyugodtan láthatták a feltárt múl
tat.

Ilyen erőteljes az igazság, amikor meg
győz valakit. Lehet fejet csóválni, vagy bo
londnak tartani a meggyőzött embert, mind
ez nem befolyásolja a lelkét. Oly nagy az örö
me, hogy egyszerűen képtelen tovább hall
gatni. Nyilván erről az asszonyról is azt 
mondta vagy gondolta egyik-másik ember: 
ettől ugyan nem fogadok el semmit, nem bí
zom a szavában. De voltak, akiket szíven talált 
a bizonyságtétele. Az emberekben felébredt a 
kíváncsiság és a vágy. Kellett lenni valaminek 
a dologban, különben nem volna olyan bol
dog az asszony.

LELKIPÁSZTOR
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Ennek az áldott történetnek a befejezése 

megragadóan szép. Megmutatja nekünk, 
mennyire szükséges, hogy világosan állást 
foglaljunk, és nyíltan vallást tegyünk. 39-42. 
Milyen eredménye Isten kegyelmének! (...) 
A kút melletti rövid pihenőből kétnapos o tt- 
tartózkodás le tt Kérték az Úr Jézust hogy 
maradjon náluk. Milyen szívesen teljesítette 
ezt a kérést Ahol Ő tartózkodik, az ott min
dig áldást jelent, mert számára az a legna- 
gyobb öröm, ha ily módon jelentheti ki m a
gát (...)

Így tehát az a szegény megkötözött asz- 
szony nemcsak szabaddá le tt hanem áldások 
csatornája is lett mások számára. Ez pedig a 
legnagyobb és legszebb feladat amit csak 
kaphatunk! Ez az a szolgálat amelyre ember
társainknak is szüksége van. Isten olyan em 
bereket használ fel erre, akik saját élményük 
alapján tudnak bizonyságot tenni. Mert csak 
azt tudjuk továbbmondani, amit megtapasz
taltunk. Emberi bölcsességgel és intelligenciá
val semmire sem megyünk Isten Országában. 
(...) Mindenkinek át kell élnie egy olyan órát, 
mint ez az asszony: „Megmondott nekem 
mindent, amit tettem”. (J.Kausernann)

Szentháromság utáni 2.
vasárnap János 7.40-53

Ahol Jézus szól, ott mindig megosztás tá
mad. Ellentétes vélemények alakulnak ki, 
színre lépnek a tévhitűek, a kishitűek és a hi
tetlenek, és mind uralkodni szeretne. Jézus hí
vásának hangját azonban nem nyomja el a lár
ma, sőt, szinte mértani pontossággal a radiká
lis hitetlenség közepéből szólal meg az echó. 
Az írástudók közt Nikodémus áll ezen a pon
ton, aki egy éjszaka beszélgetett Jézussal. Az
óta sem tudott megnyugodni. Most hirtelen 
előállt a háttérből és pártját fogta: „Kihallgatás 
és bizonyíték nélkül nincs ítélet”. Ez abban a
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helyzetben merész kijelentés volt. Nikodé
mus jó hírnevét és hivatali státuszát tette koc - 
kára. Csak azért vállalhatta mégis a szólás rizi  
kóját, mert szivét már megnyerte Jézus. Aki
nek szive megerősödött Őbenne, az képtelen 
tovább hallgatni, bármilyen nehézségek adód 
janak is beszéde nyomán. Ahol felerősödött 
Jézus megvetőinek hangja, pontosan ott 
szállnak síkra hitvallói is. Egykor éppúgy, 
mint ma. (P.Eissler)

*
Mielőtt Jézus az ünnepen megjelent vol

na, már előre általános vita tárgyát képezte 
személye. 1. A népvélemény első jellemző 
vonása a tekintély iránt tanúsított szolgalelkű • 
ség. Voltak ugyan sokan, akik kedvező indu
lattal viseltettek Jézus iránt, de csak tartózko
dó óvatossággal mertek nyilatkozni, a „zsi
dóktól való félelem miatt”. A  jeruzsálemi fő- 
emberek tudvalevőleg ellenségei voltak az 
Ümak, és -  ismerve a nép szolgalelksűégét! 
-  elegendőnek tartották az elidegenedés indí
tó okául azt hozni fel: „Hitt-e valaki a írástu 
dók és farizeusok közül őbenne?( ...) Tekint
sünk csak körül napjainkban, vajon nem lát
juk-e a tekintély erős, élő, sokszor bűnt mun • 
káló hatalmát? (...) Ha a mindennapi életből 
származó szellemi hatások kritikátlan átvétele 
hiba, mennyivel inkább az, ha a Krisztushoz 
való viszonyunkat nem saját lelkiismeretünk, 
hanem valamely tekintély állapítja meg! (...) 
Lelkünk nyugalmát meg ne zavarja, ha látjuk, 
hogy a közélet „törvénytudói” és előkelőségei 
közül kevesen hisznek Krisztusban. (...) Meg 
ne félemltísenek minket kicsinyes, gúnyoló 
dó, ellenséges vélemények. Tekintsünk Jézus - 
ra saját szemeinkkel. Nyissuk meg előtte 
őszintén sziveinket és bízzunk ama tapasz
talatokban, melyeket mi saját magunk nye
rünk. 2  A második vonás a nép bizonytalan
sága és zavara. Észrevették ugyanis, hogy a 
főemberek közt is vannak Jézusnak titkos hi 
vei, kik szerették volna Őt megmenteni. Így 
aztán a tömeg közül némelyek bizonyos kétel



244
kedő bizonytalansággal megkockáztatják vé
leményüknek kifejezést adni (ld.41.v.) De 
azért a sokaság nagyobb része nem tudott 
megbarátkozni Jézus származásával. Ez ké
pezte az általános hitetlenség fő forrását (...) 
Itt az igékben az evangélista azon indokokat 
mondja el, melyek miatt a nép és a tekintélyek 
bizonytalanságban voltak Jézus Messiás-vol
ta felől. (D.M.Dods)

Sokan azt mondják... némelyek pedig azt 
mondják...(...) Sokat vitatkozunk felőle, de 
sajnos, a döntés elmarad. A nép kijelentései 
nem egybehangzóak. Azért nincsenek sejtel
mei, azért gyönge, ingadozó, aggodalmasko
dó, mivel vitatkozik ugyan Krisztusról, de 
nem engedi magát behívni követői közé. Je
gyezzük meg: a nép, mely csak a Krisztusról 
való vitakozásnál marad, nem tehet mást, 
minthogy ingadozzék. Amíg a Krisztusról 
való vitatkozásnál akadunk el, amíg nem te
szünk határozott lépést, addig semmiben 
nem jutunk bizonyosságra, sem gondolata
inkban, sem cselekedeteinkben. (...) Az em 
ber szeretné galléron ragadni végre a Krisz 
tusról szüntelen vitatkozókat és ezt mondani: 
Hagyd már abba a szóáradatot, egyetlen dől 
got cselekedjél, ha még az oly szerény is, de a 
Krisztus iránti engedelmességben történjék. 
(...) Ha valaki mégoly töredékesen is, de Isten 
akaratát cselekszi, világosságot nyer Krisztus
ról. Mert a vitakozások csak elködösítik alak
ját

És ott van a farizeusok és írástudók cso
portja! Ezek aztán világosan megegyeznek 
abban, amit akarnak. Gyorsabban jön létre 
egység Isten ellen, mint Isten mellett! E feje
zetben tulajdonképpen a „zsidók” aktívak. 
(...)M íg némelyek civódnak, vitatkoznak Jé
zusról, az ellenség munkában van, arra tör, 
hogy megfogja és megölje őt. (...) És ott van - 
nak a szolgák! 46.vers. Bárcsak mi is megáján • 
dékoztatnánk ezzel a bizonyossággal: .Ember 
soha nem szólt úgy...”. A keresztyénség ez

zel az Igével is megajándékoztatott, hogy a 
Jézus ellen kiküldött szolgák dolguk végezet
lenül tértek vissza. Imádkozzunk azért, hogy 
az ellene küldött szolgákkal mindig így le
gyen. (W.Lüthi)

GONDOLATOK AZ

Szentháromság utáni 3. 
vasárnap Lukács 15.11 -32

"Az Atya nélkül” -  ezt akarta kipróbálni 
a kisebbik fiú. Vagyis az atya parancsa, taná
csai, segítsége nélküL De lám, még elindulni is 
képtelen a számára újat jelentő éltető úton, az 
atya segítsége nélkül. „Add ki vagyonom re- 
ám eső részét!” Át kellett élnie ezt a különös 
ellentmondást, hogy még az atya nélküli élet
hez is szüksége volt rá. Különös, hogy az apja 
szó nélkül kiadta neki a vagyon reá eső részét 
Ilyen az Isten. Az ő megdöbbentő irónája, 
hogy engedi az embert nélküle élni s ehhez 
még meg is ajándékozza mindazzal, amire eh
hez szüksége van. (...)

17. v. A „tékozló fiúnak” ismert fiatal
ember valósággal elkábult a világtól, és azok
tól a lehetőségektől, melyekbe belecsöppent. 
Elkábult az élet szédületesen sodró tempójá
tól, sokszínűségétől és változatosságától. De 
még önmagától is! (...) Az ilyen kábult álla
potban bedugul fülünk Isten tanácsa előtt. Ez 
az állapot megbénítja Reá figyelésünket. Sze
münkre is hályogot húz és nem ismerjük fel 
helyzetünk kritikus voltát. Az ilyen beteg álla
potból csak egy menekvés van: Csak Isten ké
pes tenni valamit. Erre neki sokféle lehetősé
ge van. (...) A tékozló fiú magához tért. Mint 
mikor az alvajáró felriad, hirtelen oszladozni 
kezdett előle a ködfátyol. A fény, most már 
nem csábitó csillogás többé, hanem fájón va
kító világosság: a valóság fénye, óriási csaló
d á s - , és mégis kegyelem, amikor Isten meg
mutatja nekünk a valóságot: meglátjuk egy 
bukott világ eltorzult ábrázatát (...) A  fiú m a
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gához té rt Keserűen nehéz óra—, mégis a fel- 
emelkedés első gazdagsága. (...)

Isten vá r!-, ez állandó nyugtalanítás a vi
lág számára.

Isten vár! - ,  csodálatos vigasz a hívők szá • 
mára

Isten v á r!-, egyértelmű felhívás minden
kinek a megtérésre.

Jézus Krisztusban elénk siet(fut) az Isten. 
Jézus karja a kereszten a bűnösök felé tárul, 
mielőtt még azok felismernék. (W.Busch)

*
A megtérést és általában az isteni csodá

kat sohasem lehet „kívülről” megragadni. 
Vannak bizonyos igazságok, melyeket nem 
lehet értelemmel belátni, hanem végig kell 
küzdeni. Ezért egészen természetes, hogy az 
idősebb fiúnak egyszerűen nem fér a fejébe, 
miért örül az apja olyan határtalanul és miért 
tör ki ujjongás a mennyben. Ezt az eljárást 
igazságtalannak tartja. (...) Hátrányos hely
zetben érzi magát öccsével szemben, úgy lát
ja, élete valójában nem jutott teljességre, nem 
tört lendületesen felfelé, soha nem ragadta 
magával kitörő boldogság, soha nem emész
tette vad szenvedély, hanem komoly, de szür
kén, borongósan unalmas hétköznapokat élt. 
Igazi ünnepek nélkül. (...) Mindig az atyai ház 
nyugalmát és védelmét élvezhette. Termé
szetesen szereti atyját és környezetét. Ez a 
szeretet és viszontszeretet kapcsolat annyira 
természetessé vált számára, hogy már szinte 
észrevehetetlenné vált és senki nem beszélt 
ennek különleges voltáról. Milyen furcsa is 
lett volna, ha egyszer ezzel állt volna apja elé: 
.Atyám, ma különösen is szeretlek téged”. 
Akinek közelsége valakinek az életében olyan 
természetessé válik, mint a levegő, arra egy 
idő után nem gondol hálával. (...)

Akiben az Atya újra gyermekére talál, ab
ban nekünk is testvérünkre kell lelnünk. 
(H.Thielicke)

*

IGEHIRDETÉSHEZ
Önkétlenül is azt mondjuk: az idősebb 

testvérnek igaza van. (...) És ha az apja tény
leg neki adna igazat? Ha azt mondaná a haza  
tértnek: „Menj utadra, megkaptad már, amit 
akartál”, akkor helyreállna az igazság? Az idő
sebb testvér sértett érzülete kielégülne... iga
zán? Egészen? Ha jó ember, akkor bizonyára 
nem. Azon érzület alatt, hogy most minden 
rendben van, valami lelkifurdalás emelné fel 
fejét És ha próbálná is csillapítani, nem szaba - 
dúlhatna tőle. A testvére képe állna mindig 
eléje, és ő érezné, hogy egy szent lehetőséget 
zúzott össze.

Az igazságosság jó. A lét alapja. De vala
mi az igazságosság fölött van: a szívnek sza - 
bad megnyílása a jóságra. Az igazságosság vi - 
lágos, de csak egy lépést menj tovább és már - 
is hideggé lesz. Ellenben a jóság meleget ad és 
old. Az igazságosságban a lélek a teljessé tett 
rend adta kielégülést érzi. A jóságból azonban 
az alkotó élet öröme fakad. Ezért van az, hogy 
„az égben nagyobb az öröm ...” Az ember 
oktalan és gonosz cselekedete fölé a jóság ma - 
gas, világos, szabad teret képez. Ha az igazsá
gosság kitart követelése mellett, akkor ellen
szenvessé lesz. (...) Azon örülnek az angya
lok, ha Isten kegyelme győz. (R.Guardini)

Szentháromság utáni 4. 
vasárnap Máté 7.12.

Midőn Jézus biztosit minket Istennek 
irántunk való szeretetéről, kötelességünkké te - 
s z í  az egymás iránti szeretetet, amennyiben az 
emberi társadalom összes viszonylatát magá
ban foglaló alapelvbe sűríti bele. (...) Ember
társaink iránti kötelezettségeink zsinórmérté
két azon igények képezik, amelyeket mi velük 
szemben támasztunk. Képzeljétek magatokat 
mindig a másik ember helyébe. Mintha 
ugyanazon érzelmek, csalódások, örömök és 
szenvedések érnének, határoznának meg ben  
neteket is. Képzeljétek magatokat teljesen az
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ő helyzetükbe és akkor bánjatok velük úgy, 
amint ti szeretnétek, ha hasonló helyeztben 
ők bánnának veletek. Ez a becsületesség igazi 
szabálya egyet jelent a tövény szavával: „Sze
resd felebarátodat, mint önmagadat”. (...) Ez 
az aranyszabály képezi az igazi barátság alap
ját és leghívebb illusztrálását Jézus életében és 
jellemében láthatjuk. A szelídségnek és jóság
nak ragyogó sugarai áradtak Üdvözítőnk 
mindennapi életéből. Jóság sugárzott szét már 
jelenlétéből is. Ugyanez a lélek nyilatkozik 
meg gyermekeiben is, azokban, akikben 
Krisztus lakozik. (...) Ezen aranyszabály 
ugyanazt az igazságot tanítja, amely már a he
gyibeszédben egyébként is bennefoglaltatott: 
„amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek 
néktek”. ( . .)

Ez az aranyszabály képezi a keresztyén- 
ség igaz alapelvét, ennek minden nemű meg
rövidítése csalás. Ha a szegények, a szenve
dők és a bűnösök jogait elhanyagoljuk, Krisz
tus árulóivá leszünk. (...) Ha azok, akik Jézus 
nevét vallják, az aranyszabály elvét gyakorol
ják, akkor ugyanolyan erők és jelek kisérik az 
evangéliumot, mint az apostolok idejében. 
(E.G.White)

Az emberek saját gyermekeiknek, go
nosz létükre is, tudnak jó ajándékot adni. De 
hogy van ez nálunk embereknél általában? 
Hogyan tegyünk jót azokkal, akiket esetleg 
egyáltalán nem ismerünk? Erre a kérdésre az 
Úr egy szabállyal válaszol, amely a keresett 
feleletet mindig megtaláltatja velünk, ld.7.12. 
Olyan sok kívánságod van, az Isten olyan sok 
parancsolatot adott néked „a törvény és a 
próféták betöltésére”. De ebben a szabályban 
benne van a szeretetböl adódó megbízatása
ink leírhatatlan teljessége! (...) Nem ami erő
inkre hivatkozik, ezeket nem találja meg az 
emberben. Hanem előbb a Vele való közös
ségre hív és ezzel megadja nékünk az erőt ah
hoz, amit a többiekkel tennünk kell. (Lüthi és 
Brunner)

Voltál-e már magadban elégedetlen azzal, 
amit csinálsz és azzal, ami vagy? Ha így van, 
akkor boldogan fogod felfedezni azt az élet
szabályt, amely elvezet téged az áhított teljes
ségre s ami nem hagyja, hogy félig elfecséreld 
napjaidat Van az Evangéliumnak egy gon
dolkodásra késztető mondata (a megszámlál
hatatlan között), amelyet ha csak egy kicnt is 
megértünk, örvendezve fogadunk. Sűrítve 
megtaláljuk benne mindazt, amit az életben 
tennünk kell. Összefoglalva mindazokat a tör
vényeket, amelyeket Isten az emberi szív mé
lyébe vésett. Mt 7.12. Az ilyen mondatot ne
vezik „aranyszabálynak”. Krisztus mondotta 
így, de már előzőleg ismerték az egész vilá
gon. Már ebből is látszik, hogy Isten mennyi
re fontosnak tartja, és azt akarja, hogy min
den ember életének ez legyen alapszabálya. 
Mert így kell szeretnünk minden feleba
rátunkat, akikkel a nap folyamán találkozunk. 
Képzeljük magunkat az ő helyzetükbe és úgy 
bánjunk velük, ahogyan szeretnénk, hogy ve
lünk bánjanak, ha helyükben lennénk. A ben
sőnkben lakozó hang, Isten hangja rávezet 
majd arra, hogy találjuk meg minden esetben 
a szeretet legalkalmasabb kifejezését. Éhezik 
valaki? Én magam vagyok éhes—, gondoljuk 
ezt, és adjunk neki enni. Igazságtalanságot 
szenved? Én vagyok az, aki szenvedem. — El- 
tévelyedett és kétségek gyötrik? Mintha ve
lem történne. (...) Az Evangélium szava min
denkire vonatkozik. E szavak talán egyszerű
nek tűnnek, de micsoda változást kívánnak és 
munkálnak! Milyen messze vannak megszo
kott mindennapi gondolataink és cselekedete
ink ettől az aranyszabálytól! (Chiara Lubich) 

A „regula negatíva” Így szól: „Amit nem 
kívánsz magadnak, ne tedd azt másnak”. Aki 
ezt a tanácsot követi, tulajdonképpen semmi 
mulasztás nem vethető szemére, ld. irgalmas 
samaritánusban a lévita és a pap. Vagy a gaz
dag és Lázár esete. A „regula negativa” a 
nagy mulasztások bűnének mentőöve ezen a
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világon. (...) Az Úr „regula pozitiváról” tanít 
Tedd meg a másikkal azt a jót, amit szeretnél, 
hogy veled tennének. Ez hallatlan különbség 
(...) A M t 7.12. történelmi találkozási pontjai 
a világhumanizmusnak és a krisztiánizmus- 
nak. (EJStauffer)

igehirdetéshez_____________

Szentháromság utáni 5. 
vasárnap János 1.43-51

A hit nem jelenti azt, hogy a láthatóra 
semmi szükség nincs, mivel a hit nem optikai 
tapasztalaton nyugszik. Ellenkezőleg: a hit Is
ten kinyilatkoztatását a hallhatóban, látható
ban és kézzel foghatóban ismeri fel ld. LJános 
1.1. A testben is előttünk álló és közöttünk élő 
Jézus Krisztusban (...) Jézust felfedezni, ta
nítványává lenni azáltal lehet, hogy meglátjuk 
Öt (...) Szakaszunk azt mutatja, hogy bizo
nyos esetekben nagyon nehéz magunkévá 
tenni mások hitbeli felismerését és tapasz
talatát. (45kk). Ugyanakkor itt van az egyház 
hitvallása és tanítása, a hitbeli felismerés és 
megtapasztalás rögzített formája, amely, 
ugyancsak igénk szerint, mégsem nyomasztó 
terhet jelent, hanem segítséget és lendítő erőt 
a hitre jutáshoz. Természetsen igaz, hogy a 
hitet mindenkinek bizonyos értelemben a 
nulláról kell kezdeni, azt ugyanis, hogy valaki
nek a saját életében úrrá váljék Krisztus. (...) 
Másrészt viszont mégsem teljesen a nullpont 
ról indul a hitünk. Akik már hisznek, azok vall
ják, hogy „megtaláltuk!”. (...)

Mindabban, amit emberek a keresés, be
széd, kérdezés, követés, rá találás, hívás tekin
tetében tesznek, egy másik, kevésbé látvá
nyos, de annál hatásosabb aktivitás jelenik 
meg: Jézusé. Aki az elbeszélés anyagát a je
lenlegi végső formába öntötte, azzal a nyil
vánvaló meggyőződéssel dolgozott, hogy aki 
itt valójában cselekszik, az maga Jézus. Egyik 
tanítvány találja meg a másikat? Mi találtuk 
meg? Igen, de ha ezt pontosan akarjuk kife

jezni, akkor hozzá kell tenni, hogy ez csak 
azáltal és abban volt lehetséges, hogy Jézus 
rájuk talált (...) így a látás mellett elsődlege
sen fontossá válik az, hogy Jézus is meglás
son-megláthasson minket.

Mindez azonban még csak a kezdet Nátá- 
náel a többi tanítványhoz hasonlóan még na
gyobb dolgokat is meg fog látni. Azt, hogy 
Jézus átlát rajtunk és mégis szeret minket Ez 
a textus tulajdonképpeni értelme. (...) Az a 
bizonyos nagyobb, amit Jézus Nátánáelnek 
kijelent annak az Istennek megtapasztalása, 
aki ismer minket és mégis szeret (...)Í gy pil
lanthatunk be Jézus szívébe, így valósul meg 
Jézus dicsősége és így talál egymásra a 
menny és a föld. (G.Voigt)

Nekünk nemcsak az a feladatunk, hogy az 
embereket Jézushoz hívjuk, hanem segíte
nünk is kell nekik, hogy ezt a kapcsolatot 
megtalálják. Ha ezt nem tesszük meg, adósai 
maradunk azoknak, akik ezelőtt a döntés előtt 
segítség hiányában megtorpantak. Egy vilá
gos: mi nem tudunk senkit megtéríteni. Az 
újjászületés a Szentlélek műve és az is marad, 
és Isten csodája marad, amit nem tudunk 
megmagyarázni. Senkit nem tudunk emberi 
fortéllyal és rábeszéléssel hívővé tenni. Csak 
segítenünk lehet, és ameddig ők ezt kívánják 
és nekik szükséges, ezen az úton kísérjük is 
őket. Ezen a ponton lesz fontossá az egyete
mes papság szempontja. Sajnos errre nem fi - 
gyelünk eléggé. Sok keresztyén csak a saját 
hite megtartásának él. (...) Isten Országában a 
fontos az, hogy engedjük magunkat mások 
megmentésében használni! Mert a legtöbb 
ember segítségre szorul a Jézus Krisztus mel - 
letti döntéshez. És sajnos sokan hiába várják 
ezt a segítséget, hogy legyen, aki Jézushoz 
vezeti ő t  (...) Szolgálatunknak -  gondolko
dásunknak és cselekvésünknek -  át kell ha
tódnia Isten Igéjének az átélésével. Csak így 
érezheti meg a másik, hogy a Biblia az ő szá  
mára is irányt és célt tud mutatni. (...) Az
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újonnan megtértnek gyakran nehézségei tá
madnak az életben, megváltozott magatartá
sa m iatt Számolnia kell azzal, hogy félreértik, 
kinevetik. Vitákba keverhetik, mely viták fel
ülmúlják erejét Gyakran épp családi környe
zetében támad ellenszenv, érthetetlenség 
iránta. (•••)

A keresztyén ember számára az a legna
gyobb öröm, ha legalább egy embert Jézus
hoz vezet, és segít neki, hogy ezen az úton tár
sa is és ő is megmaradjanak. (Paul Lenz)

Már énekes karrierem csúcsán döbben
tem rá arra, hogy az életemből hiányzik vala
mi. Nehéz ezt az érzést megfogalmazni. Min
den népszerűségem és gazdagságom ellenére, 
hiányzott valami Megértettem, hogy a siker 
és a sok-sok pénz soha nem oltja lelkem 
szomjúságát (ld.ÉzsJ57.20) (...) És hosszú idő 
telt el, míg problémáim megoldódtak. Kérdé
sek és érvek és ellenérvek szövevényében él
tem. Amikor felidézem ezt az időszakot, hálá
val tekintek azokra, akik körülöttem voltak. 
Nemcsak válaszoltak kérdéseimre, hanem is
teni szeretetet is sugároztak felém. A  tettek 
mindig világosabban szólnak a szavaknál. 
(Cliff Richard)

*


