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EGYHAZUNK ÚTJÁN

Püspöki jelentés
a Déli Evangélikus Egyházkerület Presbitériumának 

1989. április 7— i ülésén

1. Megújulás és megújítás 
Quasi modo geniti vasárnapjának heti igéjével köszöntöm a Presbitériumot, a húsvét utá

ni reménység megszólaltatásával: „Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy 
irgalmából újjá szült minket Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által az élő remény
ségre” (1 Péter 1,3). Ez az élő reménység teszi Krisztus népévé az egyházat és ez adott erőt 
nemzedékről nemzedékre a gyülekezeteknek. Intézményrendszerek, társadalmi és politikai 
struktúrák változásai, reformbarátok és reform-ellenzők szembenállása, új kihívások között a 
gyülekezetek feladata, hogy ahhoz a tradícióhoz kapcsolódjanak, amelyik visszamegy az apos
tolokig és Krisztusig és ezt éljék meg és ezen keresztül szülessenek újjá, újuljanak meg, le
gyenek jelen a társadalomban.

A megújulás és megújítás régi bibliai tradiciói ma különösen is hangot kapnak egyházunk
ban. Egyrészt évtizedes mulasztások, hibák és tévedések kiáltanak megújulás után, másrészt 
pedig különféle megújító recepteket és programokat ajánlanak csoportok és egyének. Azt is 
látjuk sokszor, hogy azok, akik az elmúlt években a megújulás és megújítás kerékkötői vol
tak az egyházon belül, ma reformgondolatokkal hozakodnak elő. Eszméltető azt is számba 
venni, hogy az egyházi belső reformtörekvések nem kötődnek és kötődtek minden további 
nélkül ahhoz, milyen a magyarországi közhangulat Nem helyes általánosan kijelenteni, hogy 
az egyházi belső megújulás néhány ütemmel hátrább kullogott az elmúlt években a társada
lmi megújuláshoz képest, mint ahogyan az sem felel meg a tényeknek, hogy az egyházi meg
újulás előtte járt a külső, társadalmi megújulásnak. A valós helyzetet csak akkor tudjuk föl
tárni, ha az egyes egyházi életmegnyilvánulásokat, hivatalos egyházi testületek döntéseit vagy 
csoportok és egyének kezdeményezéseit a maguk összefüggéseiben vizsgáljuk.

A két szó együtt jelzi a helyzetünket Egyrészt megújulásban vagyunk, azaz olyan „ext
ra nos” (rajtunk kívüli) és „pro nobis” (értünk történő) folyamatban, ahogyan Péter apostol 
igéje mutat rá. Isten áll a történelem mögött, újjászlüte, újjáformálta egyházát többször is a 
történelemben. Ez a reformáció ajándék, úgy adatik számunkra, hogy egyszercsak nyitott ka
pukat és bűnbánó szíveket teremt evangéliumával. Felismerhetjük és követhetjük, aki előt
tünk jár. Másrészt pedig megújításról beszélünk, azaz arról, mi a mi feladatunk (tua res agi- 
tur!) Az ajándék, a kegyelem kötelez, hogy jézusi példával élve „eredj el és cselekedj”. A re
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formáció Isten munkája bennünk és körülöttünk, de számtalan feladatot ró ránk, amit csak 
mi, csak most végezhetünk el.

Megújtás és megújulás vagy megfordítva a sorrendet, megújulás és megújítás összetar
toznak, egyik sem játszható ki a másik ellen! Az isteni elem és az emberi egy valóság lett az 
inkamációban, együtt kell tartani az egyházban is a kettőt Megkülönböztetjük a kettőt, mi az 
Isten munkája és mi az emberé, de nem választjuk el  Vonatkozásait minden tekitnetben most 
nem tekinthetjük át teljesen, mindenesetre azt meg kell itt jegyeznem, hogy például az iste
ni oldalhoz tartozik az igazság, a mérték, hogyan kell egymásra néznünk, szeretettel és meg 
bocsátással. A  bosszúállás sem a mi feladatunk, sem az ítélkezés. Ugyanakkor nem nézhet
jük ölhetett kézzel, mi történik körülöttünk. A megújtás égjük jellemzője, hogy tisztogatni, 
„söpörni”, utat készíteni kell, azaz le kell vonni a múlt hibáiból a megfelelő következtetéseket, 
alkalmazni, a mai kontextusba kell állítani az örök igazságokat.

2. Leszámolás és elszámolás
Múltunkra visszatekintve sokszor elhangzik ez a két szó, akár gazdasági kérdésekről, akár 

koncepciós perekről vagy korábbi történelmi helyzetekről esik szó. Egyházon belül is vannak 
olyanok, akik az ún. „török módszert” szeretnék gyakorolni, azaz egy-egy vár elfoglalása 
után, győzelem után a levágott és a vár fokára kirakott ellenséges fejek sokasága szerint ítél
nek meg, történt-e már megújtás és megújulás vagy nem.

Hadd hangsúlyozzam itt azonnal, hogy nem értek ezzel egyet és azokkal sem, akik azt 
követelik, hogy az lenne a megújulás, ha minden egyházi tisztségviselő lemondana és vala
miféle naiv módon értelmezett népszavazás szerint mindent és mindenkit újraválasztanánk. 
Sem a múltat, sem a jelent nem lehet ugyanis sematikusan, summásan jó és rossz, fekete és 
fehér szembeállításával jellemezni. Hadd illusztráljam ezt itt a presbitériumban egy mai pél
dán.

Minden jelenlevő előtt ismert az ún. „Dóka-ügy”, Dóka Zoltán hévizgyörki lelkészünk 
1984—ben írott nyílt levele, majd dr.Káldy Zoltán püspök válaszul hozott intézkedései A mai 
presbiteri üléshez annyi köze van a dolognak, hogy a személyi változások miatt mára sor ke
rült a presbiteri póttagok behívása az 1984-ben történt választások alpaján. A nyugdíjazá
sok és halálozások után a póttagok közül a múltkori ülésre már teljes jogú választott presbi
teri tagként hívtuk Müller Györgyöt Pécsről és Káposzta Lajost Soltvadkertröl. Most az újabb 
változások miatt erre az ülésre behívtuk rendes tagként a második helyen 1984—ben meg
választott póttagot, Dóka Zoltán hévizgyröki lelkészt

Mivel a múltban püspök elődöm és Dóka Zoltán között rendkívül feszült helyzet alakult 
ki, egyházi bírósági eljárás is kezdődött, újságcikkek jelentek meg olyan körülmények között, 
ahogyan azoknak nem lett volna szabad megjelenniük, ugyanis például Keveházi László ne
vével olyan cikk jelent meg az Evangélikus Életben „Megteológizált árulás” címen, amit nem 
ő írt, úgy gondoltam, hogy a mai ülésen az 1988. december 8 -á n  meghozott országos pres
biteri ülésen elfogadott irányelveknek megfelelően ebben az ügyben is rehabilitációs eljárást 
kezdünk.

Hadd tegyem hozzá, hogy nem ez az első eset, hogy a kérdéssel püspökként foglalko
zom. 1988. január 11-én  és február 9 - é n  Keveházi esperessel otthonában kerestem föl Dó
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ka Zoltánt és a Pest megyei Lelkészi Munkaközösség 1988. március 16-án  Nagytarcsán tar
tott ülésén tárgyaltuk a kérdéseket Ezen az ülésen olvasta fel Dóka Zoltán a múltról és saját 
helyzetért szóló summázó írását és megvitattuk a z t

A mai ülésre készülve a kerületi elnökség Keveházi esperessel együtt március 1 7 -én  a 
püspöki hivatalban megbeszélést tartott Dóka Zoltánnal. Ezen fölajánlottuk az őt ért 1984- 
es és későbbi sérelmek orvoslását a mai ülésen történő határozati döntés formájában.

Megkértem Dóka Zoltánt vegyen részt a lelkészi munkaközösség életében, írja ú ja  Márk 
kommentárja azon részeit amelyekbe annak idején változtatásokat eszközöltek a kiadásnál és 
a javított kiadást újra megjelenteti majd Sajtóosztályunk. Kértem, vegyen részt az egyházi 
közéletben, a hévizgyörki gyülekezeti munka mellett

Tegnap expressz levélben közölte, hogy nem fogadja el a rehabilitálás felajánlást és nem 
kíván a jelenleg kerületi presbitériumnak a tagja lenni. Lemondó levelét jelentésem mellék
leteként közre adjuk.

Sajnálom, hogy Dóka Zoltán leszámolást akar elszámolás helyett! Sajnálom, hogy a felé
je többször kinyújtott kezet visszautasítja, rehabilitálását n o n  fogadja el, hanem gyanúsnak 
tartja, ugyanakkor rágalmazza az egyház vezetőit személy szerint felügyelőnk és az én meg
választásomat úgy jellemzi, hogy olyan egyházvezetőség szorgalmazza a rehabilitációkat, 
„amely a sérelmeket elkövető, az AEH által irányított egyházpolitikai kurzus helyezett hiva
talába”.

Visszautasítom ezt a hangot és állítást azért hozom nyilvánosságra a dolgot hogy okul
junk belőle és tisztán lássunk a kérdésben. Válaszként elég csak annyi, nem is említve, hogy 
hiányolom az evangéliumi szeretet és megbocsátás hangját a levélben, amit kézenfekvő m eg
kérdezni ebben a helyzetben. Nem tudja talán Dóka Zoltán hogy Frenkl felügyelőt és Har
mati püspököt a gyülekezetek választották és nem is akármilyen többséggel? A másik dolog 
pedig az, hogy őt pedig Hévizgyörkre vagy külföldi tanulmányútra talán nem az elmúlt idők 
egyházi vezetősége küldte és 1984—ben éppen Káldy püspök javaslatára választották be a 
presbitériumba is?

Nem olyan egyszerű ez a dolog a múltunkkal, mert akárkik is vagyunk, magunkkal hoz
zuk személyes és közösségi múltunkat Nem lehet leszámolni másokkal a saját elszámolás 
megtétele nélkül!

A  helyzet bonyolultságára vonatkozóan hadd idézzek egy másik érdekes adalékot Jelent
kezett egy jelenleg déli kerületben levő lelkészünk, hogy vizsgáljuk meg 1958-ban az észa
ki kerületben lefolytatott és áthelyezéssel járó koncepciós perét Ebben az eljárásban ítéletét 
az egyházi bíróság úgy hozta meg, hogy a bírák és az ítélet aláírói között ott szerepel icLKen- 
deh György és Danhauser László, akik alig valamivel később maguk is az elítéltek közé ke
rültek.

Mindezek után a következő „elszámolást” javaslom a presbitériumnak: A  már említett 
országos presbiteri határozat öleimében mondja ki, hogy Dóka Zoltán ügyében rehabilitáci
ós eljárásra van szükség és ezt általában, azaz nem részletekbe bocsátkozva az elnökség vé
gezze el Dóka Zoltánhoz írott levél formájában. A kerület elnökségének a dolga, hogy a ke
rület vagy annak tisztségviselői által elkövetett jogtalanságokat, sértéseket, hántásokat orvo
solja. A sértett joga, hogy elfogadja vagy nem fogadja el a felajánlott orvoslást, az azonban 
nem Dóka Zoltán hatásköre, különösen akkor, ha nem vállalja a presbitériumban a szolgála
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tót, hogy előírja, milyen reformbizottság és milyen módon döntsön az ügyében. Mindezt el
mondhatta volna, ha vállalja a presbiteri tagságot, itt a presbétériumon belül tehetett volna 
javaslatot másféle eljárásra is. Mivel távol maradt, javaslatát, levelét visszautasítom.

Szeretném a Presbitériumot még arról is tájékoztatni, hogy egy másik kerületünkben szol
gáló lelkész, Lupták Gyula esetében volt gyülekezete számára rehabilitációs levelet írtam. Ezt 
a levelet a mellékletben olvashatjuk.

Természetes, hogy fölvetődik a kérdés, mikor kerülhet sor a múlt összefüggő értékelésé
re és olyan bonyolultabb problémák megtárgyalására is, mint az elmúlt évtizedek teológiai 
értékelése vagy Ordass Lajos püspök személyének és kétszeri püspöki székből való eltávolí
tásának ügyére. A válaszom az, hogy ezek az ügyek is elő fognak kerülni, de a jelenlegi hely
zetben még sok részlet tisztázását kell megvárni Közben hozzátartozik Ordass püspök sze
mélyének újraértékeléséhez az is, hogy rövidesen megjelenik Sajtóosztályunk kiadásában az 
imádsággal kapcsolatos lelkipásztori könye.

Az elszámolásról és leszámolásról szólva hadd fejezzem be ezeket a kérdéseket azzal, 
hogy mindezt csak „coram Deo” lehet elvégezni, Isten bocsánatát kérve és kapva és egymás
nak is megbocsátva. Ez persze nem jelenti azt, hogy a bűnt, hazugságot, korrupciót elleplez
zük és eltakarva kívánjuk elfelejteni, hanem bűnbánatra, önbírálatra, bűnvallásra, újra kezdés
re van szükségünk. Ehhez adjon erőt Az, aki „nagy irgalmából újjá szült minket-.”

3. Reformok és szervezet
Röviden szeretnék a Presbitérium előtt ebben a sokat vitatott kérdésben is néhány dol

got megemlíteni- Sokan kérdezik ugyanis, az elmúlt presbiteri ülésen emlegetett infrastruk 
turális reform mikor valósul meg és a bevezetett és bevezetendő reformok nem követelné
nek-é meg bizonyos változásokat már most is, az új zsinat előtt.

Köztudott, hogy egyházunk törvénykönyve elavult, számos törvény és szabályrendelet 
újrafogalmazandó, egyes intézményeknek pedig, mint például a gimnáziumnak, nincs még 
szabályrendelete. Egyházunk új tövényalkotó zsinata 1991-9 2 -b e n  a korábbi pesti zsinat 
kétszáz éves évfordulóján ülésezik m ajd  Jelenleg fontos számunkra, hogy részt vállaljunk az 
Alkotmány, a vallásügyi törvény és más országos törvények és rendezések előkészítésében. 
Egyházunk bizottságai dolgoznak ezeken és az egyes egyházmegyék lelkészi munkaközös
ségei is hozzászólhatnak a kérdésekhez.

Több lelkész és presbiter érdeklődött az egyházi belső adminisztráció megújítása és meg 
jobbítása felől. Erre nézve közelebbi határidőt tudok mondani. Mivel az 1989. február 8 - 9 -  
i esperesi értekezleten dr.Nagy Gyula püspök-elnök bejelentette, hogy ebben az esztendő
ben nyugalomba kíván vonulni, erre a rendezésre ez után kerül majd sor, megfelelő előké
szítő folyamat és tanácskozás után.

Jelenleg a Budapesti Evangélikus Gimnázium és az erdélyi menekültek ügye valamint a 
gyülekezetek felmérése ad mindennapos kemény feladatokat. Gimnáziumunk működési sza
bályzata készül, a tanári kar kinevezésének előkészítése folyik és elkészült menekültügyi szol
gálatunk új budapesti központja Rákospalotán. Minderről az egyházi sajtóban eleget olvas
hattunk és olvashatunk.
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Itt a kérdésekből a gimnáziummal kapcsolatban hadd emeljem ki, hogy egyes lelkészek 
és hívek ellentétet vélnek fölfedezni és feszültséget vesznek észre abban, mi lesz „evangéli
kus” és mennyiben lesz „gimnázium” a létesítmény. Azaz a tudományos és a vallásos neve
lés ellentéte kerül elő.

E kettő nincs ellentétben egymással! Iskolánknak az a feladata, hogy fölkészült fiatalok 
hagyják el padjait, akik komoly evangélikus nevelést kaptak. A tanári kar válogatásának is az 
a szempontja, hogy ehhez keressünk munkatársakat A  gimnáziumi intézőbizottság 21 tagú 
lesz és az Országos Presbitérium fogja jelölni a tagokat ebbe a testületbe 1989. április 12-én  
tartandó ülésén.

A reformok és újjászerveződés elérte ebben az évben a kerületi presbitériumokat is. Ez 
év őszén közgyűlést és választást tartunk. Az őszi ülés időpontjául 1989. november 10. pén
tek de. 10 órát ajánlom a presbiteri ülés és délután 14 órát a közgyűlés számára.

Az egyházmegyékben is választások lesznek, több esperes mandátuma is lejár. Kérem 
határozatiig a választásokra nézve néhány javaslatom megtárgyalását és kimondását Ezek 
a következők:

a/ presbiteri korhatár minden szinten 65 év legyen. Aki eléri ezt a kort, tiszteletbeli pres
biterré kell választant

b/ minden szinten válasszanak a presbitériumokba női tagokat is;
d  az egyházkerületi presbiterek száma legyen a kétszerese a mostaninak, minden egy

házmegyéből kettő, egy lelkészi és egy nem lelkészi tag. A póttagok száma is a jelenleginél 
kétszer több, azaz nyolc legyen.

ál a leköszönő presibtériumok tagjai újraválaszthatók, de gondolni kell olyan tagok be
vonására is, akik újak.

4. Közélet és  politika
Jelentésem utolsó pontjában azt a kérdést veszem elő, amelyik a legutóbbi év alternatív 

társadalmi szervezetei révén vált érdekessé, vajon szabad-e lelkészeknek részt vállalni, tag
ságot vagy vezetőségi szerepet elfogadni alternatív poltikai szervezetekben, mint például a 
FIDESZ, MDF vagy Kisgazda Párt

Erről a problémáról vitát javaslok itt a presbitériumban és azt szeretném, ha az országos 
presbitérium elé kerülne a dolog és az egész ország számára hoznának majd ott döntést Itt 
azonban el kell mondanom a saját véleményemet

Azt gondolom, hogy lelkészeknek és lelkészi munkát (pLteológiai vagy gimnáziumi ta
nár, kórházi lelkigondozó, levelező teológiai hallgató, teológiai hallgató, gyülekezeti munka
társ, stb.) végzőknek egyoldalú leterhelést jelent egy bizonyos politikai irányban elkötelezett, 
egy bizonyos pártpolitikát képviselő csoporthoz való csatlakozás. Ezért azt gondolom, hogy 
az egyházi írja elő, hogy lelkészi munkát végzők az evangélium hirdetése és a lelkipásztori 
munka szabadságának megőrzése érdekében ne lépjenek be politikai / pártpolitikai szerveze
tekbe. Ez azonban nem azt jelenti, hogy nem mondhatják el politikai véleményüket vagy 
nem lehetnének tagjai olyan társadalmi szervezeteknek vagy egyesületeknek, amelyek bizo
nyos társadalmi, tudományos, szabadidő-kihasználás stb. kérdésekben állást foglalnak vagy 
gyakorlatot folytatnak.
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Javaslom, hogy egyházi épületek, templomok, gyülekezeti termek ne szolgáljanak pofit 
kai tárgyú szervezetek összejöveteli helyeként, kivéve rendkívüli egyes esetekben.

A kérdés felvetésére és rendezésére az egyes megyékben mutatkozó bizonytalanság vagy 
nem egységes gyakorlat miatt szükség van.

5. A nyagi ügyek és tatarozás
Külön jelentés szól a zárszámadásról és az anyagi helyzetről. Itt annyit hadd jelentsek be, 

hogy a Deák téri volt püspöki lakás felét, amit 1970-1989. között használtam családommal 
együtt, 1989. március 18-án  átadtuk a Budapest-Deák téri gyülekezetnek. A Puskin utcai 
székház tatarozása nagyjából befejeződött, bár az elmúlt héten még sorra került egy eltört le- 
folyócső és nagyvezeték cseréje és hátra van a villanyszerelésben az elektromos fővezetékek 
átkötése. A püspöki lakás kialakításában előbbre jutottunk és a volt Pálfy-féle lakáshoz csa
toltuk az erkélyt és kicsiny erkélyszobát, valamint a tetőtérben kialakított szobarészt A szék
ház külső és belső tatarozása és legközelebbi lépésként a hivatal átalakítása még előttünk álL

Jelentésem végén megköszönöm elnöktársam, a Presbitérium, a püspökhelyettes, az es
peresek, a püspöki hivatal segítségét és támogatását Az Állami Egyházügyi Hivatalnak is 
meg kell köszönnöm a Gimnázium és az erdélyi segélyek körül munkákban, hatósági enge 
délyek terén tanúsított gyors intézkedéseit Isten áldását kérve munkánkra és egyházunk éle 
téré, kérem jelentésem elfogadását

dr.Harmati Béla

Dr.Harmati Béla püspök úrnak, Hévizgyörk, 1985. április 5.
Dr. Franki Róbert felügyelő úrnak,
Keveházi László esperes úrnak
Budapest - Pilis

Kedves Testvéreim!
F.év március 17-én, a püspöki hivatalban történt beszélgetésünkre csak most tudok visz- 

szatémi, mivel közben a húsvéti ünnepek és a konfirmáció teljes koncentrációt kívántak a 
gyülekezetre.

A beszélgetésben felajánlottátok az 1984-ben engem ért jogi és erkölcsi sérelmek rész
beni orvoslását, vagyis azok hamis voltának kinyilvánítását, de a teljes háttér feltárása nélküL 
Ezzel kapcsolatbn meghívtatok a kerületi presbitérium április 7-i ülésére is.

Megköszönve a felajánlást és a meghívást, sajnálattal kell közölnöm Veletek, hogy azo
kat nem tudom elfogadni. Az alábbiakban igyekszem indokaimat röviden összefoglalni és ál
láspontomat megvilágítani.

1. Nem tudom helyeselni a beszélgetésben kifejtett szándékotokat, hogy most csak kü- 
lön-külön akarjátok orvosolni a múltban történt sérelmeket, és majd valamikor később ke
rülne sor a múlt összefüggő feltárására. Szerintem minden rehabilitáció -  már amennyire 
ilyesmiről egyáltalán szó lehet -  csak a múltnak átfogó és radikális elemzése keretén belül le-
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hét őszinte és valóságos. A  kettő szétszakítása és fordított sorrendje gyanússá teszi a szán
dékot, hogy ti. a rehabilitáció nem a személynek szól, hanem valami más, rejtett cél szolgá
latában áll, vagy csak a körülmények kényszeritették ki. Ezt a gyanút igazolja az a mód, aho
gyan egyházi sajtónk az ilyen ügyeket kezeli Szégyenletes dolognak tartom, hogy miközben 
a társadalomban egyre többen bátor nyíltsággal kritizálják a múlt bűneit, és követelnek új, 
mindenki számára igazságos és szabad, jogállami berendezkedést, ezen belül teljes és valódi 
vallásszabadságot és az AEH megszüntetését, aközben egyházunk vezetői és sajtója még 
mindig a múlt takargatásával, sőt átfestésével, mentegetésével és igazolásával foglalkozik. Szé
gyen ez, de nem véletlen!

2. Mind jogilag, mind erkölcsileg ellentmondásosnak s ezért illetéktelennek tartom, hogy 
a rehabilitációkat olyan egyházvezetőség szorgalmazza, amelyet a sérelmeket elkövető, az 
AEH által irányított egyházpolitikai kurzus helyezett hivatalába. Véleményem szerint a jelen
legi egyházvezetésnek a látszatrehabilitációk helyett az lenne a legfőbb feladata, hogy a tisz
ta jövő érdekében önkritikusan feltárja a múltat és nyíltan törekedjék arra, hogy egyházunk 
visszanyerje mindennemű állami befolyástól mentes, teljes autonómiáját, külső és belső sza
badságát E folyamat részeként elkerülhetetlenül szükség lenne arra is -  egyházunk valódi 
megújulása a tét! - ,  hogy egy független reformbizottság által kidolgozandó rend szerint egy
házunk minden lelkészi és világi tisztségviselője és választott testületé lemondjon és új, sza
bad választások kezdődjenek. Valószínű, hogy egy ilyen szabad választás során többeket új
raválasztanának. De éppen így szabadulnának meg attól a lelki teher 51, hogy egy jogfosztott 
egyházban, állami nyomásra nyerték el tisztségüket Csak ilyen felszabadult légkörben lenne 
az evangélium ügye és a gyülekezetek számára hasznos a törvényalkotó zsinat összehívása 
is.

3. Az eddigiek indokolják azt a döntésemet is, hogy nem kívánok a jelenlegi kerületi pres
bitérium tagja lenni. Távolmaradásom indoklásául kérem, olvassátok fel az ülésen ezt a leve
le t

Testvéri szeretettel köszönt Benneteket
Dóka Zoltán

Budapest, 1989. február 10.
Evangélikus Egyházközség
Nyáregyháza

Szeretett Gyülekezet kedves Testvéreim a Jézus Krisztusban!
Meghívást kaptam a mai, 1989. február 12-i istentiszteletre a gyülekezetbe, amelyen a 

gyülekezet régi lelkésze, Lupták Gyula lelkész úr hosszú idő után először újra hirdeti az igét 
Sajnos, más gyülekezeti elfoglaltságom miatt nem tudok ma jelen lenni, ezért írom ezt a le 
velet

Ismeretes a gyülekezet számára, hogy Lupták Gyula lelkész úr korábbi szolgálatát nem 
önszántából fejezte be Nyáregyházán, hanem belső egyházi feszültségek között, az egyház-
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kerület korábbi püspökének utasítására, kényszerből, az egyház hagyományos szokásait és 
törvényes rendelkezéseit sértő eljárás után.

A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Presbitériumának 1988. december 8 -  
án tartott ülésén a Presbitérium határozata szerint mindazok, akik az elmúlt időszakban az 
egyházban igazságtalanáságot szenvedtek és törvénysértő módon, önkényesség alkalamzásá- 
val voltak kénytelenek elhagyni gyülekezetüket és egyházi tisztségüket, nyilatkozat fomájá- 
bán, határozatilag együttesen kaptak elégtételt, rehabilitációt E határozat vonatkozik Lupták 
Gyula lekész úrra, aki jelenleg nyugdíjas lelkészként gyülekezeti szolgálatokat is vállalva él 
az Északi Egyházkerületben.

Kérem a Gyülekezetét a mai napon, mint az Egyházkerület püspöke, fogadja szeretettel 
korábbi lelkészét fejezze ki iránta való tiszteletét nagyrabecsülését Imádkozzanak együtt 
megbocsátásáért és kölcsönös szeretetért, egyházunk egységéért

Isten áldását kérem a Nyáregyházi Gyülekezet tagjaira, Lupták Gyula lelkész úrra és Csa
ládjára, a gyülekezetben jelenleg szolgáló Adámi László lelkész úrra és családjára. Isten adjon 
békességet és reménységet szolgáló hitet mindnyájunknak.

Erős vár a mi Istenünk!
Dr.Harmati Béla 

püspök

Nyilatkozat
A Déli Evangélikus Egyházkerület Presbitériuma Budapesten, 1989. április 7 —én tartott 

ülésén megbízta a kerület Elnökségét hogy az Országos Presbitérium 1988. december 8 - i  
határozata értelmében a kerületben hajtsa végre Dóka Zoltán hévizgyörki lelkész ügyében a 
szükséges egyházi rehabilitáló intézkedéseket A Déli Egyházkerület Elnöksége a megbízás 
értelmében a következő nyilatkozatot tette:

Mint a Déli Evangélikus Egyházkerület Elnöksége, az Országos Presbitérium 1988. de
cember 8 —i határozata értelmében, az 1988. április 7 —én tartott kerületi presbiteri ülés hatá
rozata szerint kimondjuk Dóka Zoltán hévizgyörki lelkész rehabilitálását Sajnáljuk, hogy lel
késztestvérünket az 1984—ben közreadott írása, Nyílt levele következtében jogi és erkölcsi 
sérelmek érték a korábbi kerületi vezetőség részéről bírálatára adott válaszként így például 
az Evangélikus Élet című lapban 1984. szeptember 2 —án „Megteológizált árulás” címen olyan 
cikk jelent meg, amely téves információkon alapult és nyilvános sértegetéseket tartalmazott 
Ezt a cikket az újság Keveházi László esperes aláírásával közölte, aki azonban nem tudott az 
írás tartalmáról és megjelenéséről. A  kerületi Elnökség elítéli a Nyílt Levélre adott egyházi 
adminisztratív, jogi és sajtóban közzétett korábbi válaszokat, különösen is elítéljük azt az el
járást, amelyik nem adott lehetőséget a vádlottnak a válaszadásra. Kérjük Istent, tanítson 
Krisztus nevében bűnt meg vallani, egymásnak megbocsátani és új életet kezdeni.

Budapest, 1989. április 17.

dr. Frenkl Róbert sJt. 
felügyelő

dr. Harmati Béla s.k 
püspök
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Felügyelői jelentés
■ "

Déli Egyházkerület Presbitériumának 
1989. április 7 —i ülésére

Az elmúlt ősszel tartott ülés óta a Püspök tevékenységének a támogatása, a problémák 
megbeszélése, esetenként közös gyülekezetlátogatás mellett munkám középpontjában az 
Evangélikus Gimnázium Bizottság tevékenységében való részvétel, illetve a sajtó kérdései áll
tak. A kettő össze is függött, igyekeztem az Evangélikus Életben tájékoztatni a Gimnázium 
újraindításának helyzetéről, illetve résztvenni a tájkoztatásban. Meg kell még említenem azt 
a folyamatot, amely az ifjúsági szövetség, a MEVISZ megalakulásához vezetett, és amely
ben a Déli Egyházkerület jelentős szerepet játszott 

Mindhárom témában -  Gimnázium, sajtó, MEVISZ -  ugyanaz a kérdés, a világi elem 
jelenléte adta -  többek között -  az örömöt és a bánatot. Öröm, hogy még rendelkezünk 
mozgósítható laikusokkal, bánat hogy kevesen vannak és nincs meg a természetes medre 
egyházi tevékenységüknek.

Készséggel egészítem ki jelentésemet munkám tényeivel, de úgy vélem, az elmúlt hóna
pok eseményei eléggé ismertek a presbiterek előtt, így jelentésemet azon elemzésnek szeret
ném szentelni, amelyet szükségszerűen „a világi elem egyházunkban” problémakör kidolgo
zása jelent

A világi elem részvételének, a laikusok szolgálatának nagy hagyományai vannak a m a
gyarországi protestáns egyházakban is. Közvetlen ismereteim a Magyarországi Evangélikus 
Egyházból származnak. Itt is nagy visszhangot keltett az Egyházak Világtanácsa Evanstone- 
i Nagygyűlésének jelmondata: „A laikusok az egyház reprezentánsai a világban” Személyes 
emlékem is van: e témáról tarthattam előadást 1957 nyarán a gyülekezeti munkások konfe
renciáján. Akkor nem gondoltam volna, hogy az 1958-as évet követő három évtizedben eny- 
nyire háttérbe szorul a laikus munka az egyházban. Annál kevésbé volt ez valószínű, mert a 
negyvenes évek nagy ébredési hullámának köszönhetőleg, jelentős számú, a társadalom min
den rétegét reprezentáló fiatal felnőtt kapcsolódott be a gyülekezetek életébe (az ötvenes évek 
teológiájára is sokan kerültek az ébredésből).

Az elmúlt harminc év ebből a szempontból jó lehetőséget ad annak tanulmányozására, 
hová vezetett, milyen következményekkel járt a laikus munka háttérbeszorulása az egyház
ban.

Közvetlen élményem ez szükebb szakterületemen, az orvosi pályán. A múlt század de
rekáig jórészt tapasztalt bázison folytatott praxis napjainkra jelentős mértékben egzakt ala 
pokat kapott Ugyanakkor a tevékenység maga demisztifikálódott, a beteg, nem egyszerűen 
az orvosi utasítások végrehajtója, hanem a gyógyulási folyamat aktív résztvevője. Tudja, mi 
és miért történik vele. Mindez nem csökkenti a szakma presztízsét Azt a pszichés, miszti
kus hatást, amit az orvosba vetett vakhit hordozott, messze túlszárnyalja a világosság jóté
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kony hatása. Igen lényeges, hogy az orvosi pálya hamis varázsának megszűnése azzal a ked 
vező következménnyel is jár, hogy az egészségügy olyan posztjaira, amelyek nem a legrna 
gasabb szakképzettséget igénylik, laikusokat vagy középfokú képzettséggel rendelkezőket ál 
lítanak. Korábban többnyire presztízsokokból, hagyományból ragaszkodtak az orvosi diplo 
mához. Ez a tapasztatálát már közvetlenül összakapcsolható az egyházi tevékenységgel, mun 
kamegosztással.

De előbb még röviden az elmúlt harminc évben kialakult helyzet okairól és következnie 
nyeirőL A protestantizmustól oly idegen klerikalizmus, hierarchizmus, a túlközpontositott 
egyházvezetési gyakorlat fő gyökere kétségkívül a hasonló államirányítási modell hatása, igé 
nye. Mélyebben az állam és az egyház kapcsolatának, az állam egyházpolitikai elképzelései
nek a következménye. A legutóbi időkig az egyházzal kapcsolatos hosszútávú elképzelés az 
elsorvadás vo lt Nem mond ellent ennek, hogy a hosszútávú elképzelésen belül, értve ezen a 
harminc év rövid távját, az állam a megállapodások keretei között sok segítséget nyújtott az 
egyháznak, e tekintetben a kapcsolat akár korrektnek is minősíthető. A lényeget, a sorvadást, 
sorvasztást azonban többek között éppen a laikus munka teljes háttérbeszorulása, szorítása 
tükrözi. Igen jellemző, hogy míg a ma ismét sokat emlegetett ötvenes években az egyház
ban aktív, esetleg csak templomba járó hívek vállaltak bizonyos egzisztenciális kockázatot, a 
hatvanas évektől jelentős a változás. A templomba járás nem, vagy alig kockázat, hiszen a 
politika célja az egyháznak éppen keretek, főként templomi keretek közé szorítása. A laikus 
munka már idegen ennek az elképzelésnek. A szolgáló laikus így ekkor már elsősorban nem 
magát veszélyezteti, hanem az őt foglalkoztató és ezért az egyházvezetéssel és a vele össze
fonódott államapparátussal szembekerülő lelkészt. Sok gyülekezeti munkás ezért húzódott 
vissza, nem akarván lelkészét veszélybe sodorni.

Jellemző, hogy a 6 6 -o s  egyházi törvényekben már alig szerepelnek a világiak, nincs szó 
feladataikról, tevékenységükről, csak a világi tisztségviselők választásáról szól a törvény. Még 
jellemzőbb, hogy számos esetben még erre a procedúrára sem került sor, a formáknak sem 
tettek eleget, a világi tisztségek hosszú ideig nem lettek betöltve.

Sok helyen formálissá vált, illetve gyakorlatilag megszűnt a presbitériumok működése. 
1963—tói fokozatosan nőtt az ellentmondás a társadalom, a közélet szerény, de érzékelhető 
demokratizálódása, a meg-megújuló reformtörekvések és az egyházi élet megmerevedése, 
dogmatizmusa között Ezért is érezték veszélyesnek a világiak szóhoz juttatását hiszen ők 
egy nyitottabb társadalmi légkörben éltek.

Az eddigieken túl a helyzet jellemzéséhez feltétlenül említendő a városi hitoktatás meg
szűnése gyakorlatilag, az egyházi sajtó zsugorodása, színvonalának csökkenése, pontosabban 
egyszínűsége.

Részben az említett ébredésnek, a keresztyén családoknak, részben sok lelkész áldozat
kész gyermek- és ifjúsági munkájának tudható be, hogy most az oldódás időszakában, ami 
kor a megújuló gyülekezeti, egyházi életben, a m eg-, illetve újjáalakuló egyházi társadalmi 
egyesületekben megint megjelenik a világi elem, vannak egyáltalán feladatot vállaló gyüleke
zeti munkások. Vannak, de a szükségesnél lényegesen kevesebben. Igazán jószerivel csak 
azok terhelhetők, akik a nem templomi gyülekező alkalmakon — bibliaórákon -  eddig is 
rendszeresen résztvettek.
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Az eddiginél jobban mozgósítható gárdát jelentenek a levelező teológiai tanfolyamot vég
zettek. Ez az új három éves képzési forma már a világi, a laikusképzés továbbfejlesztéséhez, 
különösen pedig foglalkoztatásukhoz is fontos információt jelent A számos említett negatí
vum mellett szinte ez az egyetlen pozitívum az elmúlt időszakból tárgyunkban. Tükrözi az 
egyházvezetés meghökkentését is a túl gyors leépülés, a drámaivá vált lelkészhiány láttán. 
Mindenképpen pozitívum.

Hogyan tovább? Hogyan fordítható meg a folyamat? Hogyan élhetünk az egyház javá
ra a megújuló állami-, társadalmi élet kínálta lehetőségekkel

Ébredést lelki megújulást nem lehet tervezni, szerezni. De az intézményrendszer és m ű
ködése megújítható, a jelenleg is adott szervezeti keretek, új, friss tartalommal tölthetők meg, 
a munkába, a kiszélesedő tevékenységbe sok új ember bevonható. A  sajtó hangjának, a ve
zetés stílusnak, az alkalmak légkörének a megváltoztatása építheti a bizalmat lendületet ad
hat az egyházi életnek. Bizonyos, hogy ebben a folyamatban lényegesek lehetnek, szüksége
sek személyi változások is, de alapvető, az alulról induló, a munkaágakat helyreállító, fejlesz 
tő munka. Ebben, csaknem minden területen, elengedhetetlen a laikusok részvétele.

Ilyen elsődleges terület a hitoktatás fejlesztése, az iskolai hitoktatás mellett a gyülekezeti 
hitoktatás kiépítése. Ezzel szervesen függ össze az egyházi középiskola újraindítása, egyfélé
től, az egyházi ifjúsági egyesület működése másfelől. Egyéb funkcióik mellett ezekben a struk
túrákban nevelődik a gyülekezeti munkások utánpótlása, kitüntetetten az egyházi értelmiség, 
beleértem a majdani lelkészeket is. Ha tehát laikusképzésről beszélünk, akkor akár a szerve
zet, akár a szolgálat oldaláról közelítjük meg a témát, alapvető az ennek tág teret adó ifjúsági 
munka. Ne feledjük, hogy épp az említett területek szorultak leginkább háttérbe az elmúlt 
harminc évben.

A társadalmi nyitásban nagy várakozás kiséri, mennyiben tud megfelelni az egyház meg
növekedett mozgásterének a diakóniai munka terén. Kétségtelen a fogyatékos gyermekek, a 
mozgássérültek, az idős emberek gondozásában jelentős, sőt speciális az egyház szerepe. Itt 
is érezhető a három évtized hatása. Hiába a lehetőség, ha még a meglévő intézményekben is 
kevés a munkáskéz. Nagy kihívás ez, gyorsítani kell erőfeszítéseinket, hogy megfeleljünk en
nek a kihívásnak, de józannak is kell maradnunk, minden nem megy máról-holnapra. Érzé
keny egyensúly ez, nem okozhatunk látszatintézkedésekkel csalódást, de túlzottan türelme
sek sem lehetünk, sürget az idő.

Űj kihívás, nagy feladat az egyház részvétele a meneklütügyben, a menekültek sorsának 
a rendezésében. Itt is az út elején tartunk. Ez a munka több szempontból kohéziót, egymás
ra utaltságot, egymáshoz tartozást is jelent Egyházon belül, az egyház és a társadalom kö
zött, de az egyház nemzetközi helyzetében ugyanúgy.

Talán sikerült érzékeltetni, nemcsak a lelkészhiány teszi realitássá, hogy az egyházi élet 
minden területén szükség van a világiak munkájára, a spirituális szolgálatokban is. A két vég
let, -  hogy ti. a világiak foglalkozzanak csak a gazdasági-szervezési kérdésekkel, illetve, hogy 
a másik oldalon vannak laikusok, akik csak prédikálni akarnak - ,  között húzódik a normális 
ú t Kinek-kinek adottsága, képzettsége, illetve a gyülekezet, az egyház igénye szerint

Végül vissza kell térnünk Evanstone jelmondat jához. A laikusok is az egyház reprezen
tánsai a világban. A mai magyar társadalomban erőteljes a felismerés, mennyit vesztett az 
ország az egyformává silányítottságra támaszkodni kívánó monopolizált hatalom miatt, egy -
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idejüleg óriási az igény a sokszínűségre, a tartalékok mozgósítására. Nyilvánvaló az is, 
mennyit torzult az egészséges társadalmi értékrend, mennyire devalválódtak az erkölcsi ér
tékek, sokfajta káros következménnyel A keresztyének feladatát ebben a helyzetben vizsgál
va alapvetően fontos felismerés, hogy az egyházon belüli laikus munka mellett sorsdöntő, 
tudnak-e a keresztyén emberek, városiak és falusiak, az orvosok, a pedagógusok, a tisztség
viselők példájukkal, életvezetésükkel, magasabb erkölcsi értékrendjükkel hatni a társada
lomban és a társadalomra. Mert, ami nem változott ma is csak a keresztyénektől, Krisztus 
követőitől várhatja a világ a feltétel nélküli szeretet közvetítését, a másokért való élet elsőbb
ségét

Jelentésem végén, mintegy összegzésként megállapítható, hogy az elmúlt félévben az 
egyházi, a gyülekezeti élet eseményei jelezték, továbbra is résztvevői vagyunk — remélhető
leg identitásunknak és integritásunknak megfelelően — a hazai megújulási folyamatnak. Van
nak, akik elégedetlenek az eddigi egyházi változásokkal, mások túl gyorsnak tartják ezt a rit
m ust E kérdést tárgyilagosan csak a jövő egyháztörténete döntheti majd el. Annyi bizonyos, 
hogy a már elöljáróban emlitett iskolaügy, a sajtó megélénkülése, a MEVISZ megalakulása 
mellett Tire az időszakra esik az újabb egyházi egyesületek, körök megalakulása, amelyeket 
támogatunk, illetve tevékenységükben résztveszünk. Így a Magyar Protestáns Közművelő
dési Egyesület, a Keresztény Ökumenikus Baráti Társaság, az Ordass Lajos Baráti Kör, a Ke
resztény Orvosok Egyesülete. Reméljük, a társadalmi egyesületek erjesztő, élénkítő hatása 
sokban gazdagítja majd az egyház, a gyülekezetek életét, terepet jelent többek között a vilá
giak kívánatos aktivitásának is.

Talán előbb kellett volna kiemelni a rehabilitáció folyamatának felgyorsulását, régen ese 
dékes intézkedések meghozatalát, fájó sebek gyógyítását. Ugyancsak történelmi léptékű dön
tés az immár professzionális részvételünk a menekültügyben.

Ahhoz, hogy a jelentősen megnövekedett mozgásteret teljes tartalommal tudjuk m eg
tölteni, szükséges, hogy lelkészek és nem lelkészek végre elhiggyék, igazi, vissza nem fordít
ható változás részesei, és felvegyék a feladatok által diktált felgyorsult ritm ust Lassan kiraj
zolódnak a belső megújuláson munkálkodó, de társadalmi küldetését is vállaló egyház kere
tei. Isten adjon erőt és bölcsességet ahhoz, hogy a keret méltó tartalmat kapjon.

Dr. Frenkl Róbert
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TANULMÁNYOK

Albert Schweitzer
Az élettisztelet etikájának kultúrenergiái

A gondolkodóvá vált életakaratban keletkezett élettisztelet etikája a világ- és életigenlést 
és az erkölcsöt egymásban és együtt tartalmazza. Nem tud tehát mást tenni, minthogy szün
telenül az erkölcsi kultúra eszményeire gondoljon, azokat akarja és azokat a valósággal szem
besíti.

A kultúra teljesen individualista, belső felfogását, ahogyan az a hindu gondolkodáson és 
misztikán uralkodik, az élet tisztelete nem engedi érvényesülni Azt, hogy az ember vissza
vonultan törekedjék tökéletességre, a kultúra mély, de tökéletlen ideáljának tartja.

Az élet tisztelete semmiképpen nem engedi meg az egyénnek, hogy a világ iránti érdek
lődését feladja. Szüntelenül arra kényszeríti öt, hogy minden körülötte élő élettel foglalkoz
zék és értük felelősséget érezzen. Ahol olyan életről van szó, amelynek fejlődését befolyásol
ni tudjuk, ott foglalkozásunk vele és felelősségünk iránta nemcsak arra irányul, hogy annak 
egzisztenciáját fenntartsuk és segítsük, hanem arra is, hogy mindenféle szempontból az ő le
hetséges maximális értékére fejlesszük.

Az ember önmaga fejlesztésére képes lény. Az élet tisztelete kényszerít tehát, hogy a ha
ladás minden formáját — amire az ember és az emberiség képes -  bemutassuk és akarjuk. 
A kultúra fáradhatatlan bemutatására és akarásába vet bele, de mint etikus em bert

A sekélyesebb világ- és életigenlés is előhívja a kultúra akarását és megismertetését De 
az ember többé-kevésbé tanácstalanul fáradozik ezért Az élet tiszteletében és az ezzel adott 
akaratban, hogy az embert és az emberiséget legmagasabb értékére fejlessze, megvan az a 
tájékozódás, amely őt a kutúrának tökéletes, megtisztult és a valósággal céltudatosan szem
besített eszményeire vezeti

Kívülről tisztán empirikusan meghatározva, a teljes kultúra abban áll, hogy az ismeret és 
a tudás minden lehetséges haladása és az ember szocializálódása megvalósul, és az egyének 
belső tökéletesedésével, amely a kultúra tulajdonképpeni és végső célja, együttműködik. Az 
élet tisztelete képes arra, hogy a kultúrának ezt a felfogását teljessé tegye és belülről alapoz
za meg. Ezt azzal teszi, hogy az ember belső tökéletesedésének tartalmát meghatározza és a 
mind jobban elmélyülő élettisztelet szellemiségét fenntartja.

Ahhoz, hogy az ember és az emberiség által megvalósítandó anyagi és szellemi haladás
nak értelme legyen, a kultúra szokványos fogalma szerint a világ evolúciós folyamatát kell 
feltételeznie, amelyben a kultúrának értelme van. Ezzel egy eredménytelen fantáziálás függ
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vényévé válik. A világnak olyan evolúciója, amelyben az ember és az emberiség által terem
tett kultúrának valami értelme van, nem mutatható ki.

Ezzel szemben az élet tisztelete felismeri, hogy a kultúrának semmi dolga a világ-evolú
cióval, hanem fontossága önmagában van. A kultúra lényege abban áll, hogy az élethez va
ló akaratunkban érvényesüléséért küzdő élettisztelet az egyes emberekben és az emberiség
ben mindjobban érvényre ju t  A kultúra tehát nem a világ evolúciójának egy jelensége, ha
nem az élethez való akaratunknak egy élménye, amit a világfolyamattal, ahogy azt kívülről 
megismerjük, nem tudunk, de nem is kell kapcsolatba hozni. Mint életakaratunk tökéletese
dése önmagában elégséges. Azt, hogy a bennünk végbemenő fejlődés a világfejlődés teljes
ségében mit jelent, hagyjuk meg kikutatlanul adottnak. Az, hogy minden, az emberek és az 
emberiség által elérhető haladás következtében lehetőség szerint sok olyan életakarat van, 
amelyik a hatókörzetbe kerülő életben az élet tiszteletét működésbe hozza és az élettisztelet 
szellemiségében keresi a tökéletesedést ez és semmi egyéb a kultúra. Annyira önmagában 
hordja az értékét, hogy a kultúráért való fáradozástól még az emberiség belátható időn belül 
bekövetkező megszűnésének a bizonyossága sem térítheti el.

A kultúrának mint olyan fejlődésnek, amelyik az élethez való akarat legmagasabbrendü 
élményében éli ki magát, anélkül van világjelentősége, hogy szüksége lenne a világ magya
rázatára.

Az élet tiszteletétől áthatott élethez való akarat a haladás minden fajtájában az elgondol 
ható legélénkebben és legállhatatosabban érdekel. Amellett megvan hozzá a mércéje, hogy 
ezeket helyesen értékelje és olyan mentalitást képes létrehozni, amely mindezeket egymás
sal a legcélszerűbb együttműködésbe hozza.

A kultúra számára a haladás három fajtája jön számításba: az ismeret és a tudás haladá
sa, az ember szociálizálódásának haladása, a szellemiség haladása.

A kultúrát négy eszmény alkotja: az ember eszménye, a társadalmi és politikai szociali
záció eszménye, a szellemi-vallási szocializációdás eszménye alapján foglalkozik a haladással.

Az ismeret előrehaladásának közvetlen jelentősége van, amennyiben a gondolkodás fel
dolgozza. Mind többet ismerünk fel abból, hogy minden ami van, az erő, azaz élethez való 
akarat; mind tágabbra nyitja annak az élethez való akaratnak a körét, amelyet a mienkével 
analógnak fogunk fel. Mily sokat jelent a világról való gondolkodásunk számára, hogy egy 
sejtben egy egyéni életmozzanatot fedezünk fel, amelynek működőképességében és érzé
kenységében saját vitalitásunk elemeit látjuk viszont! Táguló tudásunkkal mindjobban rácso
dálkozunk az életnek minket mindenfelől körülvevő titkára. Így jutunk naiv naivitásról mély 
naivitásra.

A tudásból azonban a természeti erők feletti hatalomhoz is jutunk. Mozgékonyságunk 
és aktivitásunk rendkívüli módon fokozódik. Életkörülményeink messzemenően megváltoz
nak. 

Az Így elért haladás azonban nem jelent az ember fejlődése számára ugyanannyi előnyt 
is. A természet erői felett szerzett hatalommal függetlenné válunk tőle és szolgálatunkba ál
lítjuk. Egyidejűleg azonban le is válunk róla és olyan életfeltételek közé jutunk, amelyeknek 
természetellenessége sokféle veszéllyel jár.

A természet erőit gépekben hasznosítjuk. Egyszer - amint Csuangce írásaiból olvashat
juk - Konfocius egy tanítványa egy kertészt látott, amint vízért ment, hogy ágyását megön-
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tözhesse és minden alkalommal edényével lemászott a kútba. Megkérdezte őt, nem akarja - 
e megkönnyíteni a munkáját „Hogyan?” -  kérdezte az. „Veszünk egy emelőkart fából, ame
lyiket hátul nehezékkel látunk el, elöl könnyű, nymodon úgy lehet vizet merni, hogy csak úgy 
csobog. Ezt nevezik gémeskútnak.” Erre azt felelte a kertész, aki bölcs volt: „Én azt hallót 
tam a tanítómtól: ha az ember gépet használ, gépszerűen intézi dolgait: aki gépiesen intézi 
ügyeit, annak gépszive lesz: akinek a mellében gépsziv van, annak tiszta egyszerűsége ve
szendőbe megy.”

A Krisztus előtti ötödik századból való kertész által megsejtett veszélyek teljes súlyukkal 
következnek be közöttünk. A  pusztán gépies munka közülünk sokaknak sorsává vált Saját 
házuktól, saját tápláló földjüktől elszakítva, nyomasztó anyagi szolgaságban élnek. A gépek 
forradalma következtében szinte mindannyian egy túlszabályozott, túlkorlátozott túleröltető 
munkás életformának vagyunk alávetve. Áz öneszmélés, az összeszedettség nehézzé vált szá
munkra. A családi élet és gyermekeink nevelése hiányt szenved. Többé-kevésbé mindany- 
nyiunkat az a veszély fenyeget hogy személyiségből emberdologgá válunk. Az ismeret és a 
tudás vívmányainak tehát az emberi egzisztencia sokféle anyagi és szellemi károsodása az 
árnyoldala.

Kultúrateremtő-képességünk maga is kérdésessé vált A létért való legkeményebb küz
delem annyira igénybe vesz, hogy sokan közülünk már nem képesek a kultúrára vezető esz
ményeket végiggondolni. Minden szándékuk saját létük megjavítására irányul. E célból felál
lított eszményeiket kultúreszményeknek tűntetik fel, és ezzel a kultúra fogalmában zűrzavart 
idénezk elő. Ahhoz, hogy hozzánöjjünk ahhoz a helyzethez, amelyet az ismeret és a tudás 
ösztönző és károsító vívmányai eredményeztek, az ember eszményére kell gondoljunk, és 
meg kell küzdjünk a körülményeinkkel, hogy azok az ember felnövekedését ehhez az esz
ményhez lehetőleg kevéssé akadályozzák és lehetőleg minél jóban segítsék.

A kultúrember eszménye nem más, mint az olyan ember eszménye, aki igaz embersé
gét minden körülmények között megőrzi. A mi számunkra kultúrembernek lenni majdnem 
annyit jelent, mint a modern kultúra állapota ellenére megmaradni embernek. Csak minden
nek, ami az igaz emberséghez tartozik, ennek végiggondolása óvhat meg minket attól, hogy 
az előrehaladt külsőleges kultúra körülményei között maga a, kultúa vezessen félre. Csak ha 
amodem emberben kigyullad a vágy, hogy újra igaz ember legyen, csak akor tud tévelygé
séből - amelyben most a tudás gőgjétől elvakultan tántorog - hazatalálni. Csak akkor válik 
képessé arra, hogy az emberségét fenyegető életkörülmények nyomásának ellen tudjon áll 
ni.

Az élet tisztelete az emberi lét anyagi és szellemi eszményét úgy állítja elénk, hogy va
lamennyi képességünket fejlesszük és lehetőleg messzemenő anyagi és szellemi szabadságban 
küzdjünk azért, hogy önmagunkkal szemben igazságosak legyünk, és minden minket körül
vevő élet irányába együttérző és segítő részvételt tanúsítsunk. Az önmgunkkal való komoly 
foglalkozásban kell valemennyi számunkra kirótt felelősséget vállalnunk és úgy szenvedőként 
s cselekvőként önmagunkkal és a világgal szembeni magatarátsunkban az elven szellemiséget 
megőriznünk. Mint az igaz emberség lebegjen előttünk, hogy az élettisztelet mély világ- és 
életigenlésében legyünk etikusak.

Ha a kutlúra célját, azt, hogy az embernek egy lehetőségig emberhez méltó életben igaz 
emberségre kell jutnia, elismerjük, úgy a külsőleges kultúra kritikátlan túlértékelése, amelyet
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a tizenkilencedik század végétől vettünk át, többé nem érvényesülhet körünkben. Mindjob
ban erősödik bennünk a megfontolás, amely a kutlúrában a lényegest a lényegtelentől meg
különbözteti. A  szellem nélküli kultúrgőg elveszti hatalmát felettünk. Szembe merünk nézni 
azzal az igazsággal, hogy a kultúra az ismeret és a tudás előrehaladásával nem könnyebbé, 
hanem nehezebbé vált Az anyagi és a szellemi kölcsöhatásának problémája megoldódik szá
munkra. Tudjuk, hoy mindannyiunknak az emberségünk érdekében küzdeni kell a körülmé
nyeinkkel és gondoskodnunk kell arról, hogy sokaknak szinte kilátástalan küzdelme az em 
berségért ismét reményteljessé váljék.

Ebben a küzdelemben segítségként azt a lelkületet nyújtjuk, hogy ember sohasem áldoz
ható fel dologként akörülményeknek. Az ilyesfajta emberfeláldozó gondolkodás megfogal
mazásában - és minden lehetséges népszerűvé vált változatában ugyanis - meggyőződéssé 
válik lassan közöttünk, hogy a kultúra egy elitnek a tulajdona s a tömegember csupán esz
köz annak megvalósítására. Ezzel éppen azoktól vonjuk meg azt a szellemi segítséget, amely
re igényük van, akiknek igazáz keményen kell az emberségükért megküzdeni. így kívánja ezt 
a "valóságérzék", amelynek megadtuk magunkat Az élet tisztelete azonban felháborodik 
ezen és olyan mentalitást terem t amely mások gondolatában minden embernek az emberi 
értékét és emberméltóságát szegezi szembe, amelyet az életkörülmények megtagadni törek
szenek. Ilyenmódon a küzdelem elvesztette keservét Az embernek már csak a körülmények
kel, de nem egyszersmind az emberekkel szemben kell helytállnia.

Az élet tiszteletének lelkülete azoknak, akiknek a saját emberségükért a legkeserveseb
ben kell megküzdeni, továbbá azzal segít hogy bennük az emberség fogalmát mint minden 
áron megőrzendő javukat tartja bennük ébre. Megóvja őket attól, hogy elfogultan lovalják 
bele magukat az anyagi szabadsághiány csökkentéséért folytatott harcba, és annak megfon
tolására szólít fel, hogy éelthelyzetükkel sokkal több embersé gés belső szabadság egyeztet
hető össze, mint amennyit abban megvalósítanak. Összeszedettségre és bensőségességre ve
zet ott is, ahol eddig feladtuk ezeket

El kell jönnie a tömegek átszellemiesítésének. A sok egyes embernek kell gondolkodóvá 
válnia. Át kell gondolnia az életét, azt, hogy a létért való küzdelemben mit akar elérni azéle- 
tével, mi az, amit akörülményei nehezítenek meg s mi az, amiben maga vall kudarcot Hiá
nyos a szellemisége mert torz fogalmuk van a szellemiségről. Elfelejtenek gondolkodni, mert 
számukra idegenné vált az önmagukról való elementáris gondolkodás. Abban, amit korunk 
szellemiségként ápol és gondolkodásként gyakorol, semmi sincsen, amit a maga számára 
szükségesként közvetlenül megragad. Ha azonban eljutunk oda, hogy körünkben az élet tisz
teletének gondolatait gondoljuk végig, akkor azzal egy olyan mindenkiben munkálkodó gon
dolkodás lép fel, és egy olyan szellemiség válik elvenné, amelyik mindenkiben hatni akar. A k
kor azok is, akik az emberségükért a legkeményebb küzdelmet folytatják, öneszmélésre és 
elbensőülésre jutnak, és ilymódon olyan erőt nyernek, amellyel korábban nem rendelkeztek.

Minket nem bátortalanít el annak belátása, hogy pillanatnyilag oly kevés hatalmunk van 
a gazdasági viszonyok felett Mi tudjuk, hogy ez jelentős mértékben annak következménye, 
hogy eddig tények a tények ellen és szenvedélyek a szenvedélyek ellen harcoltak. Tehetet- 
lenésgünk valóságérzékünkből fakad. Sokkal töb hatalmat nyerünk a dolgok felett ha elhatá
rozzuk, hogy aproblémákat szellemiséggel akarjuk megoldani. Ennek belátására lassanként 
érettek leszünk. A gazdasági elméletek és utópiák alapján folyó hatalmi harcok mindenféle
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szempontból célszerűtlenek voltak és szörnyű helyzetbe hoztak. Számunkra csak az a radi
kális fordulat marad, hogy aproblémák megoldását célirányosan, célszerű emgértéssel és bi- 
zalomal kíséreljük meg. Ehhez kizárólag az élet tisztelete képes a.szükséges lelkületet m egte
remteni Csak akkor lehetséges olyan megértés és bizalom, amelybén kölcsönösen és a leg
célszerűbb módon megegyeznünk és amelllyei olymértékű hatalmat nyerünk a körülmények 
felett, amennyi csak mindig lehetséges, ha mindenki mindenkinél mint belülről akadó és ha
tó mentalitást tudja a mások egzisztenciája iránti tiszteletet és anyagi és szellemi jólétre való 
figyelmet feltételezni. Csakis az élet tiszteletéből nyerhetjük a gazdasági igazságosság mércé
jét, amelyben egymással meg kell egyeznünk.

Meg tudjuk valósítani aezt a fejlődést? Meg kell valósítanunk, ha nem akarunk mind
annyian együtt anyagilag és szellemileg tönkre m enni Az ismeret és a tudás minden haladá
sa végül is végzetes hatású, ha szellemiségünk megfelelő haladásával nem kényszerítjük ha
talmunk alá. A természeti erők felett nyert hatalommal az embernek ember feletti erőszakos 
hatalma is félelmetessé válik. Száz gép birtoklásával egy ember vagy egy szövetkezet min
denki felett, aki ezeket a gépeket kiszolgálja, uralmat nyer. Egy új találmány segítségével le
hetővé válik, hogy egy ember egyetlen mozdulattal már nem száz, hanem tízezer embert öl
jön meg. Semmiféle harccal nem harcolható ki, hogy gazdasági vagy fizikai hatalmunk egy
más számára ne legyen romboló. Legfeljebb az történik, hogy az erőszaktevő és a megerő
szakolt szerepet cserélnek. Kizárólag az lehet segítség, hogy az egymás ellen adott hatalmat 
letesszük. Ez azonban szellemi te tt

Az ismeret és a tudás korunkban ránktörő haladásától megrészegedve elfelejtettünk az 
ember szellemiségének a haladásáról gondoskodni Meggondolatlanul csúsztunk hirtelen a 
pesszimizmusba, hogy minden haladásban higyjünk, csak az ember és az emberiség szellem- 
i haladásában nem.

Miként a felboruló hajó mozgása kergeti a legénységet a fedélézetre s a vitorlákhoz, úgy 
hívnak eszmélésre a tények. Már csaknem lehetetlenné vált számunkra az ember és az em 
beriség szellemi haladásába vetett hit. A kétségbeesés bátorságával kell magunkat erre ké- 
nyeszeríteni. Mindannyiunknak együtt újra akarni és újra remélni az emberek és az emberi
ség szellemi haladását: ez a kormányrúd elrántása, aminek sikerülnie kell, hogy a járművet 
még az utolsó pillanatban szélirányba állítsuk.

Erre a teljesítményre csak gondolkodó élettisztelettel vagyunk képesek. Ha az élet tisz
telte valamiképp elkezd dolgozni a gondolkodásunkban s lelkületűnkön, akkor a cssoda le
hetséges. Az ebben rejlő elementáris és eleven szellemiség hatalma kiszámíthatatlan.

Az állam és az egyház csak különböző változatai az ember és az emberiség társada- 
Imiasulásának. A szociálpolitikai és vallási társadalmiasulás eszményeit az határozza meg, hogy 
ezek a tényezők az ember erkölcsi szellemiségének fejlődése és ennek emberiséggé társada - 
lmiasulása szempontjából célirányossá válnak.

Az, hogy az állam és az eghyáz eszményei közöttünk nem igazi alapjukban érvényesül
nek, az trténelmi érzékünkön múlik. A felvilágosodás korának emberei feltételezték, hogy az 
állam és aze gyház a célszerűség megfontolásából keletkezett Mindkét tényező lényegét ke
letkezésük elméleteiből kísérelték meghatározni s eközben nem tettek egyebet mint saját né
zeteiket törekedtek a történelembe visszavetíteni. Mivel a természetes történelmi tényezők 
tiszteletét nem ismerték, könnyű volt nekik az értelmi eszmények követelményeivel előjön-
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ni. Ezzel szemben ez a tisztelet bennünk olyan erős, hogy visszariadunk attól, hogy valamit 
olyan elméleti eszmék szerint alakítsunk át, amely nem ilyenekből keletkezett

Az állam és az egyház azonban nemcsak természetes történelmi tényezők, hanem egy
szersmind szükségeszerűek is. Róluk nem lehet másképp gondolkodni, csak mint olyanok
ról, amelyeket az adottból szüntelenül értelemszerűvé és minden vontakozásban célszerű szer
vezetté akarunk átalakítani. Csak ebben a fejlődőképességben teljes és jogos létük meghatá
rozása.

A természetes történelmitéynező számunkra mindig csak kezdeti tényekkel szolgál, ame
lyek megfelelő további történésekben folytatódnak, azonban soha olyanokként, amelyek a 
közösség lényegét, azaz a módot, ahogyan nekünk abban állást kell foglalnunk és hozzátar
tozónak kell tekintenünk, eldönthetik. Amennyiben a természetes téynező fogalmában egy
szersmind önön célját is adottnak vesszük, társadalmasiasulásról alkotott fogalombn alapve
tő zavar keletkezik. Ezzel az egyént és az emberiséget, amelyek nem kevésbé természeti té
nyezők mint az előző két történelmi tényező, jogaitól fosztjuk meg és feláldozzuk. A törté
netileg létrejött közösségek természeti meghatározottsága iránt tanúsított fokozott megértés 
tehát semmit sem változtathat azon a követelményen, hogy az államnak és az egyháznak 
mindjobban az ember és az emberiség eszményeihez, mint természetes pólusaikhoz kell iga
zodniuk és azokban kell a maguk magasabb célszerűségét megtalálniuk.

A kultúra tehát megköveteli, hogy az állam és az egyház fejlődőképes legyen. Ez feltéte
lezi, hogy akolektíva és az egyén közötti befolyásolási viszony más legyen, mint eddig volt 
Az utolsó nemzedékekben az egyén egyre többet adott fel szellemi önállóságából az állam
nak és az egyháznak. Ö kapta tőlük a mentalitását ahelyett, hogy a benne létrejövő lelkűiét 
hatott volna alakitó erőként az államra és az egyházra.

Ez a kóros viszony elkerülhetetlen vo lt Hiszen az egyénnek semmije sem maradt, ami
ben szellemileg önálló lehetett volna. Ezért nem volt semmilyen mentalitása sem, amit a va
lóság tényezőivel szembesítsen. Arra sem volt kepes, hogy a valóságra ható eszményeket 
végig gondoljon. Nem maradt számára más, int hogy az idealizált valóságot tegye meg ide
áljává.

Az élettisztelet világnézetében és életszemléletében azonban szilárd és értékes önmegha
tározottságot nyer. Saját akarattal s magaalkotta reménnyel fordul a valósághoz. Magától ér
tetődő számára, hogy az embrek között kialkuló minden közösségnek az élet fenntartását, se
gítését és továbbfejlesztését, valamint az igaz szelemiség felelmelkedését kell szolgálnia.

Az állam és azé gyház kutlúra irányába haladó fejlődése akkor lendül neki, ha ezt a két 
tényezőt sok egyes ember az élettisztelet lelkületével és az ebből fakadó eszményekkel kap
csolja össze. Ezzel az egyházban és az államban olyan szellem alakul ki, amelyik ezek etikus
sá és szellemivé alakításáan dolgozik.

Ennek a folyamatnak a lefutására nem lehet számításokat végezni. Erre azonban nincs is 
szükség. Az élettisztelet lelkülete egy mindenféle szempontból célszerűen ható erő. Ez pusz
tán azon múlik, hogy megfelelő erővel és állhatatossággal legyen jelen az átalakítás véghez
vitelére.

Ahhoz, hogy az egyház teljesítse feladatát, az embereket elementáris, gondolkodó, etikus 
vallásosságban kell egyesítse. Mindezideig ezt csak nagyon tökéletlenül tette. Azt, hogy mi 
lyen távol áll attól, amivé lennie kell, abszolút kudarcát a háború mutatta meg. Neki kellett
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volna az embereket a nationalista szenvedélyek küzdelméből öneszmélésre felhívni és a leg
magasabb eszmények lelkűidében megőrizni. Erre nem volt képes, sőt komolyan meg sem 
kísérelte. Ehhez túlzottan történeti és szervezett és túl kevéssé közvetlenül vallásos közösség 
volt és maga is alá volt vetve a korszellemnek és a nationalizmus dogmáit és a valóságérzé
ket a vallással elegyítette. Egyedül egy miniatűr egyház, a kvékerek közössége vállalta az élet 
tisztelet abszolút érvényesítését úgy, ahogyan azt Jézus vallása tartalmazza.

Az élettisztelet lelkülete azért képes az egyháznak a vallásos közösség eszményévé átala
kulására dolgozni, mivel maga is mélyen vallásos. Minden történetileg kialakult vallásban az
zal a végtelen akarattal eggyé váló etikus misztikát keresi, amelyet a szeretetre való akarat
ban élünk meg, hogy azt mint az elementáris jámborság lényegét érvényesítse. Azzal, hogy 
a jámborság legmélyebb elevenségét és egyetemességét állítja a központba, a különböző val
lásos közösségeket kivezeti történelmi múltjuk szoros kötöttségéből és a megértést és az egy
ség kaialkulását egyengeti közöttük.

Az élettisztelet lelkülete azonban még többet tesz. Nemcsak azt, hogy afennálló történeti 
vallási közösségeket történeti létükből a vallási közösség eszményének szintjére emeli: ott is 
működik, ahol amazok tehetetlenek, a valásstalanság területén. Sokan vannak köztünk hitet
lenek. Ezek részben gondolatnélkülésgükben és világnézetnélküliségükben váltak azzá, rész
ben azért, mert egy áthagyományozott vallásos világnézetben az őszinteségben való kételke
désük miatt nem tudtak megmaradni. Ezekkel a hitetlenekkel az élettisztelet világnézete és 
életszemlélete megtapasztaltatja, hogy minden igazul gondolkodóvá váló világnézet és élet- 
szemlélet szükségeszerűen vallásossá válik. Az etikus misztika feltárja előttünk a szeretet val
lásának szükségszerűségét és ezzel visszavezeti őket azon az ösvényen, amelytől - úgy hit
ték - örökre elidegenedtek.

Miként a vallási átalakulásnak, úgy a társadalmi, és poitikaiénak is mindenek előtt belül
ről kell végbemennie.

Természetesen a modem államnak kutlurálammá való átalakításának lehetőségébe vetett 
hit hősi cselekedet A modem állam a példátlan anyagi és szellemi elnyomorodás állapotában 
van. Adósságoktól összetörve, gazdasági és politikai harcoktól szétszakítva, minden erkölcsi 
tekintélytől megfosztva, a reális tekintélyt alig fenntartva, így kell a létéért mindig új bajok
kal megküzdenie. Honnan vegye az erőt, hogy mindezek mellett igazi kulturálammá fejlőd
jön?

Nem látható előre, hogy a modem államot még milyen krízisek és katasztrófák fenyege 
tik. Helyzetét még az is torzítja, hogy természetes hatékonyságának határait messze túllép
te. Rendkívül bonyolult, minden körülménybe beavatkozó, mindent szabályozni akaró és 
ezért minden vonatkozásban célszerűtlenül működő szervezetté vált A gazdasági életen 
ugyanúgy uralkodni akar mint a szellemin. Ahhoz, hogy ilyen kiterjedt működést fejtsen ki, 
akkora apparátussal dolgozik, hogy az már önmagában veszélyt jelent.

Valamikor, valamiképp a modem államnak ki kell kerülnie a pénzügyi csődből és tevé
kenységét normális mértékűre kell visszaállítani. Az azonban hogy hogyan tud ismét termé
szetes és egészséges állapotába visszatérni, még rejtély.

Az a tragikus tehát, hogy nekünk a kultúrálammá való átalakítás akaraktával kell ehhez 
az ellenszenves és beteg modem államhoz tartoznunk. A szellem hatalmába vetett hitének

1989 MÁJUS



268
merőben lehetetlen teljesítményét kívánják tőlünk. Ehhez nekünk az etikus világ- és életigen
lés ad erő t

A  modem államban élve és a kultúrállam eszményére gondolva, először vessünk véget 
annak az illúziónak, emlyet az önmagáról táplál. Csak azáltal juthat az újra józan öneszmélés- 
re, ha sokak tanúsítanak vele szemben kritikus magatartást Mielőtt egyáltlaán javul a hely
zet, közmeggyőződéssé kell válni a jelenlegi állami viszonyok abszolút tarthatatlanságának.

Egyidejűleg azonban a kutlúrállamról való gondolkodás alapján annak belátása is köz
kinccsé kell váljon, hogy a modem állam felemelésérére és szanálására tett minden külső in
tézkedés, bái mennyire célszerűek legyenek is önmagukban, csak tökéletlen hatásúak, ha szel
leme nem lesz más. Így kezdünk neki, amennyire gondolataink erejéből futja, a modem ál
lamot a kutlurállamnak abba a szellemiségébe és erkölcsiségébe belekényszeríteni, amelyen- 
nek az élettisztelet végiggondolása alpján lennie kell. Megköveteljük tőle, hogy szellemibb és 
etikusabb legyen, mint azt valaha is egy államtól elvárták. Csak az igaz eszméynekre való tö
rekvés hoz haladást

Azt vetik ellenünk, hogy az eddigi tapasztalatok alapján az állam az őszinteség, az igaz
ságosság és etikus megfontolások alapján nem állhat fenn, hanem végső menedéke az op
portunizmus kell legyen. Mi nevetünk ezen a tapsztalaton. A sivár eredmények cáfolják ez t 
Jogunk van tehát ennek az ellentétét hirdetni igaz bölcsességként nevezetesen a z t hogy 
mind az államnak, mind az egyénnek igazi ereje a szellemiségben és az erkölcsiségben rejlik. 
Azoknak a bizalmából él, akik hozzátartoznak: a többi állam bizalmából él. Az opportunista 
cselekvés pillanatnyi siekreket könyvelhet el  Hosszú távon azonban bizonyosan kudarcba 
fullad.

A világ- és életigenlés ilymódon azt a sértő ajánlatot teszi a modem államnak, hogy tö
rekedjék etikus és észellemi személyiséggé válni. Ezzel a konok reménységgel hatol bele. 
Nem hagyja magát semmiféle fölényes mosolytól megfélemlíteni. A holnap bölcsessége más
ként hangzik, mint a tegnapé.

Az állam csak akor jut belső békére, ha új megntalitás igazgatja; az államok csak akkor 
értik meg egymást, és akkor szűnnek meg egymásra romlást hozni, ha köztük új mentalitás 
alakul ki; a tengerentúli modern államok is csak akkor szűnnek meg magukat vétkességgel 
terhelni, ha más mentalitást tanúsítanak, mint eddig.

A kutlúrállamról már gyakran elhangzott ilyen morális fecsegés. Bizonyára. Azonban sa
játos csengést kap aban a korban, amikor a modern állam, mert már nem akar többé sem 
miképpen szellemi- erkölcsi maradni, nyomorúságban elzűllik. Új tekintélye is azzal lesz, hogy 
az élettisztelet világnézetében és életszemléletében az erkölcsiség jelentősége teljes egészé
ben és teljes mélységében nyilvánvalóvá válik.

Ezért fel vagyunk mentve az alól, hogy a kultúrállamot a nacionalizmus és a nemzeti kut- 
lúra állításai aáapján képzeljük el, és visszatérhetünk amély naivitáshoz. Az államot olyannak 
gondoljuk, mint amelyet az etikus kutlúrlelkület irányít Az életttistzelet hatalmába vetett bi
zalomból fakadó kutltúrlelkülettel látunk neki ennek a kultúrállamnak a megvalósításához.

A kutltúrlelkület iránti felelősségérzettel tekintünk a népeken s államokon túl az emberi
ségre. Aki átadta magát az etikus világ- és életigenlésnek, annak számára az ember és az em 
beriség jövője gond és remény tárgya. Ettől a gondtól és reménytől megszabadulni -  sze- 
gényésg; ennek kiszolgáltatva lenni -  gazdagság. Ilymódon a nehéz időkben vigasz szá-
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munkra, hogy mi, — anélkül, hogy tudnánk, mit élhetünk egyáltalán meg egy jobb jövőből, 
csupán a szellem hatalmában bízva -  egy jövendő kultúremberiség útjait egyengetjük.

Kant az „Örök békéről” címmel egy szabályokat tartalmazó iratot adott ki, hogy azt a 
békekötések figyelembe vegyék és így tartós béke alakuljon ki. Tévedett A békekötéssel kap
csolatos szabályok, bármennyire jószándékúak és jól fogalmazónak, semmit nem érnek el. 
Csupán az éelttisztelet lelkületét hatalomra juttató gondolkodás képes az örök békét létrehoz
nia.

Fordította: dr. Rókusfalvy Pál

Stig Helisten

A z egyház indulóban

A z Indulás Ideje
Az egyház Istennek vándorúton haladó népe. Krisztus egyháza folyamatosan indulóban 

lévő; úton van új viszonyokban és új emberekhez.
Az indulás gondolata mindig kapcsolatban volt a keresztyén hittel. Az Újtestámentum 

megváltásról szóló üzenete mögött ott található az ótestámentum kiválasztás-gondolata. Is
ten elhívása és ígérete vezet az Egyiptomból való elindulásra és az ígéret-földje felé vivő 
pusztai vándorlásra. Az indulás azonban mindenekelőtt és végső fokon indulás a Krisztussal 
való közösség életébe. Egy életformából egy másikba való indulás: „Kelj fel és járj, a te hited 
megtartott téged.” „Menj el és hirdesd Isten országát!”

Isten teremtése nem egyszer s mindenkorra adott és nem lezárt Tovább vezet ez az idő
ben, s nekünk, mint embereknek tulajdonképpeni feladatunk az, hogy Isten szolgálatában 
részt vegyünk a folyamatos teremtésben. Ez pedig felfedezések és a technika területén, meg 
a társadalom tervezéses és lokalizáló mezején történik. Mindennek az emberekkel való viszo
nyunkban a szolgálatra és a szeretette kellene irányulnia.

Mind mélyebben tudatosodik bennünk, hogy Isten teremtménye azoknak a rettenetes 
pusztítási lehetőségeknek a következtében, melyeket az ember maga teremtett, elpusztítha
tó és az élet megsemmisíthető. A föld, a levegő, a víz, a mérgezés révén annak néz elébe, 
amit mi előrehaladásnak szoktunk nevezni. Az ember olyan hadviselés révén pusztít el em 
bereket, ami a legvadabb pokoli elképzeléseket is túlhaladja.

Amit mi haladásnak mondunk, az a szenvedő világban egy kisebb felső rétegben lévők
nek kényelmesebb életet teremtett, de ugyanakkor nagyobb szakadás is támadt a szegény 
és gazdag államok között Ez a föld még soha nem tántorgott annyira a pusztulás közvetlen 
veszélyében, mint napjainkban. Most azonban az előtt a kérdés előtt állunk, hogy ugyanezt 
a veszedelmet mint elhívást kell-e átélnünk. Vajon a látszólag lehetetlennek lejtős szakádé 
kán feleszmélünk-e, úgy, hogy meghalljuk a nagy könyörület hangját Í me én mindent új 
já teszek!”
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Isten népe az ö  szeretetének, a kiengesztelésnek és a bünbocsánatnak üzenetével vándo
rol az idők folyamán. Az üzenet ugyanaz, de a közlés formája változik a külső viszonyokkal.

Az egyház gyakorta csődöt mondott, amikor azzal a kifogással, hogy a „lelkiekkel” törő
dik, kitért a dolgok előtt vagy elkülönült Isten Lelke azonban nem elszigetelten létezik, ő  a 
világban, a testben van, mint élet a szükség, reménytelenség és halál közepette.

Ha Krisztus egyháza arra hívatott, hogy „e világban” éljen az emberek között, úgy ebből 
az következik, hogy a keresztyéneknek együtt kell dolgozniok és a társadalmi fejlődést szo
ciális áldozatvállalással és politikai vállalkozással kell befolyásolni A szegénység, a szociális 
igazságtalanságok, a háború és a békemunka, meg a tulajdon és a tulajdonos jelenlegi nagy 
kérdései — egy tervező és irányitó társadalomban -  ezek a kérdések mindnyájunkra ránk 
nehezednek és egy keresztyén nem szabadulhat attól, hogy a keresztyén válasz határozott
sággal és személyes kihívással párosul, úgy amint azt az evangélium tartalmazza.

Mi, akik olyan időben élünk, amit sokkal inkább, mint akármi mást a keresztyénség tör 
ténetében változás és indulás jellemez, Istent és az embereket új módon éljük át. Az ember
társ egészen más számunkra, mint ami régen vo lt Sőt talán az embertárs új felfedezéséről is 
beszélhetünk, amelynél az evangélium szemlélete újra jogot nyer. S ez a felelősség az em 
bertársért, amellyel út nemcsak elfogadjuk úgy ahogy van, hanem azt is megkísérli, hogy 
változtasson annak viszonyain. Az utóbbi években a szociális viszonyoknak ezt a változását 
és az embertársnak egészen új szemléletét, földünk más részein átélhettük.

Az Istenhez való viszony is változás alá került Az egyháznak és a teológiának bizonnyal 
a legfontosabb feladata lesz, hogy az istenkép kérdésével komolyan megbirkózzék. Lehet, 
hogy Isten a legtöbb ember számára valóban az a „nagybácsi” vagy „atya” vo lt aki a tör
vényesség és a lét szerkezete fölött trónolt De hát ez Ő? Azok a szerkezetek amelyeket mi 
rendíthetetlennek és magától értetődőknek tartottunk, szétestek. S most kénytelenek vagyunk 
elébe menni mindazoknak, akik az Istenhez való viszonyt másként alakítják, mint ahogyan 
azelőtt történt. Ezek talán nem Istent emlegetik, hanem helyette az élet értelméről és a lét 
alapjáról beszélnek. De vajon ugyanazt gondolják-e, mint mi, amikor Istent említjük?

Ha azonban mi kezdjük ezt átgondolni, úgy nyugtalanító kérdéssé válik, vajon mi az egy
ház és a hit működési módját nem kötöttük -e egybe határozott társadalmi formákkal és élet- 
példákkal. Számunkra a külső megmozdulások -  kapcsolatban a helyi átalakulással és a szo
ciális változásokkal -  már régóta természetessé váltak, most azonban kezdjük felfedezni azt, 
hogy más változásról is szó van. A Jézusról és az ő megváltói munkájáról szóló keresztyén 
üzenetet ebben a világban az új viszonyoknak megfelelően, új hangon kell megszólaltatni.

Korunk számára nem valami új dolog az, hogy mi valamilyen induló helyzetben és vál
tozások közepette élünk, mert ezt már korábban is megtették. De új az a felismerés, hogy mi 
minden életterületen változások közepette élünk, ott, ahol a változás a mi életünkkel is kap
csolatban áll. S így a keresztyén szemléletnél nem a valami változáshoz való kapcsolódásról 
van szó, hanem ez az Isten népe elhívásának és a változások világában való jövő látomásá
nak mindig új megvalósítása. S ez nem valami új Jeruzsálem-látás az idő határai közepette. 
De bizonyossága annak, hogy Istennek, minden új feladatnál, amelynek nekiindulunk, velünk 
és egyházunkkal valami célja van.
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Ha az egyház csupán egy -  a példához és kultúrformához kötött -  erős és rendíthetet
len intézmény, amelynek fennállásával számolnak, még akkor is, ha az a próféták és aposto
lok alapján épült, úgy, az egyház már a múlté. Amink pedig a mában van, az emlékezés és 
hagyomány. Ha azonban az egyház a változások közepette imádság és szeretet gyakorlásá
ban működhet, úgy eljut az új élethelyeztben lévő emberekhez. Mégis nem kell azt gondol
nunk, hogy csak új helyen való új berendezkedésről van szó, hanem azt, hogy a keresztyé
nek helye -  bármiféle külső formákon túl -  „azoknak az oldalán van, akiknek nincs helyük.” 
Régi formákat és szerkezeteket örököltünk. De ezek között és ezek mellett valami új kíván 
kinőni. Nem tudjuk honnét ered ez; ez a Lélek titka. „íme én mindent újjá teszek!” Egy olyan 
egyház, amely a múltnak még oly értékes és tiszta tanát kezeli is, de nincs élet benne, nem 
adhatja meg azokat a válaszokat, amelyekre ma szükségünk van. Azok a szervezetek ame
lyek számunkra az elmúlt időben kedvesek és a társadalomban hasznosak is voltak, ma je
lentéktelennek tűnhetnek, ha hiányzik bennük a Lélek és az élet Éppen ezért ma az egyház 
at nem mint szervezetet és hatalmi tényezőt védjük, hanem mint élő és lelki egyházat Az 
életért küzdünk, az Isten leikéből eredő életért, mely az emberek között a szeretetten, a bűn- 
bocsánatról szóló üzenetben, a hitben ölt testet s ez ami értelmet ad az életnek, amikor kö
zülünk mindegyik része az isteni teremtés akaratának.

Az Egyházak Világtanácsának 1968- i  uppsalai konferenciáján ezt a VL szekció olyan 
megfogalmazásban fejezte ki, amely bizonnyal a keresztyén hit megfogalmazása klassziku
sainak tekinthető: „ A keresztyén élet hajlandóságot követel a megváltozásra és annak a vi
lágnak megváltoztatására, amely a számára Istentől kitűzött célt még nem érte el. A keresz
tyének gyakran ellenezték ezt a változást Minden korszak új és tiszta látást követel. Napja
inkban a keresztyének arra hívattak el, hogy elhagyják az ismert talajt, és új horizontok felé 
tekintsenek.”

Keresztyén — ma
Keresztyénnek lenni napjainkban sem jelent mást, mint az elmúlt időben. Azt jelenti: 

olyan embernek lenni, akit Jézus Krisztus vett igénybe, s aki Hozzá kíván tartozni. Ahogy 
azonban a keresztyén egyház külső dolgai, a szervezetben és a helyzetében, az idők folya
mán változásnak voltak alávetve, úgy az egyes keresztyén helyzete is megváltozott A kör
nyező világ üldözésében, a külvilág részéről való megbecsülésben, a világtól való elhatárolás
ban és a világban való szolgálatban. A keresztyénélet különböző oldalai (?) a különböző ko
rokban különféle módon nyertek hangsúlyt -  nem ritkán, mint az inga lengése, amellyel a 
múltban az egyoldalúság és a túlhangsúlyozásra reagált. Úgy az egyháztörténet, mint az egyes 
keresztyének is gyüjthettek tapasztalatokat a keresztyénség gazdagságáról és távlatairól, m i
közben állandóan új utak adódtak és új helyzetekben új kihívások váltak időszerűvé. Keresz
tyénnek lenni olyan kérdés volt, amely úgy az ember és Isten, mint az ember és a környező 
világ viszonyára vonatkozott Elfogadás és adás volt ez egyszerre. Hely is vo lt éppúgy mint 
út. A vigasztalás nyugalma és a feladatok megoldásának aktivitása volt (ez). Mindig mind
kettő egyszerre.

Az elmúlt években sokfélét beszéltek időszerű keresztyénségről, ami a keresztyéneket 
szociálisan és politikailag érinti. Ennek a világméretű szolgálatba-fogadásnak határai szintén
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feltárultak. Az egyháznak a világért való egyházzá kell lennie. Mindez helyes és szükséges. 
De mégis nekünk soha sem szabad felednünk azt, hogy Jézus, amikor arról beszél, hogy ta
nítványainak a világban kell lenniök, ugyanakkor azt is mondja, hogy azok ne a világból va
lók legyenek.

Keresztyénnek lenni ma azért elsősorban azt jelenti, Krisztusba kapcsolódóan élni. Fon
tos ezt a tisztán személyes viszonyt kiemelni. A  keresztyén elsősorban nem egy eszme vagy 
ideológia számára igénybe vett, nem is egy intézmény vagy egy egyház, hanem Krisztus szá
mára. Mi -  amint azt egy, a vatikáni zsinaton elhangzott beszédben valaki mondotta -  nem 
valamiért, hanem valaki számára vagyunk.

A  keresztyén hittel kapcsolatos fejtegetések nem ritkán olyan benyomást keltettek, hogy 
ennél egy értelmi jelenségről van szó, valaminek igaznak tartásáról, nézetek összességéről -  
közbot pedig sokkal inkább elkötelezésről, életfolytatásról. Ezen túl tisztában kell lennünk az
zal, hogy mi Istent sohasem foghatjuk fel értelmünkkel, Jézust sem tudjuk megérteni vagy 
felfogni; de mi vagyunk általa megragadottak és nem tudunk ettől szabadulni Hiszünk, mi
vel ő  számunkra olyannyira valósággá vált, hogy nem tudjuk Őt semmibe venni

A Krisztus-történés, mint Isten örök üzenete és cselekvése, embertől emberig újjá és sa
játossá válik. Jézus személyiségének kisugárzó ereje és a Szentírás igéi által érint meg ben 
minket. Az apostolok és evangélisták arról szólnak, amit Jézus mondott és cselekedett Isten 
ezeknek emberi szavát veszi igénybe, amikor Ő minden idők számára általuk szól és ad út
mutatást A Biblia azonban nem lezárt gyűjteménye az emberi élet összes kérdéseire adott 
kész válaszoknak, nem szabályokkal teli könyv, nem gondolatrendszer. De bennük végbe
megy a találkozás egy, az idő folyamán cselekvő személlyel -  Krisztussal. Zsinórmérték és 
üzenet ez. Azt mondanám: a világosság útja, Krisztus által és Krisztussal megvilágított ú t  S 
mint kereső és kérdező, de egyúttal megszabadított emberek ebben a világosságban járha
tunk: nem mint valamiféle robotszerű lények, amelyek nem gondolkodnak és kérdeznek.

Fontos és elkerülhetetlen, hogy teológiai formulákkal dolgozzunk, amelyek a keresztyén 
hittant világosan pontosítsák és feleletet adjunk arra, mit hisz a keresztyén ember. Dyen meg 
fogalmazásokkal kell a hit tartalmát kifejezni: Lélek, élet, kinyilatkozás.

A keresztyén egyház megkísérelte azt, hogy válaszait és tanítását az idők folyamán meg
fogalmazza. Ez azonban sohasem volt valami végérvényes, hanem csupán emberi kísérlet 
arra, hogy az örökkévalót különböző korokban tolmácsolja és élettel töltse meg. Fiatal ko 
romban gyakran mondogatta Birger Sjőberg költőnk két sorát: „Minden dogma topogás és 
tapogatódzás a tisztaság utáni vágy mégis a kebel mélyén ~ ”.(tragt,s)

A  mi korlátunk -  és pedig szerecsés korlátunk -  az, hogy mi sohasem lehetünk többek, 
mint keresők és tanítványok. Lehetünk Krisztus követei, de tankérdésekben sohasem va
gyunk Krisztus helyettesei, legyünk bár pápák vagy püspökök, lelkészek vagy a gyülekezet
nek elöljárói kik a tiszta tanításra hivatkoznak.

Arról sincs minden időkre érvényes képünk, milyen egy keresztyén vagy az hogyan vis- 
lekedik. Keresztyénnek lenni ma annyit jelent, mint különböző természetű felelősségben Jé
zus szolgálatában állni, amelyben egyszerre vagyunk megkötöttek és szabadok és ahol szük
séges, a szeretet érzületében, Krisztustól eredő állandóan új elmélyülésben élni Annak a vi 
tágnak ziláltsága közepette, amelyben Isten megmutatta a vele való közösséget s amelyben a 
mi életünknek Urunkkal és üdvözítőnkkel szolidárisnak kell lenni. A sohasem lezárult szere
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tetnek szoldaritása ez. -  Milyen ez az élet? Végérvényes válaszunk nincs erre, de itt szere- 
tétről, nagylelkűségről, önzetlenségről, meg képzeletről, kérdésről és megbocsátásról is van 
szó.

Mindinkább arra a meggyőződésre jutottam, hogy mi a világos vonal utáni vágyódásunk
nál, az embertársak vezetéséhez az egyház határozott szavánál, a tekintély, az igaz tan és tár
gyilagos lehorgonyozásnál gyakorta elvesztettünk valamit, amelybe vetett hitünket minden 
vasárnap megvalljuk: a Szentleiket A  Szentlélek volt az a segítő, akinek elküldését Jézus meg
ígérte, az a folyamatos útmutatás, amelyben tanítványai és harcosai részesülni fognak.

Mi azt tanultuk, hogy a Szentlélek Isten igéjében és a szentségekben működik, de meg 
azt is, hogy a Szentlélek a világ számára a bűn fölött az igazságot, az igazságosságot és az 
ítéletet közvetíti és a tanítványokat elvezeti a teljes igazságra. De nem mertünk helyesen szól - 
ni a Szentiélekről, mert féltünk úgy Rómától, mint a rajongóktól is, ami azt jelenti: a Biblia 
igéi mellett valamilyen tekintélytől, valamint egyéni ötletektől, amelyek a Szentlélek által va
ló vezettetéssel kapcsolatos nyilatkozatoknál adódnak. A Lélek azonban az időben folytató
dó Krisztus. Isten lelke nem másológép, amely folyton ismétel valamit, hanem újra éledő tűz, 
amely Isten igéjében, az imádságban és végzésekben hatékony.

Egy olyan egyház, amely nem számol a Szentlélek újjáteremtésével, máris az egyháztör
ténelemhez tartozik, és a jelenben nincs már jelentősége Éppen ezért velejárója a keresztyén 
ember jelentős feladatának az, hogy ne álljon mereven útjába a Szentlélek újjáteremtő m un
kájának, hanem azt a kegyelmet kérje, hogy a Lélek és élet vezetésével maga járhassa az u ta t 
Az egész keresztyén egyháznak is ez a feladata a mában. Tudom, megdöbbentően hangzik, 
ha azt mondom, hogy az egyháznak keresztyénnek kell lenni. Hiszen ez a fogalmában rejlik. 
De azt mondani kell, hogy a mi (svéd) egyházunknak egészen új módon kell keresztyénnek 
lenni; lelki egyházzá kell válnia. De hiszen ez benne rejlik a fogalmában. De azt kell monda
ni, hogy a mi (svéd) egyházunknak egész új rendje és módja szerint kell keresztyén egyház
zá válnia, lelki egyházzá. Egy ezzel kapcsolatos vitaanyagban ez úgy hangzott az egyházi re
formokra vonatkozó minden javaslatban arról kell elgondolkodni: „Kezdjük a keresztyénség- 
gel”. Ez azt jelenti, hogy az evangélium mindenbe bevilágítson úgy leleplezően, mint felme- 
legítöen. S  ez pedig egész egyszerűen az, hogy az egyház a mának az egyháza legyen, 
kritikusan saját hagyományaival szemben, de mégis pozitív módon, a szeretet jegyében úgy, 
hogy az mint Isten eszköze működhessen az emberek között Egy ilyen egyház a hitvallás és 
a pásztorolás egyháza, amely nem onnan felülről származik, mint valamiféle hatalmi szerve
z e t hanem mint olyan, amely itt az emberek között áll és ezeknek a hit és egyházzal szem
beni kérdéseit és állásfoglalását komolyan veszi.

Ez nem jelenti ugyanakkor, hogy nélkülözhetjük az egyházat mint intézményt pl- az egy
házi épületeket egyházi szervezeteket, istentiszteleti életet és így tovább. Az eleven élet fo
lyamatosan teremt külső formákat s ezek szükségesek is. Az egyháznak a krisztusi üzenet 
hordozásában és élettel való megtöltésében szüksége van biztos tartásra éppúgy, mint kon
tinuitásra. Ezért külső formáinkat folyamatosan újra felül kell vizsgálnunk, azért, hogy azok 
eszközök maradjanak és ne váljanak akadállyá.

Nem mi vagyunk azok, akiknek az egyházat alakítani kell, hanem annak kell az Isten lel
kének művévé válnia, ahol az velünk és közöttünk cselekszik és itt a földön építi a Krisztus
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ban hívők gyülekezetét Dietrich Bonhoffer, a német hitvalló egyház tagja, akit a fasiszták ki
végeztek, azt mondta, hogy az egyháznak az a képe, amely egy zárt felvonóhídú ostromlott 
erősséghez hasonló, amelyből időnként kitörnek, hogy néhány foglyot ejtsenek, ez a kép ide
gen a keresztyén felfogás számára. Az egyház sokkal inkább: Krisztus a világban, nem beke
rített szervezet, hanem olyan, amely teljesen szabadon áll e világban, egészen védtelen. Az 
egyháznak éppen itt kell egyháznak maradnia, azzal az egyetlen feladattal, hogy élettel és sza
vak által Krisztusról tegyen bizonyságot Egyháznak és keresztyénnek lenni azért nem lehet 
a vallás iránti különös érdeklődéssel beállítottnak lenni, hanem az egész embert érdeklőén, az 
egész emberről gondoskodóan, ahol az az Isten szeretetéhez tartozóan az örökkévalóság m é
retében áll

Gunnel Vallquist, egy katolikus újságíró és írónő, a római Vatikáni Zsinatról szóló négy 
naplóját amelyben a világegyházra vonatkozó benyomásait összegezi, azzal zárja, hogy az 
indulóban van abból az állapotból, ami a „keresztyénség” megjelölésben rejlik; ez pedig az 
uralom és hatalom. El kell fogadnunk azt, hogy az egyház nem tökéletes és úton van, s azért 
az egyház arra törekszik, hogy „ne felfegyverzett hanem leszerelt egyházzá váljék”, olyan 
egyházzá, amely nem saját teljesítményeire, hatalmára, pénzére és népszerűségére hagyatko
zik, hanem Krisztus Ígéretére, szolidárisán az emberiséggel, annak küzdelmeiben és útkere
sésében. Ezzel a belső realizmusra és belső elmélyülésre irányuló törekvéssel teljesen egy vo
nalban, valóban egyházzá válni, egyházunknak a mában határozottabb körvonalakat kell el
nyerni.

Az egyháznak összpontosítani kell az emberekért való személyes gondoskodásra, az Is
ten szeretetéről szóló és Krisztusban kinyilatkoztatott, s nekik szóló üzenetre s ennek az üze
netnek az erkölcsi és szociális kérdésekben való következményeire. Ez pedig azt jelenti: a ma 
emberét abban a meggyőződésben való életre kell segíteni, hogy az a lelki távlatok (dimen
ziók) nélkül nem élhet Korunk borzalmas tragédiája abban rejlik, hogy a külső előrehaladás, 
amikor az jólétet és jobb viszonyokat teremtett, az ember belső világában való gyarapodás 
igényét elrejtette. Most már mindinkább annak szorításában élünk, hogy azt az életet, amely 
csak olyan dolgok körül forog, amelyeket pénzre tudunk átváltani, nem vagyunk képesek 
formálni és elhordozni. Az ilyen állapot pedig nem kiteljesedett emberi élet, nem a valódi 
élet Keresztyénnek lenni ma azt jelenti, másokkal együtt felelösségtudatosan egy olyan egy
házban élni, amelynek lelki élet a hordozója, s amely mindenekben az emberekre tekint, s az 
emberekre irányul, bárhol is vannak és bárhol is élnek.

Feltétlenül a dolgok ilyen látásának kell az istentiszteleti életet meghatározni. Az in tellek- 
tualizmus szerencsétlen módon hozzátársult a protestantizmushoz, s egyrészt ez az alapja a 
prédikáció domináló helyzetének az istentiszteleti életben. Templomba járni annyit jelentett, 
mint a prédikációt hallgatni, sőt talán: a prédikátort hallgatni és a lelkészi hivatalt tanítói hi
vatalnak is mondták. Emellett azonban most valóban az is érvényes: nem követ adni az em 
bereknek kenyér helyett A mai ember nem azért megy a templomba, hogy elsősorban for- 
télyos fejtegetéseket halljon -  mint az például a hamis sáfár viselkedésében található, hanem 
azért hogy Istennel egyesüljön. Ilyen egyszerű az indoklás. Az imádságról, nyugalomról és 
a szabadulásról van itt szó. S innét kiindulva kell az egyháznak megkísérelni azt, hogy m eg
találja a kifelé vezető u ta t Az áhítathoz vezető benső és az emberhez vezető külső út össze 
tartozik. Hasonló ez az út; az út Istenhez, ki az emberek között lakozik. A templomban előre
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nézünk az oltár felé. Ott vagy a falon látható a kereszt Miért van az ott? Bizonyára azért, 
mert az az egyház központi jelképe: csak nem statikus módon. Azt mondják, az oltárt ke
reszt a régi körmeneti feszület, a küzdelem hadi jele, amelyet a kereszthordozó akkor letett, 
amikor az oltárnál összegyülekeztek. (Olov Hartman svéd teológus és szerző) Ott ugyanis a 
kenyér és bor által a kibékülés jelével erősödtek s azután innét tovább mentek ki, az embe
rek közé.

Keresztyénnek lenni ma, a kegyelem és hitetlenség hetvenes éveiben azt jelenti: különös 
módon is beletartozni Krisztus egyházának nagy családjába. Az elutasítás és az ellenállás kül
ső nyomása összetömörített minket De egész természetes módon is összegyűjtődünk, minél 
közelebb jutunk Krisztushoz, hitünk központjához. Ahol Krisztus mindent uralma alatt tar
tóvá válik, ott a kedvelt elválasztó gondolatok vagy a szigorúan őrzött hittételek veszítenek 
a súlyukból. Az ökumenikus gondolat a világ egyházai uppsalai gyűlése és a római vatikáni 
zsinat után túlnőtt a puszta tételeken és néhány specialistának munkafeladatán. Az mindin
kább természetessé és szükségessé vált

Ez azonban nem jelenti a különböző keresztyén közösségek közötti határok eltörlését, de 
sokkal inkább az t hogy Krisztus egyháza sokféle ágazatának gazdagságát merjük meglátni, 
ahol az evangélium különböző oldalai más és más hangsúlyt nyernek és ennek az evangéli
umnak üzenete a különféle emberek lelki mélységein tör á t  Bizonnyal úgy is gondolkodhat 
valaki, mint az a svéd lány, akivel egyszer Jeruzsálemben találkoztam, s akit a katolikusok
nak és görögkeletieknek a szent helyeken tartott istentisztelete elcsodálkoztatott és megrá
zott, de aki arra az eredményre jutott, hogy az igazi tannak mégis az otthoni kis keresztyén 
közösség a birtokosa. A más közösségekhez tartozó, buzgó keresztyénekkel való találkozás, 
az Isten igéjében való elmélyülés és annak mérlegelése, mit jelent ma keresztyénnek lenni, 
kitágítja a látóhatárt Nem utolsó sorban ifjú keresztyének élik át a természetességét és szük
ségességét annak, hogy a Jézus Krisztusban hívő emberek úgy a különböző jellegű keresz
tyén feladatokban, mint az istentisztelet és úrvacsora keresztyén örömében együtt vehetnek 
részt.

Becsületesen be kell vallanunk, hogy a szétforgácsolódás a lutheranizmusnak és a pro
testantizmusnak szerencsétlensége volt Egy meghatározott történeti helyzetben a reformá
torok a dolgoknak prófétai világos látásával léptek fel és Isten igéjét mint a hit és tan egye
düli tekintélyét védték a pápák és az egyház tekintélyével szemben. Ebben a lelkileg erős idő
szakban eléggé magától értődő vo lt mit értettek Isten igéjének tekintélye alatt. De azután 
olyan idők következtek, amelyekben az "Igére" vonatkozó kérdés merev paragrafusokhoz és 
szaktudósok megfogalmazásához vezetett. A történelem megmutatta, hogy Isten igéjének, 
mint egyetlen tekintélynek dicső és felszabadító látása magában hordta a szétforgácsolódás 
csiráját Ha azt hitte is az ember, hogy az Igét úgy érti, ahogy azt találta, az mindig a fordí
tásoktól és a körülményektől függött, amelyek közepette éppen olvasta az t A biblia-hűséget 
felülmúlta a még nagyobb biblia-hűség és a különböző hitbeli irányzatok azt hitték, hogy a 
tiszta tant ők képviselik. Sőt adódik olyan hűség is a Bibliához, aminek semmi vagy csak ke
vés köze van a hithez és az nem a személyes életkapcsolatot, hanem összefoglalásban és bib
liai igék idézésében valamiféle tudományos rendszerezést vagy az egyes részekkel való di 
csekedést fejez ki azért, hogy a már előre megfogalmazott véleményt bizonyítsa és alátá
massza.
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De hát a Lélek az, ami az Igét élővé teszi.
A mi (svéd) egyházunkban egy bibliával kapcsolatos vita közepette élünk. Ebből sok jó 

is származhat, ha azt óvatosan és teljes bizalommal folytatjuk. Ha azt mondom, hiszek a Bib
liában, mint Isten Igéjében, úgy ez azt jelenti, hogy én hiszem, hogy ami a Bibliában áll -  s 
különösen az Újszövetségben -  az azért szerepel ott, mert Isten úgy akarta, hogy az ott mint 
a minden idők embere számára szóló üzenet álljon. S ennek különös helye van mindazok kö
zött, amit ezen a földön megírtak, mert Isten éppen ezek az igék által szóL Ezek az Isten tet
teiről szóló könyvek, s bennük arról szóló üzenet található, miként nyilatkoztatta ki magát Is
ten Jézus Krisztusban, s mi a célja Istennek az egyes ember életével. De közben azt is tu 
dom, hogy Isten a közönséges tintát, a megszokott pergamentet, s az egyszerű földi írók 
agyát és kezét is felhasználta. Tudom, hogy a Bibliának az örök isteni üzenet mellett embe
ri oldala is van, s ez hordozza a beszélő ember nyomát, korállapotát és világképét Éppen 
ezért akkor is hű lehetek a Bibüához, ha olyan ételt eszem, amelyben vér is van ellentétben 
a Cselekedetek könyvével; vagy ha én helyeslem, hogy feleségem levágassa a haját -  ellen
tétben az LKorinthusi levéllel. Nem gondolok arra, hogy megengedjem a dómban a lábmo
sást ha tudom is, hogy Jézus azt is mondta: „Nektek is meg kell mosnotok egymás lábait” 
(Ján. 13,14.) És az a véleményem, hogy az egyházi hivatal másként alakulhat, mint az őske- 
resztyénség idején, még ha megértem is azt az embert, aki egyik dómprépostunknak 
bosszúsan azt írta: „Hol található a Bibliában, hogy dómprépostoknak is kell lenni?” Azt hi
szem, hogy azok az emberek, akik különösen is hűnek tartják magukat a Bibüához, akkor is 
egészen hűek ahhoz, ha én Jézus eme szavai ellenére félkarúnak és félszeműnek egyet sem 
láttam közülük: „Ha pedig a te jobb szemed megbotránkoztat, vájd ki azt _ , és ha a te jobb 
kezed botránkoztat meg téged, vád le azt”. A Bibliához való hűség nem úgy működik, mint 
egy paragrafusok által szabályozott szolgai rendszer, hanem mint hit az Isten Igéjében kö
zölt üzenetben, s mint ennek az üzenetnek igenlése.

Engem azonban állandóan nyugtalanít úgy a magam, mint az egész egyház biblia-hűsé
gének hiánya egy pontban, amelyről érdekes módon kevés szó esik: nevezetesen Jézusnak a 
szegénységre vonatkozó igéinél, úgy ahogyan azokat Lukács evangéliumában találjuk. Mit 
jelentenek jelen helyzetünkben ezek az igék: „Semmit az útra nem vigyetek, se pálcákat, se 
táskát, se kenyeret, se pénzt” „Adjátok el amitek van és adjatok alamizsnát” — „Azért vala
ki közületek búcsút nem vesz minden javaitól, nem lehet az én tanítványom.” (Lk.9,3;12^33; 
1433.)

A Bibliához való hűség azt jelenti: jobban elmélyülni a Biblia igéiben, úgy, hogy a szivet 
átformája és a szemet megnyissa. A szétforgácsolódás problémája és a köztünk, keresztyé
nek közötti ökumene sok szeretetet és világosságot követel. Ez azért történt-e, hogy mi va
lamit megszerettünk, s hogy érette oly buzgón küzdöttünk és pedig tekintet nélkül arra, ami 
másoknak vált kedvessé vagy amit azok mint döntőt éltek át? Nem tudok szabadulni attól a 
gondolattól, hogy egyházunkban annyi kiszorult távlat és haszontalan foglalatosság és szem
lélődés található, holott ehelyett hitünkkel és hitvallásunkkal kinn, az emberek között kellett 
volna állnunk. Így aztán a hitvallás az emberek számára általában túl gyakran csak valami ne
gatívnak tűnik, azaz hogy az egyház nagyon sokra csak nemet mond. És ha valami pozitív 
kijelentés hangzik, úgy azonnal akad néhány ember, aki a tan és a hit nevében nemet mond.
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Így aztán az egyház sok ember számára egy folyton vitatkozó itnézmény benyomását kel
tette.

Különben kétségbe vonható az, hogy egyes, az ötvenes és hatvanas években különösen 
is előtérbe jutó kérdések nem megfelelően nagy és nem szakszerű taglalást nyertek? Talán a 
hiányzó áttekintésen és a hit hiányán, meg a prófétai látáson múlt, hogy mi éppen ezek fölött 
a dolgok fölött vitatkoztunk, amint ez meg is történt? Hiszen ezek mégis oly nevetségesen 
kicsinyesek és túl aprólékosnak tűnhettek volna -  akkor, amikor a világ lángokban állt és az 
emberiség szenvedett Valóban ezek voltak az egyház legfontosabb kérdései, melyekről azt 
gondolták, hogy elsősorban kell tekintetbe venni akkor, amikor egyházi tisztségeket töltöttek 
be vagy általában egyházi eszmecserét folytattak? Avagy az volt a megszégyenítő valóság, 
hogy vallási és értelmi képességben oly sok tekintetben hiányzott az, hogy tovább juthas
sunk? Számomra kikerülhetetlen, hogy az egyházi vitákból sok mindent borzalmas szegény
ségi bizonyítványnak tekintsek a Szentlélektöl való vezettetés dolgában. Olyan valaminek, 
ami valóban nem hasonlít ahhoz, amit Jézus a Jelki szegények” kifejezésen é r t

E világban, olyan helyzetek közepette, amelyek a mieink és azok is lesznek, a vitatkozá
sok és szégyenletes kudarcok közepette -  itt kell állnunk, mindegyiknek közülünk, mint mai 
keresztyéneknek. Ha azonban itt hitben és alázatosan állunk, úgy tudhatjuk, hogy velünk van 
Krisztus, s hogy Szentlelke mevilágosít és megsegít minket — hasznos létre és olyan életre, 
amely mindig elképesztő kalandnak tekintendő. Gazdagabb lelki élet és több közösség Jézus
sal, s akkor új, szabad bátorsággal telítődünk.

Az út kifelé és befelé is vezet Nem két különféle út ez, hanem egy és ugyanaz; ebben és 
ebbe a világba, Krisztus szeretetének szolgálatába.

A  Biblia üzenete egy  új korszakban
Mi tehát egy változó társadalomban élünk. Az embereknek külső helyzete hathatósan 

megváltozott Gyakran úgy tűnhet, mintha a keresztyén üzenet -  mint olyan -  mindebben 
az újban otthontalanná vált volna. Akadnak emberek, akik azt kérdik, vajon az egyháznak 
nem lenne időszerűbb üzenete? De hát, Isten megváltozott? Isten szeretete időszerűtlenné 
vált volna, úgy, hogy arra a mai idők emberének nem lenne szüksége? A keresztyén üzenet 
változhatatlan. Az állandó üzenet ez: „Úgy szerette Isten a világot, hogy az Ő egyszülött Fi
át adta, hogy valaki hiszen őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (Ján.3,16.) Bib
liánk tartalmazza annak szakszerű közlését, ami ott történt, hogy ugyanis Isten emberré lett 
és Jézus Krisztus által itt e földön kinyilatkoztatta kicsoda ö  és mi a terve velünk. Isten sze
retete és bocsánata Krisztusban horgonyzott le ebben a világban.

Az üzenet a megváltásról ad hírt, egy az ember számára reménytelen helyzetben. Az új 
idők szorongásának közepette hangzik a régi üzenet -  oly különösen időszerűen és belső 
helyzetünkhöz olyan közel -  és hirdeti a kiengesztelést és békét Ami Krisztus által történt 
érettünk történt!

Gyakran halljuk, hogy a Biblia elavult és modernizálni kellene. De hát meg kellene gon
dolnunk: a Biblia Isten Igéje, s nem általános törvényeket tár elénk, amelyeket az uralmon 
lévők egyforma időközökben megváltoztathatnak és modernizálnak. Hát a Biblia üzenete a 
bűnről és kegyelemről, a reménytelenségről és hitről elavult? Aligha! Mert e föld embere szá-
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mára még mindig érvényes Augustinus mondása: „Nyugtalan a mi szivünk mindaddig, amíg 
meg nem nyugszik Tebenned.”

De azért a kérdéseket és bírálatokat komolyan kell vennünk és bele kell élni magunkat 
Azt kérdik: vajon egy „modem ember” hihet- e mindabban, ami a Bibliában meg van ír
va? Kérdőiig áll az ember az egyház formáival és nyelvezetével szemben. Nem értik, miről 
beszél az egyház, s eközben miről van szó. Úgy hiszem, nem tévedek ha feltételezem, hogy 
a bírálat túlnyomó részt azt a jelleget és módot illeti, amelyen az egyház kifejezésre juttatja 
az üzenetet Hiszen valóban nem leegyszerűsített és tömör üzenet az, amire az ember vágyik, 
de ugyanakkor világosan meghirdetett A valódi hiányosságok a fordításra és az Isten igéje, 
meg a címzettei közötti kapcsolatra vonatkoznak. Fontosnak tűnik számomra, hog y  itt egész 
röviden felemlítsek a Biblia értelmezésével kapcsolatos néhány mérlegelést és felismerést A 
Biblia értelmezése az egyház legdöntőbb kérdése. Tudnunk kell mégis, hogy mi -  az Isten 
igéjéhez való minden őszinteség és készség ellenére -  ebben a kérdésben különböző felfo 
gásúak vagyunk. Ami az új idők emberével való párbeszéd létrejöttét annyira megnehezíti, 
abban rejlik, hogy mi gyakran bizonytalanok vagyunk abban a tekintetben, hogy a Biblia 
szövegéhez való hűség mit jelent a gyakorlatban. Az a szándék, hogy megőrizzük a tiszta 
tant, időnként megmerevedésbe ment át.

Fontos mindenekelőtt, hogy az legyen világos számunkra, hogy a Biblia célja és központ
ja a Krisztusról szóló üzenet Mi templomainkban azt tanítjuk, hogy a Szentirás legyen a ke
resztyén hitének és életének szabályozója és tekintélye. A Szentírás üzenetének alapján ez: a 
Krisztusról szóló evangéliom. A Szentirás nem Krisztus mellett tárgya a hitnek, hanem te
kintélye abban rejlik, hogy benne Krisztussal találkozunk. Már a Biblia őskeresztyén értelme
zésében benne rejlik, hogy Isten eszköze az azért, hogy bennünket az élő Istennel való kö
zösséggel megajándékozzon. A keresztyén üzenet Krisztus, a Biblia magja és csillaga körül 
forog.

Az utóbbi nemzedékekben a Bibliával kapcsolatos úttörő kutatómunkát élhettünk meg, 
amely számunkra eddig ismeretlen anyagot szolgáltatott a Bibliának a világgal való történeti 
összefüggésére vonatkozóan -  amelyben az üzenet hangzott - ,  de az üzenetnek Isten né
pének egyházi és istentiszteleti életének belső összefüggőségét illetően is.

Ezért úgy a teológia, mint az egyház is a Biblia történeti értelmezését valami magától ér
tetődőnek tekinti. A Biblia nem metafizikai irat, amely csodásán keletkezett, hanem irodalmi 
okiratok gyűjteménye, amelyek hordozói és továbbadói Isten igéjének és üzenetének. Az 
egyes bibliai helyek közléseiben sok ellentmondás és hiba található, s egy sereg szakszerű ki
fejezés és kép is kapcsolatban van a bibliai korban létező olyan világképpel, amit ma már fel
adtunk. Ez azonban a Biblia autoritását és igazságát nem csorbítja.

A Biblia nem csupán kifejezése az inkarnációnak, de egy vele. Isten szeretete emberi és 
látható alakot öltött. „Az Ige testté lett, és lakozott miközöttünk.” (Ján.1,14) Az egyház tör
ténetében megtörtént ugyan, hogy Krisztus istenségének védelmére tagadni igyekezett az ő 
emberi oldalát, de ezt a tévtant (doketizmus) az egyház elutasította. Hasonló módon akarják 
tagadni a Biblia emberi oldalát, hogy így védjék azt, mint Isten Igéjét. Mivel azonban a Bib
lia valóságos történeti eseményeket vázol így az, lényege szerint, történeti okiratok gyűjte
ménye, ami helyt ad a történet-kritikai viszgálódásnak is. E könyvnél Isten felhasználta a pa
pirt és tintát, de még az emberi gondolkodást és a fogyatékos emberi megfigyelést is. Ha ép-
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pen ezért a Bibliában éppúgy található íráshiba és hibás emlékezés, mint hibás termé
szettudományi magyarázat, úgy az mégis nem kevésbé Isten igéje -  Jézus Krisztus nekünk 
szóló üzenete. A tökéletes Ige itt öltött testet a tökéletlenség világában, s ennek a tökéletlen
ségnek, fogyatékosságnak nyomait a Biblia tudósai a Biblia borítólapjai között is megtalál
hatják.

Mégis ilyen nyomoknak a megléte sohasem vezethet benőnket arra, hogy Isten Igéjét 
relativizáljuk, vitatkozzunk fölötte vagy kitérjünk előle. Egy reális bibliai értelmezés a Biblia 
igéit úgy tekinti, hogy az valami valóságos történet kifejezése. Az öskeresztyén gyülekeze
tek hitéletének visszhangja érzik benne. Az egyes szavak és tudósítások mögött mindig Krisz
tust keresi. A  múló időben az isteni üzenetre figyel. Isten a keleti népek mondáit és Izrael tör
ténetének látszólag jelentéktelen eseményeit is felhasználta akkor, amikor hozzánk kivánt szól
ni. Ő vezette prófétáit, apostolait és evangélistáit, amikor azok a Biblia könyveit írták, ö  irá
nyította az emberek gondolatait a bibliai könyveknek a feltalálható iratok sokaságából való 
kiválasztására, s Ő kíván vezetni minket is, miközben használjuk a Bibliát A Bibliát -  amint 
azt egyházunk lelkipásztori hagyománya már gyakran kifejezte -  az üdvösség szándékával 
kell használnunk. EÍenne Isten törvényét és evangéliumát közli velünk útmutatásul és m eg
váltásként. Mindezt azonban úgy cselekszi, hogy mi a kifejezésekben és a képekben észre
vehetjük az emberi eszközök nyomait, amelyek ahhoz a korhoz hozzátartoztak. Ilyen módon 
Isten hagyja, hogy a közönséges emberi szó egyúttal az Ő Igéjévé váljék.

Ezek az Igék Isten üzenete mihozzánk, amelyet vagy elfogadunk vagy elutasítunk. Le
hetünk olyan „lelkiek” is, hogy nem akarjuk elfogadni azt, hogy az emberi szó is lehet Isten 
Igéje.

Hisszük, hogy a világot Isten teremtette, s hisszük ez a Bibliának hozzánk szóló üzenete, 
de azért nem kell azt hinnünk, hogy ez körülbelül 6000 évvel ezelőtt, hat nap alatt történt 
vagy hogy a föld a Nap előtt, a madarak és halak pedig csütörtökön teremtettek. Ha Isten 
azt akarja közölni, hogy ö  a Teremtő, úgy engedi azt, hogy a Biblia szerzői az akkori -  
babylóniai világképet használják. Az egyik világképet váltotta a másik. Napjainkban az ősi 
üzenetet a mi világképünkben kell tolmácsolni és közölni. Az üzenet azonban ugyanaz: min
denek mögött ott áll Isten. S ez az Isten a történelem folyamán Jézus Krisztusban nyilatkoz
tatta ki magát, aki minden idők és világképek folyamán a világ üdvözítője. Már az öskeresz- 
tyénség idején tudatában voltak annak, hogy néhány bibliai mondás jelképesen magyarázott 
„Az a felismerés, hogy az istenhit nyelve jelképes, megszabadítja azt a természettel kapcso
latos változó elképzelések kötöttségétől.” (Aulén püspök)

Az egyház állandó feladata azért a Szentírás magyarázata s annak az új korba való to 
vábbadása és bemutatása. Feladata ugyanúgy az, hogy minden új kor viszonyai közepette s 
előzőleg talán egész ismeretlen problémák mellett a gyakorlati és erkölcsi következtetéseket 
az evangéliumból vonja meg. Ezeknél a kérdéseknél a Biblia közvetíti számunkra a főirányt, 
s így azután nekünk kell az élet sokféle helyzetében a szeretet és igazság parancsából a ke
resztyén következtetést levonni, amelynél mégis a szereteté az utolsó szó.

Az üzenet, mint olyan, igényt támaszt a szavakra és a fordításra, hogy így az helyesen 
tolmácsoldódjék az embereknek. Ebben a feladatban mi mindnyájan különböző módon ve
szünk részt, s ennél a Biblia mint Isten kizárólagos hozzánk szóló szava és a Biblia, mint em 
beri okirat feszültségének területén vagyunk. Erről a feszültségről, amelyben mindnyájan ben
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ne élünk, s amelyben az egyház, már az őskeresztyénség idejétől fogva, úgy tekintette a Bib
lia igéit, mint a Krisztus-valóság hordozóját és tolmácsolóját, az uppsalai egyetem 1953-ban 
elhunyt és nemzetközileg is ismert irásmagyarázója, Anton Fridrichsen azt mondta: „A Bib
liában mi az abszolútot csak relatívan bírjuk és csak viszonylagosan. Hiszen az mégis csak a 
Lélek munkája, hogy a Biblia emberi szavát Isten hozzánk szóló abszolút igéjévé tegye. Ezt 
pedig nem azáltal teszi, hogy az emberi szavak emberiességét elvarázsolja, hanem azáltal, 
hogy a Krisztus-valóságot az Ige szavaiban és azok által, mint élő valóságot hozza előtérbe. 
A Lélek munkálja azt, hogy így az Ige szavai Krisztusról tegyenek bizonyságot (Christum 
treiben) és a Lélek belső szavává váljanak.

Amikor arról van szó, hogy a keresztyén üzenetet a mi új világunkban hagyjuk élővé vál
ni, úgy az egyházi igehirdetéssel szemben kérdések és várakozások támadnak. Az üzenetet 
élővé tenni természetesen nem azt jelenti, hogy mi adunk annak életet; mert Isten igéjének 
titka, hogy az élő önmagában. Az azonban fennáll, mindent félretenni, ami ezt az életet elfe
di és gátolja abbanjiogy elhasson az ember mindennapi helyzetéig. Néhányan bizonyára át
élhettük ezt, hogy a Biblia igéi, amelyeket idegen képek és nyelvi kapcsolatok eltakartak, hir
telen mint szabadultak fel, s csak a maguk mezítelenségében és tisztaságában álltak előttünk.

Az igehirdetésnek feladata az, hogy a szavakat arra segítse, hogy azok közel jussanak az 
emberekhez. Nem kell-e nekünk, mint az Ige hirdetőinek belátnunk azt, hogy a mi beszé
dünk gyakran eltakarta Isten igéjét ahelyett, hogy mi inkább arra mutattunk volna és a hall
gatókat szembesítettük volna velük. Mi könnyen támasztunk általános elképzeléseket, am e
lyek könnyen lélektelenné válnak akkor, ha azok a lelki dolgokra vonatkoznak.

Ahhoz, hogy mi prédikálhassunk, az igehirdetőnek Isten igéjét éppúgy ismernie kell, mint 
korunk emberének helyzetét Sőt mi több, az kell, hogy „égesse” őt Isten igéje, meg az em 
beri nyomorúság és vágyódás. De még az is szükséges, hogy ő saját lényében át is élje a lel
ki éhséget és a bűnös nyomorúságot, meg a biztonságot és a kiengesztelést is.

Csak az őrzi meg az igehirdetést attól, hogy terjengős keresztyén szónoklattá fajuljon s 
az ehelyett válhat dialógussá. Nagy hálával emlékszem arra a tanításra, melyben ifjúságunk
ban homiletikai professzoromtól részesültem, mikor egy próba-prédikáció bírálatában ezt 
mondta: „Nagyon rendes volt a jelölt úr, s minden mindenben helyes, csak: nem volt meg
kapó és nem ért célhoz.” Egyházunkban s nem utolsó sorban kerületünkben is bizonyára pré
dikálunk. De vajon az célba ér-e? Megértik azt az emberek, amit mondunk? S mindazt fel is 
foghatják, amit hallanak?

Ez az igehirdetés nyomorúsága, de az igehirdetőé is, hogy az emberek vágyódnak a ke
resztyéni, utatmutató igehirdetés után s érdeklődnek is az egyház iránt, csak mi mégis nehe
zen jutunk el hozzájuk, amikor meg kell szólalnunk. De azt is tapasztaljuk, hogy az emberek 
nagy része, akik egész pozitívan viszonyulnak az egyházhoz és a keresztyén hithez, csak rit
kán vesznek részt az istentiszteleteken. Vajon ez rajtunk lelkészeken múlik? Vajon mi nem 
állunk-e az emberek és Isten közé, ahelyett, hogy háttérbe húzódnánk? Az üzenettel nem fu
karkodhatunk, de nem lehet, hogy eltakarjuk azt, miközben sokat mondunk, amit éppen nem 
kellene mondanunk? Annyira rászoktunk-e a szólásra, hogy az áhítatot elfojtjuk, s gátoljuk 
a Lelket a megszólalásban?

A legtöbb lelkész nem becsvágy nélkül prédikál. De gyakran fennáll annak a veszélye, 
hogy ez őket arra csábítsa, hogy a textussal kapcsolatban sok szempontot érintsenek. Nem
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szükséges az, hogy mi az egy textusban rejlő minden gondolatot kifejtsünk. De azt meg kell 
kísérelnünk, hogy az alapige a hallgatók helyezetébe illően valami határozottat mondjon. A 
nagyon „korrekt” igemagyarázat halálos kockázata az, hogy az a felvilágosult prédikáció pél
dája nyomán értelmezések és szómagyarázatok sorává válik, s mégis lélektelen és élettelen 
marad, azaz nem válik a lélek táplálékává.

Az igehirdetést felépítésében kell, hogy értelmes rend és világosság jellemezze, tartalma 
azonban kell, hogy elsősorban lelkipásztori legyen. Isten igéjét úgy kell magyarázni, hogy az 
ember a hétköznapok során is nyerjen valamit az életben, hogy az így azok között a felada 
tok és nehézségek közepette, amelyekkel az ember találkozik, segítségére váljék. Mindezek
ben az igehirdetőnek Istennek a Krisztusban megmutatott szeretetére kell rámutatni Hogy 
Isten törődik velünk, s hogy a bünbocsánat mindnyájunk számára érvényes, azt olyan egy
szerűen és érthetően kellene elmondanunk, mintha arról volna szó, hogy egy ember kíván 
segíteni rajtunk.

A naponkénti lelkipásztorkodásból az igehirdető rájön arra, hogyan kell a prédikációjának 
lelkipásztorkodássá válnia. Csak akkor szólhat úgy, hogy igehirdetése elérje az egyszerű em 
bereket, ha ismeri azok kérdéseit és helyzetét Vagyis hogy így Isten igéje azzá az üzenetté 
válik, amivé lenni akar.

Napjainkban különféle bírálat éri az egyházat Azt mondják, túl sok ott az érthetetlen be
széd. Nem érti az ember, hova akarnak kilyukadni és az istentisztelet nyelvében és a biblia- 
magyarázatban egy és más hanyag ismétlése annak, ami egy más kortan, más vonatkozás
ban érthető vo lt

Felettébb fontos az, hogy mi komolyan vegyük az egyház bírálóit és őszintén meghall 
juk azt, amit mondanak. Ha ezt tesszük, úgy sokaknál észrevesszük úgy az egyház dolgaihoz 
való egykori szeretet alaphangját de a csalódást is. Az emberek azt hiszik, hogy az egyház 
abbeli feldatában, hogy a bibliai üzenetet tolmácsolja, csődöt m ondott

Ha egyházunk ezen a ponton kudarcot vall, úgy hivatásának lényeges pontján nem tud 
megfelelni. De csak ha mi ilyen nyomasztó nyugtalanságba jutunk, hogy ugyanis Urunkhoz 
és embertársainkhoz hűtlenné válunk, csak akkor lehetünk -  és én ezt hiszem -  eszközei 
annak, hogy a Biblia üzenetét ebben az új korszakban is tolmácsolhassuk.

Pap és „laikus”
Az Ótestámentumban határozott rangkülönbség létezik a pap és a nép között, az Üjtes- 

tamentumban azonban nem. Az a megbízatás, hogy Krisztus üzenete élettel és szóban hir- 
detödjék, nem korlátozódik egy különleges csoportra, hanem az az egész egyház számára ér
vényes. Minden keresztyén kapott adományokat és elhivatást,._ „hogy hirdessétek annak 
hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hivott el titeket”. (I.Pét.2,9.)

A keresztség által, minden keresztyén Krisztushoz kapcsolódott, vessző az a szőlőtőkén, 
Krisztus testének tagja. Ilyen módon itt, ezen a földön láthatóan és szembetűnően belekap
csolódni Isten szeretetébe, azt jelenti: megbízással hozzáállni a szeretethez és a szolgálathoz. 
„Ez az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást, amiképpen én szeretettelek titeket”. 
(Ján, 15,12). Kinek-kinek adományával és hite mértéke szerint szolgálni kell. (Róm. 12,3.) 
így az élet a reábízott tálentumokkal való sáfárkodássá lesz.
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Az ilyen megbízatásban és szolgálatban az ősgyülekezet keresztyéneméi nem volt „rang- 

különbség”, kivéve azokat az apostolokat, akiknek különös helyzete volt, mivel ők Jézus ta
nítványai köréhez tartoztak és Uruktól különböző megbízatást nyertek. Amikor Pál az egy
házban való különféle szolgálatokat felsorolja — apostol, próféta, tanító, alamizsnakezelő, elöl
járó és így tovább — akkor nem meghatározott csoportok rangkülönbségéről van szó, ha
nem ez azt jelenti, hogy a különböző keresztyének az egyház tág keretei között, különféle 
megbízást kaptak. A különböző adományoknak, megbízatásoknak és hivataloknak a kölcsön
ös szolgálat volt a célja. (Róm. 12.) S  ezt naponkénti reális módon gondolták el. „Mindenki
nek azonban haszonra adatik a Léleknek kijelentése. ” (I.Kor.127.)

A  „laikus” kifejezés a görög Jaikos”, latin „laikus” szóból ered s azt jelenti: „a népből va
ló” (laos-nép). A  „laikus” szó a keresztyén irodalomban első ízben az első Clemens-levélben 
fordul elő a Krisztus utáni kilencvenes évek közepén. A laikus itt nem népet jelent a legtá
volabbi értelemben, hanem sokkal inkább azt, hogy valaki Isten választott népéhez tartozó.

Amint Izrael egykor Istennek választott népe volt, úgy az egyház Krisztusnak „válasz
tott népe”, egy új Izrael; nem csupán a zsidókra kiterjedően, hanem úgy a zsidók, mint a po- 
gányok és „minden nép”. Az egyház, mint életközösség, Krisztusban és általa Isten tulajdon 
népe.

Azt mondhatjuk, hogy az egyház minden tagja elsősorban „laikus”, azaz „Isten népe”. 
Ebben aztán azok a mindenkori adományok és megbízatások nyomán különböző szolgálat
ra és feladatra tagozódnak. De ha különfélék is az adományok, az Üjtestámentum szellemé
ben mindegyiknek fölérendelt és összekapcsoló megbízatása van: szolgálni.

Az Isten választott népét a Szentírás „szent papságnak” is nevezi, s ez az egyetemes pap
ság, amelybe a keresztség által minden keresztyén beletartozik. A keresztség az Isten népé
be való beleplántálódást, a Krisztus körüli közösségbe való beletagozódást jelent, s vele együtt 
ugyanakkor egy megbízatást, teljesítést és várakozást is. Az Apostolok cselekedetei könyv a 
keresztyének számára azt a szép körülírást használja: „ez útnak követői”. (Csel. 9,2.)

Az egyház legősibb okiratai azt mutatják, hogy a keresztyén közösségben hosszú sora 
volt a ténykedéseknek és szolgálatoknak, nem utolsó sorban különböző feladatok a nők szá
mára is. Ezek mellett csakhamar kialakult a püspöki hivatal, mint az egyház első hivatala és 
megbízatása. („episkopos” - fel ügyelő.) A püspököt -  amint az akkor magától értetődő volt 
— a gyülekezetek tagjai választották.

A már említett Qemens-levélben, amelyben a „laikus” szóval először találkozunk, a „la
ikus” szó ellentétese a „pap”-nak . Ez a legelsőbb célzás a keresztyének két csoportba vagy 
rangra való felosztására, amely az egyik csoportnak a másik fölé rendelését jelentette. S ez 
félreérthetetlenül így hangzott: Jegyetek alárendeltjei a presbitereknek”. Ezek a célzások, ame
lyek itt a keresztyéneknek már 100 körül elkezdődtek, két különböző kategóriába való felosz
tására vonatkoztak -  amelynél a gyülekezetben a laikusok a presbiterek alá rendeltettek -  
a második és harmadik évszázad folyamán tovább fejlődtek -  mégis nem titkolt laikus bírá
lat mellett, többek között Tertulliánnál. De mégis a bibliai és őskeresztyén testvériség és Is
ten népe gondolatának valódi szétrobbantása a IV. században következett be.

A IV. évszázadban győzött a keresztyénség és a római államvallás rangjára és méltósá 
gára emeltetett Az egyházat most már bizonyos mértékben a római államigazgatás példájá
ra szigorúan keresztülvitt hiearchikus rangsorolás mellett szervezték meg. S ekkor az egyház
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mindinkább papi szervezetté vált, s azt mondhatjuk, hogy a laikusok, mint az egyház aktív 
és felelős elemei eltűntek a képről. A  papok Jelkésszé” váltak. A püspökök tantekintéllyé let
tek, akik a püspöki folyamatosság révén biztosítékát adták annak, hogy az apostoli tradició 
megőriztessék. A  szerzetesség a világ leértékelését eredményezte, beleértve a laikusokat is. 
Teljes értékű keresztyén életet tulajdonképpen csak a papok és szerzetesek folytathattak. A 
laikusok a keresztyének alacsonyabb osztályává váltak, kiknek keresztyén feladata elsősorban 
abban állt, hogy engedelmesen elfogadják a szentségeket és az útmutatást, amelyet a gyó
násban és a tanításban kaptak.

Itt azonban mégis nem csak hatalmi kérdésről volt szó. Mindenekelőtt teológiai kérdés 
volt ez. A pap áldozópappá vált, aki a misében az oltárnál vér nélküli módon megismételte 
Krisztusnak golgothai áldozatát A pap mutatta be az áldozatot élőkért és holtakért Közben
járóvá vált Isten és ember között s valóban csak ő közeledhetett Istenhez. A középkori római 
egyházban a világi és egyházi hatalom közötti harc széliében küzdelem volt egyrészt a laiku
sok, másrészt a hierarchikus papság között

S itt nyúlt bele Luther reformációja az egyháztörténelembe, mint hatalmas tiltakozás a 
hierarchia és a miseáldozat-tan ellen. Ennek a tiltakozásnak hordozója az a vallási központi 
gondolat volt: megigazulás egyedül a hit által. Az ember nem saját cselekedetei által igazul 
meg, hanem egyedül Isten kegyelme által, amelyet a hitben fogad el.

Luther határozottan elutasít minden gondolatot a papság és a laikusok közötti lelki kü
lönbséget illetően. Ezeknek az egyházban csak különböző ténykedésük van. S ezzel ő vis z- 
szanyúl az Isten népének bibliai adományaihoz és megbízatásához. Úgy a papnak, mint a la
ikusnak feladata mögött Isten akarata és beavatása áll. Mindegyiknek van hivatala és a papi 
hivatás egy a többi között. A  döntő megbízatás Krisztus egyházában az ami a keresztsében 
adatott, a Krisztusnak való szolgálás megbízatása. A  keresztség a döntő avatás, nagyobb, 
mint a pap-, de mint a püspökavatás is. Igen, Luther a „Keresztyén nemesség” című iratá
ban azt mondhatja, hogy mi kizárólag a keresztség által nyerünk papavatást: „Valóban nincs 
különbség laikusok, papok, fejedelmek és püspökök között vagy mint mondjuk, lelkiek és vi
lágiak között, csak az, amely a hivatalban és annak végzésében, nempedig az állásban léte
zik. Mert ezek mind lelkészi állások, papok, püspökök, pápák, csak ezeknek nem egy és ugyan
az a feladatuk”. Alapvető különbség tehát papok és laikusok között nem létezik. A laikusok 
-  Luther szerint -  „egyformán avatott papok és püspökök”. A különbség a különféle fel
adatokban rejlik, amelyeknél a papoké az, hogy Isten igéjét és a szentséget kezeljék. Az 
„egyetemes papságról” szóló tanában újra megvilágítja Luther a laikusok magától értetődő 
szemléletét, úgy ahogyan az a Bibliában és az öskeresztyénségben ismert vo lt Kraemer He- 
inrik, az ökuménénak kiváló férfia és a keresztyén laikus gondolat ismerője „a laikusok jelen
tőségének legerősebb kifejezésének nevezi ezt, olyannak amely valaha is elhangzott”

A laikusok Luther szerint nem arra korlátozottak, hogy a papi működés tárgyaivá legye
nek, hanem ezek önálóan cselekvő alanyok az egyházban. A papok és a laikusok, mint Isten 
országa felelősei, a gyülekezetben egymás mellett állnak. A papok feladatát a reformáció el
őszeretettel az igehirdetés szolgálatának nevezi. Mivel a J iit hallásból van” (Róm.10,17.) ezért 
a papi hivatal az Ige hirdetésére és a szentségek kiszolgáltatására rendeltetett Úgy az egye
temes papságot, amely minden emberre érvényes, mind a külön papi hivatalt Isten rendelte.
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S ennél laikusoknak és papoknak közös a felelőssége az egészért és a lelki különbözőségnek 
és rangsorolásnak mindenféle gondolata merőben idegen.

A reformációnak ezt a gondolatát sajnos nem tartották meg elhatározóan, talán különö
sen azért nem, mivel az orthodoxia megkísérelte, hogy egy vallási indokolású rang-gondo
latot is teremtsen -  felsőbbség, tanítói és családi állapot Ennél a reakció is közreműködött a 
rajongóknak ama kísérletével szemben, hogy a papokat és hivatalukat teljesen tagadják. így 
a lutheránus egyház is „pásztori egyházzá” fejlődött (Svédországban szomorú kifejezést nyert 
ez az 1726.-i úgynevezett „konventikelpIakat”-ban, amely megtiltotta a laikusoknak nyilvá
nos vallásos ténykedését. Mégis — nem utolsó sorban az északi területen felerősödött az új- 
pietizmus és a népi ébredés idején a laikusoknak új és eleven felelősségtudata.

A lelkész és a laikusok közötti bizalomteljes együttmunkálkodásnak nehézséget okozott 
a XIX. század társadalmi szerkezete, amelynél az állásban-gondolkodás a papot gyakran hi
vatalnoknak és szociális felettes személynek tekintette. S ez egyházunknak mérhetetlen kárt 
okozott, -  különösen az ébredési mozgalmak keletkezésénél és azután a növekvő fiatal m un
kásmozgalomnál.

Most azonban a megváltozott szociális viszonyok javuló külső föltételeket nyújtottak ah
hoz, hogy egyházunkon belül a keresztyének egyenlő volta helyes megvilágításba kerüljön, 
úgy, ahogy azt az őskeresztyénségben látjuk és ahogy az a reformációban a római hierarchia 
bírálatában hangsúlyt kapott. „Nincs itt zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs 
férfi és nő”™ itt nincs laikus, sem pap. Az egyház életközösségében minden keresztyén fele
lős ezért az egyházért Igen, mi mindnyájan laikusok vagyunk, a szó tulajdonképpeni értel
mében. Isten ,Jaos”-ához, Isten népéhez tartozunk. És mindegyiknek, a papnak éppúgy, mint 
a többi Jaikos”-nak meg van a tiszte arra, hogy feladatát és elhivatását híven betöltse.

Isten népéhez tartozó
Ennek a fejezetnek szintén „Keresztyén ma” lehetne a felirata. Hiszen a „laikus”, amint 

már láttuk, olyan embert jelent, aki „Isten népéhez tartozik”. A  „laikus” megjelölés azonban 
már létezik és mi sem szeretnénk ennek hasznáról lemondani, még akkor sem, ha ennek ked
vezőtlen is a hangzása; hiszen ez a kifejezés a mai szóhasználatban olyan embert jelent, aki 
nem hozzáértő és olyan valamivel foglalkozik, aminek nem szakembere. A  szónak, mint 
olyannak, negatív értelme van: az, hogy valaki nem pap, vagy lelkész.

Az utóbbi években azonban a „laikus” fogalom a keresztyén szóhasználatban a passzív 
jelentése helyett aktívvá emelkedett. Ha laikus mozgalomról és laikusok felelősségéről beszé
lünk, ezzel a fogalommal fokozott mértékben összekapcsoljuk az aktivitás követelését Ke
resztyénnek lenni, Isten népéhez tartozni annyit jelent: beállítottnak lenni az élő, küzdő egy
házba, az új Krisztus-valóságba, amelyben mindenkinek az a megbízatása, hogy Krisztust 
szolgálja és az Ő ügyéért munkálkodjon.

A laikusok feladatáról néha oly módon is beszéltek, mintha az valami egészen különle
ges dolog lenne. Majd úgy tűnik, mintha ennél az adományok összegyűjtéséről (ha férfi va
laki) és az asszonykörök tagságáról lenne szó. De hát van egyáltalán elképzelésünk arról, mit 
jelent keresztyénnek lenni?
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Az egyházi tevékenység különböző formái nyomán — bármilyen értékesek legyenek is 
-  némelyekben olyan vélemény alakult ki, hogy itt elsősorban valami különleges „egyházi” 
munkát kellene végezni. Sokszor kell gondolnom egy 19.sz.-beli tübingeni teológussal, 
J.T.Beckkel kapcsolatos anekdotára. Emlegetik, hogy egy fiatal szolgálóleány, aki megtért, 
elment Beckhez és azt kérdezte tőle, hogy most már, mint megtért keresztyénnek mit kell 
tennie és hol kezdje azt el. Beck pedig azt felelte: „Hát a sarkokat kell most már alaposabban 
kisöpörni!” Éppen a mindennapi feladatokban kell Istennek szolgálni, azzal az odaadással, 
amelyet ott hűségesen és jóakarattal végzünk.

E mögött olyan teológiai ossz-szemlélet rejlik, amely mélyen gyökerezik a Szentírásban 
s amely Luthernak a hivatásról szóló tanításában nyert határozott kifejezést Istent kell szol
gálnunk és ö t  dicsőítenünk éppen ott, ahol az életben állunk, akár mint kereskedők, gyári 
munkások, tanítók, háziasszonyok és földművesek. Hivatásunk a mi keresztyén hivatásunk 
és feladatunk.

Az a világ, amelyben élünk, Isten teremtett világa. A körülöttünk élő emberek Isten gye- 
remekei, akiket Isten olyan nagyon szeretett, hogy az, ami egykor a kereszten végbement, 
érettük történt Aki Istennek akar szolgálni, az ezt azáltal cselekszi, hogy azoknak szolgál, aki
ket az Úr „legkisebb atyjafiainak” nevezett A társadalmi szolgálat, a világban való kis felada
tok elvégzése, abban a világban, amelyet Isten teremtett és szeretett, s amely Istentől még
is elszakadt s amelyben most a jó és a rossz küzdenek egymással. Mi keresztyének ebben a 
világban hívattunk el az életre. Jézus így imádkozik tanítványaiért „Nem azt akarom, hogy 
vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól.” (Ján.17,15.) Jézus tanítvá
nyainak lenni nem azt jelenti, valamilyen elzárt „lelki” külön világban élni hanem meghatáro
zott összefüggésben, ebben a világban.

A keresztyén legyen Isten gyermeke, de nem csak élete egy részében, hanem egész lé
tével. Ebben a tekintetben a keresztyén életfelfogás tökéletes. Egész életünk Istené, s Isten 
az Ő szolgálatában igényli is a keresztyén egész életét Test és lélek egybetartoznak: lelki és 
világi, vasárnap és munkanap, mindez egységbe tartozik a keresztyén életben. Minden Iste
né, s mindennek Isten akaratát és céljait kell szolgálni. Ezért a keresztyének életében nincse
nek időszakok, amelyek keresztyéniebbek mint a többiek -  mint ahogyan nincsenek hivatá
sok, amelyek inkább keresztyéniek mint a többiek.

Egyszer valaki egy adópénzzel ment Jézushoz, s azért hogy Őt törbecsalja, ezt kérdez
te: „Kell-e a császárnak adót fizetni avagy nem?” Ez azt akarta, hogy határt szabjon, amikor 
a császárállam mellett vagy ellen foglal állást. S ezt minden időben megtették, amikor azt kér
dezték: „Mint keresztyén ember törődhetek-e világi dolgokkal vagy nem kell-e minden eset
ben -  amennyire csak lehet -  távoltartani magamat ezektől?” Jézus azonban nem mond 
nemet a társadalomra és az államra, hanem az életet a társadalomhoz és az államhoz tarto
zónak tekinti s így azt keresztyén életprogrammá teszi. A császár is Istenhez tartozó. A tár
sadalom a maga életével és kötelességeivel szintén az Úré. Az a próbálkozás, hogy valaki az 
aggasztó kérdésekkel félreálljon azért, mintha világi dolgokkal kellene így foglalkoznia, az a 
kegyes képmutatás lehet, amelynél valaki önmegigazító Jelkiség”-gel és „szentség”-gel tet 
szeleg.

Az az elképzelés, hogy az emberi élet két, egymástól szétválasztott -  lelki és testi -  rész 
re osztható, a keresztyénségre gyakorolt evilági befolyással függ össze, amely már az ősegy-
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ház idején is észrevehető volt Ezekkel azonban az egyház hatékonyan szembeszállt, még ak
kor is, ha az egyház története a nehézségeknek sok példáját mutatta is, amelyek közben adód
tak. Semmiképpen sem úgy áll a dolog, hogy életünknek csak egyes részei tartoznak Isten 
érdek-szférája alá. Mindenhez köze van Istennek. S amint végeredményben minden hozzá 
tartozik, így életünk minden helyzete újra és újra a belőle kiáradó fénybe kell hogy kerüljön. 
Ugyanúgy, ahogy Jézus egykor kezébe vette az adópénzt, s ezzel a világi társadalommal kap
csolatos azonosulást és felelősséget emelte ki, a pénzt és a társadalmat nekünk is folyamato
san az Ő világosságába kell állítanunk. Az az ő parancsolata, hogy: „egy új parancsolatot 
adok néktek, hogy szeressétek egymást” sem korlátozódik valamilyen "lelki” élet-szférára, 
hanem annak ott kell érvényt szerezni, ahol a pénz alkalmazásáról van szó, s ahol az a mi ke
reskedéssel, jövedelemmel, tarifával, meg helyes bérezéssel kapcsolatos felfogásunkkal áll kap
csolatban. Az a központ, amelytől a mi e föld más embereihez való viszonyunk a maga he
lyes és értelmes megvilágítását kapja, a bűnök bocsánata. Mert ennek szemszögéből nézve 
semmivé válik a mi saját jelentőségünk, de a mi Jelkiségünk” is. Isten szeretete megnő a szá
munkra, az embertársainkkal kapcsolatos szolgálat pedig szükségessé válik.

Bármilyen hivatásban állok is, mint keresztyénnek mindig az a feladatom, hogy az em 
bertársaimnak szolgáljak, éppen a hivatásomban. Ott van az én elsőrangú Jaikus szolgál 
atom”. Ez az én „gondnokságom”. „Ami pedig a sáfárokban megkívántatik, az, hogy mind
egyik hívnek találtassék.” (I.Kor.4,2.)

Az egyház laikusaival kapcsolatos látomásomban észrevehettem azt, hogy azok mint 
gyűlnek össze a különböző hivatásokból az istentiszteletre. Innét kapják az erőt napi dolgaik 
végzésére. Ott jutnak a központhoz és nyernek tartalmat, amely köré az ő különféle felada
taik csoportosulnak. Itt találkozik a sok ember a hit eme üzenetének meghallásánál: „Isten él!” 
Isten igéjében nyernek inspirációt az életre, amelynek szolgálattá és szeretetté kell válnia. Eb
ben rejlik az egyház feladata. Hiszen az az emberekért és a világért van. Valóban nem önma
gáért van. Csak ha az egyház a világgal és az emberekkel törődik, csak úgy dolgozhat egy
házként.

Éppen a mostani időben ismerhető fel a világméretű keresztyén egyházban az a törek
vés, hogy a laikusoknak az egyházban való helyét és szolgálatát újra felfedezze és megvaló
sítsa. S ebben a római katolikus egyház -  ámbár az a maga egyházról alkotott egyházi hier
archikus felfogását sohasem adhatja fel -  az élre került Ez a felfogás különösen a II. Vatiká
ni Zsinaton jutott kifejezésre.

Ahhoz, hogy az egyház ma elérje az embereket, az útnak természetesen a laikusokon át 
kell vezetni. De semmiképpen sem úgy, hogy a laikusok a lelkész „meghosszabbított karja” 
legyenek. Nekik, mint keresztyéneknek megbízatása az, hogy azoknak az embereknek, akik
kel naponta találkoznak, s akiknek életkörülményeivel ismerősök, továbbadják az evangéliu
mot. S itt egész világosan ki kell mondanunk, hogy ez csak kivételesen jelentheti a prédiká- 
lást. Sajnos, a Jaikus munkát” túl gyakran csak mint kicsinyített másolatát tekintették annak 
a feladatnak, amely a lelkészre tartozik. Ez gyakran a laikusok hamis értékelésének kifejezé
se volt, s ettől én elhatárolom magamat. Az a misszió, amelyre a laikus elhivatottnak érzi 
magát, valóban valami súlyosabb, mint a prédikálás és áhitat-tartás. Az ugyanis azt jelenti: 
egész élettel bizonyságot tenni az Ő Uráról. S eközben nem elsősorban a beszélésröl vagy 
sokféle ténykedésről, hanem a L É T -ről van szó. Aszerint, hogy mennyire veszi komolyan
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az ember saját keresztyén hitét, hogy valóban számol-e Istennel, hogy az imádság közössé
gében vele él-e, s azért könyörög, hogy szolgálatában valamit megvalósíthasson, ennek m eg
felelően értékelődik. Mindez meghatározza az ember cselekvését A laikus szolgálatnak első 
feladata az, hogy az ember, ott kísérli meg komolyan venni Istent, ahol az életét leéli. Isten 
ugyanis nemcsak a vasárnapokhoz tartozik, hanem főként a hétköznapokhoz.

Hogy ez az egyes hivatásoknál a gyakorlatban mint alakul, azt kinek- kinek magának 
kell átgondolni. Ez pedig azt jelenti, hogy az ember saját életében folyamatosan bízzék Is
tenben, s kész legyen arra, hogy az Ő igéje szerint éljen, s embertársaihoz való viszonyában 
a szeretet parancsából vonja le a gyakorlati következtetéseket Ez azt is jelenti, hogy az em 
ber maga is a bűnök bocsánata alatt éljen, s hogy így a megbocsátás, a megértés s az em- 
bertársiasság, a másokhoz való viszonyban, magától értetődővé váljék. Ez végül azt is jelen
ti, hogy az ember a társadalmi élet sokféle viszonyában arra törekedjék, ami hasznos az em 
bertársnak, s így a munkaviszonyokban igazságosságra törekedni, s a termelés és a reklám 
területén az igazságnak adni a tisztességet

Azt hiszem, hogy ez — mindenesetre sokak számára — a politikai felelősség átvállalását 
is jelenti. A mi társadalmunk úgy szerveződött, hogy a társadalom nagy kérdéseit a birodal
mi gyűléseken döntik el. Ezeken a keresztyén embereknek is képviselve kell lenniök, s fele
lősséget kell vállalniok, nem csupán választói kötelességük révén, hanem a különböző pártok 
politikai vitáinál, a jelöltek kiválasztásánál és a program összeállításánál is.

Ennél a fontos feladatnál a laikusnak a hivatással és a társadalommal kapcsolatos m un
kát úgy kell tekinteni, mint Isten teremtésének a gazdasági életben, a házi munkában és a 
közszolgálatban való továbbfolytatását Ennek a feladatnak végzése közben átélheti az em 
ber, hogy a hit szikrája, élete vagy szavai által, mint szállhat át másokra. Hiszen az élő hit 
nem lehet személytelen. Ez ugyanakkor nem magabiztosan tolakodó, hanem szeretetteljesen 
tapintatos.

A modem társadalom sok közösségében adott a laikusnak az a lehetősége, hogy az üze
nettel oly módon érje el az embereket, ahogy az a lelkész számára nem ado tt Hiszen ezek 
éppen hivatáskörükben a legkülönbözőbb embercsoportok körében élnek, s így olyan hiddá 
válhatnak, amelyen keresztül ők a keresztyén üzenetet a modern élethelyzetben, a gyárak
ban, üzletekben és lakótömöbökben az emberekhez eljuttathatják.

E feladattal kapcsolatban egyik-másik ugyanazt érzi, amit a húszas évek egy svéd költő
nője, Harriet Löwenhjelm egyszer így fejezett ki: „Szívesen adtam volna, de Istent hívom 
bizonyságul, hogy a legcsekélyebbet sem adhattam.” „Nem a jót cselekszem, amit akarok...” 
(Róm.7,19.)

De még a bizonytalanságban és töredékességben is közel van Isten. Ő jelen van még a 
megbomlott helyzetekben is, ott, ahol a keresztyén az Istenben való élet és a világ gonosz 
realitásai között él, a saját akarata s ennek megosztott szívű megvalósítása, a testvérrel kap
csolatos segítőkészség és saját nyomorúsága közepette. De nem „kész keresztyének” azok, 
akiktől embertársaink örömöt és segítséget nyerhetnek, hanem önmagukkal vívódó hétköz
napi keresztyének, akik hitvallásukban nem mernek tovább jutni, csak ezekig a szavakig: „Hi 
szek Uram, légy segítségül hitetlenségemben.” (Mk.9,24.)

A hitnek ez a nyitottsága, melyben én Istent ebben a világban merem meglátni, felsza
badító örömmé válik. Isten jelenvaló e világban, szereti azt és munkálkodik benne, mert ez
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az Ő világa. Bárcsak fel is ismernénk Őt, még ha a megszokott egyházi formák és kegyes- 
ségi kifejezések ezt nem is nagyon szolgálják. Egy azonban bizonyos; ebben a világban va
gyunk elhivatottak -  mint keresztyének -  arra, hogy Urunk szolgálatában álljunk. A régeb
bi nemzedéknek egy német igehirdetője -  CJ.Blumhardt -  szép szavakkal úgy fogalma
zott, hogy a keresztyénnek kétszer kell megtérnie: először Krisztushoz kell térnie, azután pe
dig a világhoz.

Ezen az általános laikus-szolgálaton túl még gyakran szükségünk van a laikusok közre
működésére különleges feladatoknál éspedig szakképzettségük szerint S ezt átélhetjük akkor, 
ha egy gyülekezet életközösségként kezd működni Ilyen esetben a feladatok átvállalása egész 
természetessé válik. Mindenki azzal segít, amire képes. S ebben az összefüggésben a laiku
sok legelemibb jogának kell lenni, hogy olyan dolgokat végezzenek, amire ki-ki képes, s nem 
kellene őket olyan tevékenységre ösztökélni, amelyek számukra idegenek és különösnek tűn
nek.

Szükség van a társadalmat ismerő és gyakorlati emberekre a vezetésben és a bizottsá
gokban. Kellenek építészek, mesterek és építőmunkások, hogy az építkezési kérdésekben el
igazítsák a gyülekezetet . Tanítók és szociális munkások az ifjúsági és a gyermekek kérdésé
ben segíthetnek. Pénzügyi és irodai alkalmazottak önkéntes segítőként működhetnek a pénz
tárak kezelésében és a levelezésben. S így tovább sorjában. Én éveken át felelőse voltam egy 
gyülekezeti lapnak. Munkám közben csakhamar felismertem, nem nekem kell írni a rövid el
mélkedéseket, mivel én megszoktam, hogy a szószékről prédikáljak. Itt azonban a levélszek
rényeken keresztül kellett prédikálni S igy helyesebb volt, hogy az építő jellegű cikkeket olyan 
munkatárs írja, aki képzett reklám-szakértő, s akinek a hivatása vo lt hogy levélszekrényeken 
keresztül árusítson. Nekem azért e helyett az lett a feladatom, hogy a soron következő ren
dezvényekről tudósítsak. Vagy egy másik példa: az uppsalai házassági tanácsadói irodában 
együtt dolgozhattam egy psychiáterrel, nőgyógyásszal, jogásszal és szociális munkással. Kö
zülük -  mind kimondott szakemberek -  mindegyikre szükségünk volt a gyülekezeti m un
kában. Feladatuk, mint a gyülekezet önkéntes munkásainak elsősorban nem az volt, hogy va
sárnapi iskolában tanítsanak vagy perselyezzenek, hanem az, hogy hivatásbeli ismereteikkel 
segédkezzenek. (A szociális munkás, aki az embereket fogadta, nem tiszteletbeli munkát vég
zett, hanem Fizetést kapott) Én ebben a munkásgárdában éveken keresztül az emberek javát 
szolgáló rendkívül jó együttmunkálkodást élhettem meg, mivel a tanácsra várókat nem kel
lett a különféle irodákba és szakemberekhez küldözgetni, hanem problémáikra az orvos szak
tudása, a jogász, a szociális munkás és a lelkész egyszerre rávilágíthatott. Az ilyen keresztyén 
laikus szolgálatra vonatkozóan különben a psychiáter jó és világos megfogalmazást adott ak
kor, amikor éppen azon vitatkoztunk, mi ennek az irodának különös keresztyén és egyházi 
jellege. JK keresztyéninek nem abban kell megmutatkozni, hogy mi azoknak az emberek
nek, akik hozzánk jönnek, valamit prédikálunk, hanem abban, hogy itt keresztyén emberek 
dolgoznak, akik saját keresztyén alapbeállítottságuk nyomán szakszerű tanácsokat adnak az 
életükre.”

A kicsiny és lakótömbi egyházak gyakran adtak már indíttatást a nem megszokott és m a
gától értetődő laikus munkára. Itt mindenki segít  van aki ajtót nyit és mindent rendbe tesz 
az istentiszteletre, a másik az énekeskönyveket osztogatja, begyűjti a perselyt, a harmadik se 
gít a textus olvasásában, ismét egy másik gondozza a gyermekeket és ifjak hobby-csoport-

LELKIPÁSZTOR



289

ját, mások a kávéfőzésnél váltják egymást, egyesek a megfelelő helyen a toborzást és a híra
dást végzik. Mindez mégis még ezen túl is kiterjedhet. S itt különben még az ipari és városi 
gyülekezetek nagyon jól megtanulhatják azt, hogy kerületünk sok falusi gyülekezetében a la
ikusok már régóta mennyi felelősséget éreznek a falvakban az istentiszteletért és az összejö
vetelekért

A laikusoknak az istentiszteleteken való szolgálata mind gyakrabban vitatott, de még 
megoldatlan kérdés. Az istentiszteletnek nem kell két férfi — a lelkész és a kántor ténykedé
sének lenni, hanem az élő gyülekezet Istennel való találkozásának. A mély tisztelet a szent 
hely iránt nagyon értékes valami, de mégis akkora nem lehet, hogy az ember ne merjen m o
zogni a templomban. Az istentisztelet mindnyájunk együttműködésétől függ. A lelkésznek 
meg van a maga feladata, a kátnornak is a magáé. De a többieken is mind van feladat, nem 
csak az éneklésben, és imádkozásban, hanem a tennivalók sokaságában, melyekkel az isten
tiszteleteken tevékenyen segíthetnek. Mint például a presbiter, aki a templomlátogatót fogad
ja, az énekeskönyvek kiosztója, az énekszámok kirakója, a textus felolvasója, az énekkari tag 
és a bibliai jelenetek alakítója (éspedig nem csupán a különös alkalmakon).

A hagyományos laikus feladatokat, amelyeknek jelentősége inkább nő, mint csökken, itt 
nem szükséges közelebbről kommentálni: gyülekezeti és egyháztanácsos, presbiter, feladatok 
a gyermekistentiszteleteken, serdülő és ifjúsági munka, férfiak, énekkari munka, nőegyleti fog
lalkozás, bibliakörök és családlátogatás. Mindezen munkák számára szükség van nagyszámú 
segítőkre. Ugyanakkor fontos dolog az, hogy az önkéntes szolgálat -se csak ezekre korláto
zódjék. Ahol emberek akadnak, ott mindig adódik feladat is a keresztyén szolgálatra. De ah
hoz, hogy ezeket a feladatokat feltárják, szükség van fantáziára, hitre és örömre. Az a gon
dolat-szegénység, amelyben az egyház gyakran szenvedett, a laikusokat passzivitásban tar
totta.

A munkának az a jellege, amely több mindent egyesít magában abból, amit előbb már a 
laikusok felelősségéről mondottunk, a lakókörzeti és falumegbízotté. Falumegbízottak kerü
letünk sok falusi gyülekezetében már régóta léteztek. Ezek törődtek a falvakban az istentisz
teletekkel s általában is felelős képviselői voltak az egyháznak.

A modem településeken a falusi megbízottak utódai a lakótelepi meghatalmazottak. Az 
ilyen képviselője az egyháznak egy bizonyos területen belül, s elsőrendű feladata abban áll, 
hogy élő kapocsként működjön az emberek és az egyház között A lakótelepi megbízott kö
szönti az új beköltözőiteket, minek során átadhatja az egyházra és gyülekezetre vonatkozó 
ismertetést. Ellátogat olyan lakásokba, ahol nemrég megkereszteltek vannak s átadja a gyü
lekezet köszöntését, s ezt megteszi lehetőleg minden keresztelési évfordulón, egész addig, 
amíg a gyermek eléri azt a kort, hogy a gyermekistentiszeletekre is meghívható. Ez a m eg
bízott hívogatja az időseket az összejövetelekre -  vagy amint ezt szívesebben mondjuk -  
az öregek vasárnapjára -  s különösen fontossá válik a látogatás azoknál, akik betegek vagy 
annyira legyengültek, hogy sem a templomba, sem a gyülekezeti házba nem járhatnak. Ezek 
a látogatások segíthetik a kapcsolat további fennmaradását A lakótelepi megbízott szétoszt
ja a gyülekezeti iratokat és egyházi közleményeket a maga területén. Így az egyház közelebb 
kerül, tájékoztatást nyújt az istentiszteletekről és a gyülekezeti munkáról, magányosokat kö
szönt, s a lelkész meghívást kaphat a beteglátogatásra és a szent úrvacsora kiszolgáltatására.
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A felelősség ilyen átvállalása által az egyház az új települések személytelen légkörében is ha
tékonyan kezdhet működni.

Az a reménységem, hogy a lakókörzeti és falusi megbízottak számára rendezett eligazí
tó kurzusokat, amelyeket kerületünk több körzetében bevezettünk, tovább lehet folytatni, sőt 
kiépíteni úgy, hogy a laikusok beállításának egyszerű és mégis egészen természetes formája, 
kerületünk gyülekezeteiben általánosan működtethetővé válhatik.

A laikusok soraiban létezik egy nagyobb csoport, amelyik az egyház rendszeres munká
jának hivatásos munkatársaiból áll: egyházi zenészek, diakónusok és diakonisszák, ifjúsági ve
zetők, egyházfiak, egyházi titkárok és a lelkészi hivatal többi személyzete, temetőgondozók 
és így tovább. Ezek közül többnél, az egyházi főfoglalkozáshoz vezető út, a gyülekezeti fel
adatok önkétes átvállalásán keresztül vezetett, amelynél felébredt a vágy az ilyen különös jel
legű főfoglalkozás után.

„A kegyelmi ajándékokban különbség van” (I.Kor.12,4.) Nem minden keresztyénnek kell 
ugyanazt a szolgálatot végezni a gyülekezet és az embertársak javára. De a sokféle kegyelmi 
ajándék felhasználásában épül fel egy élő gyülekezet. Az egyház nem merev intézmény s nem 
is lehet azzá. A szentlélek közösséget alkotó teremtménye az, és Isten Lelke a mi különféle 
ajándékaink által működik. Amikor Pál felsorolja a különféle kegyelmi ajándékokat, akkor ő 
nem csupán a szólás és tanítás ajándékairól szól, hanem olyanokról is, akik a „gyámoltalanok
hoz fordulnak” s akik „vezetők”. Az ajándékoknak úgy kell együtt munkálkodni, mint a test 
tagjainak és „mi egy Lélek által mindnyájan egy testté kereszteltettünk meg” (I.Kor.12,13.) 
kinek-kinek abban a feladatban kell hűnek lennie, amelyben áll, s hűségesnek lenni ahhoz az 
ajándékhoz, amelyet kapott, az embertársak és a közösség javára: „Mindenkinek haszonra 
adatik a Lélek kijelentése.” (I.Kor.12,7.)

Szolga és pásztor
Többen sajnálják a lelkészt: ma papnak lenni, hiszen ez rettenetes feladat! Bizony, a mi 

időnket a lelki világgal szembeni közönyösség jellemzi. Az egyházon belül a szétforgácsoló- 
dás uralkodik és a lelkésznek ezen kiviil még azzal is számolni kell, hogy egyházellenes táma
dásoknak a céltáblája. Én, mindezek ellenére nem sajnálom a lelkészt, sőt vele együtt mint a 
legszerencsésebb hivatásnak tudok örvendezni, amit én személyesen el tudok képzelni. Bi
zonnyal sok munkát igényel és metsző szél is nehezíti; mégis a lelkész azzal a kettős öröm
mel láthat munkához, hogy ö az Urnák szolgálatában áll és embertársai igénylik.

Jézus egykor azzal bízta meg apostolait, hogy az ö szolgálatában és helyette továbbvi
gyék az üzenetet. Követeivé kellett lenniök: „Aki titeket hallgat, engem hallgat.” (Lk.10,16.) 
Ő saját munkáját az apostolokon keresztül akarta folytatni. Az ő üzenetének a sajátukká kel
lett válni.

Az apostoli hivatal az első apostoli körrel megszűnt. Az a megbízás azonban, hogy az 
üzenetet tovább vigyék, a bűnök bocsánatát meghirdessék, hogy kereszteljenek, a szent úr
vacsorát kiosszák, Krisztus egyházában továbbra is fennmaradt Ezt az egyház intézte, mely 
Krisztusnak ezt a megbízását azoknak adta tovább, akik az egyház különös szolgálatába lép
tek, s amelyet ezután „papi szolgálatnak” kellett nevezni.
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A pap Verbi Divini Mtnister — Isten Igéjének szolgája.
Hivatali címe: „szolga”, akinek nincs önmagában való tekintélye. Az Igében és az üzenet

ben rejlik ez, amelynek ő az eszköze és szolgája. A pap/ielkésznek nem egy elkülönített zó
nában, hanem benn a világban kell élnie, az emberek között, s ott kell neki hirdetni Krisztus 
igéjét, annak szavát, milyen nagyon szerette Isten ezt a világot Legmegtisztelőbb feladata 
az, hogy a bűnbocsánatot hirdesse az embereknek. Jézusnak a tanítványai számára adott 
megbízásában rejlik a papi szolgálat mélysége és távlatai: „Akinek bűneit megbocsátjátok, 
megbocsáttatnak azoknak.” (Ján.20,23)

A papnak ugyazan a megbízatása, mint minden keresztyénnek: Isten személyes tanújá
nak kell lennie, ami azt jelenti, hogy beszédével és életfolytatásával állandóan arra emlékez
tessen, hogy Isten valóság, s hogy Ő törődik velünk és van valami terve velünk. Ezen túl 
azonban a papnak külön megbízatása van, az ugyanis, hogy hirdesse az Igét, kiszolgáltassa 
a szentségeket és törődjön az egyes pásztorlásával. Ezt a megbízatást az avatáskor kapja. Is
ten Igéjét kell prédikálnia és magyaráznia, ahogy az számunkra a Szentírásban adatott Krisz
tus megbízása nyomán a keresztségben embereket kell felvennie az egyház közösségében, 
keresztyén társainak a szent úrvacsora kenyerét és borát kell kiosztania, úgy mint Krisztus 
az első tanítványainak. Krisztus megbízása nyomán a bűnbánó bűnösnek a bocsánatot kell 
hirdetni. Mindezekben a dolgokban a papnak az ő Ura kezévé és szavává kell válni.

Ha van valaki, aki a gyülekezetben szolgai állást tölt be, úgy a pap az. A  papnak ugyan
úgy, mint minden más munkásnak fizetséget is kell kapni munkájáért; mégis ennek a m un
kának sajátossága ettől függetlenül az, hogy Krisztusnak és az egyházának szolgája, de vele 
együtt embertársai szolgája is legyen. Jól emlékezhetünk arra a maró krtikára, amellyel Jézus 
a farizeusoknak azt a szándékát, hogy külön helyet foglaljanak el, helytelenítette, amikor ta
nítványainak ezt mondta: „Ti pedig ne hívassátok magatokat mesternek, mert egy a ti mes
teretek, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok™ aki nagyobb közöttetek, legyen a ti szolgá
tok.” (Mt 23,8,11.) Jézusnak ebben az egyháza számára adott munka-utasításában foglaltatik 
ma is minden keresztyén számára szóló megbízatás, a lelkésznek éppúgy, mint a laikusok
nak: „Mert nem magunkat prédikáljuk, hanem az Úr Jézus Krisztust, magunkat pedig mint 
a ti szolgáitokat a Jézusért.” (II.Kor.4,5.)

Én mint lelkész még egy más és nyomatékosabb módon is Isten követe lehetek, mint a 
más hivatású keresztyének. Én emberekkel érintkezhetek, csak másképp mint az orvos, taní
tó vagy társadalmi munkás.

A lelkész számára ez a megbízatás a félelem érzését éppúgy jelenti, mint a kockázatét 
Mit kell felelnem a legnyomasztóbb életkérdésekre? Miként kell utat mutatnom? Ezen köz
ben újra meg újra arra támaszkodhatok, hogy én Uram szolgálatában állok, s hogy nem a 
saját kitalálásom az, amivel elő kell állnom, hanem az élő Isten üzenete az. Én csak jegy egy
szerű futár vagyok egy nagy úrnak a levelével”. Nem magam-választotta feladat az, amely 
rám vár, különös kényszer nyom aszt „Jaj nekem ha az evangéliumot nem hirdetem!”. 
(I.Kor.9,16.)

A lelkész munkáját nem lehet előírásokkal és meghatározott irodai idővel szabályozni. 
Még ha adódhatik is lehetősége a lelki henyélésnek, kerületünk papjainak nagy veszélye és 
kísértése abban rejlik, hogy túl sok munka terheli őket Olyan sok a feladatuk, s a lehetősé-
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gek oly nagyok, hogy jelenleg a papok nagy része a túlzott megerőltetés kockázata alatt dol
gozik. A modem lelkész feladatai a túlfoglalkozottság kísértését is magában foglalják, aminél 
a feladatról-feladatra ugrás közben az elcsendesedés és a belső megerősödés is könnyen le
hetetlenné válik. Hiszen a gyülekezet lelkészének mindenkinek rendelkezésre kell állnia. Olyan 
sokat várnak tőle, amit tennie kell s amiért felelős.

A lelkésznek nem kell kímélni m agát De ennek ellenére nem kell terv nélkül dolgoznia. 
Gyakran idézték Söderblom Náthán szavait a lelkész dolgozza halálra magát -  de ez lassan 
és értelmesen történjék. Tervezéssel és áttekintéssel, hogy felismerhetővé váljék, mi az, ami 
többé-kevésbe fontos. S ez szükségessé is válik, jóllehet ezt nem könnyű elérni

A lelkész munkájának központjában az igehirdetés áll. S ez első fokon az istentiszteleten 
történik. A lelkész semmi más feladatában nem érezheti hivatalának méltóságát úgy, mint az 
úrvacsorái liturgiában. Az ő ura veszi őt igénybe, Krisztus szava lehet, aki az ő  szavait m ond
ja. De Krisztus keze is lehet, aki az úrvacsorázóknak kenyeret és bort oszt

A prédikációi igehirdetés a különféle alkalmaknál és a mindenkori lelkésznél különféleképp 
alakul. Néhány lelkész nagy gyülekezet előtt prédikálhat másoknak vasámapról-vasánrapra 
kevés számú hallgató előtt kell beszélni. Hogy eközben ki nyújtja a legtöbbet, az nem 
könnyen ítélhető meg. Mindenesetre arra kell gondolni, hogy az evangéliumban és Isten o r
szágában gyakran a gyengékben nagy az erő.

Mivel a lelkésznek az a megbízatása, hogy Isten igéjét hirdesse a gyülekezet előtt és hor
dozza annak felelősségét hogy legjobb tudása szerint a tiszta és hamisíthatatlan bibliai üze
netet prédikálja. Ezért aztán prédikációra való előkészületben arra kell összpontosítania, hogy 
elmélyüljön a bibliai igékben, melyeknek hatását magán is megérzi, s ezt azután a hallgatók 
helyzetére is átvigye. A prédikáció nem állhat csak szavakból, legkevésbé holt szavakból és 
szólásmódból. Üzenetté kell válni, az evangélium üzenetévé, amely magát a lelkészt is meg
ragadta. A norvég teológusnak és lelkésznek JJansennek klasszikus munkájában ez így ta
lálható: „Át kell élni minden szót, mielőtt kimondanánk.”

A Biblia szava lényegileg üzenet. Ezt az üzenetet kell a lelkész prédikációjában a hallga
tók helyzetére alkalmazni és pedig állandóan azt kérdezve: „Mit akar Isten a prédikációban 
üzenni azoknak az embereknek, akik a templompadokban ülnek?” A prédikáció híd az Ige és 
a hallgatók között Meg kell ennek érkeznie hozzájuk, mert különben fennáll annak a veszé
lye, hogy csak egy elkezdett hídiv maradjon, amelyik egy sötét üres térben végződik.

Ha a lelkész az igét az istentiszteleteken különös értelemben, különböző módon prédikál
ja is, mégis egész szolgálatának evangélium hirdetésének kell lennie. A mindennapok egy
szerű alkalmain éppúgy, mint a gyülekezeti tagok életének legfontosabb ünnepein, Istenről 
kell szólnia.

Gyermekeket kell keresztelni -  elsősorban a templomban, de olykor a szülők lakásán is. 
Arra való tekintettel, hogy a keresztség értelme és jelentőségének ismerete sokak számára 
hiányos, meg kel próbálni, a szülök számára mind jobban érthető formát találni az egyszerű 
keresztelési oktatásra. Az olyan gyülekezetekben, ahol a távolság nem akadály, ez az oktatás 
célszerűen úgy történhetne, hogy a szülők a keresztelést megelőző napon megjelennek a lel
késznél, s vele együtt az agendai keresztelési szertartást átvennék, miközben egyszerűen és 
gyakorlatilag megvilágítaná és hangsúlyozná a lelkész, mi a célja az egyházban a keresztelés
nek. Közben hangsúlyt kellene kapni annak is, hogy a szülők, akik kívánják gyermekük meg-
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keresztelését, késznek nyiltakoznak arra is, hogy gyermeküket legjobb tudásuk szerint ke
resztyén nevelésben is részesítsék.

A konfirmációi oktatás a lelkész legfontosabb feladatai közé tartozik. Ezért ez aztán ide
jének tekintélyes részét is igénybe veheti. A jövőben különben azzal is számolnunk kell, hogy 
a lelkész az eddiginél nagyobb mértékben az ifjúság vallástanítójává válik. A múlban gyako
ri túl-nagy konfirmandus csoport helyett ma a gyermekeket kisebb és áttekinthetőbb cso
portba osztjuk, s ezek nagyobb lehetőséget nyújtanak a személyes kapcsolatra. Ezek a kis 
csoportok megkönnyítik a személyes kapcsolatot lelkész és a konfirmandus között, ami a 
konfirmációi oktatásnál annyira fontos. így a fegyelmezés gondja is kevesebb lesz. Általában 
észrevehető, hogy az a lelkész, akinek a konfirmációi oktatás szívügyévé válik, szembesül a 
Fiatal emberek vágyaival és nyugtalanságaival s így ezeknek a jelentős és érzékeny életkor
ban élőknek bizalmas barátjává, segítőjévé válhat

A lelkész és konfirmandusai közötti személyes kapcsolat az előbbi számára gyakran ak
kor elevenedik fel, amikor egykori konfirmandusait esketnie kell. Többször -  és főként nagy 
gyülekezetekben — az esketés mégiscsak esetleges találkozás a lelkész és a jegyespár között 
Ha azonban ez valóban csak esetleges is, mégis a legtöbb lelkész bizonyíthatja azt a komoly
ságot és nyitottságot, amelyet a legtöbb jegyespár az Isten szándékával kapcsolatosan magá
val visz a házasságba. Azt ajánlanám, hogy az esketéssel kapcsolatosan is jöjjön létre egy el
őkészítő megbeszélés, amelyen nagy vonásokban végigvennék az esketési szertartást, s ahol 
aztán a házasság keresztyén felfogása, az alkalmazkodás kérdése és a helyes házasság szemé
lyi feltételei is szóba jöhetnének. Az ilyen esetekben a jegyespár maga választhatja ki az es
ketési énekeket is.

Egyik egyházi szertartásnál sem tapasztalhatjuk oly mértékben, hogy mi emberileg m i
lyen segítőkészen állhatunk a gyászolók mellett, mint a temetésnél. S ez egész természetes. 
Hiszen egyszerre minden egészen mássá vált azoknak az embereknek a számára, akik szeret
teik egyikét elvesztették. A múlandósággal és az élet értelmével kapcsolatos kérdések ilyen
kor a végső következtetésig felvetődnek. Meg kell kísérelnünk azt, hogy a gyászolóknak egy
szerűen és embertársilag segítsünk, de mint az Ige szolgáinak a feltámadás és az élet hatal
mas üzenetét is hallatnunk kell.

Az istentiszteleteken és az egyházi cselekményeknél adódó igehirdetési feladat szorosan 
kapcsolódik a lelkipásztorkodással, -  akár a lelkész dolgozószobájában, akár a család -  és 
beteglátogatásoknál. A lelkész ugyanis ott ismerheti meg, hogy is áll a dolog az embereknél, 
milyen problémáik, kívánságaik és szükségletük van. S ez azután meghatározza az igehirde
tést is. Az emberekkel való legszemélyesebb törődés, a négyszemközti beszélgetés — a tel
jes titoktartás mellett -  a lelkész szolgálatának leglényegesebb részét képezi, s ez egyúttal 
valami elengedhetetlen a mi társadalmunkban is. Ezen a területen a lelkésznek szüksége van 
az állandó továbbképzésre, s én számolok is azzal, hogy mi a kerületünkben valamilyen ál
landó lelkigondozási tanfolyamot létesíthetnénk, hogy így mindig jobban felkészülhetnénk 
az emberek problémáival és nehézségeivel való találkozásra. Mivel pedig a lelkipásztori gon
dozás jellege szerint lelkileg egészséges emberekről való gondoskodás s nekik szóló útmuta 
tás, felette fontos az, hogy a lelkész akkor, ha nyilvánvalóan beteg emberekkel találkozik, 
psychiátriában jártas orvosokkal is együtt tudjon dolgozni. Ideális az lenne, ha minden lel 
késznek olyan orvostársa lenne, akire utalhatna, s akivel tanácskozhatna.
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Lelkipásztori beszélgetések a legkülönfélébb összefüggésekben jöhetnek létre. Ezek egyi
ke családi kérdésekre vonatkozik, ahol a lelkész gyakran gazdag tapasztalatokkal és megfe
lelő áttekintéssel rendelkezik. Mégis fontos lenne, hogy a házastársi konfliktusoknál már egy 
korábbi ponton is találkoznának, mint ahogy ez általában megtörténik. Ennél nálunk segíte
ne az egyházi házassági tanácsadás hathatós kiépítése, úgy amint az azokon a helyeken, ahol 
már ilyenek működnek, a lelkigoridozás igen értékes kiegészítésének bizonyult

Ha az igehirdetés és a lelkigondozás központi feladata is a lelkésznek, munkaidejét eze
ken túl sokágú tevékenység is igénybe veszi. S itt azután fennáll a szétforgácsolódás és az 
üresjárat veszélye. A sokfélét azonban annak az egynek kell alárendelni, ami az „egy szüksé
ges dolog” s ami Isten igéjének hirdetését szolgálja. A gyülekezeti munkának sokféle és fő
ként a század második felében ezekhez járuló formája hidat kíván verni az emberek és az 
egyház között Ezek olyan egybegyűjtő központok, ahol az emberek kapcsolatba juthatnak 
az egyházzal olyan időben, amelyben a természetes kapcsolat a keresztyén erőforrásokkal 
(naponkénti áhitat és vasárnapi templomba-járás) sok ember számára már megszakadt Ezek 
a munkamódszerek különbözőek, nincs rájuk mindenütt szükség és időről-időre változnak is. 
Ezeknél a lelkész mint kezdeményező és mint a modern gyülekezeti munka sok ágazatán be
lüli „munkaközvetítő” tevékenykedhetik. Ilyenek a gyermekistentisztelet, a gyermek- és ifjú
sági munka, tanuló- és munkáscsoport, felnőttekkel való foglalkozás, nőegylet, egyházi ének
kar, édesanyák és öregek csoportja. Nagyobb gyülekezetekben a fejlődés az ilyen feladatok 
ra különösen is szakképzett segítőknek beállítására is kiterjedhetne: diakónusok, diakonisszák, 
ifjúsági és gyülekezeti gondozók.

Az, hogy az ügyintézési munka a lelkészi irodákban sok időt felemészt, mindnyájunk szá
mára ism ert Ennek ugyanakkor nem velejárója az, hogy a lelkész túl sok időt töltsön az iro
dában. Alkalmas irodai személyzet bevonásával a lelkésznek a sajátos irodai munkába való 
bevonását heti néhány órára kellene korlátozni. Ez a mellékmunka nem gátolhatja komolyan 
a lelkészt tulajdonképpeni munkájában, abban ugyanis, hogy gyülekezete tagjainak Isten igé
jének hirdetője és segítő, tanácsadó lelkipásztora legyen.

A lelkész munkája sokrétű. A tervszerütlenség és szétforgácsolódás kockázatára már rá
mutattam. A lelkésznek munkájához való szermélyes viszonyához hozzátartozik az ö sajátos 
„adottságának” figyelembevétele, bizonyos irányú érdeklődése és különleges képessége. Szol
gálatunk egészen különféle formát ölthet, s lelki munkánkban alkalmazhtajuk a különböző 
adottságokat.

Ebben a fejezetben a lelkésznek, mint Isten szolgájának, a Biblia által meghatározott ál
lását emeltük ki. Van még egy bibliai kifejezés, amely a lelkész feladatának különös veretet 
ad: Pásztor. „Legeltessétek Isten nyáját” (I.Pét. 5,2.) Ahogyan a nyájról való gondoskodás a 
pásztoron nyugszik, úgy a lelkésznek is törődni kell gyülekezetével. A példakép ö , akit a 
Szentírás „Főpásztor”-nak nevez, a juhok nagy pásztorának, aki életét adta a juhokért.

Az, hogy mi lelkipásztorok vagyunk, kell hogy alkalmat adjon nekünk az elmélkedésre 
éppúgy, mint a gyülekezeti munka előtti gyakorlati felülvizsgálatra. Mi nem valljuk azt, mint 
katolikus testvéreink, hogy a papavatás a lelkésznek különleges „caracter indelebilist”, meg 
nem szűnő különös állást kölcsönöz, hanem mi avatásunkat úgy tekintjük, mint Krisztus meg
bízatásának átvállalását: „Legeltessétek Isten nyáját! ”

Fordította: Garam Zoltán
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IGEHIRDETŐ MŰHELYÉBEN

Szentháromság ünnepe utáni 6. vasárnap 
Róma 6,12—18

„Átölelt Isten—*
A textus
Első hallásra nehezen érthető, lassú, elgondolkozó olvasást igénylő textus. Üzenete, sco- 

pusa a törvény és igazság, a bűn és a kegyelem kérdéseiben mozog. Irányt-igazító mondat
ként érdemes figyelemmel lenni az oltári ige (Mt 5 ,20 -26 ) kezdő mondatára: „ —ha a ti igaz
ságotok messze felül nem múlja az írástudókét—”

A fejezet azzal a felszólítással indul, hogy „megújult életben járjunk”, mivel a keresztség- 
ben eltemettettúnk a Krisztus halálába, s amint a Krisztus feltámadott, úgy bennünk is meg
indult az új élet, az óember halála után. Sajátos páli okfejtés. Az előző alapok tehát összedől 
tek, visszatérni a régihez képtelenség. „A halottal nem lehet semmit sem kezdeni, a halott 
nem tevékenykedhetik.” (Kamer). A továbbiakban azonban valami tanácstalan üresség rej
lik, merre tartsunk, kihez kapcsolódjunk? Pálnál ez a tanácstalan üresség Damaszkusz után a 
jeruzsálemi találkozásig három évig tartott, amíg tartalmasult ez az ismeret* a keresztségben 
a Krisztus halálába temetkeztünk el, hogy a feltámadásban új életre keljünk. (Gulin). Számunk
ra ez már sűrített közlés, tanítás, bizonyságtétel.

A bűn hatalmában kétségtelenül rabságban él az ember. Nem azt tesz, amit akar, hanem 
amire ebben a rabságban sodortatik. A cselekvés határeseteinél vehető ez leginkább észre. A 
szenvedélyek, amelyeknek nem tud gátat vetni az ember, mutatják legvilágosabban a bűn 
rabtartó erejét De vajon az ezektől megszabadított ember nem kerül-e légüres térbe? A bűn 
kétségtelenül tartalmasítja az életet. Vajon ha megszabadul a megkötöző szenvedélytől, (do
hányzás, alkohol, szex, kábítószer stb.), vagy az ezeknél sokkal árnyaltabban működő indula
toktól, haragtól, gyűlölködéstől, „nem felejtéstől”, előítéletektől, a maga-igaztól, nem válik- 
úgy üressé az élet, hogy betöltő surrogátumok, álpótlékok kellenek?

Ám a bűntől nem megszabadulunk, nem leszokunk a bűnös cselekedetekről, hanem meg- 
szalwdittatunk, megváltatunk, aminek az a folyamata, hogy kiszorul az életünkből, mert más 
tölti be egész valónkat Nem légüres tér marad utána, hanem betöltődik valami mással, Krisz
tus szeretetével, a Megváltó iránti hálával. Részesévé válunk Krisztus életének, életújulásban 
részesülünk. Krisztus halálába kereszteltettünk meg, hogy feltámadásának is részeseivé le
gyünk. Ez nem egyszerű állapot-csere, hanem folyamat. Mégpedig cselekvő folyamat. Pál
nál a damaszkuszi úti felismeréstől az aktív jeruzsálemi közösségvállalásig három év tartal-
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más csend következett. „Ne adjátok oda... adjátok oda...” — ez a folyamat, cselekvés, nem 
puszta állapot Kegyelem alatt élni annyit jelent, hogy Krisztus energiaáramlatába kerülni, s 
ez meghatározó jellegű.

A „szolgáivá lettetek” a bűnnél rabságot, kiszolgáltatottságot, megszabott kényszert je
lent De ugyanez a kifejezés az igazságban (az igaznak elfogadottságban), Krisztus szere- 
tétében, a kegyelem alattiságban, az életújulásban beirányozottságot, új életvitel ajándékát je
lenti. A „halálból életre jutás” életfunkciókkal telt folyamatát jelenti. A megújult keresztyén 
élet sohasem csak a belső embernek, az érzületnek a dolga. Nem lehet azt mondani, hogy az 
érzület a lényeges, nem a cselekedet (Karner). Aki fölött tehát „a bűn többé nem Úr”, az nem 
csupán érzületben fejeződik ki, hanem életfolytatásban, cselekvő életben, a kegyelem alatti 
ember életenergiáinak hatóerejében mutatkozik meg. Akik a Krisztuséi, azok nincsenek töb
bé a törvénynek, hanem a kegyelemnek a hatálya alatt. Krisztus váltsága, az Ő feltámadott 
valósága felszabadított minket kegyelme jóvoltával, s annak védelmező, új életerőt adó szár
nyai alá vont minket A megújult élet az engedelmes hit életformája.

A 17. v. „tanításán” nem annyira az emlékeit és átvett tanok elfogadása értendő. Sokkal 
inkább az igehirdetés által alakított életvitel. A kérygma, s annak életformáló hatása.

A  szószék felé
Útlevelekből ismerjük ezt a megjelölést: különös ismertető jele... Van-e keresztyén em 

bernek különös ismertetőjele? Volt idő, amikor úgy jellemezték a hívő embereket, hogy ők 
mindig lehajtott fejjel járnak, magukba néznek. Nem ismeretlen vonás, és nem is áll messze 
a valóságtól. De azt hiszem, hogy ez a magatartás, ez az „ismertető jel” a belső szobánk tit
ka, s nem tartozik a nyilvánosság elé. Mások viszont azt jegyzik meg egyes -  hiszem szél
sőséges -  keresztyénekről, hogy mindig valami „műmosoly” ül az arcukon. Sőt Németh 
László valakit így jellemzett ezek közül: „egészséges magyar arcán túlvilági idegbaj feszeng” 
Melyik a helyes kép, a különös ismertetőjel rajtunk. Vagy a kettő középarányosát kell vala
hogy megkeresnünk? Semmiképpen. A Krisztusban meggazdagodott, újjá lett keresztyén 
embernek nemcsak magába forduló bünbánata van, és semmiképpen nem a perfektté lett 
„megtérés” mümosolya ül az arcán, hanem Krisztus életereje folyamatos áramlásának tanú
ja, s annak örömében él.

Ez az igénk először belső szobánk legmélyének önvizsgálatához vezet, hogy onnan hoz
zon ki a fényre.

1. L ehet-e döntenem az életem  felől? Szokták úgy is feltenni a kérdést: van-e sza
bad akarat? Az kétségtelen, hogy az önvizsgálat óráiban nincs okunk elvidámodni. Gátoltak 
vagyunk a szabad szárnyalásban. Megkötöttségeink gátolnak. Ezerféle gát állja utunkat. A le 
gáltalánosabb a gond. Bosszúságaink is megkötöznek minket Sokszor megüli lelkünket a ha
rag. Olykor az elégtételszerzés vágya vélt sérelmeink miatt. Sokszor a bosszúvágy. Megkö
tözhetnek kisebb-nagyobb szenvedélyek. Nem is tartjuk annak. Csak szokásaink: cigaretta, 
alkohol. Társadalmi problémává nőtt bajok gyötörnek, s már-már sodrásban vagyunk. Mi
lyen hosszú listává dagaszthatnánk a felsorolást, mire rájövünk az igazi gátra: a bűn. De a le- 
gelkeserítőbb, hogy nem tudjuk Münchhausen báró módjára a saját hajunknál fogva kiemel
ni magunkat
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Dehát „segit-e mondd, ha gondba veszve feltör a sóhaj és a jaj?” (331. ének 2.V.) Nem se
gít

2. Ki az, aki megszán? Ez nem csak egyéni kérdésünk. Ez kollektív gondunk. Villon 
sorai jutnak eszembe: „Köszönöm, hogy az ember szenvedését / Mind a fülembe súgtad egy 
napon / Mert igy történt, hogy minden versem mélyén / Azóta egy húr szól: a szánalom-” 
Bonhoeffer vélekedett úgy, hogy az őskeresztyének kérdése ez vo lt kicsoda az Isten? A re
formációban ezt kérdezték: hogyan találom meg a kegyelmes Istent? Ma ez a kérdés: hol ta
lálom meg az irgalmas embert? De tudunk mi igazán irgalmasok lenni egymás iránt? Hogyan 
tudnánk elérni azt az emelkedett emberséget, amelyik nem csak a „békés egymás mellett 
élést” tudja megvalósítani, hiszen az is sokszor emberfelettien nehéz, de eljutna addig hogy 
tudnánk egymásra nézve élni? Ehhez el kell jutni az irgalom forrásához: a kegyelmes Isten
hez. Helyesebben észre kell venni, hogy ő közelített hozzám. Felkarolt a kegyelmes Isten! 
Ennek folyamatában élünk. Ez az a „tanítás”, a felkaroló Istenről szóló evangélium, örömhír. 
Ö szánt meg minket. Az ő „követésére adattatok”. Milyen személytelen, előfeltétel nélküli a 
közlés: adattatok! Bizony „átölelt Isten nagy kegyelme méltatlanul, érdemtelen” (327. éne
künk).

3. Mindig csak szolgaságban? Hol a bűnnek a szolgasága, hol az igazság szolgasá
ga? Nem parallel ellenpólusok ezek, amik között hányódunk, mintha labdáznának velünk. M i
csoda minőségi különbség! A bűn rabjának tart: fogságában, leigázottságában, kényszere alatt 
vergődöm. Isten pedig „átölel”! Boldog kényszer, amire adattunk. Jó volna Reményikkel val
lani: „Én azzal megyek csak, / Ki velem egyképp hajlamos a jóra. / Az Isten engem így te 
remtett -  / Én nem tehetek róla.”

Korén Emil

Szentháromság utáni 7. vasárnap 
Csel. 13, 44-49.

1. Évekkel ezelőtt jelent meg egy olyan feldolgozás, mely sok gyakorlati szempontot fi
gyelembe véve szólaltatja meg igénket (Balikó Z.: LP1981.370-373).

2. Igénk az egyházi év összefüggésében azt hangsúlyozza, hogy Isten -  Aki a sötétség
ből világosságra hív -  hitet keres és hitet munkál. Felelősséget ébreszt és reménységet erő
sít, mert a küldetés útján járni nehéz, ám nem eredmény nélkül való.

Fontos az igei összefüggés is. Az egész könyv mondanivalója az, hogy miként jut el dia
dalmasan az evangélium Jeruzsálemből Rómába. A 13. fejezetnek pedig az a mondanivaló
ja, hogy miként jut el az evangélium a zsidóságtól a pogányokig. Éppen ezért a zsinagógiai 
„kudarc” is más színezetet nyer: a történések emberi síkján túl felfedezhetővé teszi azt az el
lenállhatatlan isteni akaratot, mely az evangéliumot -  ígéret szerint -  valóban eljuttatja „min • 
den néphez és nemzethez”. Ugyanakkor az is világos, hogy a szolgálat „kudarca” az elfoga 
dó hit, ill. az elutasító hitetlenség fontos következményét teszi hangsúlyossá. Csak leírja a kü
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lönös (ám annyiszor tapasztalható) tényt: egyesek hitre jutnak, mások azonban elzárkóznak. 
Nem adja azonban okát annak, miért van ez a kettősség. Mert az irigység emlegetése túlsá
gosan emberi magyarázat; hasonlóan ahhoz az evangéliumi tudósításhoz, hogy Jézust ellen
feleinek irigysége juttatta bírái kezébe. A  kutató emberi értelem számára igénk nem ad eliga 
zítást e kérdést illetően, azt meghagyja Isten titkának. Az események leírásának ez a módja 
magában véve is hordoz üzenetet Orientálni akarja a textus olvasóját és hallgatóját arra, hogy 
különböztessen lényeges és lényegtelen kérdések között: itt most az a fontos, hogy Isten igé 
jének terjedését nem lehet meggátolni; fájdalamas igazság, hogy nem mindenkié a h it ugyan 
akkor az is tény, hogy mindig vannak, akik elfogadják az evangéliumot

3. Manapság általában nehezen érzékelhető annak a tettnek forradalmisága, mely a po 
gányok felé kinyúló missziói kapun átmeneteit hirdeti. Túlságosan egyszerű a Ninive megté 
rése -  következésképpen megmenekülése -  felett értetlenkedő és döhöngö Jónás próféta 
magatartását szűkkeblűségnek, valamiféle vallásos bigottságnak bélyegezni. Ugyanígy a pro 
zelitizmus kényszerítő törvényét is. Az, hogy Pál és munkatársai a pogányok felé fordulnak, 
méghozzá ennyire közvetlenül, az gyakorlatilag elképzelhetetlen volt a vallásos zsidó kortár 
sak sz e m é in . Botránkoztató fordulatot ír le, magyaráz meg textusunk leírója, és ez hason 
lóan nagy csoda, mint maguknak a pogányoknak (ill. bárkinek is) a megtérése. Gondoljunk 
Péterre és a vele Komélius házában történtekre, Így érthetjük meg az Isten pogányok fele 
forduló üdvüzenetének rendkívüliségét. Amilyen természetes ma, hogy a zsidó vezetők elle 
nállása miatt mások felé fordulnak az apostolok, annyira páratlan dolognak számított ez ak 
kor, amikor megesett a pisidiai Antiokhiában. Igénk a nagy fordulat pillanatát örökíti ránk 
ekkor és itt dől el, hogy a pogányok felé fordulás nem illegitim útra tévedés, hanem éppen 
ez az Isten akarata. Úgy érzem, hogy a Jubileumi kommentár (UT.154.) -  egyébként álta 
lános nézetet kifejező -  megfogalmazása gyengíti az eredeti szöveget „A zsinagóga veze 
tősége (...) elutastíja az evangélium hirdetőit. Irigység és féltékenység ellenállásuk mozgató 
rugója. Pálék nem erőszakoskodnak, hanem járnak azon az úton, ami még járható. Hirdetik 
az igét a pogányok közöt.” Az evangélium nem „jobb híján” éri el a pogányokat. Ez Isten 
elhatározott szándéka, amit csodálatos módon valósit meg.

4. Bár igénk a fordulatról beszél, és nem szól Pál igehirdetésének tartalmáról, mégis utal
nunk kell az előzményekre, ill. az itt emlegetett igehirdetés lényegére. Pál nem hirdet divatos 
politikai, társadalmi kérdéseket Számára az egyedül fontos mondanivaló Krisztus váltságha- 
lála. Az emberi tényezők is ennek az alapfelismerésnek rendelődnek alája. Éppen ezért a mi 
igehirdetésünkben sem mellőzhető az evangéliumra való rámutatás. Indulatot éppen az kelt, 
hogy az evangéliumtól elválaszthatatlan a magunk kétségbeejtő helyzetének meglátása. Az 
evangélium mindig bűnösöket szólít meg, igazak mit sem tudnak kezdeni vele. Az is Isten 
csodája, ha igehirdető és igehallgató az alázatos önvizsgálatban testvérré válik.

5. Jkz  Úr igéje pedig elterjedt az egész tartományban”. Ez a mondat nemcsak vége, ha
nem csúcspontja is igénknek. Gerock szerint (DachsekBibelwerk VI.496) ez a tapasztalás Pál 
apostol számára hite nagy megerősödésével járt, mivel a missziói munka eredményei való
ban rendkívüliek. Úgy gondolom azonban: bármennyire hihető is a Pállal kapcsolatos meg
állapítás, mégis csínján kell mindezzel bánni. Nem szabad egyoldalúságba esnünk: ahol vala
mi nagyszerű történik, ott a Szentlélek működik. Keresztelő Jánost -  hogy ószövetségi pél
dákat ne említsek -  elhagyta a Jordán parti tömeg és „mindenki Jézushoz ment”; de magá
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nak Jézusnak az életútja se fejezhető ki úgy, hogy sikert sikerre halm ozott Meggondolandó, 
hogy a kereszten például csak egy lator és egy pogány római százados alkotja a „népét”, míg 
eközben tanítványai széjjel szóródva, reménytelenül gyászolnak. A  Szentlélek nem szavatol
ja munkálkodásának látható eredményességét Itt azonban világos: van nagy siker, mely az 
apostoli munkát követi. A tényközlés általános jellege arra mutat, hogy textusunk számára 
nem a részletek az érdekesek, hanem a tény maga. Az evangélium ellenállhatatlanul terjed, 
Isten az ő  ügyét következetesen végrehajtja. A hangsúly akkor lesz igazán nyomatékos, ha 
a könyv összefüggése, írói célja nyilvánosságot kap. Végtére is: a győztes Úr munkájáról va
ló bizonyságtétel, a diadalmas evangélium kelthet hitet "ubí et quando visum est Deo".

id .M ag assy  S án d o r

Szentháromság ünnepe utáni 8. vasárnap 
1 János 4, 1~8.

L 1. Feltételezem, hogy mindnyájan el tudjuk olvasni Veöreös Imre "János levelei" c. 
könyvének megfelelő részletét Az ott található gazdag anyag feleslegessé teszi az exegetikai 
megjegyzéseket

2. Mondanivalónk fő vonalának kialakításában nagy segítséget jelenthet a vasárnap Ágen- 
dánkban megfogalmazott jellege: Szeretet által Isten gyermekeivé. Készülésünk közben gon
doljunk erre.

3. Az alapige mondanivalójában három sűrűsödési pontot látok. Így fogalmazom meg 
azokafca. A keresztyén ember életén meg kell látszania annak, hogy attól az Istentől való, a t
tól az Istentől született, Aki szeret.

b. Aki Istentől való, az vallja, hogy "Jézus Krisztus testben jött el".
c. Aki Istentől való, tudatosan törekszik szeretetre.
Ez a három pont szabja meg a meditáció irányát Végiggondolásuk előtt azonban néz

zük meg a helyzetet, amelyben igehirdetésünk elhangzik.

II. Meditáció
1. A szituáció
A szavak inflációjának korát éljük. Szavaink "felfújódtak". Olyanok, mint a léggömb: szé

pek, mutatósak, de üresek. Ha szétpukkannak, nem marad utánuk semmi.
Gondolatban járjuk körül alapigénk központi szavát “Szeretet". Figyeljük meg, milyen 

visszhangja támad gondolatainkban. Milyen emléket idéz fel, kit hoz elénk. írjuk le, ami 
eszünkbe jut vele kapcsolatban, - nem baj, ha kuszán, össze vissza tesszük. Olvassuk el lKor 
13-at! Vegyünk elő néhány verset, amely szeretetről szól! Majd képzeljünk el néhány élet
helyzetet: édesanyák vagyunk, akik szeretetotthonban élünk és hónapok óta hiába várjuk gye- 
rekink levelét. Gyerekek vagyunk és nem tudunk eligazodni szüleinken. Reggel csomó uta 
sitást kapunk egész napra, este senki sem kérdezi, mit csináltunk napközben. Az egyik perc
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ben arcul ütnek, a másikban csókolgatnak. Fiatal házasok vagyunk de csalódtunk egymás
ban, és most nem tudjuk elképzelni, hogyan alakul tovább az életünk.

"Szeretet" - korunk legkeresettebb hiánycikke. Mindenki vágyódik rá, igényli, keresi va
lahol. Sokan ígérik, hogy megadják. Hányféle igény, szándék, ígéret, kudarc és csalódás! Eb
ben a helyzetben szólal meg az ige; "Az lsen szeretet!"

2. A z Isten szeretet!
Ne feledjükjiogy amikor valamit elmondunk Isteniről, csak alig-alig közelitjük meg a lé

nyeget. A legtalálóbbnak vélt kifejezések is csak a valóság töredékét adják vissza. Bár
mennyire megragadó a leírt három szó, valójában nagyon szegényes megközelítés. Ezt alá
zatosan vegyük tudomásul, ugyanakkor legyünk nagyon hálásak értük. Azt adják ugyanis 
tudtunkra, hogy milyen Isten velünk, emberekkel való kapcsolatában. Amit a szeretettől vá
runk, az minden készen van számunkra Nála. Ha valakinek szeretetétől megértést várunk, ez 
a megértés megvan Istennél. Ha a szeretet önfeláldozás, felismerhetjük Isten értünk vállalt és 
véghezvitt cselekedeteiben. Ha azt mondjuk szeretetnek, ami a másik javát nézi, az erre va
ló hajlandóság Istenben ismerhető fel. A sort végtelenségig folytathatjuk: ha a szeretet meg
bocsátás, ha türelem, ha tehervállalás, ha reménykedés, ha mindent jóra magyarázás, akkor 
mindez megtalálható Istenben.

Ez a gondolatsor azonban, amelyet éppen most gondltunk végig, árulkodik is rólunk. 
Mert azt leplezi le, hogy mi a szereteten valóban elvárásaink teljesülését értjük. Szeretetünk 
igényli, hogy kapjunk valamit Isten szretete ajándékozás, odaadottság, áldozathozatal. Mi a 
szeretet említésénél magunkra gondolunk, általa meggazdagodk akarunk lenni: Isten szere- 
tetében megtagadja saját érdekeit, megszegényíti m gát Isten sohasem saját magát szereti!

"Az Isten szeretet!" - számomra azt is jelenti, hogy nem a tömegben elvesző, észre nem 
vett, jelentéktelen valaki vagyok. Isten szeretete jelentős személyiséggé tesz. Fontos vagyok 
számára, igent mond rám, akar engem. Annyira akar, hogy drága árat Fizetett azért, hogy az 
Övé legyek! Megváltott, ezért reám is érvényes:"Istentől születtem", "Istentől való" vagyok!

3. Aki Istentől való, vallja, hogy "Jézus Krisztus Testben jött el".
Jézus emberré-létele és az arról szóló bizonyságtétel jele és bizonyítéka Isten szeretetének. 

Ez döntő állítás számunkra. Mi Isten szeretetének bizonyságait általában az életünkben és a 
világban keressük. Azt kutatjuk szüntelenül, hogy mi mutat Isten szeretetére körülöttünk. 
Úgy véljük, hogy minden, ami "jó", bizonyítéka Isten irántunk való szeretetének. Minden, 
ami "rossz" az ellenkezőjére utal. Ez a ltásunk azonban hitünket mindig válságos helyzetbe 
viszi, hiszen nagyon kevés az, amit "jóként" tapasztalunk meg és élünk át. Beegség, valami
lyen veszteség vagy kudarc, életünk kedvezőtlen fordulatai, minden, ami véleményünk sze
rint ellenünk való, megkérdőjelezi bennünk azt az állítást, hogy "Isten szeretet". A gyakran 
igen éles formában felvetődő kérdésre; "Szeret engem az Isten"? a helyes válasz egyedül Jé- 
zsu emberré-lételének hitéből és megváltásából adódik. Nem saját életem dolgait értékelve, 
vagy a világ jelenségeit megítélve hanem egyedül Jézus földi életét és szolgálatát látva lehe
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tek bizonyos Isten szeretetében. Egyedül az igében hirdetett tény, hogy Jézus értem is em 
berré lett, győzhet meg arról, valóban szeret Isten.

Még valami rejtőzik a hitvallásban, hogy "Jézus Krisztus testben jött el". Ez a mondat 
nem csupán az egyház hitével való azonosulás kifejezése a "status confessionis" helyzetében. 
IA levél Írásakor a gnoszticizmussal, annak doketizmusával szembeni Reménységünk alap
ja akkor, amikor hitünkben megkísértetünk. Döntésre segítő testvéri szó, amikor az Isten irán
ti bizalom dolgában kérdés lesz; érdemes-e tázni Istenben. Megtart Isten mellett, amikor a 
saját szivem és eszem szakításra, vagy legalábbis ellentmondásra késztet Róma 8, 31-39!

4. Aki Istentől való, tud szeretni!
Ezt az állítást alaposan végig kell gondolnunk, és értelmét félreérthetetlenül kell megfogal
maznunk. Azt jelenti, hogy az "Istentől született", az "Istentől való" ember életében automa
tikusan jelen van a szeretet? Semmiképpen sem! Inkább úgy értem, hogy az ilyen ember ké
pes arra, hogy minden időben és minden élethelyzetben akarja, vállalja és tanulja a szere 
tetet!

Nem véletlenül van egymás mellett a három szó: "akarni", "vállalni", "tanulni". Elsősor
ban arra utalnak, hogy az igazi szeretet nem érzés, amelynek meglétéért vagy elmardása el
len nem tehetünk sem m it A  szeretet tudatosan kialakított életforma. Ebben az életformában 
minden gátló esemény és erő ellenére szeretni akarok. Akkor is, hga sok kudarcom és kib- 
ábrándító tapasztalatom az ellenkezőjére biztatnak. Bátran vállalom a szeretet kockázatát 
Mindez indokolja a harmadik követelményt állandóan kész vagyok tanulni Attól, aki földi 
léetében minden emberért vállalta és megvalósította a szeretet életformáját Ez a "tanulás" 
végülis azt jelenti, hogy a szeretet titka: az imádság.

III. A z igehirdetésről
A meditáció menete lehet igehirdetésünk vázlata is. Az 1. pont bevezetésként hangozhat 

el. A 2 ,3 . és 4. pont igehirdetésünk gerincét alkothatja. A befejezés pedig annak hangozta
tása legyen, hogy imádság nélkül nincsen szeretet

B ohus Imre

Szentháromság utáni 9. vasárnap 
2 Tim 2,19-21

Egzegézis:
Mivel az 1975-ös ökumenikus fordítás nem könnyíti meg a textus megértését, az egzegé

zis lényegében a szöveg ujrafordítása, újraértelmezése. /A  másik használatban lévő fordítás, 
a revideált Károli sem teszi könnyebbé a dolgunkat/
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a./ a 19/a versben a "szilárd alap pecsétje" kifejezés a belső, vizuális megértés számára kép

zavarnak tűnik. A  mai emberben a "szilárd alap" hallatán a betonozott sávalap képe rémlik 
fel, de mit keresne ezen valamilyen pecsét? /Márpedig egy fordítás csak akkor tesz eleget 
rendeltetésének, ha saját korának fogalmi és képi világára figyelve ülteti át a régi szöveget/

A  képzavar feloldási lehetősége:
U a "themelion"-t nem "alap"-nak, hanem "alapkődnek fordítjuk /a Soltész-Szinyei szó

tár alapján/. Ezen már el tudjuk képzelni a pecsétet, hiszen nemcsak a római légiók, hanem 
a közelmúlt magán-téglagyárai is használták az azonosító pecsétjelet tégláikon. /Az ünnepé
lyes alapkőletételeknél is ismerős, hogy valamilyen szöveggel, évszámmal vagy emblémával 
megjelölt követ helyeznek el a földben./

2J a "szfragisz" /pecsét/ sem egyjelentésű szó. Jelenti a pecsételő eszközt magát /Pál ko
rában a pecsétgyűrűt/., de jelenti a pecsét jelet, a jel feliratát vagy átvitt értelemben: valami
nek a biztosítékát. /Hasonlóan ahhoz, ahogyan a magyarban pl. az "alap" szót sokszor átvitt 
értelemben használjuk; lásd fent: Soltész Szinyei szótár alapján./

Általános törvény, hogy a nyelv nem szorítható merev logikai keretekbe, értelmezési sé
mákba. Pál az eleven, képlékeny, folyton változó koinét használta, amelyet átvitt értelmű sza
vak, állandósult szókapcsolatok, szólások színesítettek. Ezeket nem szabad alap jelentésükben 
értelmezni. /Gondoljunk a mi történelmi veretű "Eb ura fakór szólásunkra. A már holt nyel
vek is tele vannak hasonlókkal:/

A fentiek értelmében a 19/a vers így fordítható: "Isten alapköve mégis szilárdan megáll, 
és ez a felirata". A képzavar ezzel megszűnik.

bJ De miért állhat meg szilárdan ez az alapkő, minden tévtanitás ellenére, amelyek végig
kísérik az egyház történetét az apostoloktól napjainkig? A választ a pecsét szövege adja meg. 
Az eredetiben a 19/b vers egy "kai" kötőszóval, lényeges, hogy mellérendelő kötőszóval, 
összefűzött különálló két m ondat Hiba volt ezt az elkülönítettséget feloldani az uj fordítás
ban, mert éppen ez a mellérendelés az, amely határozott teológiai állásfoglalást tükröz. /Az 
egy mondattá való összevonás felerősíti az első tagmondatot a második rovására -s így nem 
csak az eredeti szerkezetet torzítja el, hanem az apostoli intenciót is meghamisítja!/

A pecsétjei két önálló mondatának más-más az alanya: az elsőé az Ur, a másodiké a ke
resztyén ember. Ez azt jelenti, hogy az alapkő stabilitásának biztosítéka kettős. Két egyfor
mán fontos tényezőn múlik: egyrészt Istenen, másrészt az Istentől megérintett ember tiszta
ságra való törekvésén. /A kontextusból adódóan itt a tanítás tisztaságáról beszél az apostol./ 

S ezen a ponton érdemes egy kis kitérőt tennünk, hiszen egy izgalmas és évszázadokon 
át kísértő problémát érintettünk: a predestináció vagy szabad akarat kérdését. Az amerikai 
protestáns szemináriumokban használt hivatalos fordítás, a "New Oxford Annotated Bibié" 
ezt írja a 19. versről: "Pecsét: felirat, amely a Num 16,5/ből és Ézs 26,13/ból vett idézeteket tar
talmaz; az első a predestinációra, a második a szabad akaratra vonatkozik."

Pál a két ószövetségi idézetet mellérendelő szerkezettel illeszti össze. Ha komolyan 
vesszük a lutheri gondolatban kétségkívül meglevő igazságmozzanatot, mely szerint a teo
lógia nem más mint grammatika /bár ebben a Lutherra jellemző szélsőséges megfogalma
zásban a gondolat nyilván túlfeszített/, akkor a páli mellérendelésből meglepő következtetés
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re ju tu n k .  Nevezetesen, hogy a "predestináció vagy szabad akarat" hagyományos, szembe
állító, egymást kizáró felfogása elhibázott Mert e kettő egyszerre, együtt, egymást feltételez
ve igaz: komplementer fogalmak. S ez nemcsak a Krisztusról való tanúskodás tisztaságának 
garanciáit tekintve van így hiszen Pál itt erről beszél: a kontextusból adódóan az "alapkő" 
most a helyes keresztyén tanítás jelentésben szerepel - hanem általános értelemben is. /En
nek kibontása helyszűke miatt nem lehetségest

A fordítás tehát a 19/b versnél: "Ismeri az Ur az övéit, és: Hagyja el a rosszat mindenki, 
aki az Ur nevét vallja" /Az "adikia" itt nyilván a "Hamis" vagy "igaztalan" jelentésben sze
repel, ezért éreztem szerencsésebbnek a kissé félrevezető "gonosz" helyett, az általánosabb 
és semlegesebb "rossz" szavunkat/

cJ A 20/a fordítása nem problematikus, 20/b-é azonban igen. Az új fordítás megváltoz
tatja az eredeti szófaját, és ezzel értelemzavart okoz: az "eisz timén"-t igével: "megbecsülik"- 
nek forditja, míg az "eisz atimian"-t meghagyja főnévi formában: "közönséges használatra 
valók".

Az önkényes szófajváltoztatás azért nehezíti meg az értelmezést a mai embernek, mert 
az arany- és ezüstedények megbecsülése alatt óhatatlanul azt értjük, hogy ezeket vitrinbe 
vagy még inkább páncélszekrénybe teszik, és ott őrizgetik értékük miatt. /Hiszen ki használ 
ma háztartásában aran- és ezüstedényeket?Vannak bizonyára, de nem túl sokani Pál viszont 
az ókori gyakorlatnak megfelelően arra gondol, hogy egy nagy /értsd: gazdag/ házban a kü
lönböző anyagú edényeket értéküknek megfelelően más-más: megbecsült vagy közönséges 
célra használják - de használják. 20/b fordítása tehát: "amazok megbecsült, emezek közönsé
ges használatra."

dJ A 21. vers kulcskérdése, hogy az "apó tutón" /ezektől/ utalás mire vonatkozik? Bár
hogyan akarjuk kapcsolatba hozni a 20. verssel, abból legalábbis képzavar, de súlyosabb fél
reértés is adódhat Sokkal valószínűbb, hogy Pál itt a 16-16. versekre utal vissza, vagyis az 
"ezektől" a tévtanitók hamis tanításaira vonatkozik. /Ebből is látható, hogy a szöveg szaka
szokra bontása és a rövid címfeliratok nem mindig segítik a megértést szétszabdalhatnak 
összetartozó gondolati egységeket/

Végezetül a textus újraértelmezésével az alábbi szöveg adódik: "Isten alapköve mégis szi
lárdan megáll, és ez a felirata: "Ismeri az Ur az övéit", és : "Hagyja el a rosszat /vagy. hami
sat/ mindenki, aki az Ur nevét vallja. "Egy nagy házban pedig nemcsak arany és ezüstedé
nyek vannak, hanem fa - és cserépedéények is; amazok megbecsült emezek közönséges hasz
nálatra. Aki tehát megtisztítja magát ezektől, az megbecsült megszentelt edény lesz, gazdá
jának /tó deszpoté!/ hasznos, és minden jóra alkalmas eszköze."

Mivel a 19. és 21. versek visszautalnak az előzőekre, az összefüggés megmutatása céljából 
fontos volna a 15-18. versekkel együtt megszólaltatni a textust

Alkalmazás:
Hogyan tehetjük érdekeltté a gyülekezetei egy olyan textusban, amely nem a nyájnak, 

hanem a pásztornak /Timóteus/ íródott? Annak, aki elsősorban felelős az üzenetért, a tanítás 
tisztaságáért, mert ez biztatott rá. Aki beszál, annak felelőssége összehasonlíthatatlanul na 
gyobb, mint azé, aki hallgatja. /Az egyetemes papság tételével nem árt óvatosnak lenni: nem
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oldhatja fel a Jézus által meghagyott pásztor • nyáj modellt Nem pásztor az, aki elveszít a 
juhok között • és nem nyáj az, amelyben mindenki pásztor akar lenni/ Hogyan oszthatjuk 
meg gyülekezetünkkel az evangélium hiteles megszólaltatásának lelkészi gondját?

a./ Beszélhetünk róla közvetlen hangon, mint személyes problémánkról Ha Isten szent 
kinyilatkoztatásába bekerülhetett, hogy Pál Troászban hagyta a köpenyét Karposznál, s hogy 
Timóteus, ha jön: hozza magával, akkor nekünk sem muszáj minden mondatunkban végér
vényes és veretes hitigazságokat kiizzadnunk - lehetünk egyszerűen emberiek. Túl ezen, ha 
személyes problémaként tudjuk a kérdést felfogni, ebből az is érződik, hogy talán pásztorok 
vagyunk és nem béresek: nem mindegy, mivel tápláljuk a nyájunkat.

Beszélhetünk arról is, hogy néha nem könnyű eligazodni a tanítások dzsungelében, szól
hatunk esetenkénti tanácstalanságunkról is. Szánalmas a teológiai mindentudás álarcában pó
zoló lelkész, amikor a Gazda, a Fiú mert tudatlan is lenni: "Azt a napot és azt az órát senki 
sem ismeri, egyedül az Atya." És mert csodálkozni is.

b./ Megkereshetjük a közös pontokat velük: ők is találkoznak a különböző tanításokkal, 
tévtanításokkal, a kegyességi típusok különbözőségéből adódó feszültségekkel, akár családon 
belül is. Mit gondoljunk ezekről? Hogyan viszonyuljunk hozzájuk?

Mit tanulhatunk meg textusunkból ezekben a kérdésekben? Talán legelőször a realizmust: 
hogy egy nagy házban valóban sokféle edény van. A tények tudomásul vételéi Ezután azt, 
hogy a nagytakarítás nem a mi dolgunk, hagyjuk azt a Gazdára. Bár legszívesebben össze
törnénk a másmilyen edényekei mert másságuk irritáló, ez nem a mi dolgunk. Gondoljunk 
Jézusra, a búza és a konkoly példázatára. Az egyház történelme arra taníl hogy helyzete 
mindig csak rosszabb lett, ha erőszakosan akartak gyomlálni bármelyik oldalon. A protes
tantizmus felaprózódása is erre Figyelmeztet: mindig jön valaki aki "jobban tudja" vagy aki
nek "hiányzik valami", aztán tovább növeli az egyház hitelét kikezdő megosztottságot Pál 
azt írja, hogy valamire minden edényt használnak abban a házban.

Persze a fentiek nem jelentik azt, hogy a "minden mehet" relativizmusába kell esnünk. 
Mert meg kellene tisztítani magunkat "ezektől". Mármint a tévtanításoktól. Hogyan? Talán 
ha a betű helyett az írás lelkére Figyelnénk, ha citátumok és aranymondások helyett az 
összefüggésekre koncentrálnánk, ha megtanulnánk vitázni, még hitünk kérdéseiről is, ha nem 
személyes sértésnek éreznénk álláspontunk bírálatát, egyáltalán: ha a hit lovagjai helyett egy
szerűen csak emberek mernénk lenni • akkor talán lassan lassan valóban tisztábbak lehetnénk.

Kovácsné Tóth Márta
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Szentháromság utáni 
6. vasárnap

Róma 6.12-18
A legfelségesebb „művészet”, s ezt 

mindnyájunknak meg kell tanulnunk, a ke
resztyén embernek az a hatalma, mellyel a 
kísértés, sőt elbukás között is azt tudja m on
dani: én pedig szabad akarok lenni a törvény
től. Nincs törvény, se bűn: megigazult hívő 
vagyok. Ha ezt nem tudom mondani, két
ségbe esem és elpusztolok. Elvesztem, ha 
"igent" mondok, amikor a törvény bűnnel 
vádol. Ahhoz viszont, hogy „nemet” m ond
hassak, szilárd alapra van szükségem, mely
re ráállva cáfolhassak és tagadásomat fenn
tarthassam. De hogyan tagadhatnám, mikor 
bizony igaz? Hiszen az frás is arról tanúsko
dik, hogy bűnben születtem. Hol vegyem hát 
ezt a „nem”-et? Világos, hogy nem a saját 
tarsolyomból, hanem Krisztusban találom. 
Tőle kell vennem és vethetem a törvénynek 
elébe, mondván: Ha akarod tudni, Krisztus 
„nem”-et mondhat ellened. Van hozzá joga, 
mert tiszta és bűn nélkül való. Ezt a „nem” 
et nékem is odaajándékozza. így, bár m a
gamra nézve „igen”-t kellene mondanom, 
azonban egyebem is van: enyém a Krisztus 
igazsága. (14.v.) Tehát nem vagyok többé 
bűnben. (Luther Márton)

*

13.v.„Ne adjátok át tagjaitokat a bűn
nek...” Miért ne? Hiszen ha csak egy kis lé

péssel térünk le az Isten által kijelölt útról, az 
csak nem lehet olyan tragikus?! Isten ugyan
is megkegyelmez. (...) Nem! Itt a kicsin van 
a hangsúly. „A bűn zsoldja a halál”. Ezen a 
helyen az emberi mérce szerint mindannyi
an elveszettek vagyunk. Mert ki vezethet a 
halálból az életre? Csak egyvalaki: Jézus 
Krisztus. (...) Aki vállalja a Feléje tett kis lé
pést, az az életet fogja újra felfedezni Új sza
badság nyílik meg előtte, és a végérvényes 
pusztulás helyett új cél lebeghet előtte: az Is
tennel való örök közösség. (J.Busch)

*

Pál világosan beszél: akinek szolgáltok, 
annak rabjaivá lesztek. Az ember egy jelen
téktelennek tűnő választás során súlyos füg
gőségbe kerülhet Az önként vállalt szolgálat 
egy ponton megváltozhatatlan rabszolgaság
gá válik. Nem lehet tehát a bűnnek szolgálni 
és egyúttal Istenhez tartozni. Az engedel
messég Isten igazságosságát nyeri el és ezál
tal életet kap-, míg a bűn rabszolgájára a ha
lál vár. (H.W.Schmidt)

*

Noha a bűn még bennünk van, nem va
gyunk alávetve uralmának, mert ereje meg 
van törve. A keresztyén ember vétkezhet, de 
nem kell vétkeznie. Persze vétkezni fog, ha 
nem elég éber. De ha munkálkodik benne az 
új élet és a Szentlélek ereje, akkor nem lesz 
kénytelen semmiféle szolgai módon szolgál
ni a régi természetet, még gondolatban sem. 
Micsoda nagy szabadulás! De hadd emlékez
tessek arra még egyszer, hogy ezt csak hit
ben lehet megragadnunk és szent félelemben 
megvalósítanunk De milyen nagyszerű, 
hogy ugyanaz az ember, aki egykor gyűlöl
te a világosságot, most szereti azt. Régi zsar-
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nokától megszabadulva a keresztyén ember 
nemcsak képes, hanem szabad is arra, hogy 
új urának szolgáljon. Kit fog választani, kinek 
szenteli oda magát? Aki korábban a halandó 
test kívánságainak készséges kiszolgálója 
volt, az most úgy állhat meg Isten előtt, mim 
aki halottaiból megelevenedett, és így tagja
i t  szemét, fülét, nyelvét, kezét, lábát, amelye
ket korábban az igazságtalanság eszközeként 
használt, most már örömmel állítja Isten szol
gálatába. Csodálatos változás! Termé
szetesen tudjuk, hogy amiként ezt csakis a 
kegyelem vihette véghez, ugyanígy csakis a 
kegyelem munkálhatja, hogy ezt a gyakorla
ti életünkben megvalósíthassuk, új állapo
tunkban megmaradjunk és növekedjünk. Ez 
a kegyelem azonban rendelkezésünkre áll, és 
mi naponta, óránként meríthetünk annak bő
ségéből. (...) A „szánjátok oda” ige görög 
eredetiben nem egy jelenlegi szokásos csele
kedetet jelöl, hanem egy megtörtént, de ha
tásaiban folyamatos tényt. Eszerint: nem az 
emberi természet fokozatos megjavulásáról 
van itt szó -  amit pedig az ember általában 
szívesen gondol hanem arról, hogy egy
szer döntő módon átadtuk magunkat Isten
nek, mint akik a halottainkból feltámadtunk, 
és ugyanakkor átadtuk tagjainkat is az igaz
ság eszközeiül. Ez a tény az alap, amelyre 
Krisztusban jutottunk és amelyet hitben el 
kell fogadnunk és meg kell őriznünk. Isten
nek legyen hála ezért az Igéért... kiváltképp 
egy olyan szakasz végén, amely óva int a t
tól, hogy visszaéljünk Isten jóságával és a ke
resztyén ember szabadságával. (R.Brockha- 
us)

Szentháromság utáni 
7. vasárnap

ApCsel 13,44-49
Hogy annak idején elsősorban Izrael né

pének felelős vezetői, az írástudók és kegye
sek vetették el Isten kegyelmét, az különsen 
is fájdalmasan érintette Jézust és a hit első 
hírvivőit A kegyesek nyilvánvaló „istente- 
lenségéről” volt szó. Krisztusnak meg kellett 
tapasztalnia, hogy éppen akik szeretett gyer
meknek, barátnak tartották magukat, azok 
gördítették a legnagyobb akadályt az Ő szent 
ügye elé. (Mi, mai, különsen európai keresz
tyének, a gazdag kétezeréves történelmünk
kel szintén valahol „barátnak”, „bennfentes
nek” érezzük magunkat. Vajon nem a bará
toktól kell leginkább óvakodnia Jézusnak? 
Misszionáriusok gyakran panaszkodnak, 
hogy bizonyságtételük legnagyobb akadálya 
az, hogy az ú.n. „keresztyén Európából” ér
keztek. Gyakran hallani arról a mérhetetlen 
csalódásról is, ami a hozzánk érkező afrikai 
vagy ázsiai hittestvéreket éri: egyszerűen 
képtelenek felfogni, miként nevezhetők ke
resztyénnek azok, akik a vasárnapi istentisz
telet idején az ágyukban heverésznek vagy a 
házuk körül babrálnak. (...) Valóban Isten 
csodája, hogy vannak még, akik hitre jutnak 
és léteznek még gyülekeztek. Biztos, hogy 
nem a keresztyénség meggyőző magatartá
sán múlik, hanem egyedül az Úr működésén. 
(A.Schönherr)

*

Miként lehetséges, hogy a kegyesek 
ennyire mereven elzárkóznak a „kegyelem” 
elől és meg sem próbálják megragadni a fel
kínált üdvösséget, az életet? Érthető, hogy Lk
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miért éppen a 40-41 verssel fejezi be Pál pré
dikációjának idézését. Hiszen pontosan az kö
vetkezett most be. És nem véletlenül követ
kezett be -  ami történik, az szükségszerű kö
vetkezmény. A konokság motívuma, mely 
először Ézsaiás elhívásánál jelenik meg, foly
tatódik, Jézus példabeszédeinél, és valójában 
az egész ÚT  missziós igehirdetését áthatja. 
Valakiknek vakká kell lenniük ahhozjiogy 
mások látást kapjanak. Szörnyű igazság ez, 
de így van. A reformációt is innen kell m eg
érteni. Ki tudja, nem vagyunk-e hasonló fá
zisban? Sok jel erre mutat. Ha nem ügyelünk 
eléggé az örök életre, ha elvetjük, mert van
nak helyette jól bevált tradícióink, dogmáink, 
melyek „értékesebbek” a názáreti Jézusban 
megjelent isteni kegyelem ránk is érvényes 
mentő evangéliumánál, akkor az el fog hagy
ni minket. Az Ige a maga útját járja -  a zsi
dók elutasításától egyenes út vezet a pogá- 
nyok kiválasztásáig. Megeshet, hogy Isten 
egyszercsak tőlünk is elveszi a világosságát, 
hogy valahol egészen máshol tegye a lámpa 
tartóba, mert annak nem a véka alatt a he
lye. (H.J.Iwand)

*

velük született előítéletekbe ütközik. A pogá- 
nyok ellenben ujjongva ünnepük a misszio
náriusokat A  zsinagóga megrendült dicsőítő 
énekeiktől. (...) Pál állt az emelvényen. Te
kintete befelé fordult mintha egy láthatatlan 
személlyel beszélne. Ez életének ismét dön
tő órája. Egy rövid pillanat alatt hozta meg 
életének azt a döntését amely a jövő egyhá
za részére tökéletes átalakulást jelentett Az 
Úr föltárta előtte egy pillanatra a jövendőt 
(...) És Pál igent mond sorsára. (Ézsa.49.6) 
Pál apostol ezen a napon mintegy magasra 
vonta zászlaját az Egyház hajójának árbocán. 
Ezentúl az ő szellemének pecsétjét fogja m a
gán viselni az Egyház, mert ő ragadta meg a 
legmélyebben a Mester univerzális szellemét 
Krisztus egyháza világegyház, amely minden 
nemzetet magába fogad, de egyik nemzet
hez sincs odaláncolva. Számunkra ez ma köz
hely ... de a zsidók szemében nem keveseb
bet jelentett, mint szellem, forradalmat „Hús 
és vér” elválasztja az embereket a népeket 
egymástól, a lélek az, amely egyesiti őket 
Krisztus az összekötő kapocs ég és föld, em 
ber és ember, nép és nép között (Josef Holz- 
ner)

Zsúfolásig megtelt a zsinagóga. Az elöl
járók bosszankodva vették észre, hogy a po- 
gányok többen vannak. Ügy érezték, hogy 
megzavarták őket vallási birtokukban. Nem
zeti örökségnek tekintették a messiási re
ménységet, amit kizárólag csak ők kaptak. 
Kelletlenül bár, de mégis újra átengedték a 
szónoki emelvényt a két jövevénynek. (...) 
A vezetőknél az irigység és a nemzeti gög 
torlaszolja el előttük az igazsághoz vezető 
utat. Még egészen jámbor embereket sem 
képes megközelíteni egy-egy tanítás, ha az


