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EGYHAZUNK ÚTJÁN 

Nemeskér múltja rendkívül 
gazdag. Aki elmerül benne jól 
látja, hogy a századok viharai: 
háborúk és tűzvészek, torzsal
kodások és egyéni tragédiák, 
szinte egész nemzetünk, s ben
ne a magyar evangélikusság 
küzdelemes sorsát szimboli
zálják. Mégis a közelmúlt meg
próbáltatásainak emlékét hor
dozó magyar lutheránusság Is
ten kegyelmes cselekedetét, 
megtartó jóságát fedezheti fel 
a múlt viharainak jegesárként 
morajló eseményeiben.

Képek a nemeskéri 
gyülekezet múltjából

Nem eskér a reformáció előtt

Kér egyike volt a honfoglalás idején ismert ki
lenc törzsnek. Kér és Kürt törzsek Közép-Ázsiá- 
ból érkeztek Európába, török eredetűek, s itt csat
lakoztak a magyarsághoz — a történészek szerint 
Kér községet és a Kéri nemzetséget már 1237 óta 
emlegetik középkori okleveleink. A soproni vár
nak volt 1279-ben egy Kéri Péter nevű jobbágya, 
Kéri Dénes pedig 1327-es feljegyzések szerint 
Sopron vármegye egyik kiváló nemese.

Az ősi Kér vagy Nemeskér mellett nagyobb szerep jut Újkémek. Ez a név 1406 óta sze
repel írásos okmányokban. A vármegye törvénytevő gyűléseit itt tartották.

Ezen a vidéken a 13. században az Osli, Östffy, Kanizsai, Viczai és Agyagos családok 
voltak a legrangosabb nemesek s a legvagyonosabb rokonságok.

A középkorban Nemeskéren volt zárda, ágostonrendi szerzetesek lakták. Elpusztulásukat 
Csehországból érkező garázda várkatonák okozták. Az elhagyott kolostor köveiből épült a 
horpácsi templom.

Most a gyülekezet három püspök-lelkészének idejéből villantunk fel néhány képet a gaz
dag történelmi múlt alapján.

1. Nem eskér Musay Gergely püspök-lelkész szolgálata idején.
(1644-1671)

Egy évszázadot előrelépünk most a történelemben. Dunántúl evangélikusságának életé
ben jelentős szerepet vállalt magára a Nádasdy család Sárváron. Oltalmuk alatt fordította le 
az Újszövetséget ékes magyarsággal az irodalomból is ismert kiváló teológus Erdösy Szil
veszter János. Nos a Nádasdy család 17. századi sarja, ifj. Nádasdy Ferenc házasságkötése al
kalmából elhagyta ősei hitét, mikor a katolikus hitéről országszerte ismert gróf Eszterházv 
Miklós leányát vette feleségül, 1643. november 25-én. Kegyetlen vallásüldözéssel akarta bí-
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zonyitani, hogy hitehagyása meggyőződéssel párosult, s nem önző számításból fakadt Jezsu
itákat hozatott, s birtokáról az evangélikusokat elűzte. Egykori lelkiatyjára Kiss Bertalan püs
pökre is ez a sors várt Sárvárott Nemkülönben korábbi iskolai tanítómesterére, Musay Ger 
gelyre, aki ekkor Lövőn volt esperes. Musay Nemeskérre menekült, ahol az ott élő tekinté
lyes nemesség vette oltalmába. Ekkor indult meg Nemeskér fejlődése s nőtt meg jelentősé
ge. Iskolát építenek, tanítót hívnak Tükörös Gergely személyében. Musay lelkészüket a büki 
egyházkerületi közgyűlés püspökké választja.

Az 1644-45-ben kényszerrel elvett templomukat, a püspöki tekintély jegyében, vissza
kapják. Musay püspök mindenütt hálaadó imát mond az újra használatba vett evangélikus 
templomokban, s naplójában sok szenvedéssel járó életének jelentős eseményeit is rögzíti.

Lövő templomáért külön harcot viv, de miután az illetékes hatóságok meggyőződtek a 
többségi evangélikus lakosság szándékáról, megítélik a templomhasználatot és birtokbavételt

Nyolc nap múlva azonban Nádasdy emberei újra elfoglalták a templomot és a katolikus 
lelkészt visszahozták. Végül az 1646. évi országgyűlés ismét az evangélikusoknak ítéli az Is
tenhajlékot

Musay püspök sokat látogatott kerületében. Egy érdekes adalék ehhez: 1650. október 16- 
án Ürményi Miklós, volt csoknyai református lelkészt kiséri hozzá a kajári esperes abból a 
célból, hogy hitvallásaink elfogadását aláírja, miután nevezett lelkész a lébényi evangélikus 
templomban ünnepélyesen bejelentette áttérését a lutheri evangéliumi hitre, s bizonnyal to
vább is a lébényi eklézsiában szolgált

Musay legtávolabbi gyülekezetekben is végzett püspöki vizitációt összeállította a Dunán
túli egyházkerületben az elvett és kézbenmaradt templomok pontos jegyzékét 145 lelkészt 
avatott fel, s 220 volt ezidőben a Dunántúli Egyházkerület gyülekezeteinek száma. Sok meg
próbáltatással, de áldott szolgálattal és eredményes szervező munkával teljes élete 1664. ja
nuár 9-én zárult le. Legyen áldott példamutató, hűséges szolgálata.

2. Templomfoglalás és tem plom épités 
Perlaky József püspök -lelkész működése idején (1729-1749)

Ismét közel 100 esztendőt ugrunk át protestáns eleink sok szenvedést megért történel
mében. Időközben Nemeskér vármegye székhely lett. 1651 óta itt tartatnak a törvényszéki 
ülések. A felekezeti feszültséget tovább szítják, katolikus oldalról különösen. A győri püspök 
bátyja Sopronban így nyilatkozott „Hitemre, inkább kiköltözöm házamból, mintsem luthe
ránust szenvedjek a szomszédságomban.” Mégis evangélikus volt az orvosa (dr.Gensel 
Ádám), a család zenetanára (Wohlmuth János) és az ügyvédjük is -  csak éppen néhány ház
zal odább. Mert a luthemáusok mindig értelmes, intelligens emberek voltak a Dunántúlon.

De nézzük Perlaky püspök tevékenységét közelebbről. Nemeskér artikuláris gyülekezet 
lett 1681-ben a kis templommal. A környék hithű evangélikusainak példaerejű volt a hely
beli nemesség kitartása a reformáció felismerései mellett Ilyen nevek találhatók ezidőtájt Ne- 
meskéren: Ágoston, Balogh, Bajusz, Bokkon, Böröczk, Bősze, Gerencsér, Hetyei, Ihász, 
Lendvai, Luka, Őri, Porpáczi, Sarrodi, Talabér, Török.
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Perlaky József ároni családból származik. Édesanyja Hunnius Katalin a jeles wittenbergi 

professzor családjából való. Perlaky maga is 3 évet tanult a reformáció hazájában, Győrött 
conrector és segédlelkész, mígnem 1731-ben kerül Nemeskérre.

a) A  nagy templom per

1731 -ben a nemeskéri maroknyi katolikusság királyi leiratot kap, amely szerint a kis temp
lom visszaadását követelheik. Perlaky lelkész és a gyülekezet ennek ellentmond. Többszöri 
idézésre sem jelentek meg a törvény elfogult képviselői előtt 1731 május 16-án őfelsége pa
rancsolatja iránt való tiszteletlenség és makacsság vádjával fenyegették meg az evangéliku
sokat A lelkészt ekkor sem engedték a helybeli megyeházára menni. Megjelentek: "Bögöti 
Márton, Németh Mihály, Horváth Bálint és Horváth Ferenc, Musay László, Tankó István, 
Czendrey György, Szarka András, Hegedűs János. Az ügyész kijelenti: az evangélikusokat 
csak templom épitőhely illeti meg, de a templom nem, és a kulcsok azonnali átadását rende
li eL Németh Mihály így válaszolt „Minket felséges urunk igazított ezen nemeskéri temp
lomra és ugyanezt nekünk adta.” Nagy István ügyész erre Németh Mihály nemest vád alá 
helyezte, mint őfelsége parancsolatjának megvetőjét és meghamisítóját Az evangélikusok 
halasztást kértek a megyegyűlésig. A királyhoz fordultak, hogy a vármegyét a jogtalan exe- 
cutioktól tiltsa el.

A Helytartótanács ekkor levélben kérdéseket intéz hozzájuk. Kik építették a templomot? 
Hogyan szentelték fel? 1681 előtt kié volt az Istenháza? A leiratot szeptember 4-én tárgyal
ták, amikor még a templomkulcs mindig Perlaky lelkész kezében volt Közben a római ka
tolikusok további kérvényt írtak, s a vármegye is újabb folyamodvánnyal fordult a nádorhoz 
templomuk visszanyerése érdekében.

Tanúkat hallgattak meg. Czuppon Mihály 52 éves r.kat eskü alatt vallotta, hogy ember- 
emlékezet óta evangélikusoké volt a templom és az iskola. Hasonlóképpen vallottak a többi
ek is a kihallgatás során. Megállapítást nyert, hogy 1683-ban, a Thököly-féle mozgalom ide
jén kapták meg az evangélikusok a templomot, így nem illeti meg őket Ami mindennél fáj
dalmasabb volt, hogy az általuk épített iskola és papiak is elvétetett tőlük.

Egy évi huzavona után 1732. január 26-án kelt királyi leiratban a katolikusok minden kí
vánsága teljesítést nyert

Január 31-re megyegyűlést hívtak egybe. Sok előkelő vendég érkezett Diadalittas ünne
pi mámor uralkodott a katolikus táborban.

A fiatal tudós Perlaky József néhány hónapos csecsemő gyermeke bölcsője mellett áll, s 
víziószerüen megjelenik szeme előtt néhány óra múlva a hajléktalanok keserű kenyerét kell 
fogyasztaniok tél kellős közepén.

Az elorozás szégyenteljes aktusán jelen vannak: gróf Eszterházy János főispán-helyettes, 
Zeke István alispán, Graczol János püspöki vicarius, Cserkó István soproni jezsuita rector, 
Sümeghy János jezsuita práter és Sopron város küldöttet

Latin és magyar nyelven olvasták fel a rendeletet az evangélikusokat templomépítési 
hely illeti, mert a templomot török segítséggel foglalták el. A rendelet felolvasásához Perlaky 
lelkészt is megidézték, de önérzetes nemes és evangélikus létére nem jelent meg. -  A temp
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lomhoz vonultak, kinyitották és Graczoi János püspöki vicarius újraszentelte és misét muta
tott be. Sümeghy János magyarul prédikált A kulcsokat a lövői plébánosnak adták á t  Majd 
az iskolát és paróchiát is elfoglalták, amit pedig az evangélikusok építettek. így vették el őse
inktől a gyászos évtizedben verejtékes munkával épült kőszegi, csepregi, ruszti, pozsonyi 
templomokat is. Nemeskéren pedig a vármegyeházán éljenzés és örömujjongás hangzik. Po
hárkoccintás közben Róma hívei jubiláltak, az evangélikusok könnyhullatással siratták épüle
teiket

Döbbenetes, hogy nemsokkal később, az evangélikusok által épített iskola és papiak ka
tolikus kézen leégett s csak 1905-ben építettek a telken tanítólakást és iskolát

b) Artikuláris templom, papiak és  iskola építése

Az igazságtalan események Sopron és Vas megye evangélikus nemeseit nagy elszánt
sággal indítják templomépítésre. 1732. május 21-én megkapják a kijelölt telket Nagy temp
lomot terveznek. Roppant távolságról hozzák a gerendákat s útközben pihenésképpen kifa
ragják. A helyszínen már csak fel kell rákra. A második ház dicsősége nagyobb lesz, mint az 
első volt (Agg. 2,9) A vármegyei ügyész megijed és tiltakozó iratot ad be, írván: az evangé
likusok pompás bazilikát építenek. Az építkezést szigorúan ellenőrzik. 27 méter hosszú, 15 
méter széles. Ma is áll ez a templom. A  művészet a faszobrászat remekműveként található 
meg ez ihletett Istenhajlékban.

A szép épület 6 hónap alatt készült el, ma is tiszteletreméltó gyorsasággal Felszentelésé
ről nincs adatunk, mert sem püspöke, sem esperese nem volt a kerületnek. Akkor 33 leány- 
gyülekezete volt a nemeskéri anyaegyháznak. 1738-ban toronyépítésre gondol a nemes ek
lézsia. A kor szelleme azonban igen erőteljesen protestáns-ellenes. A  veszprémi püspök így 
látja: „A protestánsok kiirtása nemcsak jogos, de szükséges. Művel a katolikus egyház vért 
nem szomjazik, megelégszik azzal, ha a protestánsokat megégetik.”

1743-at írunk. Pásztori László főbíró betiltja az építkezést. Marad a csonkatorony, egé
szen 1862-ig.

Perlaky József, akit időközben püspökké választottak, nagyszerű igehirdető, kiváló szó
nok, logikus, életközeli prédikációi messze földről vonzzák a híveket Gyakran idézi az egy
házi atyákat és latin közmondásokat bölcsesség okául Mindössze 4 esztendőn át tölti be fő
pásztori tisztét ez a nagyműveltségü -  latinul, héberül és görögül egyaránt jól beszélő, de
rék lelkipásztor, mivel 48 évesen elragadja a halál.

Tudós személye, egyházáért küzdő s imádkozó alakja fáklyaként fénylik az utókor nem
zedékei előtt

3) A z egyház és iskola virágkora 
Balog Ádám püspök lelkész idején (1749-1771)

A derék és tehetséges Perlaky püspök utódjaként kerül a nemeskéri szent eklézsiába. Vár
palotáról érkezik. Felesége Hendl Mária ugyancsak német Ő maga győri származású. Atyja 
nemesember és vitéz katona. Katonás erélyt és harci kedvet örököl eleitől.
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Különös, hogy elődjével, mint püspökkel, vitája támadt, nem akarván otthagyni régi gyü

lekezetét prédául a katolikusoknak, bár elkötelező ígéretet tett a téti gyülekezetnek. Püspöké
vel való egyet nem értése sem válik később akadályává annak, hogy örököse legyen ebben a 
szolgálatban.

Szereti a rendet 1750-ben Ordo adminstrationis rímmel bocsátja közre szabályozó re
guláit

Jó segítője Wittnyédi felügyelő és Káldy Mihály egyházi gondviselő (gondnok). Figye
lemre méltó, hogy segélyezték a szegényeket, a tűzvész hajléktalanjait, a külföldre távozó diá
kokat

Döbbenetes peresügyek tárgyaltatnak ezidőtájt a vármegyeházán. 1751: verekedés a va- 
dosfai gyepen. Fábri Gergely püspököt félévig tartják vizsgálati fogságban. A korabeli viszo
nyokra jellemző, hogy a templom tető javítást megakadályozza a vármegyei hatóság, míg
nem a királynő, Mária Terézia utasítására folytathatják az t

Balog Ádámot 1758-ban választják püspökké a nemesdömölki kerületi közgyűlésen. Püs
pöki szolgálatát az alábbiakban értelmezte:

a) a püspök mindenkinél többet dolgozzék. (I.Kor. 15,10)
b) a püspök mindenkinél többnek szolgáljon. (L P ét 4,20)
c) a püspök mindenkinél többet szenvedjen. (II.Kor. 11,24)
d) a püspök mindenkinél alázatosabb legyen. (Jer. Sir. 3,19)
A 41 éves püspök megható pásztorlevélben fordul a gyülekezetekhez, hogy az evangé

liumot megbecsüljék, s az evangélium munkásait is. A püspöklátogatás tiltott volt, csak az 
esperesek végezhettek vizitációkat Számukra kérdőivet állított össze. Kiváló munkatársakat 
gyűjtött maga köré. Családi életében szomorúságot jelent hitvesének gyermekszülésben be
következett halála. Püspök elődjének lányát vette másodszor feleségül.

Egyik utolsó intézkedése során beidézte a tekintélyes Kutsán István kispéczi lelkészt, aki 
a felpéczi Csáki János lelkészt advent idején jegyesével összeadta, miért is egyenként 12-12 
forint büntetést voltak kénytelenek Fizetni

A tudós férfiú, szorgalmas szolga s tekintélyes egyházfő ereje teljében, 54 évesen haza
tért Urához a család és a gyülekezet nagy bánatára. Kiváló igehirdetőként emlékeznek reá kor- 
társal Több kiskorú árvát hagyott maga után. Felesége még kétszer ment férjhez, ismétel
ten megözvegyülvén.

B efejező sorok

Különös élmény végigtallózni az ősi nemeskéri szent gyülekezet történetét Megrendítő 
példák és ma is tanulságos esetek egymást váltogatják. A helybéli születésű nemeskéri Kiss 
László lelkészt egyik kocsisa, 1816. december 16. kora hajnalán agyonütötte s a paróchia kút
jába vetette. A lelkész 51 éves volt, hat kiskorú gyermeket hagyott hátra özvegyével A tra
gédia mélyen megrázta a gyülekezetei

Többszöri inflációs időt is megért a gyülekezet Az 1830-as évekre esik a templomtető 
renoválása. 74 ezer fazsindelyért 640 váltó forintot fizettek munkadíjjal együtt Összeadta a 
gyülekezet nagy áldozatkészséggeL
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Az első világháborús infláció fájdalmas esemény a gyülekezet életében. Templom és or- 

gonaaiap létesítése érdekében eladták az 1771-ből származó szép cizellátumú úrvacsorái kely- 
hét 8500.- koronáért Gyűjtéssel együtt közel 30.000.- koronát hadikölcsönbe fektettek, amely 
mind elveszett Odalett a szép kehely is. Intő tanulság a ma nemzedéke számára.

Végül hadd fejezzem be ez ünnepi visszatekintést a gyülekezet egyik kiváló lelkészének, 
a másik Perlakynak, Perlaky Dávidnak a fohászával 1780-ból:

ó , Uram , napjaink egym ás után m úlnak.
Me/Áő/űnk a z  em berek naponként kuknak  
kegye/m edpostáitzozzánk őeforduinak, 
kegyességre s  tetvességre 
M indennap h ívoga tszm en nyeté tetre. 
k észíts, tzg g y m ik o r Szívsz sz/wasan engedjünk  
Egészétetünktzen kegyeim edt>en te gyü n k  
é s  o /y kegyességben szüntetenütétjünk,
H o g y Szívásod, szó/ítá sod
követvén, SzírSzassuk m ennyetországod. Ám en.

Szebik Imre
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TANULMÁNYOK

Az Evangélikus Világszövetség 
latin-amerikai munkája (III.)

Bolívia

Ebben a köztársaságban 1923-tól kezdve tartottak istentiszteleteket a fővárosban, La Paz- 
bán letelepedett németek számára. 1923 és 1931 között egy német tanító hirdette az Igét s 
egyben igazgatta az iskolát is; a szentségeket pedig a különleges alkalmakra meghívott, vagy 
átutazó lelkészek szolgáltatták ki.

Az 1931-48-as években Buenos Airesből és a Frutillar nevű chilei városból mentek né
met lelkészek La Pazba igehirdetést tartani. 1948-ban a gyülekezet tagjai felvették az I g le- 
sia Evangélica Luterana de Habla Alemana” (Német Nyelvű Evangélikus Lutheránus Egy
ház/ nevet, de csak 1957-től számolhattak saját lelkésszel, miután az EVSZ-LAB erre anya
gi támogatást adott Az EVSZ ezt a német közösséget „Társ-Gyülekezet” státusban ismer
te el és folyamatosan részesíti anyagi segélyben.

Az Iglesia Evangélica Luterana Boliviana (IELB) a Világ Missziós Imaszövetség 
(WMPL=World Mission Prayer League) 1938-ban La Paz közelében megindított evangéli- 
záló munkája gyümölcseként jött létre. 1938-ban, a WMPL még teljesen új szövetség volt 
és Bolívia lett az első missziós területe. A Világ Missziós Imaszövetség eredetileg még az 
1930-as években a Minnesota (USA) állambeli Minneapolisban diák-imaközösségként kelet
kezett, később ebből sarjadt ki a szövetség. Ez a csoport szoros kapcsolatban állt az ottani 
Evangélikus Biblia Intézettel, amelyből a későbbi években a „Golden Valley Lutheren Colle
ge” alakult A WMPL pietista beállítottságú, teljesen független, egyik zsinathoz sem tartozó 
szervezet Csupán önkéntes adományokból tartja fenn önmagát

Hittérítő munkájukat La Paztól északra 90 km-re, az Andok völgyében, Sorata község 
mellett fekvő „Coaba” nevű gazdaságban kezdték meg, két lelkes missziós lelkésszel. A Co- 
aba gazdaságban sok Aymara indián dolgozott, akik az Andok oldaláról ereszkedtek le és 
bár meg voltak keresztelve római katolikusnak, de hitoktatásban sohasem részesültek. Az in
dián gazdasági munkások hitrejutása után gyülekezet alalakult Coabában, majd a két misszi
onárius Biblia-tanulmányozó Intézetet indított el ugyanott világi igehirdetők képzésére, ott
hont létesítettek árva gyermekek számára, orvosi segélyállomást állítottak fel és gazdasági ta
nácsadóhivatalt is szerveztek. Így alakult át a gazdaság missziós központtá, ahonnan a már 
Krisztushoz megtért bennszülöttek jártak ki az Andok völgyeiben élő, saját törzsbeli Ayma
ra indiánok falvaiba, hogy bizonyságot tegyenek hitükről. Az évtizedek folyamán annyira ki
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terjedt szolgálatuk, hogy az 1960-as években szükség mutatkozott újabb harminc hittérítő 
kiküldésére, bolíviai szolgálatra. Ekkor már La Pazba helyezték át az IELB központját

Míg az 1923-ban alakult német ajkú gyülekezetnek 400 tagja volt, az 1960-as években 
az IELB ekkor már több mint 4000 aktív hívővel számolt45 Talán nem is szükséges külön 
kiemelni, hogy a német gyülekezet tagjai semmilyen kapcsolatot sem építettek ki az IELB 
keretében szolgáló hittestvéreikkel.

Peru

A Limában, Peru fővárosában élő, még 1897-ben megalakult német nyelvű közösség volt 
a IL világháború után a legelső gyülekezet, amely anyagi segítségben részesült a déli féltekén. 
Az észak-amerikai Nemzeti Evangélikus Tanács utalta ki az összeget az EVSZ-el történt el
őzetes megbeszélés alapján. Ez a kezdeti segély lábra állította a IL világháború alatt feloszlott 
gyülekezetét és az 1950-ben Jglesia Evangélica Luterana en el Peru” (Evangélikus-Luthe
ránus Egyház Peruban) néven újjá alakult. Ugyanez év augusztusában megérkezett Limába 
Baasner lelkész a feleségével az újra megalalkult gyülekezet lelkipásztorolására. A gyülekezet 
már a következő évben telket vásárolt, hogy azon új templomot építsen. Az építkezésre 1953- 
ban került sor az EVSZ-LAB és az EKD-Kirchliches Aussenamt együttes anyagi támoga
tásával. Az új templom felavatása 1954 augusztus 1-jén történt Hanns Lilje és a svéd Mai- 
meström püspökök szolgálatával Ez volt Baasner lelkész ötéves szolgálatának a fénypont
ja46.

Annak ellenére, hogy ennek a limai német ajkú gyülekezetnek már nyolcszáztiz bejegy
zett tagja volt a templomavatás évében, még a segédlelkészi fizetést is az EVSZ-LAB-nak 
kellett folyósítania. Egyrészt megdöbbentő ez a tény, másrészt azonban érthető, hiszen a gyü
lekezeti tagságnak kevesebb, mint 10 %-a vett csak részt a vasárnaponként megtartott isten
tiszteleteken. Ezzel a jelenséggel Dél-Amerikában sajnos a többi európai országból bevándo
rolt protestánsok által létesített gyülekezetekben is találkoztunk.

Amikor Baasner lelkész 1956-ban szabadságra ment, helyét a chilei Santiagoból érkezett 
Tute lelkész vette át, majd Odd Knaevelsrud norvég lelkész is megérkezett segítségére. Ö a 
német nyelvű evangélikusokon kívül a skandináv államokból származottakat is szolgálta. Li
mában mintegy háromszáz skandináv élt; a limai kikötőbe, Callaoba évente befutó skandináv 
hajók legénységének a számát háromezerre becsülték.

Tute és Knaevelsrud lelkipásztorok szolgálata idején a gyülekezet önfenntartóvá vált, az 
EVSZ-LAB-nak csak az ú.n. „project”-ok, azaz tervezett beruházások megvalósításához kel
lett anyagi hozzájárulást adnia. Az egyik projectet „Casa Belén” egészségügyi (csecsemővé
dő) intézet néven létesítették a szegény emberek gyermekei vizsgálatára, gyógyítására. Még 
ma is fontos szerepet tölt be ez az in téze t47

45 Herma, Xutheranism in Latin America", 1255. old., v.ő. Xutheran Churches in the World; A 
Handbook. 1977", Luteran World, (Publication of the LWF, Geneva, Switzerland, Vol, 24. N2 2-3. 
1977.) 305.old.

46 Hermán, Report fór Odober 1, 1952 -  December 31, 1954. 6.old.
47 Hermán. Report to Executive Committee. Madras, 1956. 6.old.

LELKIPÁSZTOR



317
1961 óta működik a limai kikötőben a Skandináv Tengerész Misszió, amely ugyancsak 

az EVSZ-LAB ösztönzésére és kezdeti anyagi segítségével jött létre; ezt a svéd egyház lát
ja el lelkésszel

Az eddig felsoroltakon kívül még egy független gyülekezetei is találunk Peruban: az lg- 
lesia Evangélica Luterana Nacional Andina, (az Andok-vidéki Nemzeti Evangélikus-Luthe
ránus Egyház) nevű egyházi közösséget, amelyet az argentínai José CPaz-i evangélikus teo
lógiai akadémián kiképzett, indián származású Antero Espinoza lelkész vezet Két gyüleke
zetből tevődik össze: egyik a nagyobb, egészen homogén, szegénysorsú, képzetlen családok 
közössége a La Covida nevű szegénytelepről, míg a másik csoport, amely a Brena nevű kül
városban tartja istentiszteleteit teljesen vegyes helyzetű, gazdasági és foglalkozású polgárok
ból tevődött össze. E két csoport összesen 150 egyháztagot képvisel évtizedek ó ta .46

Ecuador

Századunk elejétől német és skandináv telepesek éltek ebben a kis tengerparti országban. 
Átutazó lelkészek időnként felkeresték az idetelepedett evangélikus híveket és leginkább né
met nyelven hirdették nekik Isten igéjét

A petropolisi konferenciát követőleg -amikor Európából és Észak-Amerikából érkező 
egyházi vezetők látogatták meg a dél-amerikai egyházakat Ecuador fővárosát, Quitot is 
felkeresték a vendégek. Ake Kastlund lelkész készítette elő ezeket a fontos, az ecuadori evan
gélikusok számára felejthetetlen alkalmakat

Perui szolgálata előtt Odd Knaevelsrud lelkész -  az EVSZ-LAB meghívása és felhatal
mazása alapján -  először Ecuadorba m ent 1955 február végén érkezett meg Quitoba gyü
lekezeti felelősként Megérkezése előtt már Kastlund lelkész is foglalkozott idevezető útjai al
kalmával a németek és a skandinávok gyülekezetbe gyűjtésével mint Quitoban, mint Guaya- 
guilban.

Knaevelsrud lelkész az ideiglenesen kinevezett szervezőbizottság tagjaival egyetértésben 
egy nagyobb házat kibérelt, amelynek tágas nappali szobájában kápolnát rendeztek be. Az 
elsőként itt megtartott német és norvég nyelvű istentiszteleten hat gyermeket is megkeresz
teltek. Már ekkor tizenöt ifjú jelentkezett konfirmációi felkészítésre. Mindkét városban, Gu- 
ayaquilban és Quitoban is presbitereket választottak, akik nagy lendülettel kezdték felkutatni 
a német- illetve skandináv származású evangélkus családokat49

A két gyülekezet az ötvenes évek végén szövetségre lépett és a „Federación de Iglesias 
Evangélicas Luteranas de Ecuador” (Ecuadori Evangélikus Lutheránus Egyházak szövetsé
ge) nevet vette fel. A quitoi „Advent” gyülekezet 1958 elején -  az EVSZ-LAB anyagi se
gítségével -  ingatlant vásárolt, s azon templomot és gyülekezeti házat épített ameiyek fel
avatására ugyanazon év november 30-án került sor. A gyülekezetnek akkor közel 150 tagja 
volt50 

4S iu theran  Churches in the World, A Handbook, 1977", Lutheran World. (LWF Geneva. Switzerland,
1977). VoL 24. N«2-3. 311.old.

49 Hermán, Report to Executive Committee, Madras, 1956. 5.old.
50 .Lutheran Churches in the World, A Handbook, 1977" 398.old.
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Guayaquilben 1956-ban alakult meg a „Megváltó” nevű gyülekezet, ebben Knaevelsrud 

lelkész német, angol, svéd, norvég és spanyol nyelven végezte lelkiszolgálatát.
Ö szervezte meg a kikötőben a skandináv tengerész-missziós állomást és az „Andok- 

Hangja” nevű rádióállomás hullámait felhasználva a Csendes Óceánon haladó hajók legény
ségét is elérte az evangélium üzenetével.

A guayaquili gyülekezeti központ és templom 1963-ban került felavatásra. Itt már kez
dettől fogva spanyol nyelvű szolgálatot is végeztek.51 Mindkettőt a quitoi „Advent”- és a 
guayaquili „Megváltó”- gyülekezetét „társ-gyülekezetként” felvette az EVSZ tagjai sorába.

Ecuadorban kevés magyar család telepedett le, őket Leskó Béla és Pósfay György lelké
szek keresték fel átutazóban és tartottak számukra egy-egy házi istentiszteletet

A WMPL 1962-ben kezdte el misszióját Ecuador déli részén, Cuenca városban. Itt spa
nyol nyelvű gyülekezetét szervezett, könyvesboltot nyitott, elemi- és középiskolát épített, 
amelyben évente több mint ezer diákot készítettek fel evangéliumi szellemből az életre.52

A WMPL 1968-ban meghívta a norvég „Sántái” missziós intézményt amelyet Dél-Ame
rikában „Norvégiái Evangélikus Dél-Amerikai Misszió” néven tartanak számon, hogy nyújt
son segédkezet a WMPL által végzendő indián hittérítő vállalkozásban. Ez a szolgálat 
messze behatolt az Andok völgyébe, oda, ahol nincsenek utak, iskolák, elsősegély-helyek, 
sőt ahova a kormány közegé is csak ritkán jutnak eL Ezeket a kecsua indiánokat a római ka
tolikus szertartás szerint keresztelték meg, de írástudatlanok voltak, hitoktatásban pedig so
ha nem részesültek.

Az EVSZ még ma is támogatja a WMPL és a Sántái misszió hittérítő munkáját, hogy 
Írásban rögzítsék a kecsua indiánok nyelvjárását és hogy a rádióadások révén az Andok leg
távolabbi indiántelepülésihez is eljusson az evangélium.53

Kolumbia

Az EVSZ-LÁB a kolumbiai és a venezuelai evangléikusoknak nyújtotta Dél-Ameriká
ban a legtöbb segítséget ahhoz, hogy a különböző nyelvcsoportokhoz tartozó bevándorlók 
gyülekezetei alkothassanak és így anyanyelvükön imádhassák mennyei Urukat Az EVSZ- 
LAB megalakulása idején -  1952 októberében -  Bogotában, Kolumbia fővárosában már 
egy új gyülekezet körvonalai kezdtek kibontakozni. Ezt a gyülekezetét az 1949-ben Dél- 
Amerikába érkezett előbb diakónusként, majd lelkészként szolgáló Hermán Müller szervez
te m eg.54

1952-ben a svéd nemzetiségű, igen sok nyelvet beszélő Ake Kastlund érkezett Kolum
biába azzal az elgondolással, hogy különböző városokban olyan többnyelvű evangélikus kö
zösségeket alakítson, amelyekben minden egyháztag -  nemzeti és anyanyelvi hovatartozás
tól függetlenül -  otthon érezheti magát Még ugyanabban az évben, amelyben megérkezett 
egy-egy gyülekezetét szervezett Kastlund lelkész három különböző városban, úgymint Bo

51 Hermán. Committee on Latin America Report. 1957-1963. 26.old.
52  Lutheran Mission Diredory, ed. by Merda B. Bachmann (LWF Dept. of Church Cooperation, Geneva, 

Swit2erland, 1982) 244. old.
53 „Lutheran Churches in the World. A Handbook, 1977", 308.old.
54 Hermán, Committee on Latin America Report, 1952-1957, lO.old.
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gotában, Caliban és Medellinben, alapszabállyal és jól kigondolt tervvel megalapozva. E há
rom helységben összesen kétezer evangélikust talált E rendkívüli eredményt éppen abban a 
Kolumbiában érte el, amelyben a lakosság 97 %-át magának tartó római katolikus egyház 
erős gyűlöletet szított a protestánsok ellen.

Emst Hochstrasser svájci diakónus 1953-ban csatlakozott a Bogotában szolgáló másik 
két kollégájához, hogy támogassa őket eredményes munkájukban. Nem maradt azonban so
káig velük, mert Hermán Míillerhéz hasonlóan ő is továtjb kívánt tanulni, hogy befejezhesse 
a lelkészi diplomát biztosító'teológiai tanulmányait

A Caliban. 1952-bén megálakult „Szent Márton” gyülekezet 1954 januárban telket vásá
rolt, hogy azon felépítse gyülekezeti központját.55 ,

Nagyszerűen hialadt a kolumbiai evangélikus szórványok gyülekezeti közösségbe gyűjté
se. Kastlund lejkész Bogotából rendszeresen átutazott Bucaramangába, ahol hamarosan le- 
ánygyülekezetet szervezett Caliból pedig Müller lelkész jártát Manizalesbe és Pastoba, hogy 
szintén égyházi közösségbe fogja össze a két városban.élő evangélikusokat Amikor 1954- 
ben összeszámolták a gyülekezetbe szervezett evangélikusokat kiderült, hogy Bogotában 
szintén kétszázötvenen, ezenkívül még néhány százan élnek szétszóródva Manizalesben, Pás- 
tóban és Bucaramangában és még mindig hátra volt több kisebb csoport gyülekezetbe szer
vezése. 56

A hét gyülekezet elhatározta, hogy nemzeti alapon szövetségre lép egymással és meg
alakítja a Kolumbiai Evangélikus-Lutheránus Szövetséget azért hogy

a) az összekötő szervként szolgáljon közöttük;
b) nemzeti síkon serkentse az evangélikus ifjúsági munkát
c) minden egyes gyülekezet nevében egységesen léphessen fel a törvényes bejegyzés 

(Personeria Juridica) ügyében és
d ) együttesen oldják meg a hitoktatással és az evangélizálással kapcsolatos feladatokat.
1954 májusában a gyülekezetek képviselői, valamint a CELMOSA nevű, észak-amerikai

eredetű missziós intézmény kiküldöttei — akik már 1936-ban megkezdték hittérítő munká
jukat a kolumbiai őslakosság között —, elhatározták a „Federarión Evangélica Luterana” 
(Evangélikus-Lutheránus Szövetség) megalakítását Azt is magukévá tették a tag-gyüleke
zetek, hogy évi bevételük 5 %-át adják majd a központi szervnek a közös kiadások fedezé
sére. Ez akkor még nem jelentett nagyobb erőfeszítést hiszen majdnem mind a hét gyüle
kezet önfenntartó v o lt57

Kolumbiában az első, idejét teljesen a gyülekezetnek szentelő lelkészt a német Wemer 
Grundmannt 1954 augusztus 8-án iktatta be tisztébe dr.J .  Hübner Bogotában. Ő Ake Kast
lund helyét vette á t  aki ettől fogva Mexikóban és Venezuelában folytatta gyülekezetszerve
ző munkáját Hermán Müller lelkész ugyanebben az időben újabb evangélikus családokkal 
került kapcsolatba Popoyanban.58

Dr. Herman az 1955. évben végzett latin-amerikai munkáról az EVSZ végrehajtóbizott
ságához benyújtott jelentésében beszámolt ugyan az örömünnepről, amikor a „Szent Már-
55 Ibid.. lO.old.
56 Ibid., 113.o!d.
57 Hermán, Report fór October I, 1952 — December 31, 1954. 5.old.
5* Ibid.. 6 old.
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ton” gyülekezet új templomát avatták fel Caliban; valamint, hogy Bogotában a „Szent Má
té” gyülekezet telket vásárolt templomépités céljából: mégis szóvá kellett tennie azokat a ne
hézségeket is, amelyek a kolumbiai evangélikus szövetség hittérítő munkáját hátráltatták. Töb
bek között így irt a jelentésében:

"Sajnos Pastoban megcsappant a gyülekezeti munka iránt érdeklődő evangélikusok szá
ma... Az ország gazdasági helyzete annyira bizonytalanná vált, hogy a már elért önfenntar
tás lehetősége a jövő évtől kezdve kérdésessé válhat... Bogotában visszaesett a gyülekezeti 
élet, mert Hochstrasser segédlelkész februárban elutazott egy éves tanulmányútra... Amió
ta Kastlund lelkész átköltözött Mexikóba, a skandinávok nem részesülnek rendszeres lelkészi 
szolgálatban. Az eredmény végül is, hogy a többnyelvű szolgálat határozottan gyengült Ko
lumbiában. A testvéri szövetségben való együttmunkálkodás terén sem történt előrehaladás. 
A jelek szerint Kolumbiában újra elkezdődik a protestánsok üldözése. Akik nem nagyon hű
ségesek az európai származású evangélikusok közül, azok félelemből és bizalmatlanságból 
nem hajlandók felvenni a testvéri kapcsolatokat a többi gyülekezet tegjaival és együttműköd
ni velük.” 59

Amint az dr.Herman egy másik jelentéséből kitűnik, mind Kolumbiában, mind más dél
amerikai országban is ahol az EVSZ-LAB ilyen többnyelvű, nagy parókiális megoldást vá
lasztott, az volt az elképzelés, hogy a különböző nyelvi csoportok a saját nyelvükön tartják 
istentiszteleteiket, azonban szövetséges viszonyban állnak egymással, ami minden esetben 
bizalmas, szinte testvéri együttműködést igényel. A lelkészek pedig egyöntetűen és nagyjá
ból egyforma fizetéssel ezeknek a nagy parókiáknak a szolgálatában állnak. Ilyen megoldás
hoz olyan lelkészekre volt szükség, akik több nyelven tudnak igét hirdetni és hajlandók -  ha 
szükséges -  párhuzamosan több, különböző nemzetiségű csoportot ellátni. 60

Ez az elgondolás azonban -  ha jól megfigyeljük -  természetellenes. Csak különleges 
adottságú személyekkel lehet huzamosabb ideig harmonikusan fenntartani a többnyelvű pa
rókiális rendszert Voltak (és vannak) lelkészek, akik tudnak és hajlandók is három-négy kü- 
lönbző nyelven igét hirdetni Amikor azonban az ilyen „poliglott” lelkész elmegy a többnyel
vű egyházközségből, legtöbbször nincs másik hasonló képezettségü lelkész, akit be lehetne 
állítani a helyére.

A többiek pedig vagy nem tudják, vagy gyakran nem is akarják vállalni a többnyelvű 
szolgálattal járó többletmunkát Ilyenkor szinte elkerülhetetlen a gyülekezeti élet visszaesése 
és ezzel együtt az egyháztagoknak a szorosabb együttműködéstől való visszahúzódása is. Az 
jmportált” lelkészek jönnek és mennek: csak a legritkább esetben található olyan többnyel
vű, magas képzettséggel bíró és jó szervezőkészséggel megáldott lelkész, aki a nem saját 
anyanyelvéhez tartozó közösséget is hosszabb ideig is szívvel-lélekkel szolgálja. A dr.Her- 
man jelentésében vázolt kolumbiai nehézségek nem a szövetség keretein belüli közfeladatok 
együttes elvégzésének megtagadásából származnak, hanem sokkal inkább a nemzeti és nyel
vi határokat átlépni akaró készség hiányából. A tapasztalat azt mutatta, hogy különösen a né
met nyelvű gyülekezetekben szolgáló lelkészek -  még akkor is, ha más nyelven is tudtak 
igét hirdetni -  vonakodtak attól, hogy huzamosabb időn át szolgálják a számukra idegen
59 Hermán, Report to Executive Committee, Madras, 1956. 4.old.
60  Hermán, Committee on Latin America Report, 1952-1957. 12.old.
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nyelvű közösségeket Amikor például az egyházközség egyszerre észak-amerikai, ném et m a
gyar, lett, észt és skandináv envagélikusokból tevődött össze, az elválasztóvonalak kiéleződ
tek s egészen ritkán adódtak olyan lelkészek, akik ezeket lelkesen, bölcsen és krisztusi szere
tettel át tudták hidalni.

Egy másik lehetőség a közös, kéz a kézben történő szolgálatra, amellyel áthidalhatók az 
előbb vázolt elválasztóvonalak, amikor a különböző nyelvi csoportok tagjai belátják, meny
nyire lényeges a feladatuk, hogy az egyházközség területén élő, de egyik egyházhoz sem tar
tozó helyi lakosság között evangélizáljanak és bevonásukkal spanyol vagy portugál nyelvű 
gyülekezeti munkát kezdjenek.

Példa erre, hogy amikor Kolumbiában 1957-ben visszaállították a vallásszabadságot, több 
protestáns egyház spanyol nyelven kezdett Igét hirdetni és nem csekély eredményt ért eL 61 
A spanyol nyelvet nem használó evangélikus gyülekezetek nem vettek részt ilyen hittérítő 
vállalkozásban, s ezért híveik száma évről-évre csökkent

Venezuela 

Az EVSZ Menekültügyi Osztálya már 1949-től számbavette evangélikus menekülteknek 
a Venezuelába való letelepítés lehetőségét és meg is tett minden lehetőt hogy nagyobb szám
ban telepítsen oda családokat DrJPauI C  Empie, dr.William Arbough társaságában 1951 ja
nuárban látogatott Caracasba, Venezuela fővárosába. Ott jöttek össze olyan német és skan
dináv evangélikusokkal, akik már sok évtizeddel korábban telepedtek le Dél-Amerikában, va
lamint számos újólag érkezett menekült család tagjaival, közöttük lettekkel és magyarokkal. 
Ugyanabban az évben érkezett Caracasba Fred Kern lelkész annak felmérésére, hogy körül
belül hány evangélikus személy él Venezuelában, azok milyen nemzetiségűek, hol laknak, m i
lyenek a kereseti lehetőségeik és mennyire ragaszkodnak a hitükhöz. Ez a felmérés később 
nagyon hasznosnak bizonyult

1952 februárban dr.Heinrich Falk lelkész érkezett Caracasba, hogy lelkiszolgálatot nyújt
son az oda letelepedett németeknek. Eközben dr.Empie és Falk lelkészekkel együtt kidolgoz
ták a többnyelvű gyülekezet megszervezésének tervét Meghívták Gulbis és Pósfay lelkésze
ket, hogy a Jeltámadás” nevű gyülekezetben fogják össze a letteket és a magyarokat Pós
fay lelkész, svéd nyelvismeretét felhasználva nemcsak a magyaroknak szolgált, hanem a skan- 
dinávoknak is.

Így a „Feltámadás” gyülekezetnek kezdettől fogva négy nyelvi csoportja (chapter) volt 
német, lett, magyar és skandináv. Később észt és angol nyelven szolgáló lelkészek is érkez
tek, de csak rövidebb lejáratú egyezséggel.

Caracasból a lelkészek az ország belsejébe letelepedett evangélikusokat is nyomon követ
ték és újabb gyülekezeteket szerveztek Valenciában, majd Barquisimentoban és a mezőgaz
dasági központban: Turenban is. Később még Maracaibóban is életre kelt egy újabb gyüle
kezet míg Meridában és San Cristobalban csak prédikáló központok létesültek, amelyekben

61 Corneiia Butler Flóra, Pentecostalism in Colombia: Baptism by Fiié and Spirit, (Associated University 
Press, Inc, Cranbury, NJ. 1976.) 57.old.
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az ország belsejében tett útjaik közben alkalom adtán álltak meg a lelkészek, egyrészt hogy 
felkeressék az ott élő családokat, másrészt, hogy istentiszteletet tartsanak számukra.

Amikor 1953 májusában Wemer Koch lelkész megérkezett a valenciai központú ú.n. egy
házi közép-kerületbe, ott gyorsan fejlődésnek indult a gyülekezeti munka.62

A venezuelai szolgálati terület az EVSZ-LAB támogatásával egyre jobban terebélyese
dett 1954 februárban a caracasi Feltámadás gyülekezet tagjai eldöntötték, hogy telket vásá
rolnak, amelyen felépítik a gyülekezeti központot, mintegy 300000 dollár értékben. Ennek az 
összegnek az egyharmadát az EVSZ-LAB folyósította, de azt is rövid lejáratú kölcsön for
májában. A kétharmad összegnek a hívek felajánlásából és egy éven belüli befizetéséből kel
lett előteremtődnie. Be is fizették a rendkívüli nagy összeget, és a templom felavatására 1955 
október 31-én már sor is kerülhetett! 63 Az EVSZ-LAB egyedül Caracasban alkalmazta ezt 
a kemény anyagias természetű megszorítást, de az mind rövid, mind hosszú távon áldásnak 
bizonyult, mert a gyülekezet csoportjai megerősödtek, összetartottak és jó sáfárrá váltak. Test
véri közelségbe kerültek egymással és azóta is féltő szeretettel vigyáznak a megszerzett in
gatlanra. Kern lelkész előzetes felmérése itt hozta meg a maga gyümölcsét.

A középső egyházkerület (Middle District) tagjainak száma, Wemer Koch nagyszerű szer
vezőkészsége következményeként, már lelkészi szolgálata első évében négyszázhetvennyolc
ra szökött fel A központban, Valenciában a vasárnapi iskola résztvevőinek száma elérte a 
százharmincat Ezután evangélikus elemi iskolát is építettek, amelyet negyvenegy tanulóval 
nyitottak meg, de az év végére már százra emelkedett az ott tanulók száma. Hivatalosan 
1955-ben alakult meg a valenciai gyülekezet, kétszázhuszonöt alapító taggal.

Barquisimetoban szintén gyülekezetet szervezett Koch lelkész, itt kilencvenkilenc volt az 
alapító tagok száma. Még ugyanabban az évben, tehát 1955-ben, a hívek telket vásároltak 
templomépités céljából. Turenban százhuszonkét hívővel mondta ki a gyülekezet megalaku
lását Nekik nem kellett templomot építeniük, mert azt a kormány tette meg: egy közös Pro
testáns Központ épült és a gyülekezet is ebben a templomban tartotta istentiszteleteit Min
den gyülekezetben megalakultak a női csoportok és a gyermekek hitoktatására vasárnapi is
kolát szerveztek. Mindhogy a középső egyházkerületet alkotó három gyülekezetben egyet
len közös lelkész szolgált ezért a munka nagy részét világi személyek végezték és végzik 
még ma is.64

A caracasi Feltámadás gyülekezet skandináv csoportjának négy éven keresztül Pósfay lel
kész hirdette az Igét 1956-ban érkezett meg Svédországból Hildin Hasselmyr lelkész s vele 
négyre emelkedett a lelkészek száma a négynyelvü caracasi gyülekezetben. Még Hasselmyr 
megérkezése előtt a lelkészek egy év leforgása alatt összesen 48 ifjút konfirmáltak és 49 ke
resztelést végeztek a Feltmámadás gyülekezetben. Két lelkészjelöltet is útnak indítottak, hogy 
azok az argentínai Jósé GPazon, az Evangélikus Teológiai Akadémián végezzék el tanul
mányaikat Költségeiket a Feltámadás gyülekezet tagjai vállalták.65 A magyar csoport 1952-
62 Hermán, Commiltee on Latin America Report, 1952-957, passim.
63 Hermán, Report, fór October 1, 1952 — December 31. 1954. 3.old.
64 Hermán, Report to Executive Commiltee, Madras, 1956. 2.old.
65 Ibid., 3.old.
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tői kezdve gyülekezeti havi lapot bocsátott ki „Üzenet” címmel, mely még mindig -  ha nem 
is minden esetben havonta — de rendszeresen megjelenik.

A nyugati egyházkerület szolgálatára, Maracaiboban felállított központtal Jacobus Bik 
hollandiai lelkész lépett munkába 1956 januárban. Fél évvel később bejelentette a maracaiboi 
gyülekezet megalakulását és azt, hogy rövidesen templomot építenek.66

A minneapolisi evangélikus nagygyűlés kezdete előtt, Hans Lilje püspök Venezuelába lá
togatott, hogy részt vehessen a caracasi főegyházi központ (templom, kápolna, lelkészlaká
sok, intemátus) felavatásán, valamint Valnecián a templom alapkőletételén és Barquisimeto- 
ban a kápolnában tartott első istentiszteleten. Ezzel a látogatással egyidőben érkezett Cara- 
casba William H. Balkan lelkész az angol nyelvű lelkiszolgálat végzésére.67

A hat venezuelai gyülekezet lelkésze és világi képviselői 1957-ben megtartották az iLn. 
„Mennybemeneteli-nap Konferenciát”. Ez alkalomból megszerkesztették a Venezuelai Evan
gélikus Tanács alapszabály-tervezetét és kiküldték a gyülekezeteknek tanulmányozásra, hogy 
a közös véleményezés alapján megteremthessék azt a közös nemzeti fórumot, amely azután 
képviselni fogja a venezuelai evangélikusságot A venezuelai állam részéről az alapszabály el
fogadására 1960-ban került sor.68

A Valenciai Evangélikus-Lutheránus Egyház templomát 1959 április 26-án avatták feL 
A nyugati egyházkerület központjában, Maraciboban 1960 január 24-én helyezték el, illetve 
áldották meg a templom alapkövét A templomépítés befejezéséig huszonként hosszú hó
napra volt szükség.

Talán Venezuela volt a latin-amerikai országok között az, amely az EVSZ-LAB részé
ről a legtöbb Figyelmet és segítséget igényelte, de nem is volt egy másik ország, amelyben 
az evangélikus egyház oly gyorsan és oly reményteljesen fejlődött volna.

Az 1959-es esztendőben a felfelé ívelő statisztikai görbén vízszintes irányú hajlás állt be. 
Addig minden tekintetben szinte csodálatosan fejlődött az egyházi munka, de azután a fá
radtság jelei mutatkoztak. Visszaesés nem történt, hacsak nem nevezhetjük annak a lett gyü
lekezet későbbi kiválását a Venezuelai Evangélikus Tanácsból. Ez a közösség, amikor lelkész 
nélkül maradt, úgy döntött, hogy a templom helyett a lett kultúregylet termét használja al
kalmi isten tiszteleti helyül, és hogy nem is vállal tovább közösséget a Tanáccsal. Ezzel szem
ben a lettek kiválását megelőzően, rendszeresen tartottak istentiszteletet angol nyelven, sőt 
spanyol nyelvű istentiszteletek tartása is megkezdődött Ez a spanyol nyelvű csoport a 80- 
as évek kezdetétől minden téren egyre jelentősebbé vált Lelkésze a magyar származású Puky 
Ákos, aki az argentínai Jósé C  Pazon, az evangélikus teológián kapta kiképzését

Abban az időben (1957-1962) hét magyar diák készült a lelkészi szolgálatra azon az Evan
gélikus Teológiai Akadémián és valamennyiüket lelkésszé avatták. Az évek múltával közülük 
kettő már elhunyt (dr.Kadicsfalvy József és Ocsenás-Szirmai József), egy kivált a lelkészek 
sorából (Leskó Károly), egy pedig az észak-amerikai magyar református egyház kebelében 
szolgál (Zugor Erő). A  többi három (Demes András, Puky Ákos és Schaller István) spanyol
66 Die Lutherische ICirche. Geschichte und Gestalten, Bánd I, (Herausgegeben von Bernhard Lohse,

Wilhelm Maurer und Gerhaid Müller im Auftrag dér Historischen Kommision des Deutschen
Nationalkomitees des Lutherischen Weltbundes, Gütersloh, Gütersioher Verlagshaus Mohn, 1976X 322.old.

67 Hermán, Annual Report 1957-1958, Strasbouxg, 1958. l.old.
68 Hermán, J-utheranism in Latin America”, 1260.old.
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nyelvű szolgálatot végez, de mindig készséggel és örömmel elvégzik az adódó magyar nyel
vű szolgálatokat is.

A venezuelai Evangélikus Tanács által segített másik caracasi teológiai tanuló, Hansrue- 
di Peplinski lelkész nem a gyülekezeti munkába lépett be, hanem a tanítói szolgálatba; a Ta
nács ugyanis kezdettől fogva támogatta a venezuelai népnevelés ügyével foglalkozó társada
lmi mozgalmat (Moviemiento Educacional Popular), s igy az evangélikus egyház olyan kul
turális intézmények létrehozatalában vesz részt, amelyek a társadalom kulturális színvonalá
nak emelését segítik elő. Peplinski lelkész ennek a mozgalomnak egyik igazgatója és fejlesz
tője. 69

Mexikó

Tíz egymástól független evangélikus gyülekezetét, illetve zsinatot találunk Mexikóban. 
Mint a legtöbb latin-amerikai államban, itt is a német nyelvű gyülekezet volt az első, amely 
megalakult Mexikó azonos nevű fővárosában. 1861-től kezdve, valahányszor egy németül 
Igét hirdetni tudó lelkész látogatott a fővárosba, istentiszteleteket tartottak. Rendszeresen 
csak 1894-től volt igehirdetés. Az evangélikus német telepesek a századforduló elején isko
lát építettek gyermekeik számára. A gyülekezet tagjai 1904-ben felvételüket kérték a porosz 
uniált egyházba; kérésük rövidesen meghallgatásra talált Ennek ellenére 1907-től húsz éven 
keresztül a gyülekezetnek nem volt saját lelkésze. Viszont 1927 fordulópontot jelentett a gyü
lekezet életében, újra saját lelkészhez jutottak, aki fellendítette a lelki életet, sőt egy leánygyü- 
lekezetet is alapítottak. Azután a II. világháború alatt megint lelkész nélkül maradt a gyüle
kezet 70

Dr. S.W. Hermán első ízben 1954 közepén kereste fel mind Mexikóban, mind más kö
zép-amerikai államban a német és skandináv nyelvet használó gyülekezeteket, hogy tájéko
zódjon lelki szükségleteik felőL Hans Lilje püspök a petropolisi konferencia után látogatott 
Mexikóba; ugyanakkor Cederberg lelkész Costa Ricaba és El Salvadorba ment, majd rövi
desen ő is ellátogatott Mexikó fővárosába.71

Az első ú.n. „utazó lelkész” Közép-Amerikában, mexikói központtal, a korábban két évig 
Kolumbiában szolgáló Ake Kastlund volt Az EVSZ-LAB azért küldte őt 1954 december
ben Mexikóba, hogy mindenek előtt az ott élő skandinávok lelkigondozója legyen. Fraustadt- 
nak, a mexikói német lelkésznek a váratlan elhunyta azonban teljesen belesodorta Kastlun- 
dot a német nyelvű munkába és így csak kevés lehetősége maradt, hogy az eredeti elgon
dolás alapján a fővárosban élő skandinávokat szolgálja. Érthető a programátállás, hiszen az el
ső német nyelven tartott istentiszteletén nyolcszáz hívő vett részt A skandinávok viszont 
egymástól elég nagy távolságban éltek és összlétszámúk még a háromszázat sem haladta 
meg.

Amikor 1954 decemberben a skandinávoknak tartott istentiszteletet Kastlund lelkész, 
azok az igehirdetés után együtt maradtak, mintegy nagygyűlést tartva és a presbitérium tag
jait is megválasztották. Öt világi tanító bekapcsolásával Kastlund lelkész a főváros öt külön-
69 Lutheran Mission Directory, 1982. 262.old.
70 J*utheran Churches in the World, A Handbook, 1977" 317. old.
71 Hermán. Report fór October 1, 1952 -  December 31, 1954. 8.old.
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bözö pontján vailásoktatási alkalmakat szervezett a skandináv származású gyermekek számá
ra.

Nem sokkal később egy másik városban, Pueblában is elkezdte Kastlund a német ajkú 
telepesek között az igehirdetést, majd összefogásukkal — pontosan 55 személlyel — gyüle
kezetét alapított Itt is megszervezte, hogy a gyermekek hetenként hitoktatásban részesülje
nek. 72

A Mexikó-fővárosi német ajkú gyülekezet anélkül, hogy felbontotta volna kapcsolatát az 
EKD Kirchliches Aussenamttal, 1955-ben elhatározta, hogy az EVSZ-LAB-on keresztül ké
ri a Világszövetségbe való felvételét Egyidejűleg azon is fáradoztak, hogy lelkészt kapjanak 
Németországból. Felvételi kérésük a Világszövetségnél meghallgatásra talált és még 1955 
szeptemberben megkapták a „társgyülekezeti” státust

A német és a skandináv gyülekezetek akkoriban együttesen ezerötszáz tagot tartottak 
nyilván. Ahogy az évek teltek, a német gyülekezet tagjainak a száma több mint kétszeresé
re emelkedett73 74

Teljesen váratlanul és érthetetlenül Kastlund lelkész 1955. végén visszatért Svédország
ba. Előzetesen meg sem szerezte a Mexikóba való újra-belépési engedélyt, hogy továbbfoly
tathassa az EVSZ-LAB-tól kapott megbízatását Egy ideig átutazó német lelkészek szolgál
tak igehirdetéssel, míg végül az év utolsó hetében Harold Niedner lelkészt -  aki addig Kö- 
zép-Amerika más államaiban szolgált — helyezték át Mexikó városba, Kastlund helyére. A 
közös német-skandináv munka folytatására 1957 januárjában dr. Reinhardt Müller német és 
Hilding Olsson svéd lelkész érkezett Mexikóba. Mindkét lelkész útiköltségét és javadalmazá
sát ugyancsak az EVSZ-LAB vállalta magára, n

A z 1960-as évek komoly evangélizációs tevékenységről tanúskodtak. A Pueblaban kivi
rágzott gyülekezet mellett leánygyülekezetek is alakultak Monterrey, Guadalajara, Tapachu- 
la, Cuemavaca, Tepepan, Torreón, Chihuahua és Cuahtémoc helységekben. Ezek közül csak 
Monterreyben vált a közösség önálló gyülekezetté már 1960-ban, az EVSZ-LAB hathatós 
segítségével. 73

A német gyülekezet nagy „Szentlélek”-temploma -  amelynek építési költségeit az LVSZ 
és az EKD Kirchliches Aussenamt közösen vállalta — 1958 pünkösd vasárnapján nyitotta 

a fővárosban. Az avatást a Németországból érkezett drTriedrich Hübner végez-

Az amerikai evangélikus egyház (AELC), a IL világháborút követő években küldött 
misszionáriusokat Mexikóba. Főképpen a fővárosban, azonkívül a közép-nyugati JaBsco ál
lamban végeztek térítő munkát Az első gyülekezet alapítási éve 1947-re nyúlik vissza. A rá
következő évben -  szintén Mexikó városban -  Bibliai Intézetet alapítottak, hogy ott a he
lyi lakosság köréből készítsenek fel lelkészeket spanyol nyelven végzendő szolgálatra. Már 
1947—ben megszerezték jogi elismertetésüket az államtól Jglesia Luterana Mexicana” (Me
xikói Evangélikus Egyház) néven. Az EVSZ pedig a minneapolisi nagygyűlésen vette fel tag

72 Ibid., 9.óid
73 Ibid..
74 Ibid., 10 old.

me^ kapuit
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jaj sorába, mint negyedik latin-amerikai evangélikus egyházat. Ugyanezen a nagygyűlésen 
további négy dél-amerikai gyülekezet kapta meg a „társgyülekezeti” s tátusát75

Az előbb említett Biblia Intézet új nevet kapott Előbb csak „Casa Augsburgo” (Augs- 
burgi Ház) néven vált ismeretessé, később pedig (1964-ben) a nagyon rangos Augsburg 
Evangélikus Teológiai Szeminárium” nevet kapta. Ebben az intézetben tartották meg még 
1958 februárjában a harmadik Karibi Konferenciát a Közép-Amerikában szolgáló evangéli
kus lelkészek bevonásával, az EVSZ-LAB rendezésében.

E konferencia fő előadója dr.Vajta Vilmos v o l t76 77
A Mexikói Evangélikus Egyházban napjainkban tizenkét gyülekezet végzi áldásos hitté

rítő munkáját, ugyanannyi lelkész szolgálatával, akiknek legnagyobb része az Augsburg Sze
mináriumban végezte el teológiai tanulmányait

A „Congregación Escandinava en México” (Skandináv Gyülekezet Mexikóban), amint 
azt már a német ajkú egyház története vázolásánál szóba hoztuk, 1954-ben alakult az EVSZ- 
LAB ösztönzésére Kastlund lelkész munkája nyomán. Utána Hilding Olsson lett a skandiná
vok lelkésze. Ebben az időszakban kezdték építeni templomukat, amelynek a felavatására 
1959-ben került sor. E templom és gyülekezeti ház egyben a tengerész-misszió központja 
is. A svédországi evangélikus egyház gondoskodik a lelkész ellátásáról, illetve javadalmazá- 
sáróL

A többi mexikói egyház nem tart közvetlen kapcsolatot az EVSZ-el, éppen ezért most 
csak neveiket és megalakulásuk körülményeit említjük meg. Ilyen a „Congregación Cristo 
Redentor, Conferencia Misonera Luterana del Noroeste de México”, vagyis a .Megváltó 
Krisztus” gyülekezet, amely a WMPL munkájának a gyümölcse és körülbelül száz aktív tag
ja van. Templomuk Mazatlan városban épült fel 1964-ben. Azóta húsz különböző helység
ben létesítettek igehirdető központot, világi igehirdetők szolgálatával.

Az Jglesia Luterana El Buen Pastor”, azaz a J ó  Pásztor” gyülekezetben kezdettől fog
va angol nyelven hirdették az Igét. Ők 1948 december 12-én kezdték meg az istentisztele
tek tartását a Missouri Zsinat által szolgálatukra bocsátott lelkipásztorral. Kicsit később, egy 
— az AELC által kiküldött -  lelkész megszervezte a Mennybementel” nevű evangélikus 
gyülekezetet, szintén angol nyelvű szolgálattal. 1963-ban ez a gyülekezet egyesült a J ó  Pász
tor” egyházzal és annak a város egyik előkelő negyedében épült templomát használták az 
egyesülés után.

A Missouri Zsinathoz tartozó „Sinodo Luterano de México” (Mexikói Evangélikus Zsi
nat) összesen kilenc gyülekezetét hozott létre a fővárosban, Monterreyben és más városok
ban: ezekben spanyol nyelven hirdetik Isten Igéjét A Monterreyben alapított teológiai aka
démiájuk 1960-ban beolvadt az Augsburg Teológiai Szemináriumba.

A guadalajarai gyülekezet 1968-ban jött létre a Missouri Zsinat és az AELC egyesített 
munkája eredményeként Ennek a gyülekezetnek nincs saját temploma, hanem a helyi ang
likán templomot használja angol nyelvű istentiszteletei tartására. 7

75 Hermán. Committee on Latin America Report. 1957-1963. 25. old.
76 Hermán, J.utheranism in Latin Amerika” 1261. old
77 Lábjegyzet The Procedings of the Third Assembly of the Lutheran World Federation, Mineapoiis, 1957. 

augusztus 15-25. 165. old.
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Szinte szédítő az evangélikus egyházak mexikói képcsarnoka. Öt különböző észak-ame
rikai egyháztest kezdeményezett — legtöbbször egymástól függetlenül, sőt néha egymással 
vetélkedve -  hittérítő munkát Mexikóban. A németek, a skandinávok, az angolok szintén 
különböző gyülekezetekbe gyűjtötték össze az evangélikus családokat Mexikói evangélikus 
bennszülöttek szinte egymással vetélkedve formáltak újabb közösségeket Azonban az EVSZ 
ezeket az egyházakat az évek folyamán a legnagyobb erőfeszítések árán sem tudta egység
be, vagy legalábbis szövetségi kapcsolatba vonni.

Hosszabb ideig kellene élni és szolgálni Mexikóban, hogy az ember kideríthesse a valódi 
okát ennek az evangéliumi felfogástól eltérő gyakorlatnak, amely az ott élő evangélikusokat 
jellemzi.

H efty László

Cselekedeteink az ige tükrében
A kérdés régóta vitatott Úgy érzem, egy kicsit ezzel is úgy vagyunk, mint a „szabad 

akarat”-tál. Az ige számunkra megbotránkoztató -  vagy egyesek szerint ellentétes értelmű- 
kijelentéseit azonban fel kell magunkban oldanunk azzal az alázatos hittel, hogy az emberi 
véges értelem sokszor csak megsejteni tudja Isten végtelen bölcsességét amelyet az írás egé
sze -  és nem egyes kiragadott részek -  fed fel a számunkra. El kell fogadnunk azt is, hogy 
az ö  mérhetetlen bölcsességéből és igazságából sokszor csak annyit közöl, amennyi üdvös
ségünk számára elégséges és szükséges. A teljes igazságot Isten bölcsességének teljességét 
majd csak a „színről-színre" látás örömében láthatjuk, amikor majd Isten lesz minden min- 
denekberL(IJCor. 15,28.)

Meg kell tehát elégednünk azzal, amit a teljes írásban Isten velünk közölt -  hiszen az írás 
Istentől ihletett -  és nem szabad feszegetnünk az igét emberi értelmünk értelmetlen „mi- 
ért?”-jeivel, hanem el kell fogadnunk megállapításait még akkor is, ha ezek ellen a megálla
pítások ellen egész emberi mivoltunk, önérzetünk, emberi vélt „méltóságunk” tiltakoznék.

Átgondolva az igét, továbbá az ige tükrében vizsgálva önmagunkat és cselekedeteinket; 
ez utóbbiakat indíték és fajta szerint a következő módon lehetne csoportosítani:

-  az Isten nélkül élő ember cselekedetei,
-  az Istent tettei által elérni, kiengesztelni akaró ember cselekedetei,
-  a bennünk lévő „óember” cselekedetei, végül
-  a hitre jutott ember Isten Lelke által „felkészített” állapotának cselekedetek
1.) Nagyon elszomorító képet fest Isten igéje a nélküle élő ember tetteiről. Pál így sum

mázza a zsoltárok megállapításait: „...amint meg van írva: (Zsolt 5,10;10,7;14,l-3;53, 2-4; 
140,4.) Nincsen igaz ember egy sem, nincsen aki keresi az Istent Mind elhajlottak, vala
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mennyien megromlottak, és nincsen, aki jót tesz, egyetlen egy sincs. Nyitott sir a torkuk, 
nyelvükkel ámítanak, kigyóméreg az ajkukon, szájuk átokkal és keserűséggel van tele, lábuk 
gyors a vérontásra, romlás és nyomorúság jár a nyomukban és a békesség útját nem isme
rik; Isten félelmével nem törődnek.” (Róma 3,10-18.)

Ilyen a békesség útját nem ismerő ember Isten szemében! Halott; cselekedetei pedig „holt 
cselekedetek” (Zsid. 9,14). Az Isten nélkül élő ember az ő cselekedeteivel Isten véleménye 
szerint „haragot gyűjt a harag napjára” (JeL 6,17).

Pál így fogalmazta meg Isten véleményét a nélküle élő emberről: „Isten haragját nyilat
koztatja ki a mennyből az emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen, azok ellen, akik 
gonoszságukkal feltartóztatják az igazságot” (Róm.1,18). Tovább ezt írja levelében: „Te ke
mény szívvel és megtérés nélkül gyűjtesz magadnak haragot a harag napjára.” (Róm,2,5). 
Efezusi levelében ezek olvashatók: „...a harag fiai voltunk emberi természetünk szerint, ép
pen úgy, mint a többiek. ” (Ef. 2, 0 Végül így inti az efezusiakat: „Ne legyen részetek a sö
tétség terméketlen cselekedeteiben.” (Ef. 5,11.)

2.) Az ember -  történelme folyamán mindig -  sejtette, hogy felette magasabb hatalom 
áll, akitől élete függ. Ezt a „megsejtett” Istent kezdte azután tisztelni, különböző formákban 
elképzelni Igyekezett valamilyen módon elnyerni jóindulatát; igyekezett kedvében járni és 
áldozatokkal elhalmozni haragját kiengesztelni. Rég letűnt kultúrák kiásott emlékei tele van
nak ennek a törekvésnek nyomaival. Az embernek Istent kiengesztelni kívánó áldozata — 
mondhatjuk — egykorú magával az emberrel, hiszen Isten általános kinyilatkoztatása ott volt 
előtte lépten-nyomon a körülötte lévő természet élő csodáiban.

A zsidó nép életében az áldozat mélyebb értelmezést kap; kapcsolódik az Ószövetség né
pe számára Isten külön kinyilatkoztatásával Isten helybenhagyja az áldozatot, de szervesen 
összeköti a bűnössége tudatában töredelmes szívű ember hálaáldozataval is, amelyet így fo
galmaztak meg a zsoltárírók: „Hálával áldozz Istennek!” (Zsolt 50,14). „Aki hálaadással áldo- 
zik, az dicsőít engem, és aki ilyen úton jár, annak mutatom meg Isten szabadi tását” 
(Zsolt50,23.) Végül a sok közül még egy idézet: „Isten előtt a töredelmes lélek a kedves ál
dozat A töredelmes és megtört szivet nem veted meg Istenem!” (51.Zsoltl9.) A cselekede
teink vezérfonalául pedig a törvényt adta az Úristen, hogy az ember aszerint éljen. Ebben 
adta a törvényt összefoglaló ősi parancsolatot is, amely az Istennel való kívánatos kapcsola
ti formát is meghatározza: „Halld meg Izráel; Az ÚR, a mi Istenünk, egyedül az ÚR! Szeresd 
azért az URat, a te Istenedet teljes szivedből teljes telkedből és teljes erődből!” (V. Móz. 6,4- 
5.) Jézus még hozzátette: „Szeresd felebarátodat, mint magadat Nincsen más ezeknél na
gyobb parancsolat” (M t 12,31. III Móz. 19, 18b.) Pál ezt írta a törvényről, annak betöltésé
ről: „A törvény betöltése a szeretet” (Róm. 13,10)

Az ige szerint Isten nem ismer más törvényes cselekedetei csak azt, amit az igében él
őnkbe adott Bár Mózes rendelkezései alapján helybenhagyta, helyesebb azonban így fogal
mazni: a bűn miatt megtűrte Isten az áldozatol de nem kedvelte. Többre becsülte a Neki tet
sző életet az áldozatnál: „Az igaz és törvényes cselekvést többre becsüli az ÚR, mint az ál
dozatot” (Péld21,3.) Isten világosan leírta, hogy nem fogadja el a mi áldozatunkat különös
képpen nem a lélektelen áldozatot: „Nem fogadok el házadból bikái sem aklaidból tulkokat 
Hiszen enyém az erdő minden vadja és ezernyi hegynek minden állata.” (Zsoll 50,9-10.) „Hi-
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szen a véresáldozatot nem kedveled, és ha égöáldozatot adnék is, nem vennéd szívesen.” (51. 
Zsolt 18.)

Isten azt is leíratta, mit kíván: „Szeretetet kívánok és nem áldozatot, Isten ismeretét és 
nem égőáldozatokat.” (Hős. 6,6) Ámósz próféta keserű szavakkal tolmácsolja Izráel népe felé 
az Úr véleményét az üres és lélektelen vallásos cselekedetekről, amelyek nemhogy kiegesz- 
telnék Istent, hanem egyenesen haragját vívják ki: „Gyűlölöm, megvetem ünnepeiteket, ün
nepségeiteket ki nem állhatom! Ha égöáldozatot mutattok be nekem, vagy ételáldozatot, nem 
gyönyörködöm bennük. Rá se tekintek a békeáldozatra, amelyet hizlalt állatokból mutattok 
be! Távozzatok előlem hangos éneklésetekkel, hallani sem akarom lantpengetéseteket! 
ÁRADJON a törvény, mint a víz, és az igazság, mint a bővizű patak!” (Ám. 5,21-24,) Jere
miás így in „Ha böjtölnek, nem hallgatok esdeklésükre. Ha égöáldozatot vagy ételáldozatot 
mutatnak be, azok sem lesznek kedvesek előttem.” (Jer. 14,12)

Úgy gondolom, a fenti igék alapján is eléggé körvonalazódott, hogy mi érdemeset tud 
az ember nyújtani áldozataival Istennek.

3.) Ami az életünk gyakorlatát meghatározni kívánó isteni törvényt illeti: nemcsak az ige 
megállapítása, hanem ha őszinték vagyunk önmagunkhoz, a szomorú tapasztalat is azt m u
tatja, hogy az ember nem tudja megtartani Isten számunkra leiratod törvényét Hiába 
hisszük, hogy méltók lehetünk Isten kegyelmére, szeretetére. Pál így fogalmaz Róma 3,20 
szerint: „A törvény cselekedeteiből nem fog megigazulni egyetlen halandó ember sem Ő el
őtte. Hiszen a törvényből csak a bűn felismerése adódik.” Maradna tehát a bűnért való áldo
zat amelyet Isten nem kedvel, de a bűn lemosása miatt mégis megenged. Ámde az idők tel
jességében Isten egészen újat hozott: kivette az áldozatot az ember kezéből, hogy tovább ne 
tulajdonítsa magának azt és egészen a maga hatalmába helyezte akkor, amikor egyszülött Fi
á t Jézust megáldoztatta a kereszten, hogy egyszer s mindenkorra tökéletes áldozatot szerez
zen a bűnért Pál ezt írja Zsid.10-ben: „Mivel a törvény az eljövendő javaknak csak árnyékát 
de nem a mennyei dolgok valóságos alakját tartalmazza, ezért azokkal az áldozatokkal, ame
lyeket évenként állandóan bemutatnak, sohasem tudják tökéletessé tenni az odajárulókat. Kü
lönben megszűnt volna az áldozatok bemutatása, hiszen akik áldoztak, többé nem éreztek 
volna semmi bűntudatot De az áldozatok évről-évre a bűnökre emlékeztetnek. Mert lehe
tetlen, hogy bikák és bakok vére bűnöket töröljön el „ (Zsid.10,1-4.) Tovább ezt írja: „az Ő 
akarata szentelt meg minket Jézus Krisztus testének feláldozása által egyszer s mindenkorra. 
Mert egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket” (Zsid. 10,10. és 14.)

Most már azért sem lehet a törvény cselekedetei alapján üdvözölni, mert -  mint láttuk 
-  Isten a mi Urunk, Jézus Krisztusban egészen mást adott Világos az is, hogy mi emberek 
üdvösségünk érdekében nem tudunk semmit sem tenni, legkevésbé nem áldozni az Isten
nek. Ez utóbi szóban, mint az Istennek "felajánlott” áldozatban benne van minden emberi 
ténykedés. Jézusnak kellett ugyanis ártatlanul szenvednie, a kereszten meghalnia, hogy üd
vösséget szerezzen nekünk, bűneink miatt egyébként kárhozatot érdemlő embereknek.

A kereszten tehát elvégeztetett Isten Fiának bűneink miatt tett egyszer s mindenkori tö 
kéletes áldozata. Ezt hiszi és vallja mindenki, aki Jézus Krisztust Isten Fiaként közöttünk m eg
jelent élő Megváltónak hiszi, ismeri és vallja.
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4.) Az üdvösség útja most már nem a mózesi tövények megtartásával, hanem a Jézus ál

tal kieszközölt kegyelem szerint, hit által nyílik meg a számunkra. Emellett az Újszövetség 
mégis sokat beszél a cselekedetekről Vajon fontosak-e ezek a cselekedetek, s ha fontosak, 
milyen cselekedetekről van itt szó?. . . Vallassuk erről az igét

A legelső, amit meg kell állapítanunk, hogy a Szentirás újszövetségi része csakis az Isten 
által készített új szövetsége idejében élő emberekre vonatkozik, így az itt szereplő cselekede
teket újszövetségi szemlélettel kell vizsgálni

Az ember által Istennek felkínált mózesi áldozat megszűnt, helyébe a kegyelmet kapott 
szív Istent dicsérő hálaéneke mint áldozat lép; új köntösben, mégis Isten régmúlt, a zsoltári- 
rók és próféták ajkán megszólaltatott kijelentéseivel (Zsolt. 40,7, 1,19; Hós.6,6;Példab.21,3 
stb.) csodálatos összhangban: „Általa ( t i  Jézus által) vigyük Isten elé a dicséret áldozatát min
denkon nevéről vallást tevő ajkaink gyümölcsét” -  ahogy Pál írta levelében -  (Zsid.13,15.) 
Krisztus áldozata új emberekként az élő Istennek való szolgálatra sarkall: „...a Krisztus vére, 
aki örökkévaló Lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek, mennyivel inkáb megtisz
títja lelkiismeretünket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek.” (Zsid.9,14)

Az Isten által készített új szövetség hajnalán elhangzott minden ember számára az evan
gélium summája: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fát adtajhogy aki hisz 
őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn. 3,16.) A Krisztust követni akarók aj
kán mégis kezdettől fogva ez a kérdés fogalmazódott meg tudatosan, vagy önkéntelenül: „Mi 
jót tegyek, hogy elnyerjen az örök életet?” (M t. 9 , 16.) Ennek a kérdésnek nagy horderejét 
az a töménytelen ige tükrözi, amely megigazulásunk érdekében világítja meg keresztyén éle
tünk cselekedeteit

Meggyőződésem, hogy a megoldást nem egyes kiragadott igék és azok meglovagolt ki
jelentései adják meg, hanem az ige egésze. Alázatosan meg kell tehát hajolnunk az ige egé
sze előtt. Véleményem szerint a talán ellentétes értelműnek vélt igék is ugyanazt az igazsá
got világítják meg, csak legfeljebb nem egy irányból jövő reflektorfényben.

A cselekedeteinkről szóló újszövetségi igék az alábbi szempontok szerint csoportosítha
tók:

-  cselekedeteink operatív módon szükségesek megigazulásunkhoz,
-  egyedül és kizárólagosan hit által igazulunk meg,
-  cselekedeteink hitünk gyümölcsei, végül
-  Jézus „ama napon” mindenkit cselekedetei szerint fog megítélni
Az első csoportnak legfontosabb megszólaltató ja Jakab. Ezt Írja levelében: „Testvéreim, 

mit használ, hogy valaki azt mondja, hogy van hite, de cselekedetei nincsenek? Vajon üdvö- 
zitheti-e őt egyedül a hit?” (JL2.14.) „Ugyanígy a hit is, ha cselekedetei nincsenek, halott ön
magában. Viszont mondhatja valaki azt is: neked hited van, nekem meg cselekekedeteim 
vannak. Mutasd meg nekem a hitedet cselekedetek nélkül, én is meg fogom neked mutatni 
cselekedeteim alapján a hitemet„ (Jk_2,17-18.) „Akarod-e hát tudni, te ostoba ember, hogy 
a hit cselekedetek nélkül meddő?... Látod tehát, hogy (Ábrahám) hite együttműködött cse
lekedeteivel, és cselekedeteiből lett teljessé a h ite .... Látjátok tehát, hogy cselekedetekből iga
zul meg az ember, és nem csupán hit által.... Mert ahogyan a test halott a lélek nélkül, ugyan
úgy a hit is halott cselekedetek nélkül„ (k.2,20,22,24, 26.)
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Pál apostolnak is vannak leveleiben ilyen irányú megfogalmazásai: „Mert nem igazsagta- 

lan az Isten, hogy elfeledkeznék a ti cselekedeteitekről...” (Zsid ,6.10) „Amit vet az ember, 
azt fogja aratni is; mert aki a testének vet, az a testéből arat majd pusztulást, aki pedig a Lé
leknek vet, a Lélekből fog aratni örök életet A jó cselekvésében pedig ne fáradjatok meg, 
mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Ezért tehát míg időnk van, te
gyünk jót mindenkivei.„ (Gal .6,7b- 10a.)

Jézus a „Hegyi Beszéd”-ben ezt mondotta: „Nem mindenki megy be a mennyek orszá 
gába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei A ty
ám akaratát” (M t 7,21.) A feltámadással kapcsolatban pedig János szerint ezt mondotta: 
„Akik a jót tették az életre támadnak fel; akik pedig a rosszat cselekedték, az ítéletre támad
nak fel.” (Jn 5,29.)

János apostol a Jelenések Könyvében Krisztus ajkáról a következőket hallja látomásában: 
„Tudok cselekedeteidről, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Ébredj fel, és erő- 
sitsd meg a többieket, akik halódóban vannak, mert nem találtam cselekedeteidet teljesnek 
az én Istenem előtt.” (JeL3,lb-2.) „Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem 
meleg! Ezért mivel langyos vagy, és nem meleg, sem pedig hideg: kiköplek a számból.” 
(JeL3,15-16.)

Jézus példázata (Mt25,31-46.) szerint az elmulasztott cselekedetek is lehetnek elmarasz
talók.

Mielőtt a fenti igék alapján cselekedeteink üdvösségszerző tulajdonságát fogalmaznánk 
meg; meg kell néznünk az igék másik csoportját is. Ebben a csoportban szereplő igéknek 
megszólaltatója Pál apostol. Levelei, különösen a „Rómaiakhoz” és a „Galatákhoz” irt levele, 
tele vannak annak bizonyításával, hogy megigazulásunk alapja egyedül a hit

Hadd idézzem először azt az igét, amely Luther életében elhatározó fordulatot jelentett: 
„Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az, amellyel minden hívőt üdvö
zít, elsősorban zsidót, de görögöt is, mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatta ki benne hit
ből hitbe, ahogyan meg van írva: Az igaz ember pedig hitből fog élni. ” (Rm. 1,16-17.) „Az 
pedig, hogy törvény által senki sem igazul meg az Isten előtt, világos, mert az igaz ember 
hitből fog élni” (GaL 3,11) „...tudjuk, hogy az ember nem a törvény cselekedetei alapján iga
zul meg, hanem a Krisztus Jézusba vetett hit által. Ezért mi is Krisztus Jézusban hittünk, 
hogy megigazuljunk a Krisztusban való hit, és nem a törvény cselekvése által, mert a tör
vény cselekvése által nem igazul meg egy ember sem.” (Gal  2,16.) „Most pedig Isten a tör
vény nélkül tette nyilvánvalóvá igazságát, amelyről bizonyságot tesznek a törvény és a pró
féták. Isten pedig ezt az igazságot most nyilvánvalóvá tette a Krisztusban való hit által min
denki számára, aki hisz. Mert nincs különbség: mindenki vétekezett és híjával van az Isten 
dicsőségének. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltoztatta őket 
a Krisztus Jézus által.” (Róm. 3,21-24.)

Gál. 5,6-ban ezt Írja Pál: „Mert Krisztus Jézusban nem számít sem a körüimetélkedés, 
sem a körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó h it” Az „Efezusi levél -ben eze
ket találjuk: „...minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal 
együtt -  kegyelemből van üdvösségetek! - ,  (Ef.2,5.) „Hiszen kegyelemből van üdvössége
tek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekdetekért, hogy senki se di
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csekedjék.” (Ef.2,8-9.) Isten a hitet tulajdonítja igazságnak: „Aki fáradozik, annak a bért nem 
kegyelemből számítják, hanem azért, mert tartoznak vele. Aki pedig nem fáradozik, hanem 
hisz abban, aki megigazítja az istentelent, annak a hite számít igazságnak.” (Rm. 4,4-5.) Vé
gül Timótheushoz, a szeretett munkatárshoz igy ír Pál: „Mert ő szabadított meg minket, és 
ő hivott el szent hívással, nem a mi cselekedeteink szerint, hanem saját végzése és kegyelme 
szerint, amelyet még az idők kezdete előtt Krisztus Jézusban adott nekünk.”

A fentiekből világos, hogy sem a mózesi törvényekből, sem semmiféle elgondolásból 
származó cselekedet nem lehet üdvösségszerző. Mégis gyakori, még hívő keresztyének éle
tében is, hogy szinte észrevétlenül rácsúszunk a cselekedetek vonalára, mintha cselekedete
inkből eredne gyümölcstermő hitéletünk, és nem Krisztus kegyelméből.

Sok ige található az Újszövetségben, amelyek az Istennek tetsző cselekedeteket hitünk 
gyümölcseiként fogalmazzák meg.

Pál szerint a test cselekedeteit a Lélek által lehet megöldökölni, mint kegyelmi ajándék ál
tal: „Mert, ha test szerint éltek, meg kell halnotok, de ha a Lélek által megölitek a test csele
kedeteit, élni fogtok.” (Róm.8,13.) Máshol a Lélek gyümölcseiről in „A Lélek gyümölcse pe
dig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. 
” „Az ilyenek ellen nincs törvény. Akik pedig Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették szen
vedélyeivel és kívánságaival együtt’  (GaL5, 22/25.) „Az Istennek pedig van hatalma arra, 
hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy ... bőségetek legyen minden jó cselekedetre.” 
(ILKor,8,9.) „Éljetek az Úrhoz méltóan teljes mértékben az ő tetszésére, teremjetek gyü
mölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek az Isten ismeretében.” (Kol.l,10.) „Amit 
tesztek, lélekböl végezzétek úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek.” (Kol.3,23.) 
„Maga pedig a mi Urunk Jézus Krisztus és az Isten, a mi Atyánk, aki szeretett minket, és 
kegyelméből örök vigasztalással és jó reménységgel ajádékozott meg, vigasztalja meg a ti 
szíveteket, és erősítsen meg titeket minden jó cselekedetben és beszédben.” (ILThessz.2,16- 
17.) A teljes írásból nyer Isten embere felkészitést „minden jó cselekedetre.” (II. Tim.3,16- 
17.) Jézus „...Önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és meg
tisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetre törekszik.” (Tit2,14.)

Pál igy fejezi be „Zsidókhoz” irt levelét: „A békesség Istene pedig... tegyen készségessé 
titeket minden jóra, akaratának teljesítésére; és munkálja bennünk azt, ami kedves őelőtte Jé
zus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön-örökké.” (Zsid.13,20-21.)

János apostol hallja az égből jövő hangot: „Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak 
meg, mostantól fogva. Bizony, ezt mondja a Lélek, mert megnyugszanak fáradozásaiktól, 
mert cselekedeteik követik őket” (JeL14,13.)

Jézus így nyilatkozott a hitből fakadó cselekedetekről: „Úgy ragyogjon a ti világosságo
tok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.” 
(Mt5,16.) „Bizony, bizony mondom néktek: aki hisz énbennem, azokat a cselekedeteket, 
amelyeket én teszek, szintén megteszi, sőt ezeknél nagyobbakat is tesz.” (Jn.14,12.)

Hitből eredő munka, szeretetböl jövő fáradozás: mind-mind a mi Urunk, Jézus Krisztus 
felől táplált reménység gyümölcse, a „választottság” látható jelei. (I-Thessz. 1,2-4.) Világos a 
felsoroltakból, hogy a megigazulás útja a Krisztusban cselekvő hit útja.
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Mást is említ még Isten igéje a cselekedetekről. Nem kevesebbet, mint azt, hogy „ama 

napon” mindnyájan, a kegyelmet kapottak is, odaállunk majd Isten ítélőizéke elé és cseleke
deteink megitéltetnek. Persze erről nem nagyon szeretünk beszélne Az ige azonban beszél 
róla.

Jézus ezt mondotta: „Mert eljön az Emberfia Atyja dicsőségében angyalaival együtt, és 
akkor megfizet mindenkinek cselekedetei szerint” (M t 16,27.) János így jegyezte fel a Meg
váltó szavait: „Akik a jót tették, az életre támadnak fel; akik pedig a rosszat cselekedték, az 
ítéletre támadnak fel.” (Jn.5,29.)

Pál apostol ezeket írta: „Mert (Isten) mindenkinek cselekedetei szerint fog megfizetni: 
azoknak, akik állhatatosan jót cselekedve törekszenek dicsőségre, megbecsülésre és halhatat
lanságra, örök életet ad; azoknak pedig, akik viszálykodók, akik ellenállnak az igazságnak, és 
a hamisságot követik, haraggal és bosszúállással fizet majd.” (Rm. 2,6-8.) A Jézusra, mint 
alapra történő építésről így ir Pál: „Azt fjedig, hogy ki mit épít erre az alapra: aranyat, ezüs
töt, drágakövet, fát, szénát, szalmát az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg, 
és akkor mindenkinek a munkája nyilvánvaló lesz; és hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz 
fogja kipróbálni. Ha valakinek megmarad a munkája, amelyet ráépített, jutalmat fog kapni, 
de ha valakinek a munkája megég, kárt vall. Ö maga megmenekül ugyan, de úgy, mint aki 
tűzön ment á t” (I.Kor J ,  12-15.) Milyen munkát építünk a számunkra élőnek ismert Krisztus
ra? Az idézett ige alapján bizony nem mindegy!

Ezt a gondolatot fogalmazta meg Péter, amikor levelében ezeket írta: „Ha pedig mint 
Atyátokat hívjátok őt segítségül, aki személy válogatás nélkül ítél meg mindenkit cselekedete 
szerint félelemmel töltsétek el jövevénységtek idejét tudván, hogy nem veszendő dolgokon, 
ezüstön, vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiábavaló életmódotokból, hanem 
drága véren, a hibátlan és szeplőtelen Báránynak, Krisztusnak a vérén.” (I.Pét.1,17-19.)

János apostol látomásban látta, hogy az ítélet napján: „Még egy könyv nyittatott ki, az 
élet könyve, és a halottak a könyvbe írottak alapján ítéltettek meg cselekedeteik szerint” (Jel. 
20, ÍZ) János hallja látomásában a feltámadott Jézus szavát* „íme eljövök hamar, velem van 
az én jutalmam, és megfizetek minenkinek a cselekedete szerint” (Jel.22,12.)

Milyen jó tudni, hogy elmarasztaló cselekedeteink mellett ott lesz a kegyelem is, amely, 
még ha tűzön át is, de felemeli a beléje fogódzót!

5.) Ahogy a felsorolt igéket így csoportosítva olvassuk; lehet, hogy meglepődünk, talán 
örülünk, vagy tán az is lehet, hogy megborzadunk. Egyet azonban le kell rögzíteni. Nem le
het azt mondanunk, hogy beállítottságunktól függően, vagy az egyik, vagy csak a másik cso
portban szereplő igéket fogadjuk eL Azt sem lehet mondani, hogy valamelyik csoportba so
rolt igék nem fémek dogmatikus gondolkodásunk zsákjába; mert mindegyik ige együttesen 
és egymással összefüggésben igaz. Igaz, mert Isten Lelke igy íratta le ezeket az igéket Hogy 
miért? Bizonyára azért, hogy még jobban kapaszkodjunk Istennek a Jézusban felénk felkí
nált ingyen kegyelmébe.

Befejezésül: ha most mindezeket egy mondatban kellene összefoglalnunk; talán azt le
hetne mondani: úgy és abban a tudatban higgyek, hogy kizárólag Krisztusban, hit által, in
gyen van üdvösségem s hogy hitemet nem pótolhatja ki semmi, de Krisztusra nézve min
dig úgy cselekedjem, mintha cselekedeteimen múlna minden!

Ráskai Ferenc (gyülekezeti munkaiajs)
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FÓRUM

Több pszichológiát, hogy jobban tudjuk 
betölteni küldetésünket

Évek óta hiányolom, hogy egyházunkban nem folyik pszichológiai képzés. Egyesek ugyan 
végeztek ilyen tanulmányt külföldi ösztöndíjas idejükben vagy más módon, de ezzel csak be
lekóstoltunk ebbe a tudományba és nem lettünk ilyen irányú szakemberek. Mind a katolikus, 
mind a református egyházban folyt és folyik ilyen irányú képzés-továbbképzés, még külföl
di szakemberek bevonásával is.

Ennek a képzésnek a hiánya miatt akadozik nálunk az alkoholisták vagy a drogosok kö
zötti Lelki Segélyszolgálat munkája. Tudom, hogy erre rögtön azt mondjuk, hogy van Uyen 
munka egyházunkban ...De amíg ez csak egy szűk csoportot foglalkoztató kérdés, addig az 
nem igazi egyházi munka. Nézzük meg, hány cikk jelent meg az Evangélikus Életben vagy 
a Lelkipásztorban, hogy széles bázist és komoly imahátteret biztosítson a mentő munkának, 
ami nélkül nem létezik hatásos munka.

Ennek a képzésnek hiánya miatt akadozik a lelkészek közt a közösségi, a csoport mun
ka. Nem értjük igazán egymást, mert nem tanultunk igazán egymásra figyelni, hogy mit is 
mond tulajdonképpen a másik: „empátiakészség”. Illetve nem tudunk úgy nézeteket ütköz
tetni, vitakozni, hogy rögtön ne maradnának lelkileg sebzettek a beszélgetésben. Nem 
vesszük észre, hogy a lelki sértettségünk, érzelmi érintettségünk, kifelé agresszivitásban je
lentkezik, esetleg ezt „az igazsághoz való ragaszkodásnak” gondoljuk. Pedig a konokság-me- 
revség nem a szeretet útja. Nevezhetjük ezt a párbeszédkultúra hiányának is.

Miért idegenkedünk a pszichológiától?

Elsősorban azért, mert nem ismerjük azt közeiről. Esetleg megrémít annak több szakki
fejezése. Egyenesen bibliagyalázónak találjuk azokat* önmegvalósítás, mint cél; önsegítő cso
port; belső erők, tudatalatti erők mozgósítása; anamnézis, a múlt eseményei feltárásából a je
lenre következtetni Nem vizsgálja az embert az Istenhez való viszonyban, s ezért nem be
szél bűnről, hanem fejlődési rendellenességről stb.

Ezek a pszichológiában használt szakkifejezések, amiknek más a jelentéstartalma, a teo
lógiában. A két tudományág szakkifejezéseit ne keverjük össze, azok nem „csereszabatosak”. 
(Az ellenállás szó mást jelent a villanyszerelőnek, mint a politikusnak) Az önmegvalósítás pél
dául azt jelenti a pszichológiában, amit a teológiában „Isten akaratának megvalósítása az egyén
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életében” alatt értünk. Más szavakkal: amire Isten rendelt, azt valósítsam meg életemben. A 
„belső erők mozgósítása” nem jelenti azt, hogy nincs külső segítségre szükségünk, hanem az 
érzelmi életünk tudatosítását és komolyanvételét jelenti. A fejlődési rendellenesség kutatásá
val a felebarátot akarjuk jobban megérteni, hogy jobban tudjunk segíteni rajta.

A bűnről másképp beszél a pszichológia. Nem az Istenhez való viszonyban nézi az em 
bert, hanem „csak” önmagában, a társadalomhoz való viszonyban. De nem is feladata ez a 
pszichológiának, mert ez a teológia feladata. Az orvostudománytól sem vesszük zokon, hogy 
a balesetet szenvedett beteget „csak” gyógyítja, s nem vár azzal addig, amig megállapítják, 
hogy a saját bűnéből vagy más hibájából történt a baleset.

Másodszor azért idegen a számunkra a pszichológia, pszichoanalízis sttu, mert mi Ma
gyarországon ennek egy olyan változatával találkozunk, ami marxista talajon nőtt Tel. Az 
ideológia torzító hatására többször találunk olyan elemzést, ami túlmegy a saját tudománya 
területén és ateista téziseket állít fel. Ez téves magatartás, mert természettudományos felis
merésekből nem szabad hitbeli tételeket formálni pl. a világ keletkezésére. De ez fordítva is 
igaz: hitbeli felismerésünket ne akarjuk a természettudománytól számonkénri, hanem a ter
mészettudóstól, mert benne találkozik a két tudományág.

Harmadszor talán azért is idegen a számunkra, mert külföldi folyóiratokban találunk el
ítélő véleményeket figyelemre méltó teológusoktól is. Csak azt nem Figyeljük meg, hogy nem 
az egész pszichológiát ítélik el, hanem annak egyes kinövéseit Mert ilyenek is vannak! De az 
is lehetséges, hogy a külföldi testvér hamis általánosítás hibájába esik. Ezért nem szabad más 
véleményét kritkátlanul átvenni.

Pszichológia mint tudomány és segédtudom ány

A pszichológia egy önálló tudományág. A pszichoanalízis ennek egyik munkamódszere. 
Jó ha ismerjük, mert közelebb kerülünk az emberhez, jobban megismerjük a felebarátunkat 
hisz a belső inditórugókat is regisztráljuk, amik motiválják.

Számomra azonban még fontosabb volt amikor egy ilyen tanfolyamon résztvettem, 
hogy jobban megismerjem önmagamat Rájöttem, hogy sokszor a saját belső tehetetlensé
gem, a frusztrációtól való félelem, szimpátia vagy más indít cselekvésre s nem a Krisztusba 
vetett h it

A pszichológia a teológia számára fontos segédtudomány. Ilyen a filológia és régészet is 
az egzegézis számára, a filozófia a dogmatika számára, a szociológia az etika számára, a pe
dagógia a katechetika számára. Ide sorolom még az orvostudományt is, ami szintén számta
lan felismeréssel segíti a poimenikát Viszont az orvostudomány számára segédtudomány a 
fizika, kémia, matematika stb. Különösen az ember vizsgálása teszi szükségessé, hogy mun
kánk interdiszciplináris is legyen.

„Keresztyén p szich ológus'

Természetesen nem nevezhetjük Freudot keresztyén pszichológusnak. Ezt elsősorban a 
marxisták mondják róla. Freud zsidó volt, aki tudatosan ateistának is vallotta magát. De ő be
szélt a tudatalattiról, s mivel ez nem volt beilleszthető az 50-60-as évek magyar orvosi „anyag -
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elvűségébe”, ezért öt is száműzték az egyetemi tankönyvekből. így lett ö is „idealista”, aki 
nem csak az anyagban hisz.

Jung beszél a vallás jelentőségéről, annak lelki hatásairól.
Mindkettőjük tudományos munkája elindított egy olyan gondolkodási irányt, amely ná

lunk is szakított a merev anyagelvüséggel, és az ember pszichés életét már nemcsak az anyag
tól és anyagiaktól való függésében vizsgálja. Hazánkban élő tanítványaik ezért már ki is állí
tották róluk a „keresztyén” bizonyítványt Részben azért, hogy a kíváncsiságot felkeltsék irán
tuk, hogy minél többen tanulmányozzák őket

Szenvedélybeteg

Végül szeretném magunk számára tisztázni a szenvedélybeteg fogalmát Ez a szó nem 
szerepel a Bibliában, de a fogalom igen. Legáltalánosabban a bálványimádáshoz lehetne ha
sonlítani, mert nem az élő Istennél keres segítséget a szenvedélybeteg, hanem valamilyen 
pótszernél. Ezért teológiailag igaz, hogy a segítés módja és útja az egyház részéről: „felkínál
ni a megtérést ahhoz az Istenhez, aki Jézus Krisztusban az emberhez tért, önmagát a mi bű
neinkért odaadta...”

De ezt kell tennünk minden nem szenvedélybeteg felé is! Ezek szerint nem szükséges és 
nem lehetséges különbség az „egészséges” és a „szenvedélybeteg” megközelítése között?

A szenvedélybeteg, mint pszichológiai fogalom azonnal figyelmeztet, hogy különbséget 
kell tennünk az „egészséges” és a „szenvedélybeteg” között. A szenvedélybetegség a legtöbb 
esetben akaratgyengeséget és személyiségleépülést is okoz. Ezt a folyamatot befolyásolja a 
szenvedély fajtája és a beteg fizikai állapota. Drogosoknál a marihuánna már 4 alkalom után 
-  amit sok fiatal már csak kíváncsiságból is kipróbál -  függőségi viszonyt okoz. Alkoholiz
musnál esetleg még négy hónap sem jár ilyen következményekkel. Egy ilyen leépült, aka
ratgyenge embernek nem elég azt mondani, hogy térj meg! A tékozló fiú vissza tudott tér
ni az atyai házhoz, mert még volt akaratereje. De a Jó Pásztornak vállára kellett venni az el
tévedt bárányt, hogy az hazakerüljön, mert egyedül erre fizikailag is képtelen lett volna.

Ezért másképp állok egy akaratgyenge mellé. Mellette maradok, segítem, hogy döntésé
ben megmaradjon, hogy személyisége felépüljön. A megtérés nem jelenti automatikusan a 
bűnök következményének az eltörlését, az akaratgyengeség megszűnését Egy narkomán is 
meg tud térni az egyik percről a másikra, de ha egyedül hagyjuk, biztos elbukik. Ha egy vé
dő-hordozó közösség veszi körül, akik számolnak az elvonási tünetekkel, támogatják a belső 
elbizonytalanodás idején, akkor talán meg tud maradni. A legjobb azonban, ha egy zárt kö
zösségbe, keresztyén intézetbe kerül, ahol nem tud találkozni a régi barátaival, ahol egy éven 
keresztül minden lépését segítik, míg újra felépül annyira az akaratereje, hogy egyedül is meg 
tud majd állni egy átlagos gyülekezet keretében. A pünkösdista testvéreinknek már van egy 
ilyen otthona Dunaharasztiban.

A szenvedélybeteg fogalma és más pszichológiai felismerés számunkra nem az igehirde
tésünk tartalma miatt fontos, hanem azok az igehirdetésünk módját határozzák meg és ige
hirdetésünk hatékonyságát befolyásolják. Nem véletlen, hogy dr. Gyökössy Endre igehirde
téseit, könyveit, testvéri beszélgetéseit olyan sokan ismerik és emlegetik. Ő keresztyén szív
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vei és tudós lélekkel végezte és végzi ezt a munkát Bár a mi egyházunkban is lenne sok ilyen 
pasztorálpszichológiát gyakorló ember.

M issura Tibor

Az utóbbi időben...

Az utóbbi időben egyre gyakrabban hallani bizonyos kegyességi körökből éles kritikai 
megnyilvánulásokat CGJung pszichológiájáról. Ateizmust, spiritizmust, okkultizmust, ördö
gi megszállottságot és hasonlókat vetnek a neves svájci pszichiáter szemére, elfelejtkezve ar
ról, hogy ő nem teológus, hanem pszichológus volt, és mint ilyen vizsgálta a lelki jelensége
ket, hiszen ezek jelentették számára szakterületének realitását Ő volt az első az újkori nyu
gati pszichológiában, aki a lélek vallásos funkcióival foglalkozni mert, és az első, aki a tudo
mány oldaláról kimondta annak nemcsak elismerését, de renkivüli fontosságát is az egyes 
emberek és az egész emberiség életében. Ilyenformán az ö részéről indult meg az a hídverő 
munka, mely a tudomány és a vallás korunkban feloldhatatlannak tűnő ellentétét áthidalni 
igyekszik. Ezzel döntő módon járult hozzá századunk egyik alapvető szellemi problémájának 
megoldásához a nyugati világban.

Dr.Schnell Endre
orvos - pszichoterapeuta

Mi történik Taizében?
Az Evé l ét 1989. február 26-i számában olvastam a rövid ismeretetéssel összekötött meg- 

hivóról a taizéi mozgalom által rendezendő pécsi „ökumenikus” találkozóra. Mi lesz Pécsen 
és ezzel kapcsolatban egyáltalán mi történik Taizében? — latolgatom. Beszámolók jutnak 
eszembe, embereké, akik azzal fémjelzik a történteket, hogy „nagy dolgokat cselekszik ott 
az Úr!"Emberek vallomása jut eszembe az őket megdöbbentő gyertyavilágítás melletti kon- 
templáció (szemlélődés, elmélkedés, elmélyedés) áldásairól, a „csend birodalmáról”, amely kö
rülveszi a résztvevőket, a tömegekről, amelyek ezrével özönlenek Taizébe. Lelkes beszámo
lókat hallok a szegények és nyomorultak érdekében kifejtett széleskörű akciókról, amelyek 
immár az egész világot behálózzák és eljutottak Haitiba is.

Valakitől azt hallottam, hogy Taizéröl csak az beszéljen, aki volt Taizében. Nos, én nem 
voltam Taizében, mégis vállalkoznom kell -  éppen az Ev.Életben megjelent hirdetés nyo
mán -  a talán illúzióromboló feladatra. A lelkiismeretem nem engedi, hogy hallgassak. Nem 
árt ugyanis, ha odafigyelünk lelkészektől származó olyan aggódó hangokra is, amelyek a ta-
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izéi mozgalom teológiáját bírálják. Egy ilyen bírálat kitetszett pl. egy, a mozgalom priorjának 
Roger Schütz, volt genfi református lelkésznek megjelentett írásai alapján készült terjedelmes 
tanulmányból is.

Nem érzem magam hívatva arra, hogy bíráljam, mi késztette a fiatal lelkipszátort arra, 
hogy gyülekezetét otthagyva, egy református „szerzetesrendet” alapítson a nőtlenség, va
gyonközösség és a prior iránti feltétlen engedelmesség hármas fogadalmával; ez az ő dolga. 
Ha-pedig valaki most azzal vádolna, hogy részrehajló vagyok, annak tisztelettel ajánlom fi
gyelmébe Jákob Hitz: „Megfelel Taizé az evangéliumnak? ” c. munkáját, amely megjelent a 
„Zeichen dér Zeit” c. sorozatban (Heft 2, Schwengler-Verlag Rosenberg CH-9442 Bemeck, 
1978). Hogy pedig valaki azt ne mondja, saját gondolataimat is belekeverem mondandóm
ba, igyekszem pártatlan lenni, ezért csupán a prior és környezetének megnyilatkozásaiból, va
lamint az idézett munka szerzőjének véleményéből állítottam össze az alábbiakat egészen rö
viden, hiszen a dolgozat bővebb ismertetésére, annak terjedelem miatt ezen a helyen nincs 
mód. Nem hinném, hogy ilyen nagy horderejű kérdésben az idézett dolgozat írója valótlan
ságot állítana, hiszen ez kompromittálná saját magát és a folyóiratot is, amelyben a dolgozat 
megjelent Jákob Hitz -  bevallása szerint -  maga is volt Taizében; megállapításait szemé
lyes látogatása csak megerősítette.

Az idézett munkában Roger Schütz négy művére történik hivatkozás, amelyekben a pri
or felfogását ismerteti Ezek: „Keresni - várni - merni”; „Vég nélküli ünnep”; „Istennek élni ma” 
és „Harc és kontempláció”.

Különös hangsúly esik Taizében -  írja Hitz -  a meditációra, vagy kontemplációra. Egy 
ilyen talán egy igevers felett való elmélkedés a prédikáció vagy áhitat elkészítéséhez elenged
hetetlen, de segítséget nyújt és szükséges a naponkénti bibliaolvasáshoz is. Azonban, ha az 
ember a meditáció és kontempláció által akar eljutni az üdvösségre, komoly kételyek merül
nek fel -  állapítja meg a dolgozat Írója.

A taizéi közösség lelki alapállását jól tükrözi a prior Roger Schütz következő kérdésre 
adott válasza: „Mit jelent az ön számára Krisztus?” „Krisztus számomra azt, akiből élek, azo
nos számomra azzal, akit sok más emberrel együtt szüntelen keresek. Olyan sok ember jár a 
hit kételkedésében: Hiszek, légy segitéségül hitetlenségemben!” Hogy tud az ember abból él
ni, akit szüntelen keres? -  teszi fel a kérdést Jákob Hitz. -  A keresésnek csak akkor van ér
telme, ha oda megyünk, ahol az megtalálható. „Keressetek és találtok” (Mt.7,7.) „Megtalál
tok engem, ha kerestek és teljes szívvel folyamodtok hozzám.” (Jer-29.13)

Jézus az Atya jobbján ül -  hitvallásunk szerint -  nem pedig az emberi személyiség m é
lyén, a tudatalattiban és éppen ezért nem tudjuk őt „önmagunk mélyén feltárni”. Schütz pri
or pedig ezt állítja -  érvel Jákob Hitz, majd így folytatja: Azonban van egy út Jézus Krisz
tushoz, bűnbánat, bocsánatkérés és Benne való h it

Aki magát hitben Őreá bízza, az megtalálja Őt  Mégpedig olyannak ismeri meg, aki Szent
lelke által az Ő közelségével és jelenlétével vigasztal, (Mt28.28) aki hit által lakozást vesz az 
ember szivében (Ef.3,17). Tehát ez éppen nem azt jelenti, hogy Krisztus természettől a sze
mélyiség mélyén, vagy a tudatalattiban él, és ott Jeltárható” Csak hit által találjuk meg azt 
a Krisztust, aki Isten szeretetét nekünk ajándékozza.
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Azt kell kérdeznünk — írja tovább — hogy Roger Schütz kire gondol, amikor „Krisztus
ról” beszél? Ugyanis akiről ő beszél, az nem a Szentírásban kijelentett Jézus Krisztus, aki azért 
jött, hogy a mi bűneinkért keresztet szenvedjen, és hogy minket Istennel megbékéltessen, 
hogy így megmentsen bennünket az elveszettségből és örök pusztulástól. Az ő írásaiból hi
ányoznak a Bibliának ezen határozott kifejezései -  hanzgik a nagyon súlyos vád Jákob Hitz 
megfogalmazásában. Előbbi megállapításaimat -  írja tovább -  a taizéi prior számtalan kije
lentésére alapozom, amelyekből idézek néhányat: A „Harc és kontempiáöóbóP (114Jap): 
„Hogy a hallgatás szárazságában ne rekedjünk meg, meg kellett látnunk, hogy a hallgatás egy 
olyan út, amelyen teremtett lehetőségeink ismeretlen részeit feltárhatjuk: Az emberi szemé
lyiség mélyén, a tudatalattiban Krisztust imádhatjuk, mégpedig sokkal jobban, mintazt el
képzelni tudjuk. Krisztus imádásnak ezen elrejtett formáját öszehasonlítva a szavakba öntött 
imádsággal, mérhetetlen a különbség. Az imádság lényege: mindenek előtt a mély és hosz- 
szantartó hallgatásban zajlik le.  (kontempláció).” A „Vég nélküli ünnep”-böl (17-18. lap): 
„Minden emberben van a magányosságnak egy olyan területe, amelyet még oly bensőséges 
emberi bizalom sem képes kitölteni: itt találkozik velünk Isten. És itt ilyen mélyen található a 
feltámadott Krisztus ünnepe. Mostantól kezdve mélyen önmagunkban feltárjuk a feltámadott 
Krisztust Ő a mi ünnepünk.” További idézetek: „Él kell érnünk a magunk felett való ural
m at hogy Isten emberei, vagyis a béke emberei legyünk.” „Soha sem szabad elfelejtenünk, 
hogy a kontempláció nélkül soha nem érhetjük el azt a tisztaságot amelyben az ember az Is
tent megláthatja.” Vajon hogyan járhatná az ember azt az utat, -  teszi fel a kérdést Hitz — 
amelyet Roger Schütz a következőképpen ír le: legegyszerűbb módon kell Krisztushoz
csatlakozni. Ha odafigyelsz a lélegzetedre -  részesedsz az életben— Hallgatod a harangot 
amely az időt ü ti- A szélbe fülelsz, amely a hársfák ágai között suhan-”

Az idézetek felsorolását Hitz nagyon kemény módon összegzi, amikor így in Ismétlem: 
A Biblia üdvösségről szóló tanításának alapvető pontjai -  az embernek bűnei miatt az Isten
től való elszakadottsága, Jézus közbenjárása, teljes engesztelő áldozata által a kereszten, a bű
nök bocsánata, megbékülés Istennel, -  hiányoznak Roger Schütz írásaiból.

Jákob Hitz egy bizonyos Heiner Henny tudósításából közöl egy részletet „A burgundiai 
rend hozzájárulását adja a különböző világvallások szinkretista egyesítéséhez. A taizéi közös
ség egyik istentiszteletén, mint résztvevő, tanúja voltam, hogy ahogyan Jézushoz, úgy a val- 
lásalapitókhoz is imádkoztak. Elmondták azt is, hogy gyakran az Iszlám szent könyvéből ol
vasnak fel részleteket”

A hihetetlen és megdöbbentő beszámoló így folytatódik Hitz munkájában: A barátom a 
közösség egyik tagjától (egy szerzetestől) érdeklődött ezzel kapcsolatban. Ő megerősítette: 
„Nem lényegbevágó kérdés az, hogy az ember kihez imádkozik, mert Krisztus minden val
lásalapítóban kijelenti magát”

Hogy viszonyul Roger Schütz a hitvallásokhoz? — teszi fel a kérdést a továbbiakban a 
dolgozat irója. Véleményét így foglalja össze: Az általa vezetett közösség céljainak egyike a 
keresztyének közötti látható egység előmozdítása. Ennek a konkrét formája az lenne, hogy 
keresztyének, mint világegyház a pápaság irányítása alá tartoznának. A „Harc és kontemplá
ció-bán azt írja Roger Schütz: „Magával visz bennünket a római püspök az egy egyház kö
zösségének útjára, amely nem a gazdasági és politikai hatalomra épít? Ha igen, akkor őt a he
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lyi gyülekezete fogja hordozni: így lényegében a közösség keletkezéséhez mindenki hozzájá
rulhat” Más helyen Roger Schütz egy univerzális hivatal szükségességére mutat rá, amely 
minden keresztyén egységének a látható jele lenne. Ezt kérdezi: „Vissza lehet állítani a ke- 
resztyénség egységét látható centrum, középpont nélkül? Anélkül, hogy mindenki egy pász
torhoz tartozna? Ki fogja megszólaltatni Isten népe számára Krisztus élő és érvényes szavát 
a jelenben?”

Jákob Hitz szerint: Roger Schütz reformátusok és katholikusok számára ajánlott kettős 
egyháztagság-elképzelése is mutatja a katholikus egyháztól való erős függését A kettős egy
háztagság alapján az evangéliumi keresztyének a katholikus egyház tagjai lehetnének anél
kül, hogy saját protestáns egyházukból kilépnének. Hitz ezek alapján megjegyzi: Ezek a té
nyek megvilágítják, hogy a taizéi prior belsőleg már nem tartozik a református egyházhoz. 
Ebbe az irányba mutat az itt következő kijelentése is: „Az ágyam előtt áll a Szűzanya képe. 
A nap végén szívesen gyújtok gyertyát, és rábízom mindazokat, akik elörementek (akik már 
meghaltak.)”

Teolgóiájukkal, ill. hitvallásukkal kapcsolatban Hitz így nyilatkozik: Schütz prior írásainak 
a tanulmányozása arra a meggyőződésre juttatott, hogy Taizé inkább katholikus, mint pro
testáns, de végül is hitvallási szempontból inkább a „senki földjén” helyezkedik el.

Hitz dolgozatának végén egy kiegészítés áll, ezt szeretném szóról-szóra idézni: „Dupont 
von Bobo Douolasso afrikai püspök megkérdezte Rüchütz priort, hogy miért nem tér 
vissza egyszerűen a római-katholikus egyház kebelébe. Erre R.Schütz azt válaszolta, hogy 
ha most Rómához visszatérne, akkor csak egyedül menne. Ha azonban vár még és elvégzi 
feladatát, akkor Franciaország protestánsainak egy részével együtt fog jönni. Ez a megbíz
ható hír Genfben megjelenő „Vigilance” és a „Zeugendient und Bibelaktion” című folyóira
tokban az 1964/12 számokban jelent meg.”

A magam részéről bizonyos vagyok abban, hogy sokan erős kétkedéssel olvassák eze
ket a sorokat Végeredményben nem is csodálkozom ezen, mert Hitz dolgozatának olvasá
sa közben nekem is elég sok „emészteni-valóm” akadt Hogy mégis vállalkoztam ennek az 
összeállításnak a megírására, csupán az, hogy szeretném, ha ezek a sorok bizonyos óvatos
ságra intenék a pártatlan és jóhiszemű olvasót

Mindentől függetlenül két dolgot azért szeretnék legrögzíteni. Az egyik az, hogy meg
győződésem szerint Isten népének egységét a Szentlélek munkálja és ennek feltétlenül örül
nünk kelL Ökumenikus magatartásunk azonban nem jelentheti igei látásunk elvtelen feladá
sát A másik az, hogy az ökumenikus magatartás útját maga Jézus Krisztus jelölte meg, ami
kor főpapi imájában az övéinek egységéért így imádkozott „Szenteld meg őket az igazság
gal, a TE IGÉD AZ IGAZSÁG.” (Jn.17,17.)

Nincs kétségem afelől, hogy aki a meghívót az Ev.Élet vonatkozó számába betette, tel
jes jóhiszeműséggel tette azt Szeretném azonban az arra hivatottakat megkérdezni, hogy a 
fenti ismertetés alpján senkiben sem maradt kétely és minden lelkiismeretfurdalás nélkül m e
rik hívni a pécsi alkalomra evangélikus ifjúságunkat?

Kétségkívül egyedülálló, ezért méltányolni kell mindazt, amit a mozgalom a nyomor eny
hítésére szerte a világon kifejt De vajon elég ez az üdvösségre?
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Minderre óhatatlanul Jézus szava jut eszembe a Bibliából: „Sokan mondják majd nekem 
ama napon: Uram, Uram, nem a te nevedben tettünk-e sok csodát?” És mégis elhangzik er
re Jézus elmarasztaló válasza, amelyet mindnyájan ismerünk. (Mt.7,22-23.k)

Tudom, hogy kemény dolgokat írtam s lesznek emberek, akiknek kedélyét írásommal 
jócskán felborzoltam: mindennek ellenére mégis féltő szeretettel hadd helyezzem a kérdést 
mindazok lelkiismeretére, akik nyílt szívvel az ige igazságát kutatják és ennek az igazságnak 
levegőjével szeretnék körülvenni ifjúságunkat

Rövid ism ertető az Új A postoli Egyházról

Az újapostoli hitet több mint 5 millió ember vallja az összes kontinens több mint 150 o r
szágában. Több mint 28.000 gyülekezetben az újapostoli istentiszteleteket az ország hivata
los nyelvén tartják.

A hitcélok

Az újapostoli keresztények Krisztus vissza jövetelére várnak és felkészülnek az első feltá
madásban való részvételre. Az Új Apostoli Egyház segíti az Istenben és Fiában, Jézus Krisz
tusban való hitet Ehhez az alapot az Ó és Újtestamentum nyújtja. A Szentlélek által hajtó
erőként hat az Isten élő szava, melyet az apostolok és a lelkészi tisztségviselők adnak tovább.

Az Új Apostoli Egyház feldatát a lélek ápolásában és az evangélium hirdetésében látja. 
Az összes országban tartózkodik minden politikai tevékenységtől.

A  történelem

Skóciában, Angliában és Németországban a XIX. század első harmadában erősen hívó 
keresztények az őskeresztényi jézusi tanítás után vágyódtak. Prófécia által jöttek létre az após

Ráskai Ferenc

EGYHÁZ A VILÁGBAN 

Magyarországi új Apostoli Egyház
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toli és a további egyházi tisztségek. Az első az újapostoli tanításnak elkötelezett gyülekeze
tek Alburyban és Londonban alakultak.

A XIX. század hatvanas éveinek elejére egy olyan fejlődés kezdődött, mely az Új Apos
toli Egyház minden földrészén való elterjedéséhez vezetett.

A  hit

Az újapostoli keresztények hite azon a felismerésen alapul, hogy Jézus apostolainak meg
bízást és hatalmat adott a Szentlélek ajándékozására és a bűnök megbocsátására.

Az Új Apostoli Egyház három, Jézus által elrendelt szentséget ajándékoz. Ezek:
A szent vízkeresztség -  Ez az első lépés az Istennel való szövetségbe. Ebben részesül

het bármilyen korú ember, egy lelkészi tisztséget viselő által.
A szent megpecsételés -  Ez a Szentlélek adományozása, és mint az őskeresztényi idők

ben is, az apostol fejre tett kezével és imával történik.
A szent úrvacsora -  Ez élteti a közösséget Istennel és Fiával, Jézus Krisztussal. A bű

nök megbocsátása után ünnepük.
Az Új Apostoli Egyház nem az első apostoü egyház utánzása, hanem az ősi egyház mai 

időkben való folytatása. Mint ahogy Péter apostol a keresztény ősi egyház látható feje volt, 
úgy annak tekintik az újapostoü keresztények is a főapostol helyét az apostolok körében és 
az egész egyházban.

Mivel a jelenlegi főapostol, Richard Fehr, Svájcban él, az Új Apostoü Egyház nemzetkö
zi székhelye szintén Svájcban (Aurorastrasse 60, CH-8044 Zürich) található.

A  szervezet

Az újapostol  hitközösségek összessége képezi a Új Apostoü Egyházat Egy ország vagy 
régió hitközösségeit egy apostoü körzet fogja össze, melynek élén a körzeti apostol áll. Apos
tolok, püspökök és tisztségviselők gondoskodnak a rájuk bízott körzetekről és gyülekezetek
ről.

Magyarországon, mely Svájc apostoü körzetéhez tartozik, többek között Budapesten és 
Debrecenben működnek hitközösségek. További helyeken szintén rendszeresen tartanak is
tentiszteleteket

Az Új Apostoü Egyház lelkészei különböző vaüású és hivatású férfiak. Szolgálatukat rend
szerint hivatás meüett végzik, ezért díjazásban nem részesülnek.

A z istentiszteletek

A legtöbb gyülekezetben hetente három istentiszteletet tartanak, amelyek szerények és 
ünnepélyesek. Az evangélium szabad prédikációval, kézirat nélkül kerül hirdetésre. A vasár
napi istentisztelet tetőpontja a gyülekezet által közösen elmondott „Mi Atyánk”, a bűnök bo
csánata és az úrvacsora ünnepe. A szentségeken kívül a hívők a következő alkalmakkor is 
különleges áldást kapnak: konfirmáció, esküvő és házassági évforduló. Gyászszertartást ugyan 
csak tartanak.
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A gyülekezeti kórus, gyakran zenekar is, keretbe foglalja az istentiszteletet

A lélek ápolása

Minden egyes gyülekezeti tag lelki ápolására különleges figyelmet szentelnek. Ez család- 
látogatásokat, valamint a betegek és idősek rendszeres gondozását foglalja magába. A fiata
lok ifjúsági istentiszteleteken és rendezvényeken találkoznak. A gyerekek életkor szerint va
sárnapi iskolába vagy hitoktatásra járnak. Ezen kívül készülnek a konfirmációra.

A  nyíltság

Az Üj Apostoli Egyház istentiszteletei nem zárt rendezvények. Mindenkit szeretettel vár
nak. Ez egy egyszeri látogatásra éppenúgy érvényes, mint az istentiszteleteken való rend
szeres részvételre.

HALOTTAINK

Groó Gyula testvérünk 1913. április 18- 
án született Győrött, az egykori Dunántúli 
evangélikus egyházkerület szellemi-lelki 
központjában. Istenfélő családi hajlékból in
dul felnőtté válása útjára, majd a győri Szent 
Benedek rendi gimnáziumban tanul, ahol if
jú korában az ökumenikus gondokodás el
kötelezettjévé válik. A legszentebb hivatást, 
az evangélikus lelkészi pályát választja. 
1931-35 között tanul a soproni evangélikus 
teológiai karon, majd egy esztendőt tölt a 
baseli egyetem hittudományi fakultásán. 
Míg Sopronban Podmaniczky Pál pro

fesszor addig Bázelben Kari Barth, a 20. század egyik meghatározó teológusa van reá nagy 
hatással. Barthoz fűződő személyes barátsága később is elmélyült, s egész teológiai gondol-

Dr. Groó Gyula 
1913-1989
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kodását meghatározta — szinte páratlan módon — magyarhoni evangélikus egyházunkban. 
D. Kapi Béla püspök szentelte lelkésszé 1935. szeptember 29 én Sopronban. Szolgálatát Győ
rött kezdi Olyan nagynevű igehírdetők, mint Turóczy Zoltán, Szabó József későbbi püspö
kök és Ittzés Mihály voltak első principálisai. Segédlelkészi évei után missziói lelkész, majd 
vallástanár 10 esztendőn á t 1949-ben Budapestre kerül és az egyetemes egyház főtitkáraként 
szolgál 195Z június 30-ig. Ez után nehéz évek következtek életében, segédlelkészi beosztás
ban szolgált Szentendrén és Pesthidegkúton, majd a Sajtóosztály vezetését bízták rá. 1959. 
augusztus l-jével választja meg egyházunk legmagasabb szerve, az országos presbitérium 
Teológiai Akadémiánk gyakorlati tanszékére professzornak. Olvasottságával, a magyar- és 
világirodalomban való jártasságával neveli negyedszázadon át a jövendő lelkésznemzedéket 
Ébreszti bennük a kultúra iránti igényt és az írott betű becsületét Meleg pásztori szívvel biz
tatja azokat akiknek kétségeik támadnak, akikben elhalványul a hivatástudat vagy kihunyni 
látszik a parázs. Teológiai iskolázottsága a rendszeres teológiában való elmélyüléssel indul s 
innen érkezik a „nyílvessző hegyének” tudományához, a gyakorlati teológiához. Egyaránt 
igényes prédikációinak tartalma és stílusa tekintetében. Szépen cizellált mondatai irodalmi él
ményt is nyújtottak.

Jakab levelének magyarázata könyv alakban is megjelent tollából, népszerű és mégis tu 
dományos igényű mű, melyet Teológiai Akadémiánk doktori értekezésként fogadott eL Szám
talan cikke olvasható egyházi sajtónkban. Hosszabb-rövidebb tanulmányai, hittankönyvei je
lentek meg. Szerkesztője, az iskolák kényszerű államosításáig, az Evangélikus Nevelő c. pe
dagógiai folyóiratnak. Vallástanári tapasztalatait és professzori tudását örömmel adta át az 
utána következő generációknak. 1976-tól kezdődően képviselte egyházunkat a Lutheránus Vi
lágszövetséggel együttműködő Egyház és Zsidóság Bizottságban, ahol több előadást is tar
to tt Valóban szívügye volt a választott néphez fűződő testvéri kapcsolat építése és a teoló
giai párbeszéd felvétele.

Egykori tanítványaival állandó kontaktusban maradt, pásztorolásukat életük krízis szitu
ációjában különösen magára vállalta. Emlékezetesek a vezetése alatt tartott gyakorlati teoló
giai továbbképző szemináriumok alkalmai, amelyeknek meleg légköre és nyitott szellemisége 
felüdülést és megerősödést jelentett a szolgálatban az egysíkú teológiai gondolkodást szor
galmazó esztendők végeláthatatlannak tűnő időszakában.

Gyakran idézett gondolata volt a lelkész egyik kezében a Biblia -  Isten igéje tudo
mányának egyetlen forrása -  a másikban az újság, hogy benne éljen a mában s tájékozód
jék az élet eseményeiről, felelősséget vállalva a korért, amelyben él, híveiért, akik ott küzde
nek a hétköznapok arénáiban hitükért s egzisztenciájukért Ezt tette ő  maga is. Személyes 
hite és mély teológiai ismerete, általános műveltsége volt eszköz Ura kezében, hogy szolgák 
telepedjenek lábai elé, akik az örök evangélium mai hirdetői lettek és zaklatott korunk válsá
gokkal küzdő modem emberének megértő pásztorai vajúdó időszakban.

A betegség hirtelen tört reá. A gyógyíthatatlan kór rövid idő alatt legyőzte a végsőkig 
ellenállást tanúsító erős szervezetet Budavári gyülekezetünk hűséges presbitere, igehallgató
ként a szószék csendességét kereső hivő, aki nyugdíjasként, még röviddel földi életéből való 
távozása előtt is szolgál. Az intenzív szobában hitvesét kéri az Útmutató ige felolvasására s 
lelkében felkészülve várja a hazahívó szót Urától.
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1938. március Í jén kötött házasságot Fisch Henriettel. Isten házasságukat két gyermek

kel s három unokával áldotta meg. Hitveséhez fűződő szeretete egész életét meghatározza. 
Gyermekeit s unokáit boldogan ölelte magához, amikor csak tehette.

Hamvai felett szólaljon meg az ige, amely szülei sírfelirata, s melyet maga is kért, s meg
írva találjuk János ev-a 6,68-69-ben  „Uram, kihez mehetnénk? örök élet beszéde van tená- 
lad. É s mi elhittük és megismertük, hogy Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.”

Gyászoló Testvéreim, keresztyén gyülekezet az Úr Jézus Krisztusban !

Amikor körülvesszük dr.Groó Gyula testvérünk ravatalát Isten igéje a keresztyén egzisz
tencia titkát tárja fel előttünk: Hogyan lehetünk keresztyének?

1) Ha Jézus lábai elé ülünk s Nála maradunk. Olyan kontextusban hangzik el igénkben 
Péter válasza, ahol a tanítványok sorai megritkultak, s egyre kevesebben követték Jézust. 
Ezért Ö maga teszi fel a kérdést: ti is el akartok hagyni? Groó Gyula professzor olyan idő
szakban volt egyházunk tanítója, amikor a szekuláris gondolkodás tizedelte sorainkat és a 
megfélemlítettek sokasága maradt távol az Igétől

Professzorként is úgy lehet keresztyénként élni, ha Jézusnál maradunk, ő  reá Figyelünk, 
Öt hallgatjuk. Ha Jézusról semmiképp le nem mondunk.

2) Ha Jézusról vallunk személyesen. -  Péter is ezt teszi. Te vagy (Krisztus) az Isten 
szentje. Mi elhittük, mi megismertük, mi elfogadtuk, hogy Te értünk jöttél. Akit azonban Is
ten megszentel, s ezért nem e világhoz tartozó, mert nem onnan jö tt

A professzor is vall, hitének vallomását mondja el hallgatóinak, amit átjár a meggyőző
dés tüze. Ahogyan hisz, akinek látja Urát, ahogyan értelmezi az írást és értékeli az élet ese
ményeit

Ez a személyes meggyőződés melegétől hitelessé vált beszélgetés, ez volt Groó pro
fesszor sajátos karizmja, s tette élménnyé a vele való találkozásokat

Amennyit hitünkből továbbadunk, amint vallunk hitünkről, az váük sajátunkká is, mert a 
keresztyén egzisztenciához elengedhetetlenül hozzátartozik, hogy hitünket megvalljuk, Jézus
hoz tartozásunkról tanúskodjunk boldogan.

3) Ha Jézustól reméljük az örök életet — Örök élet beszéde van Tenálad. Jézus az, aki 
életünk végső kiszolgáltaottságában, a halál árnyékának völgyében sem hagy magunkra. Ő 
nemcsak szól az örök életről, de mindent megtett hogy ez az élet a miénk legyen. Meghalt 
értünk a kereszten, hogy bűneinket magára vegye, s Isten feltámasztotta a halálból, hogy 
megnyissa előttünk az örök élet lehetőségét

A professzor, aki Isten titkainak sáfára, az Isten igéje tudományának kutatója, velünk 
együtt arra szorul, aki azt ígérte övéinek, aki hisz énbennem örök élete van.

Dr.Groó Gyula professzor testvérünk Jézusra nézett Tőle várt mindent amint mi is mind
nyájan Jézusra nézünk. Aki itt a földön Vele jár, elkezdődik számára az igazi élet

Egy földi vándorút befejeződött Egy meleg szív utolsót dobbant Szegényebbek lettünk, 
szegényebb lett ez a világ, mert Ö gazdagította hitvesi hűséggel, édesapai törődéssel, nagya -
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pai megértő szeretettel, Isten szolgája elkötelezettségével. Sötétebb lett a világ nélküle, mert 
élete mécsese nem világit

A vesztes szeretettel az ajkunkon vegyük szívünkre Péter vallomását Uram, kihez me
hetnénk. Örök élet beszéde van Tenálad. — Menjünk Jézushoz! Maradjunk Jézusnál! Ámen.

Szeretett Testvérünk!
Urunk nevében köszöntünk és keresünk Téged! Gyenesdiási testvéri találkozónk közös

ségében azzal foglalkoztunk, hogy Krisztus vonzásában közelebb kerüljünk egymáshoz. Fon
tosnak tartjuk a Fiatal lelkészek között a bizalom építését, az előítéletek felszámolását

Kérünk Téged, hogy egymást is támogatva tegyünk eleget a Szentlélek késztetésének és 
egymásra találva segítsük egyházunk ébredését Ne legyünk a Szentlélek munkájának akadá
lyai

Az ébredés egyik alapfeltételének tartjuk a lelkészi testvéri közösség kialakulását a m eg
térés élésére és hirdetésére. 

Biztatunk, hegy igy vegyél részt velünk együtt abban a közös imádságban, hogy való
suljon meg közöttünk az ige ereje, a testvéri szeretet, az egyet akarás, a megbocsátás, a m eg
újulás.

Elhatároztuk, hogy rendszeresen, -  lehetőleg évente -  találkozunk, s a legközelebbi 
összejövetelünkre (1990. május 28-31.) Téged is várunk.

Isten áldását kérjük munkádra és életedre úgy, mint akik egyek vagyunk Veled a Krisz
tusban.

Gyenesdiás, 1989. május 11.

Szebik Imre

Szerettei:
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IGEHIRDETŐ MŰHELYE

Szentháromság ünnepe utáni 10. vasárnap 

1 Móz 15,1 6
Érdemes megnézni a Lelkipásztor régebbi feldolgozásait 1970/378; 1981/378; 1982/308, 

ezekre nem térek ki, összehasonlítás után kiderül a különbség.
A szöveghez néhány megjegyzést kell tennünk. Mivel a dábár nemcsak „szó”, „ige”, ha

nem „dolog” is, a bevezető mondat így is fordítható: ezek után a dolgok után. Ez a mondat 
nyilván arra utal, hogy az elbeszélés egy megelőző nagyobb összefüggésbe tartozik. A 2. 
vers második fele az eredeti szövegben komplikáltabb, mint az új fordításé... Nagyon nyers 
fordítással kb. ezt mondhatjuk:... és a házam mesek, azaz Damaszkusz fiáé, Eliézeré. Végül 
az egyébként jól ismert 6. verssel kapcsolatban meg kell jegyeznünk, hogy a hsb gyök alap
jelentése: számítani (valaminek tekinteni). Ezért inkább az a vers értelme, hogy Ábrahám hitt 
az (JRban (megbízott benne), s ezt (ti. hogy hitt, bizalommal fogadta azt, amit az Űr mon
dott) igazságnak számította.

A z összefüggés, amibe textusunk beletartozik, a következő:
Ábrám az Űr szavára elhagyta rokonságát, eddigi lakóhelyét A szó, amellyel az Úr el

hívta, ígéret volt (12,1-3). Csakhogy hamarosan kiderült, hogy sem az ígéret nem teljesedik 
be olyan hamar, sem az út nem olyan sima, mint az ember gondolná. Ábrám és felesége elég 
idős már, esetleg úgy érthetjük az elbeszélést, hogy ezért veszik magukhoz Lótot, az elhunyt 
testvérnek fiát Jog szerint Ő lehetett volna az örökös, és ezzel az ígéretek örököse is. Róla 
azonban hamarosan kiderült hogy nem maradhat nagybátyjával együtt (13.r). Az elválás 
után Ábrám újra ígéretet kap, most Kánaánra vonatkozólag (13,14kk). Egy újabb elbeszélés 
következik, amely arról szót hogy Lót a mezopotámiai királyok hadjárata során fogságba ke- 
rüt és csak Ábrám tudja ő t  a többi fogollyal együtt, kiszabadítani. És most kezdődik így az 
új elbeszélés: ezek után a dolgok után.

Igaz, az irodalomkritikusok megállapították, hogy az eddig leírt történet legalább három 
különböző forrásból származik, de ez mitsem változtat azon a tényen, hogy mai formájában, 
a Tóra mostani összefüggésében így áll össze a történet és nekünk ezt kell figyelembe ven
nünk. Az első vers első szavai minden kétséget kizáróan erre az összefüggésre, ezekre az el
őzményekre utalnak. Ez pedig nem jelentéktelen a textus mondanivalójának megértése te
kintetében.
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Figyelembe kell vennünk szövegünk kifejezéseit is. A hájáh dobar-JHVH ’el-’abrám 

lé’mór a prófétai könyvek tipikus kifejezése, az ugyanitt szereplő bammahazeh-val együtt 
arra , hogy a próféta miképpen kap kinyilatkoztatást az ÚRtól  A kommentárok felhívják a 
figyelmet, hogy az egész Tórában csak itt fordul elő ez a formula, az ősatyák történetében 
egyébként mindig közvetlen „beszélgetés” folyik az ÚR és az ősatya között Az exegéták ál
talában ebből arra következtetnek, hogy ez a fordulat a késői, talán 7/6. századi megfogalma
zást bizonyítja, ennél fontosabb azonban annak észrevétele, hogy ezzel az itteni, ígéret jelen
tőségét akarták az írók hangsúlyozni

Érdemes arra is figyelni, hogy a kinyilatkoztatás a „ne félj” felszólítással kezdődik. Itt sem 
az a fontos, hogy ez pl. jellegzetesen „deuteroézsaiási” kifejezés, hanem az, hogy az össze
függés szerint Ábrámnak volt oka félni -  talán azért is, mert az események nem az ígéretek 
közeledő beteljesedését sejttették, hanem annak ellenkezőjét (Természetesen az is igaz, hogy 
a kinyilatkoztatás eddigitől eltérő volta is lehetett félelmetes Ábrám számára, és ez olyan jel
legű kezdés, mint a betlehemi angyal, vagy a feltámadás után Jézus sírjánál megszólaló an
gyal kijelentésének kezdete.)

A „ne félj, Ábrám, pajzsod vagyok, jutalmad igen bőséges” -  ahogyan az új fordítás is 
mutatja — költem ény, ami azt mutatja, hogy ilyen kötött formában adták tovább a valóban 
ősi kinyilatkoztatást, amely az Ábrahám-tradíció szerves része volt, és amely egy ősi isten
nevet, ilL attribútumot őrzött meg: az ÚR Ábrahám pajzsa, azaz védője, aki a viszontagsá
gos körülmények között is megvédi az őt fenyegető veszedelmektől

A 2. vers -  erre is felhívják a figyelmet a kommentárok -  tulajdonképpen imádság-for
mula, amely a következő versben adja meg az imádság okát Egy, talán csalódott öreg em
ber kérdezi az ÚR-tól: mit várhat még, hiszen lassan véget ér az élete, milyen „bőséges ju
taloméra várhat még? Igaz, az életnek megvan a maga rendje. Akkoriban úgy volt hogy 
ha nem volt a családfőnek gyermeke, örököse lehetett a rabszolgája is. De ez már nem az 
igazi örökös. Nem mellékes dolog az, hogy itt van ez a sok kétséget eláruló könyörgés. M u
tatja, hogy nem olyan sima Ábrám útja.

Ez egyúttal biztatás minden olyan embernek, aki kétségekkel küzködik, aki úgy látja, hogy 
sok szép ígéret amit prédikációkban hallott, nem teljesedik be.

Nem jelentéktelen dolog az sem, hogy az elbeszélés szerint az ÚR nem tesz egyebet 
mint hogy újra ígér. Még mindig nem bizonyítja be, hogy ö  teljesíteni tudja ígéreteit. Na
gyon szép az a jelenet amit itt olvasunk. Az ÚR kiviszi Ábrámot a szabadba és megmutat
ja neki a csillagos eget Azt az eget amelyet Ábrám szülőhazájában olyan sok tudós ember, 
papok és csillagászok már Ábrám előtt évezredekkel vizsgáltak, új meg új csillagokat fedez
tek fel rajta. Azt az eget amelyet mi is szoktunk nézni tiszta nyári estéken, és amelyen, mi
nél tovább nézzük, annál több csillagot fedezünk fel  Megszámlálhatatlan sok utódot ígér az 
ÚR neki Neki, aki már lemondott arról, hogy gyermeke lesz. Nem a jog szerint megállapít
ható örökös, hanem saját gyermeke kapja meg mindazt ami Ábrám után marad, s termé
szetesen azt az ígéretet is, hogy végül megszámlálhatatlan utóda lesz.

Végül itt van a 6. vers megállapítása. Formailag ez lezárása az elbeszélésnek. Ráadásul ki
mondottan teológiai megállapítás. A mi új fordításunk kevesebbet mond, mint az eredeti szö
veg. A „hitt az ÚRnak csak annyit sejtet hogy elhitte, amit az ÚR m ondott A „hitt az ÚR
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bari' nemcsak azt jelenti, hogy igazat adott neki, hanem azt is, hogy megbízott benne, rá
bízta magát. Az Úr pedig ezt, hogy Ábrám így rábízta magát, Ábrám igazságának számítot
ta. Így lesz Ábrám „igaz”. Talán azt is mondhatjuk mai kifejezéssel, hogy az ÚR most „iga 
zolja” Ábrámot Ez a cödáqáh azt jelenti, hogy most van Ábrám az igazi helyén, és úgy  
került az igazi helyére, hogy hitt az ÚRban.

Ez az utolsó vers a perikopa csúcspontja. Tulajdonképpen ezért került erre a vasárnapra 
ez a textus. Agendánkban ez a vasárnap témája: hit által igazulunk meg. Perikopánk utolsó 
verse, az elbeszélést lezáró teológiai értékelés, bizonyítja, hogy már a régi Izrael a hit példa
képének tekintette Ábrahámot. Pál apostol is így tanulta a rabbi-iskolában, és a Zsidókhoz írt 
levél híres 11. fejezete is így hivatkozik rá. Ha figyelmesen végigolvassuk az ősatyák törté
netét, magunk is rájövünk, hogy Ábrahám, Izsák, Jákob és József közül leginkább az elsőre 
illik rá, hogy „a hit atyja”. Ahhoz nem fér semmi kétség, hogy az ősatyák történeteit azért 
gyűjtötték össze és azért írták le, hogy példaképül szolgáljanak Isten népe, a kegyes, hivő 
emberek számára. Luther nem magától találta ki, amit a Genezishez írt előszavában olvasha
tunk: az ősatyák történetei a hit és hitetlenség példái -  és Pál apostol nyomán különösen is 
Ábrahámot tekinti a hit példaképének.

A prédikáció számára úgy is adódhatnak gondolatok, ha kérdezünk. Ha megkérdezzük 
pl. mi is ez a hit, honnan ered, kiben, miben való hit, és egyáltalán minek kell a hit? így per
sze adódnék egy klasszikus prédikáció témafelosztás is, de nem szükséges ezekben a kérdé
sekben mindjárt prédikáció-vázlatot látni Inkább meg kell próbálni ezeknek a kérdéseknek se
gítségével néhány olyan gondoltot találni a textusból, amelyet fel tudunk használni egy akár 
egészen másképpen megfogott prédikációban.

Itt van mindjárt a gondolat, hogy nem olyan egyszerű hinni Mert textusunk nem naivi
tásról, hiszékenyésgről beszél. Sokkal inkább arról, hogy nagyon nehéz hinni. Hányszor van 
az, hogy a tapasztalataink akadályoznak abban, hogy higgyünk! Azután Ábrahám sem úgy 
a hit példája, hogy egyszer elkezdett hinni, és azután egyenletesen mindig hitt, vagy éppen 
egyre erősebben h itt Ábrahám egész története, de ez a rövid szakasz is arról tanúskodik, 
hogy a hit küzdelem, tusakodás Istennel, önmagunkkal, sokszor az egész világgal.

Azután textusunknak azt a vonását is ki tudjuk használni hogy Ábrahám hite számára 
nincs más támasz, mint Isten ígérete. Valójában azzal kezdődik a hite, hogy Isten igér vala
mit, és amikor kétségei támadnak, akkor is „csak” újabb ígéreteket kap. Ez egyúttal azt is 
mutatja, hogy nem Ő határozza el, hogy hinni fog. Ha Isten nem biztatná, hite se lenne.

Külön sokat kellene annak utánajárni, hogy ki az az Isten, akiben Ábrahám hisz. Textu
sunk így mondja: az ŰR. Később, amikor Isten ezen a néven mutatkozik be Mózesnek, ezt 
mondja: Én vagyok atyádnak Istene. Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene. És per
sze nem szabad elfelejtenünk azt, hogy amikor Pál Ábrahám hitére hivatkozik, akkor a Jé
zus Krisztusban való hitről beszél, ezt pedig nem véletlenül teszi, hanem azért, mert megis
merte Jézust, és benne azt az Istent, aki emberré lett

A Jézus-korabeli zsidóság az ellen tiltakozott hogy a keresztyének Jézust ÚR-nak vallot
ták, nem is véletlenül tudták, hogy ez a név az Isten neve. János evangéliuma és a Jelené
sek Könyve is arról tanúskodik, hogy Jézus maga használta magára a deuteroézsaiási „én va-
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gyok” és „én vagyok az első és az utolsó” istennevet Luther is, Pál és az evangélisták nyo
mán merte azt mondani, hogy Ábrahám a Krisztusban hitt

És végül textusunk tartalmazza azt a gondolatot is, hogy ez a hit „helyretesz” bennün
ket Isten előtt Vagy talán pontosabban így kell mondanunk: ha úgy hiszünk mint Ábrahám, 
Isten Jgazol”, helyünkre tesz minket Vagy még egyszerűbben szólva: így teljesíti Isten ígé
reteit rajtunk, így üdvözölünk. Ezeken a vasárnapokon, amelyeknek Agendánk szerinti téma
köre: akiket Isten elhívott, azokat meg is igazította -  ismét meg kell találnunk a kellő kifeje
zéseket, amelyekkel a „megigazítás” gondolatát gyülekezetünkben megértethetjük.

Nyilván sok minden mást is elő lehet venni ezzel a textussal kapcsolatban. Most az egy
szer senki nem mondhatja, hogy ez „ótestámentumi” textus, mert Pál apostol és a Zsidók
hoz írt levél is „újtestámentumi”-nak tartja.

Muntag Andor

Szentháromság ünnepe utáni 11. vasárnap 

2 Sám 12,1-9. 13-14

L Teológiai háttér
Textusunk része egy hatalmas teológiai történetírásnak. Ez az ún. „deuteronomista” tör

téneti mű: Józsué, Bírák, 1 és 2 Sámuel és a Királyok könyveit öleli feL E nagy mű egyik for
rásának fontos darabja perikópánk. „Trónutódlástörténet”-ként emlegeti az Ószövetséggel 
foglalkozó irodalom. Réges-régi történetírás ez, minden valószínűség szerint még Salamon 
idején íródott, a maga nemében első a világon. Fő kérdése, problémája: Ki lesz Dávid utód
ja, ki lesz (illetve ki lett!) a király? Ószövetségi szakszóval: Ki lesz (lett) a messiás (felkent)? 
Hogyan mozgatta az ún. „Nátán-ígéret” (2 Sám 7)1 Dávidot és korát, hogyan hatott az ak
kori emberekre, az egész korszakra? Hogyan valósult meg? Ebben a történetben -  2 Sám 
6-tól 1 Kir 2-ig -  a következőre koncentrál az elbeszélő: Mi is történt valójában? Hogyan 
történt, és miért? Megdöbbentő történet ez: látszólag teljesen világi, profán sztori: emberi cse
lekvések sorozata, bűn és szenvedés, gyűlölet, kegyetlenség; összeesküvések, politikai ravasz
ság, emberek megaláztatása -  s ugyanekkor: hűség, nagylelkűség, hősiesség, bölcs döntések. 
Az iró csak 3 alkalommal tesz rövid teológiai megjegyzést a történtekhez: 2 Sám 11,27;12^4 
és 17,14-ben, mindhárom vers végén. Ezek rendkívül fontosak, mert egészen más megvilá
gításba helyezik az eseményeket Az első megjegyzés textusunk előtt áll: „...De az, amit Dá
vid tett, nem tetszett az Úrnak.” (tulajdonképpen: rossz volt az Úr szemében) Az egész Bet- 
sabé-történet az Úr szemével nézve: rossz! S most kezdődik a kijelölt textus: 2 Sám 12,1- 
9.13-14.
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IL E gzegézis
Talán az egyetlen közvetlenül Istennel kapcsolatos történet ez az említett „Trónutódlás- 

történet” -ben. De itt sem közvetlenül cselekszik, nem csodálatos módon; hanem csupán két 
embert találkoztat az Úr. Igaz, az ő színe előtt!

A  héber szöveghez
A magyar fordítás világos, csupán hat megjegyzésem van az eredeti szöveg alapján. -  

A 3. versben magyarul -  legalábbis a köznyelveben -  kifejezhetetlenül egy nőnemű t*rány- 
káról van szó! (Betsábé), azt is úgy vette a szegény ember (Uriás vette feleségül); nem örö
költe! -  Dávid ekkor már „kapcsolhatna” is!

Az 5. versben csodaszép régi magyar szóösszetétel szerepel, amely egybeírandó: hálál
ná! - a héber szókapcsolat tükörfordítása. (Ma így írják körül a fordítók más helyeken: halál
ra méltó, méltó a halálra!.)

6. vers -  Az ítélet így értendő: négyszeres kártérítés, a jogszabályoknak megfelelően: és 
halál.

7. vers -  Héberül még tömörebb Nátán szava: ’Attá háis= Te vagy az (az ember)! Te 
vagy ő! (akiről szó van). — így szól az Ür... — az eredetiben: kó ámar JHVH, azaz: így szólt 
az Úr. A  prófétai igehirdetésben szokásos bevezető kifejezés ez; azt fejezi ki a múlt idő, hogy 
a próféta előzetesen Istentől vett kijelentést tesz, olyant közöl, amit Isten „magában”! már el
döntött, valami véglegeset

A 9. versben 11,27-tel párhuzamso kifejezés áll, vessük össze az előbbiekben erről írot
takkal!

A  jelenet
Úgy gondolom, e drámai történetre szabad a jelenet szót alkalmazni Ez a jelenet az 1. 

verstől a 15-ig terjed, amíg Nátán -  küldetését elvégezve -  haza nem megy. Feltűnő az el
beszélő mértéktartása; sem Nátánt nem nevezi prófétának, sem Dávidot királynak. A törté
netből úgyis kiderül, hogy ki kicsoda és megfelel-e tisztségének!

Isten megbízza -  Nátán megy; -  a hatalmas Dávid, a felkent király pedig meghajol Is
ten ítélete alatt Arról tesz bizonyságot ezzel, hogy Izraelben nem a király adta a törvényt 
hanem az Úr. Tudjuk, hogy más ókori -  és későbbi -  népek uralkodói maguk voltak a jog 
forrása, sőt isteni tiszteletben részesültek. Isten népében azonban más a rend! Ennek ellené
re csak csodálhatjuk Nátán bátorságát Hiszen gondoljunk csak Keresztelő Jánosra: megfed
di Heródest a válasz azonban nem bűnvallás, hanem bilincs, börtön és végül lefejeztetése. 
Az uralkodó vádolása az életébe kerül! Nátán bátor; mert igaz, hogy Dávid embere, de min- 
denekelőttlsten embere! Neki is szüksége van azonban ez esetben, jó adag lelkigondozói bői - 
csességre. Hiszen már egy esztendős a terhelő eset; Dávid azt gondolhatta, hogy mindenki 
megfeledkezett már róla. Isten sem tette szóvá, régen benőtte a fű. Ámde most Isten jelent
kezik, tetszése szerinti időben!
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A  példatörténet
Nátán úgy lép a király elé, hogy egy jogi esetet mond el  A király, Dávid, mint bíró -  

mint Isten törvényének alkalmazója hallgatja az ismerős képekből építkező történetet Nem 
gondolja, hogy hivatalos itélőbirói minőségében szerepelve ő maga a vádlott maga mondja 
ki saját halálos ítéletét A példázat hasonlít Jézus példatörténeteire abban az értelemben is, 
hogy nem allegória! Nem minden vonás, esemény feleltethető meg a valóságnak, csak a tör
ténet lényege, csúcspontja vagy fővonala. (Jézus hosszabb példázataira gondolunk: pL a té
kozló fiú; a tíz szűz; a talentumokról; az irgalmas samaritánus. Vagy lásd 2 Sám 14-ben a te- 
kóai asszony példatörténetét)

A példázat világosan érthető, de az az érzésünk, hogy még nincs, nem lett volna vége. 
A lobbanékony természetű Dávid közbevág: Halálfia az illető!... Erre reagálva Nátán nekisze
gezheti: Te vagy az az ember! S a 9. vers szavaival tömören összegzett váddá lesz az egész 
Dávid-Betsabé-Uriás-történet Az ítélet már elhangzott a bűn váddá lett Mi lesz most?!?

Bűnvallás — kegyelemhirdetés
Sokszor idegenkedést váltott ki és vált ki ma is, hogy Dávid bűnvallása olyan rövid, olyan 

hirtelen és kicsiszolt E bűnvallás és Nátán kegyelemhirdetése fő jellemzője azonban éppen 
ez a liturgikus tömörség és pregnánsság. Ma is hasonlóan történik gyónásban és feloldozás- 
kor. Dávid nem védi magát hanem bűnvallást tesz. Hogy ez milyen nehéz, azt tapasz
talatunkból tudjuk. Előbb 11. fejezet 6-13. megpróbálta titokban tartani és eltussolni vétkét 
de még több lett úgy a bűne. Most megvallja: „Vétkeztem az ÚR ellen!” Nem azt akarja ez
zel mondani, hogy Uriás és mások ellen nem vétkezett; hanem az t hogy tette elsősorban Is
ten-ellenes volt; az ÚR szavát parancsolatait „vetette meg” (9.vers) -  ne paráználkodj! Ne 
ölj! Ne kívánd (el) felebarátod feleségét! Továbbá: tettei másodsorban az ÚR iránti hálátlan
ság bizonyítékai, -  nem elégedett meg Isten nagy ajándékaival (királyság, sok feleség). Ezen 
a hálátlanságon Nátán csak csodálkozni tud. (9.v.) Dávidnak erre a megalázó, önmagát Isten
nek kiszolgáltató vallomására Nátán nem a saját maga nevében hirdet kegyelmet, hanem Is
ten követeként, az Úr megbízásából (13.vers).

A  bűnhödés
A 11-12 vers is idetartozik, de ez kimaradt perikópánkból, igy nem kell vele foglalkoz

nunk. Szükséges azonban a 13-14. verssel. Dávid élhet — hangzott a kegyelem. Érette, he
lyette hal meg fia. Ez a bünhödés. Indoka: Dávid titkos vétke nem maradt titokban; skanda
lummá, botránnyá lett más, idegen népek között Az ÚR ellenségei Dávid bűnéért Istent gya- 
lázzák, az Urat éri szégyen. Ez a fiú nem lesz messiás, felkent -  meg kell halnia. Dávid is 
csak e fia halála után nyugszik meg: most már valóban megbocsáttatott a bűne. (20.v.)
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III. Elgondolkodtató
1. Hogyan fogadnánk mi egy Nátánt? -  Nem kedvesebbek-e nekünk dícsérőink, a min

ket, engem elismerők, mint azok, akik Isten parancsolatára emlékeztetnek, önvizsgálatra kész
tetnek, vagy konkrét vétekre figyelmeztetnek?!? Mint előbb Dávid, mi is mennyiszer óvjuk 
a látszatot, bagatellizáljuk vagy eltussolni igyekszünk a nyilvánvalóvá lett bűnt! Mint Dávid, 
Isten népe mai vezetői, nagy emberei sem csalatkozhatatlanok, hanem Nátánra-szorulók, s 
rajta keresztül Isten kegyelmére.

2. Mások megítélése. -  Dávidhoz hasonlóan, mások esetében a mi ítéletünk is rendkívül 
világos, éles, irgalmatlanul igazságos. A magunk bűneit viszont nemhogy nem ilyen világo
san nem ítéljük meg, hanem inkább elrejtjük mások, de magunk elől is, a tudattalanba toljuk, 
hogy ne zavarjon.

3. Az elégedetlenség bűne. -  A legelterjedtebb vétkezés-fajta egyike. A sokkal meg
ajándékozott Dávid bűne. Ádám bűne, a csaknem mindent megkapott ember bűne. A tiltott 
után nyúlunk, mintha nem kaptunk volna, mintha nem kapnánk elég szépet, jót, boldogítót 
Amit Isten ad, azt nem látjuk, és nem becsüljük; amit másnak ad, amit tőlünk megtagad, azt 
akarjuk birtokolni! Hányszor tárja elénk ilymódon a bűnt Írásaiban Luther!?!

4. A törvény és a bűn. -  A vádként megjelenő törvény azt mondja: nem állhatsz meg 
Isten előtt, bűnös vagy, ő  pedig szent és igaz. Ha megpróbálok ártatlanként feltűnni, még 
inább bűnbe süllyedek, mint Dáviddal történt De egyszer eltalál, hogy „Te vagy az az em
ber!”, és már nem lehet mentegetődzni, magyarázkodni Csak előre lehet menekülni, Isten 
felé -  bünvallással

5 . Az evangélium Isten kegyelmét, bocsánatát hirdeti nekünk: Krisztus igazságát ajándé
kozza. Ha ez a miénk, le tudunk mondani saját igazságunkról: az evangélium így ösztönöz 
bűnösségünk vállalására, bünvallásra.

6. Ki bűnhődik? Ki a halálfia? -  Mi már többet tudunk Dávidnál Isten bocsánatáról, min
den értelmet meghaladó szeretetéről a bűnös ember iránt Ezért bünvallásunkban tudjuk, ki
nek szolgáltatjuk ki magunkat szerető Atyánknak valljuk Őt, aki értünk Jézus Krisztust ha
lálra adta. Jézus, a Fiú, a halálfia lett helyettünk. „Ő bűnhődött, hogy nekünk békésségünk le
gyen”. (Ézs 53) Vele kell halnia óemberünknek is, de már itt van és igy erősödik az újember.

IV. Igehirdetési terv — Két lehetséges a sok közöl

A.
1) Isten leleplezi és elitéli bűneinket
2) ámde megbocsát a hozzátérö (megté

rő) bűnösnek; 3) nem tűri viszont neve meg- 
szentségtelenitését, hanem szent életben erő
sít és nevel bennünket

B . (mifelőlünk nézve, emberi oldalról:)
Megtérésünkhöz tartozik

1) bűnünk leleplezése 2) meg vallása 3) a 
kegyelemhirdetés, feloldozás és elfogadása 
4) a bünhődés -  tudniillik Jézus Krisztus 
bűnhődése.

(A legutóbbi feldolgozása e peiikópinak: LP 1981. já- 
nius. 381 kk lapokon olvasható, ifj. Foltin BtunotOL)

Seben István

1989 JÚNIUS



354

Szentháromság ünnepe utáni 12. vasárnap 

2 Mózes 34,6-10
A textus exegézisét lásd; LP 81.436. oldal, Muntag Andor tollából 

• Mielőtt az előkészítő megírásába kezdtem, bibliaóra volt, s mint a bibliaórák után általá
ban, beszélgettünk igékről, azok üzenetéről, magyarázatáról. Egy asszony szinte felháborod
va kérdezte: benne van a Bibliában, hogy Isten megbünteti az atyák bűnéért a fiakat, harmad 
és negyedízig. Hát miért ilyen kegyetlen az Isten hát miért kell azoknak az ártatlan gyerekek
nek bűnhődni?

Így figyelünk az igére. Felháborodunk. Ha valami nekünk nem tetszik benne, s igazság
talannak érezzük Isten döntését, büntetését, s nem halljuk meg a törvény kemény hangja 
mellett mindig felcsendülő evangéliumot Isten igéje törvény és evangélium, és ez a kettős
ség ebben a textusban nagyon jól kirajzolódik.

Izrael hitszegése után az ÚR szövetséget megújító ígérettel tárja fel valóját Mózes előtt 
Türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy!

Arányok:
Ezer aránylik a háromhoz, négyhez. S mivel az ezerízig Isten szeretetére vonatkozik, azt 

mondhatjuk nem rossz arány!
Sajnos az ember részéről már nem mutatkozik ilyen jó arány. Bibliai történetek sora m u

tatja ez t Csak Noé volt feddhetetlen a maga nemzedékében, Sódomából csak Lót és család
ja menekült meg, a tízből csak egy gyógyult leprás ment vissza Jézushoz hálát adni, stb. so
rolhatnánk tovább a példákat

De éppen Isten Isten-voltát mutatja az, hogy az ő szeretetének aránytalan nagy voltát 
nem csorbítja, nem csökkenti az ember hűtlenségének aránytalan nagy volta.

A Szentirason túl az egyház történetének folyamán is megmutatkozott ez. Emberi, ve
zetői bűnök miatt voltak mélypontok, s azoknak a hatását a következő nemzedékek is síny
lették, de Isten népe iránti szeretete mindig biztosította az evangélium ügyének megmaradá
sát, reformokon, reformációkon keresztül, hogy a senyvedő egyházban se némuljon el az 
evangélium tiszta üzenete. Ezért következhetett be, s következik be ma is minden megúju
lás, megelevenedés, ébredés, megtérés az egyházban.

Gondolattöredékek:
1. K em ény nyak
Mózes nagyon jól látta, hogy az embert, s a közösséget nem lehet egy csapásra megvál

toztatni Még a büntetés és a nevelő szándékú fenyítés sem tesz jó úton járóvá. A vándorlás 
során megmutatkozó csodás jelek sem ébresztettek nagyobb bizalmat Izrael népében. Sem 
a rossz, sem a jó nem, vagy csak nagyon nehezen fordítják az ember fejét jó irányba. Ké
szülés közben állított be hozzám barátom, hogy a magnó lejátszófejét beállítsa. Egy csavar
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húzóval néhány pillanatig tartott az egész, s utána tréfásan megjegyezte Jó lenne, ha az em 
ber fejét is ilyen könnyen lehetne a jó irányba állítani.

Kemény nyakúak vagyunk. Még a megtérést példázó, tékozló fiú történetéből is megmu
tatkozik ez. A pénz elfogyása után, a jólét széttörését követően sem indul egyből haza. Még 
mélyebbre süllyed. Nem haza, másfelé induL

Konok keménynyakúsággal élünk bűneinkhez ragaszkodva. Lázadozva, zúgolódva a re
ánk nehezedő, telepedő nehézségek miatt Ha a lelkipásztori szolgálatot az ember a sikerekért 
tenné, hamar feladhatná! Elpanaszolnak nekünk az emberek mindenféle bajt, s az életükben 
jelenlevő bűnt sem hallgatják el. Sokszor talán úgy beszélnek a bajaikról, hogy nem is veszik 
észre, bűneiket tárják fel. S a segítő, új életre hivó szavak, igék után, s a feloldozás után.is, új
ra és újra visszatérnek a régi sirámokhoz, s bűnökhöz. Néhány hete egy fiatalember lépett be 
hozzánk, szomorúan, megtörtén. Ismertem régóta. -  Mi baj van? -  kérdeztem, hisz látszott 
rajta, hogy néhány perce még sírt. — A szokásos! — mondta Ő. A bűne szorongatja, ezért 
hónapról hónapra be-beállí t  Jó szóért, szeretetért, evangéliumért Aztán újra kezdődik min
den elölről. Ilyenek vagyunk mind. Kemény nyakú nép ez!

2. Öröklés?
A zt hogy mit hord magában örökségképpen az ember, azt a gének és a kromoszómák 

határozzák meg. De amiről az igénk szól, az nem genetikai kérdés.
Úgy tűnik örökölhető a büntetés, de a kegyelem is!
Vannak olyan bűnök, amelyek következményei, büntetései egyértelműen az utódokon 

mutatkoznak meg. Vagy úgy, hogy a genetika törvényei alapján öröklik azokat vagy élet
formát meghatározó módon. Ezalatt azt értem, -  egy egész egyszerű példával megvilágtíva 
-  hogy egy-egy ember elfordulása az Istentől, bármilyen ok miatt történt is az -  félelem, 
közöny, karrierféltés, csalódás miatt -  meghatározza a gyermekei, sőt unokái életformáját is. 
Miért foglalkozzon ő az egyház ügyével, s az Istennel, bibliávat ha az apja vagy az öregap
ja sem tette ez t Csak a Szentlélek mozdíhat meg!

3. N em  magánügy!
Éppen az előbb említettek miatt kell rádöbbennünk arra, hogy az életünk nem magán

ügy. Nem élhetek csak magamnak, a magam kedvére. Nem mondhatjuk: Mindenki vigyáz
zon a saját egészségere! Saját egészségünkkel nem törődve mások egészsége is veszélybe ke
rül.

(Térben és időben)
Nem mondhatjuk: Mindenki vigyázzon a saját környezetére! Saját környezetünk tönkre

tételével mások környezete (térben és időben) is károsodik.
Nem mondhatjuk, hogy mindenki úgy él, ahogy akar, mert saját bűneink büntetése má

sokra is kihatással lehet. Az életünk nem magánügy. Egy asszony mesélte: fiatal korában hoz
zászokott a jóléthez, a lehetőségek utazások, sportolás, előkelő öltözködés mellett a szerelem 
korlátáit ledöntve élvezte az életet. De a vágya nem valósulhatott meg, eljátszotta a lehető
ségeket.
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Felelősségünk nem csak magunkra terjed ki, nem csak a velünk élőkre terjed ki, az utá

nunk jövő nemzedék úgy fog élni, amilyen lehetőséget teremtünk neki.
Kibogozhatatlanul szövevényes az élet, s benne a bűnök, a bűnhődések, büntetések is...

4 . Döntés előtt
Két útnál az ember döntés elé kerül, melyik a jó, a helyes. Isten a két lehetőséget ekképp 

tárja elénk: büntetés, harmad-negyed ízig, vagy bűnbocsánat, szeretet, ezerízig. Nem lehet 
nehéz ilyen ellentétes végletek közül választani. A jót választani. -  Lásd, én eléd raktam az 
életet és a jót, de a halált és a rosszat is... válaszd hát az életet! (V.Mózes 30;)

5. Jelek-csodák
Isten szövetségének jeleként csodák kísérik népe útját Minden időben voltak ilyenek, nem 

csak a pusztai vándorlás alatt De Jézus világít rá éppen arra, hogy nem az fog hinni, aki je
leket és csodákat lát hanem éppen fordítva: az látja meg a csodákat amelyek sokszor na
gyon hétköznapiak, aki hisz. Így az Istenben bízó ember életútja tele van bizonyító és Isten 
szeretetéről biztosító csodákkal Csak csodálkozhat mint a szájtáti gyerek, s ahogy az ámu- 
ló gyerek nem tudja levenni a tekintetét a csodáról, úgy figyel a csodát észrevevő ember a 
csoda forrására.

6. Isten tulajdona
Mózes azért könyörgött, hogy Isten vegye tulajdonába a népet Az ember a saját tulaj

donára jobban vigyáz, őrzi, félti (tulajdonosi szemlélet hiányáról sokszor hallunk manapság.) 
Isten tulajdon népére így tekinti Féltve, őrző szeretettel. S mi tudjuk, hogy Jézus Krisztus 
vérével megvett megváltott magának az Isten. Drága árat Fizetett Ezért fontosak vagyunk 
neki. S így nem csak nekünk kell döntenünk az Isten mellett hanem el kell fogadnunk az t 
hogy Isten már döntött mellettünk!

If j. B en ce Imre

Szentháromság ünnepe utáni 13. vasárnap 

Ezékiel 18,25-32
„Térjetek hát meg és éljetek”!
Ismerős mindnyájunk előtt hogy milyen döntő sokszor a másik emberről szerzett első 

benyomás. Egy diák helyzetét évekre képes meghatározni a tanár előtt az első félév eredmé
nye. Van akinek munkahelyén mindig bizonyítania kell, mig a másik kezdettől fogva
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könnyen van, mert idejekorán sikerült „bevágódnia” a főnöknél Még a családban is kisért a 
„beskatulyázás” veszélye. S ha egyszer már kialakult valakiről egyfajta vélemény, jól tudjuk 
nem könnyen változik az, s főleg pozitív irányba nem.

1. A z életre vezető  úton nincs m egváltozhatatlan állapot
Isten előtt nincs „beskatulyázott” emberi élet, földi életünk lezárulásáig minden pillana

tunk nyitott kapu lehet a megújulás felé. Elementáris erővel hathatott a fogságban sínylődő 
reményvesztett népre Ezékiel evangéliumi üzenete: a bűnös számára van bocsánat Ráadásul 
akkor, amikor nyilvánvalóvá teszi népe előtt azt is, hogy a tragikus eseményekért nem lehet 
az ősöket okolni Van egyéni felelősség, ezért bűnbánatot tartani sem csak az elődöknek volt 
miért A próféta Istennek arról az emberileg következetlenek tűnő cselekedetéről tanúskodik, 
ami sokkal több mint a jogilag kifogástalan magatartás, hogy tudniillik a bűnös elnyeri mél
tó büntetését Azzal, hogy Isten megajándékoz a bünbánat, a megtérés, a tiszta lappal kez
dés lehetőségével, az Ő következetes szeretetéről tanúskodik. Ez a szeretet itt és ma is az Ő 
egész népére nézve érvényes. Hányszor megütközünk mi is ezen a szeretetben való követ
kezetességen, illetve önmagunkra nézve örömmel nyugtázzuk és elfogadjuk, mig másokra 
nézve kimondjuk: kár rá az időt és a szeretetet vesztegetni, ezzel még az Isten sem tud mit 
kezdeni Pedig Isten szeretete a legmélyebbre jutottal is újat akar kezdeni, és tud is.

A próféta szavából kiderül, hogy Isten előtt az „igaz” nem érezheti nyeregben magát! Az 
élet felé vezető úton mindvégig ott van a bűn kisértése.

Az Isten iránti „első szeretetet” el lehet vesziteni (Jel 2,4). „Aki tehát azt gondolja, hogy 
áll, vigyázzon, hogy el ne essék-figyelm eztet Pál is. (1 Kor 10,12) A mennyek országában 
nincs előzetes helyfoglalás, még a tanítványok számára sem. (Mt 20,23)

2. A z életre vezető úton Jézus jön elénk
Jézus Krisztus személyén keresztül látjuk és hihetjük igazán, hogy Isten életünket akar

ja. Mig Ezékiel az emberi cselekvés, életfolytatás, engedetlenség, vagy bünbánat feltételeként 
számol Isten ítéletének, vagy megbocsátó szeretetének döntésével, következetességével, Jé
zus életében ez egészen másként nyilvánul meg. Ő megindul afelé az ember felé is, aki még 
egyetlen lépést se tett meg a hozzá vezető úton. Ő nem feltételeket szab és előírások betar
tását követeli a bűnöstől, hanem közösséget vállal vele, hirdeti bűnei bocsánatát s ezzel indít
ja el az új élet felé. Jézus maga mondja, hogy Ő azokért jött, akiknek orvosra van szüksé
gük, s nem az egészségesekért S úgy lehet körülötte meggyógyultak, egészségesek serege, 
hogy Ő ajándékozta meg őket testi-lelki gyógyulással. Jézus feltétel nélküli szeretete, bűnö
ket elvenni és megbocsátani tudó hatalma jelentette igazán az ő  követésére indítást a vele 
találkozó életében. Ő azért tette le életét a kereszten, hogy sok-sok halál, kárhozat felé tartó 
élet megtérésre jusson s az örök élet felé tarthasson. Jézus ma is ezzel a szándékkal közeüt 
hozzánk igéjén keresztül Az életre vezető úton reménységünk alapja, hogy Isten nem egy
szerűen a mi cselekvéseink szerint dönt felőlünk, hanem Fiának életodaadására tekint S sze- 
retetébe nem csupán Izráel háza, a választott nép foglaltatik bele, hanem minden ember, mint 
ahogyan egykor ítélő széke elé is valamennyiünknek oda kell állni.
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3- A z életre vezető ót, Jézus által a m egtérés útja
Nem csak az ószövetségi próféták, köztük Ezékiel is hívnak megtérésre, de az evangélis

ták tanúságtétele szerint Jézus igehirdetése is így indul; „Térjetek meg, mert egészen közel 
van már a mennyek országa” (Mt 4,17). S a Feltámadott, övéivel találkozva menybemenete
le előtt igy jelöli meg küldetésük tartalmát „hirdetni kell az Ő nevében a megtérést és bün- 
bocsánatot minden nép között, kezdve Jeruzsálemtől”. (Lk 24,47) Természetesen a megté
rés nem panacsszóra megy, hanem Isten titokzatos munkájaként rádöbben az ember, milyen 
nagy árat fizetett érte Isten Fia. Ez a felismerés bünbánatra indít, méltán ítéltetnek meg tet
teink, szavaink, gondolataink Isten előtt „Hagyjátok el vétkeiteket” szólít Ezékiel, mert nem 
kibúvót és mentséget kell keresni, hanem azt a helyet ahol letenni, elhagyni lehet hitetlensé
günk, lázadásunk, szeretetlenségünk, egyetlen szóval bűneink terhét Jézusnak lehet megval- 
lani és nála letenni mindazt ami elválasztott tőle és embertársaimtól.

Ugyanakkor nem csak letenni szükséges Jézusnál vétkeinket de Ő föl is akarja tölteni va
lami egészen mással a régi helyét „Újuljatok meg szivetekben és telketekben” hangzott a 
sürgető felhívás a megújulásra vágyakozó nép felé. Amikor mi is szív és létek megújulását kí
vánjuk egyéni és Isten mai népének életére nézve egyaránt tudnunk kell, hogy semmiféle 
emberi erőlködés, akarás önmagában nem vezethet eredményre. Jézus szívet, lelket gondol
kodást gyökeresen megváltoztató munkájáért kell könyörögnünk.

A megtérésre jutott ember útja a „teljes élettel” megajándékozott ember útja. Kiről szok
tuk azt hallani, hogy teljes életet élt? Általában arról, aki két végéről égeti élete gyertyáját 
Aki elhivatottan, megalkuvást, lazítást nem tűrő módon tesz éjt nappallá, hogy küldetését be
töltse, rövid földi idejét másokért való odaszánásban megvalóstísa. Van aki másként értelme
zi mindezt s úgy próbál teljes életet élni, hogy önzőén a maga élvezetére, meggazdagodásá
ra ragad meg minden percet Isten egészen másként szeretne minket teljes élettel megáján- 
dokozni!

Egyrészt Jézusban mindent megtett megtérésünkért és életünkért Az irgalmas samari- 
tánus történetében nem egyszerűen a bajbajutotthoz lehajtó, sebeket kötöző ember arca raj
zolódik ki. Éppen az ezékieli igének és e példázatnak egy vasárnapon való egymásmelletisé- 
ge nyitja rá szemünket, hogy Isten törődik ilyen magafeledten velünk, ő , aki egykor régen 
igy szók „Miért halnátok meg Izrael háza”? „Hiszen nem kívánom a halandó halálát”, ma sem 
hagyja sorsára övéit, hanem kiment a halálból. Másrészt a meggyógyítottak, bűneikből fel
emeltek Isten irgalmasságával hálás szolgálatra indulnak mások felé.

Az Isten szerint való teljes étet földi pályánkon túl az örök életet is magában foglalja.
Embertársaink felé forduló szolgálatunk egykor Nála folytatódik a színe előtt való szol

gálatban. Az Élő életünket akarja, a kérdés most már az, akarjuk-e mi is ezt az életet? En
gedjük-e, hog Jézus megtértisen bűneinkből és önigazságainkból s vezessen a célig?

Felhívom a Figyelmet Dr.Hafenscher Károly előkészítőjére: LP 1973. július, 445.-oldal

Dem e Dávid

LELKIPÁSZTOR



359

Szentháromság ünnepe utáni 14. vasárnap 

1 Sámuel 16, 13-23
Izrael életében gyökeres változás állt be, amikor követelésüknek engedve Isten hozzájá

rult a királyválasztáshoz. Bár a nép ezzel nyilvánosságra hozta, hogy nem Isten vezetése alatt 
kíván élni. Jobban bízik egy földi uralkodóban, mint Urában. Isten mégsem fordul el hűtlen 
népétől, hanem Saul személyében az akkor legalkalmasabb embert adja vezetőnek. Saul ál
tal nagyot akart cselekedni az Isten. Ám Ő nem tud felnőni ehhez a megtisztelő feladathoz, 
Királyságának még alig van múltja, amikor már Isten kifakad ellene és a megmásíthatatlan 
döntést kimondja ellene, elvétetik tőle a királyság. Az ok alig nyomonkövethető. 
l.Sám.15,11.—ben „elfordult tőlem, és nem teljesítette, amit meghagytam neki” sommás ma
gyarázatot kapjuk. Önállósította magát Isten ellenében. Valami végzetes tévedése van Saul
nak. Minden jószándéka ellenére más ritmust vesz fel, mint amit Isten elvárna. Nincs meg 
benne a gyakran változó helyzetnek a bölcs megítélése, áttekintése.

Az amalekiták ellen való ütközetben lelepleződött a kapzsisága. Nem tudott lemondani a 
csata tiltott zsákmányáról. Talál magyarázatot engedetlenségére, áldozatra szánták őket, ki
váltva ezzel azokat az állatokat, amelyek nem a fölöslegből kerültek volna az oltárra. Másrészt 
engedékenysége, határozatlansága mentségére a nép felzúdulásától való félelmét hozza feL 
Belátja hibáját, érti is Isten ellene való fordulását, ezért keresi a megbocsátó irgalmat amikor 
leborul az Ür előtt Ügy kell a filiszteusok leverését megszerveznie Szókónál, hogy Sámuel 
félreérthetetlenül tudtára adja, Isten nem támogatja tovább. Visszaveszi királyi hatalmát és 
másra ruházza á t  Egyre elkeserítőbb a szomorú realitás, hogy már csak a maga taktikájának 
sikerére számíthat Nyomasztó teher annak fölismerése, hogy semmi a maga ereje Isten ha
talmához és leleménye Isten bölcsességéhez képest A visszafordíthatatlan folyamat áramá
ban egyre elviselhetetlenebbek a beszűkülő lehetőségek, az Istentől való elhagyatottság álla
pota. Reszkető hatalomféltés van benne. Nem akarja a nép engedelmességét státuszát az or
szágban és más népek előtt elveszítem. Sámuel, ismerve Saul görcsös ragaszkodását a hata
lomhoz, félve indul el az új király felkeresésére.

Pedig, aki a szíveket vizsgálja, ismeri a gondolatok születését a cselekedetek motiváció
it alkalmatlannak Ítéli Sault a vezetésre. A jó hadvezér nemigen tudja türtőztetni hiúságát 
sem, amikor az Amálekkel való győztes csata uán a saját tiszteletére emlékoszlopot állít

Híjjával volt annak a lelki intelligenciának, ami az Isten iránt való feltétlen engedelmesség 
vágyát ébren tartotta volna benne. Ennek a felismerésnek a súlya alatt idegei egyre jobban 
felmondják a szolgálatot A szolganép Saul személyiségének labilissá válását Isten büntetésé
nek tekinti. Már nem csak a hatalomtól fosztatott meg, de Isten ítéletének súlya is terhelt 
Ilyen előzmények után, amilyen csendben történt meg Saul lefokozása, ugyanilyen szerény 
körülmények között történik meg Dávid felkenése. Itt még arról szó sincs, hogy Dávid tud
ná, Isten már őt tekinti Izrael királyának. Az olajjal történő felkenés egész Izraelben az Isten
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szolgálatára való felavatást jelentette. A  Dávid fejére csepegő olaj is annak meg pecsételése, 
hogy elhivta az (Úr a nyáj mellől, kiválasztotta magának azt, aki a juhok mellett, a kévésén 
tanulta a hűséget Embernek nem jutott volna eszébe isteni szolgálattal kapcsolatban Dávid
ra gondolni.

Még apjában is a Fiatalsága szinte megütközést vált ki. Az Úr ítélete azonban most sem 
emberi mércén alapul. A s z ív  készségét, bizalmát, engedelmességét tekintve választ az Isten. 
Isainak a legkisebb fiáról kellett lemondania, ugyanakkor ebben a legkisebben nyerte meg az 
Úr jóindulatát Nemcsak el jegyzi ezzel az eseménnyel magának, de az Úr Lelke áldása és ve
zetése biztonságában vállalkozhat a még ismeretlen feladatra. Az olaj a Szentlélek jelképe a 
Bibliában, amelyet Dávid megkapott a felkenéskor. De valószínűnek látszik, hogy élete ese
ményeire nagyobb időtávolból való rálátás után született ez a summázás, hogy az Úr lelke 
vele is maradt (13. vers). Mi tudjuk, hogy a pásztorfiúban királyt választott az Isten, legkö
zelebbi munkatársi kapcsolatba vonja majd. Áldások és ígéretek örökösévé teszi? örökké m eg
tartom szeretetemet iránta, és szövetségem állandó lesz vele. (89. Zsolt 29.v.) A kicsire nagy 
feladatok megoldását bízza, isteni küldetés betöltését Királysága abban nyeri el a legnagyobb 
megtiszteltetést, hogy a családjából származó utódoktól születik a Megváltó.

Az igehirdetési szakaszból csak annyit látunk, hogy Isten őt találja kedvesnek és alkal
masnak Lelke birtoklására. Saul is ugyanilyen esélyekkel indult, de nem tudott felnőni az Is
ten elvárasáig, nem tudott úgy formálódni, ahogy Istennek tetszésére lett volna. Olyan ez, 
mint a tálentumok kérdése, amit elrejtenek. Sault nemhogy számyaltathatta volna az Úr lel
ke, de benne megtört a Lélek hatalma. Dávid egyelőre királyi muzsikusként áll Saul szolgá
latába, hogy a muzsikájában feltáruló lelki töltése lecsitítsa a tomboló, rontó erőket Dávidból 
tisztán sugárzott az Isten jelenléte. Nemcsak zenéje, de életművészete is harmonikus, békés- 
séges, megnyugtató. Az elvetett Sault Dávid által mégis az Isten-közelség csendesíti meg, 
mert már csak ennyi kapcsolata maradt Istennel és ez sem tudatos. Háborgó lelke fölött el
lenőrizhetetlen elszabadult indulatai fölött már csak az Isten uralkodhatott. Dávidnak nincse
nek harci élményei még, de vannak Isten-élményei, hogy nem szégyenül meg senki, aki bí
zik benne és ezt énekli bele Saul megbolydult leikébe, és ez az Isten magasztalását zengő tisz
ta vallomás pillanatnyilag békét teremt. Minden egyes kitörő vihar egy-egy Isteni érintéssel 
csendesedik eL

De ez mégsem a gyógyulás útja Saul számára, mert nem tud megbékélni az Istennel, ha
talomtól való megf osztottsága bán nem tud elcsendesedni, nem tud a lélektől vezetett ember 
módján viselkedni. Lázadása egyre nő, az Istenhez kötődő laza szálak is eloldódnak, s az el- 
istentelenedéit király egyre embertelenebbé lesz. Környezete előtt egyre nyilvánvalóbb a le
épülése, betegségének súlyosbodása.

Saul Istennel való kontaktusa a legszorosabb kapcsolatból idáig oldódott. Megadatott ne
ki az Isten közelség, de nem tudott ráépülni és ezen tájékozódva élni. Mindent megkapott az 
Isten által való élethez, de mindent elveszített

Istennek a Jézus Krisztusban megmutatkozott személyválogatás nélküli kegyelme ma 
már mindenkit hív az Isten igazságának megismerésére és az üdvösségre. Életünkön a ke- 
resztség szent kenete minden mozdulásunkat megelőzően pecsétje Isten elhívásának, szere- 
tétének. Királyi ajándék ez már életünk kezdetén. Ítéletté is válhat számunkra, ha nem tisz-
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leljük eléggé, és nem rendeljük uralma alá magunkat De élhetünk benne úgy is, hogy érzé
kelhető, gyógyító jelenlét lesz bennünk mások számára Isten.

Dávid szolgálata „csak” ennyi volt Saul háborgó lelke ellenében: énekelni az Isten hatal
mát

Ma majd minden család teherként hordja valakinek a sorsát, aki elveszítette az Isten-kö
zelség áldásait és nem találja a bűneitől való szabadulás helyét és módját

Kik hirdessenek gyógyulást? Kik vallhatják, hogy az Úrnál van a szabaditás? Csak azok, 
akik a Krisztus-kősziklára építenek és tapasztalják ennek megtartó erejét Nekik hittel és re
ménységgel kell hirdetniük, hogy nem vet el örökre az Úr. Az Ő sebei által meggyógyul unk. 
Testet és lelket megújít, a zaklatott idegeket a minden gyógymódot és értelmet meghaladó 
békességével megcsendesiti, a bűnvád rémlátásaiból vérével szerzett bocsánatával szabadít 
ki

Bátor bizonysággal és hittel szóljuk: Jézus Krisztusban a könyörülő Isten gyógyító érin
tése életújitó hatalom ma is, mindannyiunk számára, és azok számára is, akik az Ő nevéért 
hisznek a mi beszédünknek.

Bálintné Varsányi V ilma
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GONDOLATOK 
AZ IGEHIRDETÉSHEZ

Szentháromság ünnepe 
utáni 8. vasárnap 

IJán 4,1 8
Kétféle lélek van. Egyik az igazság Lel

ke, a másik mindenféle hazugságok hamis lé- 
lek-hada. Mert a világ is tele van lelkekkel. 
Mint mondani szokás: Ahol Isten templo
mot emel, ott az ördög azonnal melléje épí
ti a maga kápolnáját Vagyis ahol Isten Igé
je tisztán hangzik, oda az ördög mindenféle 
szekták és hamis lelkek bitang hordáit csem
pészi be, amelyek szintén Krisztus egyházá
nak hírét-nevét harsogják, de alapjában véve 
hamisak, igazság és bizonyosság nélkül va
lók. Krisztus ellenben Szentleiket ad, aki bi
zonyosokká tesz az igazság felől, úgyhogy az 
üdvösségünkre tartozó dolgokban nem kell 
ingadoznunk, hanem határozott bizton
sággal tudunk tanbeli kérdések felett ítélni. A 
Szentlélek nemcsak diadalmas harcosokká 
avat, hanem doktorsüveges mesterekké is, 
akik világosan el tudják dönteni, melyik az 
igaz és melyik a hamis tan. Nem tud az ör
dög oly agyafúrt s a tévelygés lelke oly csa
lafinta lenni, hogy hamis tannal megtéveszt
hetne.

Annyi megszámlálhatatlan hazug lélek 
közepette csak így maradhatott meg mind
eddig a keresztyénség. Hamis lelkek voltak 
is, lesznek is, de az egyház általmegy közöt
tük s őrzi tisztán, igazán a szentségeket, az 
evangéliumot, a tízparancsolatot, meg az 
imádságot ítéletet gyakorol s kivet magából

minden ellentétes hamis tant, mégha világos
ság angyalaként gyönyörűséges-isteni ábrá- 
zatban kelleti is magát előtte az ördög. E té
velygő időnkben, Szentlelkedet öntsd ránk 
bőven hogy igédet, a szentségeidet tisztán 
megtartsák a hívek. (Luther M árton)

Sok keresztyén úgy érzi, hogy képtelen 
megkülönböztetni az igazat a hamistól, kép
telen megkülönböztetni az Istenből valót a t
tól, ami nem az Istenből való. Ha a szellem - 
i megtapasztalás oldaláról vizsgájjuk a dol
got, ennek az az oka, hogy nem érintették a 
szellemi valóságot Mert ha a valósággal kap
csolatba kerültek volna, tüstént felismernék 
bármely dologról, ami elébük kerül, hogy mi
lyen az.

A megkülönböztetésre való képesség ab
ból származik, amit már láttunk. Ha egy biz 
nyos dologban már érintettük a szellemi va
lóságot, abban már semmi sem tud többé 
bennünket félrevezetnL Egy valóban m eg
váltott hivő a megváltás szellemi valóságát 
érintette. Éppen azért ebben a dologban őt 
már nehéz félrevezetnie...) Ha utánzattal ta
lálkozik, valami különös erő támad benne, ez
zel eltaszitja a hamisitványt(...) S hogy mi
ért csalnak meg minket mégis oly könnyen, 
annak az az oka, hogy mi magunk gyakran 
megcsaljuk önmagunkat Aki magát meg
csalja, könnyen hajlik arra, hogy mások meg
csalják. Ha nem látunk meg magunkban va
lamit, hogy is vennénk észre azt másokban?
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Csak ha elkezdjük önmagunkat megismerni, 
akkor kezdhetünk el megismerni másokat 
is(...) Ha egy bizonyos dologban elfogadtuk 
az Isten bánásmódját és érintettük a valósá
got, akkor már azt is tudjuk, hogy munkál
kodik Isten Szentlelke bennünk. Ennek az is
meretnek a birtokában azonnal meg tudjuk 
különböztetni, hogy valaki saját erejéből cse
lekszik vagy Isten Szentlelke irányítja(...) A 
szellemi megkülönböztetés tehát csak azután 
jön, ha mi magunk kapcsolatba kerültünk a 
valósággal. (W atc/im an Nee)

Ha józanul végiggondoljuk napjainkat, 
meg kell állapítanunk: olyan időben élünk, 
amelyet sokféle esemény és szellemi áramlat 
rázkódtat meg. Korunk jellemzője a zűrza
var, a megtévesztés és a frontok elmosódá
sai...) Nem véletlen, hogy egykor az Úr Jé
zus komolyan figyelmeztette tanítványait 
„Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen vala
ki titeket” Tehát fokozott éberségre szólítot
ta fel. Mk 13-ban az utolsó öt versben egy
más után négyszer is mondja: Vigyázzatok! 
Ha pedig az Úr kifejezetten óv az elhitetéstől 
és éberségre hív, akkor nyilvánvalóan meg
van rá az oka. Nem élhetünk ebben az érte
lemben mint hívők büntetlenül csak úgy gya
nútlanul és kevéssé éberebb egyik napról a 
másikra(...) Amiket megvizsgálunk, annak 
alapján tegyük mindig, hogy annak a tanítás
nak van-e bibliai alapja. (Alexander Seibel)

* * *

Az Újszövetségben gyakran találkozunk 
a tévtanítókkal, s főként a végső idők jelének 
tekinthetők,de tanításuk nehezen megragad
ható. Többször zsidózó gnosztikusokról van 
szó, akikkel Pál is gyakran harcol. A pásztó- 
ralis levelek is ezt a szituációt tételezik fel. Mi

vel tévtanitók működnek az egyházban a ta 
nításuk nem nyilvánvalóan különbözik az iga • 
zi tantól szükség van a lelkek megkülönböz
tetésére (ld. I.Kor 12,10, U n 4,2; Mt 7.16,20). 
A tévtanitók végső elkülönítését a végítélet 
fogja meghozni.(Mt 13.41) (T feróert JfaagjL

Szentháromság ünnepe 
utáni 9. vasárnap 

2 Tim 2,19 21
(Megjj a 19. versnél helyesnek tartjuk -  

annál is inkább, mivel az újforditású Biblia re 
víziója is folyamatban van! -  a korábbi for
dítást „Álljon el a hamisságtól”...)

Hamisság, hazugság. Úgy látszik, gyako
ri volt (Jób 31,5, Zsolt 116,11) és félelmet kel
tett (31,19,35,19. Péld 26,22 kk). Számos ál
landósult szókapcsolatban is találkozunk v e
le (IKir 22,22 Jer23,32. Ex. 23,6; 20.16 Zsolt 
109,2; Péld 12^22; Jer 8,8; Zsolt 26,4; Péld 
12,17) A hamisságon nem annyira azt értet
ték, hogy a szó nem fedi a gondolatot, in
kább a szó üres, tartalmatlan, semmi-voltára 
gondoltak. A bálványok is „semmik”, ezért 
hazugok, hamisak(...) Az igaz szemében a 
hamisság szégyenfolt A hazug, hamis száj a 
lélek halálát okozza. Kumránban is előtérben 
áll az igazság és hamisság ellentétpárja. (7fer- 
bertffaag)

* * *

A halál partján álló Pál próbálja Timóte- 
us számára lehetővé tenni a helyes teológiai 
irányzat felismerését azáltal, hogy Isten erős 
fundamentumáról beszél, amelynek pecsétje 
ez a két mondat 1) Az Úr ismeri az övéit 2) 
Aki az Űr nevét vallja, álljon el a hamisság
tól. Mi tehát nem mondhatjuk senkire, hogy 
annak felfogása mindenestől hamis, mert az
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Úr ismeri az övéit és egyedül Ő tudja meg
állapítani, hogy ki a jó és ki a rossz. Ezzel 
azonban együtt jár az, hogy ha Valakin a ha
misságnak bármilyen jele mutatkozik, attól el 
kell különülni Mert nem lehet elképzelni 
hogy ha valaki az igazságot hirdeti, akkor az 
élete ne az igazságot tükrözze, és ha valaki
nek életében feltűnik a hamisság jele, arról 
tudni keü, hogy a hamisság útját járja(....) Eh
hez kapcsolódik az apostol másik hasonlata, 
amikor az anyaszentegyházat egy nagy ház
tartáshoz hasonlítja, amelyben sokféle edény 
van. Nagy tévedés lenne azonban azt gon
dolni hogy Isten előre megszabta, hogy va
laki arany- vagy cserépedény, tehát értékes 
vagy értéktelen legyen. Mert az edénynek 
nem a külseje, hanem a tartalma dönti el az 
értékét Ezért ne hagyjuk magunkat elkáp
ráztatni az „arany-edényektől”, amelyek ta
lán tartalmatlanok. Legyen példaképünk az 
olyan cserépedény, amelynek belső tartalma 
a szeretetben szolgáló élet (Balikó Zoltán)

* * *

A hamisság nem egyéb, mint csalfaság, 
álnokság, ravaszság és tettetés, midőn valaki 
érzelmeit és gondolatait eltakarja és alattom
ban igyekszik másokat megcsalni félrevezet
ni. Az ilyen hamisság rosz és vétkes, mert 
aki rosszakaratból hamis, az sem testvéréi 
sem felebarátját nem tekinti, hanem kivétel 
nélkül minden embert, ha lehel megcsal 
Van a kifejezésnek „finomabb” megtűrtebb 
értelme is, amikor csintalanságol tréfálkozást 
jelent Közmondások: Hamis keresménynek 
kincse nem száll harmadörökösre. -  Egy ha
mis pénz százat emészt -  A hamis embert 
előbb megfogják a hamisságban, mint a sán
ta ebet a futásban. -  Csak hamis az ember, 
mig eleven. (7. G i/berrt)

* * *

Álljon el a hamisságtól. Miként az előbb 
szembeszállt a botránnyal, hogy a híveken 
fölöttébb nagy félelmet senkinek elpártolása 
ne okozzon, úgy most a képmutatók példá
jának feltárása által figyelmeztet hogy a ke- 
resztyénségről való hamis vallástétel által 
nem szabad játékot űzni az Istennel. Mintha 
ezt mondaná: Ha a képmutatókat az Isten az
zal bosszúlja meg, hogy hitványságukat fel
fedi, tanuljuk meg tiszta lelkiismerettel félni 
Őt  hogy velünk hasonló ne történjék! -  Aki 
tehát az Istenhez fohászkodik, azaz meg vall
ja, hogy az Isten népéből való s azt akarja, 
hogy oda számittassék, minden istentelen- 
ségtől tartsa távolt magát.

Ha valaki magát ezektől tisztán tartja. Ha 
az istentelenek gyalázatra való edények, ak
kor becstelenek, de a házat nem csúfítják el, 
és nem okoznak szégyent a házigazdának, 
aki a sokféle felszerelési tárgy közül mind
egyiket olyan célra használja, amilyent érde
mel. De mi azoknak példájából tanuljuk meg, 
hogy magunkat a tisztességes és jobb hasz
nálatra tegyük alkalmassá. Mert az istentele
nekben, mint valami tükrökben meglátjuk, 
hogy mennyire kárhozatos az ember helyze
te, ha az Isten dicsőségének nem szívből szol- 
gáL Az ilyen példák igen jó anyagot szolgál
tatnak nekünk a figyelmeztetésre, hogy 
szentségre és tisztaságra törekedjünk. (K á/- 
vin János)

Szentháromság ünnepe 
utáni 10. vasárnap 

1 Mózes 15,1-6
l.v. Ha valaki valamin fáradozik, annak 

meg kell kapnia jutalmát Nem biztos, hogy 
ez a jutalom csak pénz lehet A dicsvágyó 
ember számára fontosabb a pénznél, hogy a 
világ felfigyeljen rá és elismerje. Nagy Sán
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dor állítólag ezt mondta: „Ó milyen keserű 
lenne számomra, ha csak Athénban beszél
nének rólam”. (...) Ha bevalljuk, mi lenne a 
legnagyobb jutalom számunkra, a szivünk 
titkát tárnánk fel. Ott volt Ábrám. Isten ki
hívta hazájából, a családi közösségből, a ba
rátok köréből-, Isten akaratából magányos, 
gyötrődő emberré lett Az Úr azonban így 
szól hozzá: „Nagy a te jutalmad. -  A jutal
mad -  én magam vagyok”. A modem em
ber erre csak mosolyogva iegyintene, mond 
ván, hogy „ez nem valami sok, nincs ebben 
semmi kézzelfogható.” Ezzel a kijelentéssel 
azonban feltárta szive titkát és rögtön kide
rült, hogy nem ismeri Isten dicsőségét így 
válik nyilvánvalóvá: lelkileg kell újjászületni 
ahhoz, hogy kívánjuk és örülni tudjunk en
nek a jutalomnak. 6.v. Az volt a kérdés, hogy 
Ábrám megkapja-e az ígéret gyermekét Jó
zan megítélés szerint nem. És erre a válasz
ra minden indok adva volt A józan ész ta
gadásával szemben azonban nem érvelés áll, 
hanem ígéret: Isten Ígérete. „És Ábrám hitt 
az Úrnak”. ( W ilhelm  B ush)

Ábrám önmagától valóban nem remélhe
ti, hogy utódai legyenek és néppé válhassa
nak. Felesége meddő és öreg. A maga korá
nak jogi rendelkezései szerint úgy kell az ígé
retet értelmeznie, hogy a szolgája lesz az örö
köse. (15.2) Majd szolgájának Fiában látja örö
kösét (LMóz. 16; 21,9-21). Ezek a kilátástalan 
helyzetéből kivezető, világosnak látszó utak 
mindig tévesnek bizonyultak, valahányszor 
megerősittetik az ígéret, míg végül megérti, 
hogy Isten magának tartotta fenn, hogy ha
talmánál fogva saját vérszerinti fiában adjon 
neki örököst, akit ő és felesége sajátmaguk- 
tói nem remélhettek. Kétszer mondja el az 
elbeszélés, hogy hatalmánál fogva saját vér

szerinti fiában adjon neki örököst, akit ös és 
felesége sajátmaguktól nem remélhettek. 
Kétszer mondja el az elbeszélés, hogy hazug - 
ság, gyávaság és üres beszéd majdhogy 
meghiúsította az ígéret beteljesedését (Gén 
12,10-20, 20.). Emberi biztosítékok nem vé
denek, ezt meg kell tanulnia Ábrámnak. Az 
ember számára kijelölt utat hitnek hívják. A 
hit pontosan azt a helyet jelenti, amelyet az 
embernek magától értetődőleg kell ejfoglal
nia abban a viszonyban, amely magába fog
lalja úgy az eget és földet, amint azoknak 
egységét és értelmét A  hit állandó és feltét
len elfogadás. Ez az a mérték, amelyet Isten 
az ember elé állított és amelyben teljesen fel
oldódik a saját teljesítmény, érvényesülés, 
boldogulás, akarat A hit tehát odaadás Isten 
iránt aki egyedül tehet s akar tenni mindent 
s nem engedi, hogy ebbe beleszóljon akár 
emberi ellenszegülés, akár csüggedés vagy 
kicsinyhitüség, mert ezeknek semmi létezési 
joguk nincs azon a helyen, ami az ember ré
szére kiutaltatott (...) A Genezis 15,6-ban az 
a néhány szó, amely erről a hitről szól, nem 
olyan csekélység mint amivé a meg nem é r
tés teszi. Mint az égész Ábrahám-történet 
összefoglalását nem vehetjük eléggé nyoma
tékosan. Pál nem véletlenül talált erre a kincs • 
re, hanem mert tudta, hogy döntő súlyú Á b
rahám példája, amely mint minta, ebben a 
rövid klasszikus bibliai megfogalmazásban 
van összefoglalva (Róma 4). De ahol ilyen 
hit felel Istennek, azt Isten is úgy tekinti, mint 
amiben Ö a jogához jutott(...) Egyedül a hit 
fejezi ki azt a teljes beilleszkedést Isten ural
mába, amit az Isten és az ember közötti vi
szony kiegyensúlyozottsága megkövetel. így 
a hit, Isten akaratából, újjá teremti az embert. 
(Karl  C arm el

1989. JÚNIUS



r

Mózes első könyvének olvasása közben 
sohase tévesszük szem elől, hogy Isten ígé
rete az uralkodó téma. Isten úgy döntött ke 
gyeimében, hogy a hitehagyott világban 
megtart egy maradékot önmagának. Erre a 
maradékra jövő vár és egy nép majd teljes
séggel birtokba fogja venni örökségét. Ezt a 
jövőt és örökséget azonban nem emberi erő
feszítés révén nyeri el, a „testnek” semmi 
alapja sem lesz a dicsekedésre. Isten minden 
értelmet felülmúló hatalmával gondoskodni 
fog arról, hogy az ígéretei az ember tervei és 
tettei dacára megvalósuljanak. A pátriárkák
ra nagy lecke várt meg kellett tanulniuk 
hogy hittel belekapaszkodjanak ebbe a látha
tatlan ígéretbe. (c van der Waal)

Szentháromság ünnepe 
utáni 11. vasárnap 

2Sám12.1 9, 13 14.
Nátán próféta Dávid király előtt Az ilyen 

talákozások mindig fordulópontot jelentenek 
Izrael történetében. Mózes a fáraó előtt Il
lés Áháb király előtt-, Dániel Nabukadnecár 
előtt-, az (Jr Jézus Pilátus előtt Próféták a vi
lági fejedelmek előtt, velük szemben.

Nátán nem udvari prédikátor volt, aki ál
lami támogatásból élt és azt mondta, amit 
hallani szerettek volna tőle. A király nem hi
vatta. Másvalaki küldte őt erre a helyre, hogy 
Isten szavát, Isten Ítéletét elmondja minden 
köntörfalazás, szépitgetés nélkül. (...)

Még Nátán bátorságánál is meglepőbb 
azonban a király alázatossága. Csak egy rö
vidke választ ad: „Vétkeztem az Úr ellen”. 
Egyszerű formaságnak tűnik ez a bünvallás, 
aban a pillanatban azonban sokkal többet je
lentett, mert Dávid nem ezt mondja: „Mid- 
nyájan bűnösök vagyunk”. Itt már nem nagy 
általánosságban van szó a bűnről, hanem na
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gyon személyesen. „Én vétkeztem”. Nem is 
Betsabé ellen, nem is Uriás ellen, hanem az 
Úr ellen! Pontosan ez a felismerés jelenik 
meg az 51. zsoltárban is. Nem véletlenül ke
rült kapcsolatba a Dávid-Betsabé esettel^...) 
Amilyen rövid Dávid bünvallása, olyan döb
benetes a kemény, őszinte ítélő szavak után 
Nátán válasza: „Az ú r elengedte vétkedet”. 
A súlyos bűnt egyetlen mondat eltörli a vi
lágból. Az ötödik hatodik, nyolcadik és tize
dik parancsolat durva áthágását egyetlen kéz
mozdulat elejti. Óriási különbség van azon
ban aközött, amivel az ember önmagát szok
ta vigasztalni. „Ne törődj vele, ne is gondolj 
rá, nem olyan nagy dolog”, és aközött, amit 
másvalaki mond Isten felhatalmazása alap
ján: „megbocsáttattak a bűneid”. {(Anselm 
T iesh)

Mindenfajta önismerettel szemben azt 
bizonyítja ez a történet, hogy bűneink Isten 
elleni vétkek. Többről van itt szó, mint a má
sutt gyakran megkövetelt és szükséges önk
ritikáról. A bűnnek bűnhödéshez kell vezet
nie-, Isten dicsőségének-, a másik ember mi
att, hogy Isten ne váljék előtte gúny tárgyá
vá, és magam miatt is, hogy komolyan ve
gyem Isten akaratát. Ezért beszél ez a törté
net a kiengesztelődésen túl a büntetésről is.

Talán az zavarja leginkább igazság
érzetünket ebben a történetben, hogy Dávid
nak megbocsáttattak a bűnei és közben egy 
ártatlan gyermeknek kellett meghalnia apja 
bűnei miatt. De vajon nem ugyanez a hely
zet a mi bűneink bocsánatával? A mi bűne
ink nem úgy bocsáttatnak meg, ahogyan 
anak idején Dávid a bűn vallása nyomán fel- 
oldozást kapott, hanem egyedül azért, mert 
Jézus Krisztus meghalt a mi bűneink m iatt 
(Claus  Westermann)

LELKIPÁSZTOR



367

„Te vagy az az ember!” Dávid, amikor 
éppen hatalma és élete csúcspontján állt, na
gyot bukott Sokszor éppen a jó napok ké
szítik elő a kisértést és a bukást Azokban a 
napokban Dávid teljesen átadta magát a ké
nyelemnek és palotájában pihengetett Egy
szerre csak egy fürdöző asszonyt pillantott 
meg és szivében parázna vágy támadt Isten 
ezt a bukást valamiféle erőteljes közbelépés
sel megakadályozhatta volna, de nem tette 
meg. Engedte, hogy Dávid belesodródjék eb
be a gonosz, sötét játékba egészen a házas
ságtörésig. Isten azt akarja ugyanis, hogy 
ami rejtett, nyilvánvalóvá legyen. Megenedi, 
hogy a szakadék szélére jusson, vagy ha kell, 
bele is essék az, aki a szivében elfordul tőle 
és nem hallgat lelkiismerete tiltakozó hang
jára vagy titkos ítéletére...) Isten tehát 
megengedte, hogy Dávid elbukjon, de nem 
hagyta őt magára. Nátán prófétát küldte el 
hozzá a bünbánat üzenetével. Ennek a bi
zonyságtevőnek nem volt könnyű feladata, 
de hűségesen átvette Isten üzenetét és tová- 
bította egy kis történet keretében. (...) Nátán 
magyarul azt jelenti, hogy ajándék. Amikor 
valaki fejünkre olvassa azt, hogy „te vagy az 
az ember”, ez lehet Isten ajándéka, még ak
kor is, ha pörölycsapásként ér minket Dávid, 
aki a további romlás felé tántorgott, egysze
riben kijózanodott Te vagy az és nem más! 
Ne máshol keresd a bűnöst Mondd meg 
nyíltan és becsületesen: én vagyok az! Nátán 
azonban nem állt meg ott, hogy szavaival 
szivén ütötte Dávidot, hanem felvonultatta 
szemei előtt Isten jótéteményeinek hosszú 
lajstromát is. Dávid szinte elsüllyedt szégyen
ében. Mi mindent tett érte az Úr! És mit tet
tem?! Isten jósága vezessen téged is őszinte 
bűnbánatra ('C  . Binchorn)

Szentháromság ünnepe 
utáni 12. vasárnap 
2 Mózes 34.6 10

Nagy csoda jelekkel kisérve vezette ki Is
ten a népet az egyiptomi rabszolgaságból. A 
kezét nyújtotta feléjük, hogy Istenük lehes
sen, az pedig népe legyen. (...) A szeretett 
nép azonban hitetlenséggel, hálátlarfsággal 
válaszolt Vagyis tipikusan emberi módon. 
Szinte karikatúrába illő az aranyborjú jelene
te: Mózes Istennel beszél a hegyen-, ez a nép 
számára túl sokáig tartott mintha nem lett 
volna elegendő idejük(!) -, és kézzelfogható 
értékeiket emelték istenükké. (...) Amikor a 
zsidók már nem vártak és nem is várhattak 
semmiféle választ Istenüktől, Ö mégis érthe
tetlen türelemmel hajolt le hozájuk. Újra ki
jelenti nevét emlékeztetőül. .Jóságom és ir
galmam igen nagy!” (...) Ugyanezzel a jóin
dulattal, csak éppen más cselekedetek kísére
tében hajolt le Isten az egész emberiséghez. 
Még világosabban és egyértelműbben m eg
mutatta szeretetét Jézus Krisztusban (ld. Fil 
2,6.). Most rajtunk a sor, hogy válaszoljunk 
Isten hatalmas művére Mózes az egész né
pet képviselte Isten előtt Térdre esett és 
imádkozott, dicsérte Istent és bűnbocsána
tért esdekelt Segítségért esedezett a nép to- 
vábi útjához és elfogadta Isten parancsolata
i t  Ez a magatartása ma is például szolgál. (...) 
Kierkegard mondta egyszer: „Kétféle keresz
tyén van: Jézus követője, és ennek olcsóbb 
kiadása: Jézus csodálója.” (Carl H eiz P isker)

* * *

Mózes azért keresi fel Istent, hogy erköl
csi értékrendünket tekintélyével megerősítse, 
hogy Benne bűneink igazságos birájára talál - 
jon, felfedezze életünk értelmének és végső
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céljának titkát Kőtáblákkal közeledik Isten
hez, hogy rá vésse azokra az emberi cseleke
detek tévedhetetlen és végső normáit Azon
ban Isten, akivel találkozik, nem elégszik meg 
pusztán a törvény teljesítésével, mivel gyen
géd szeretete és bocsánata sokkal többet kí
ván tölünk: viszontszeretet S ezzel zavarba 
hozza Mózest és minden idők moralistáit, 
mert vajon hogyan véshető be az Ö irgalma 
és együttérzése a kőtáblákra? (La B /ib le du  
D im anche)

* * *

Vegyük figyelembe, hogy Istent itt az ő 
világkormányzásában szemléljük és nem 
ahogyan a kereszten megmutatkozott, nem 
ahogyan a Krisztus arcán ragyogott fel, sem 
pedig ahogyan Őt a kegyelem evangéüuma 
hirdeti, (ld. ILKor 5,18-19.) „Nem megtorol
ni” és „nem felróni” Istennek két különböző 
gondolatát jelenti A bűn büntetése és eltör
lése sem ugyanaz. Az előbbit a kormányzó, 
az utóbbit pedig az evangéliumot küldő Is
ten cselekszi. A II. Kor.levél 3. fejezetében az 
apostol szembeállítja a II.Mózes 34. fejezeté
ben ismereted „szolgálatot” az evangétium 
„szolgálatával”. Az olvasó jól teszi, ha figye
lemmel kíséri az apostolt és megtanulja tőle 
hogy aki Istennek Hóreb hegyi és evangéli
umi megjelenését egyformának tekinti, azok 
az evangéliumot roszul ismerik. Sem a te
remtésben, sem Istennek erkölcsi kormány
zásában nem ismerhetem meg atyai szivének 
mély titkait Ezek csak a Jézus Krisztus ar
cán ragyogtak fel (ILKor 4.). A kereszt mü
vében Isten valamennyi tulajdonságát isteni 
összhangban hozta napfényre. (C  B . M ac- 
kintosch)

* * *

Isten „útjai” most ismertté lettek Mózes 
előtt az isteni természet jellemző tulajdonsá
gainak kinyilatkoztatása által, melyet a 6. és
7. versben soroltatnak fel. A zsidóság na
gyon óvatos az istenfogalom definíciójánál, 
Ő az „Én szóf’, a Végtelen, a Meghatároz
hatatlan. A tizenhárom tulajdonság azonban 
erkölcsi terminusokban adja nekünk Isten 
meghatározását. A zsidó szellemi irányzatok 
mind megegyeznek abban, hogy ezek a je
lentős és magasztos jelzők a zsidóság külön
leges és jellegzetes tanításait tartalmazzák. 
Bölcseink a 6. és 7. verset, amelyek Isten „ti
zenhárom tulajdonságát” tartalmazzák, min
den bűnbánó ima uralkodó refrénjévé tették. 
(...) Ami a tizenhármat illeti, számozásuk te
kintetében a bölcseknél eltérés van.

Adonáj Istent jelenti irgalmasságának tu
lajdonságában, és az ismétlést így értelmezi 
a Talmud: „Én irgalmas Isten vagyok, mi
előtt bűnt követ el az ember, és ugyanaz az 
irgalmas és kegyes vagyok, miután vétkezett 
az ember”. Irgalmas: tele érző jóakarattal azt 
emberi gyarlóság szenvedéseivel és bajaival 
szemben. (J.H.Hercz)

Szentháromság ünnepe 
utáni 13. vasárnap 
Ezékiel 18,25 32

Mindössze kétszer értesülünk arról, hogy 
Jézus sirt. Megsiratta barátját, Lázárt Betáni- 
ában. A halál Jézus számára ellenség. Sirt 
azonban a biztos pusztulásába rohanó Jeru
zsálem fölött is. Fájt neki, hogy a szent város 
lakói nem akarták meghallani a megtérésre 
hívó felszólítást Jézus határtalanul bánkó
dott, amikor tanúja volt, hogy emberek in
kább a halált választják, semhogy megtérje
nek Istenükhöz. Jézus saját könnyeivel fejez
te ki azt, amit Ezékiel próféta heves szavai
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val kívánt hallgatói tudomására adni: „Térje
tek meg...” Aki álnokul él, meghal. Hátbor
zongató ez a riadó. Mégis tele van szeretettel 
Istent a szeretet vezérli, amikor azt akarja, 
hogy életben maradjunk. Nem leli kedvét a 
halálban, sőt túláradó örömujjongás tör ki a 
mennyben, ha valaki komolyan veszi a fi
gyelmeztetést, megváltoztatja a pusztulásba 
rohanó életét (R . Scftef/buch)

Térjetek meg?! Ellene mond ennek az, 
hogy Izrael népének tagjai egyáltalán nem 
látták be a megtérés szükségességét A ka
tasztrófa rátört Júdára. Elérkezett a vég. De 
egyetlen ember sem látta be a saját vétkét 
Közmondássá lett az atyák ették meg az eg
rest és a fiak foga vásott bele. (...) Hogy itt 
ilyen könyörtelenül fogalmaz a próféta, an
nak kizárólag az a magyarázata, hogy a baj
ba jutott Júda az idézett közmondást azért 
alkalmazta, hogy magát tisztára mossa, Is
tent igazságtalannak állítsa be és Így elkerül
je a megtéréssel járó „kellemetlenségeket”. 
Egyszerűbb volt ezzel védekezni: „Nekünk 
kell megennünk azt, amit apáink főztek”. Ez 
valójában annyit jelent „már megint rajtunk, 
ártatlanokon csattan az ostor”. És ez a vég
zetes tévedés!

Olyan gyorsan kapcsolunk, amikor má
sokat kell vádolni és magunkat mentegetni 
Ne ítéljetek -  mondja Jézus. Ez az adott 
esetben ezt jelenti: azt az ítéletet, ami rátok 
tör, ne úgy fogjátok föl, mintha másoknak 
szánta volna az Isten és csak tévedésből ér 
benneteket! (...) Mindig azon fáradozunk, 
hogy bűnünket nemcsak tagadjuk, hanem 
még önmagunk elől is elkendőzzük, amikor 
konfliktusok során másokat vádolunk, végül 
magunk is elhisszük ártatlanságunkat. Így azt 
sem látjuk meg, hogy önhibánkból szenve

dünk. Isten azonban következetes: mindig az 
én megtérésemet vájra. CG V o/gt)

Most is bepillantást nyerünk Ezékiel kor
társainak gondolat és érzelemvilágába. A 
próféta egy szállóigét ragad meg, amely eb 
ben a időben úgy látszik, járta a nép között a 
ránehezedett sok szenvedés miatt. Jeremiás 
is ismerte ezt a szólást és komolyan' vette. 
(31.29). Nekünk kell kikanalaznunk, amit az 
előző nemzedék aprított a lébe. Körülbelül ez 
a szólás-mondás világos értelme. Önmegta
gadás és keserűség szólal meg belőle. És az 
egész egy hallhatatlanná nem tehető panasz 
Isten ellen, halk, de maró irónia minden ke
gyesség felett, rosszindalú elferdítése a szó
nak, amelyet a prófétának megbízatása sze
rint mondani kelL Tisztán tárgyilagosan néz - 
ve persze egy tapasztalat jut itt kifejezésre, 
amit az embernek ebben az életében mind
untalan tapasztalnia kell. Való igaz, hogy a 
mi tér és idő által határolt látásterületünkön 
vajmi kevés kiegyenlítő igazságot látunk. 
Amit mi látunk, az az, hogy sokan ártatlanul 
szenvednek és mások gonoszságáért ezek
nek kell bűnhődniük. Mindenekelőtt háborúk 
idején találkozunk ezzel oly gyakran, és oly 
szörnyűséges alakban, hogy egyenesen cso
dálatosnak kell tartanunk, hogy miatta nem 
mindenki jut kisértésbe hitében. Ezékiel is is
merte az emberi életnek ezt a nézőpontját 
Hogyne tudott volna hát az ellentétes lehe
tőségről is? Mindenesetre komolyan vette ő 
is az egresről való szólásmondást Tud arról 
a valóságról, amely mögötte áll. Ám Isten 
erejét is ismeri és mindenekelőtt irgalmassá
gáról tud. Így arról is tud, hogy Isten ítélete 
nem fogja népét egyszerűen lehengerelni 
Vallást tesz Isten hatalmáról tudván, hogy 
minden lélek az Istené. Nem azt akarja-e ez 
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zel mondani, hogy sokkal messzebbre nyú
lik Isten tulajdonjoga az emberek felett, 
mintsem azt általában gondolnánk? (...) Mi 
az ö  vezetését, irányítását, kormányzását, íté
letét, minden munkáját saját életünkben is 
csak annak kicsiny szakaszán tudjuk szeme
inkkel követni Hogyan akarnánk azért arról 
valamit is mondani, hogy Isten az ö  igazga
tásában igazságos-e vagy igazságtalan? Nem 
szükségszerűen ferde-e minden ítéletünk, 
amely ebben a kérdésben is csak arra támasz
kodik, amit mi tapasztalásnak nevezünk? (R . 
Brunner

Szentháromság ünnepe 
utáni 14. vasárnap 

1 Sám 16,1323
Saul története kérdéseket vet fel Kinek 

ne lenne szimpatikus az a szerény parasztfiú 
-  akit Sámuel királlyá kent -, akit Isten Lel
ke vezetett, hogy népét megmentse!? Kit ne 
döbbentene meg sorsának tragédiája: nem
csak királysága, hanem egész élete katasztró
fába torkollott Saul élete és uralkodása ku
darcának többféle magyarázatát adhatjuk, at
tól függően, hogy történetét a pszichológus, 
a történész vagy a politikus szemével néz
zük. A Biblia azonban az események ku
lisszái mögé enged bepillantani: „eltávozott 
az Úr Lelke Saultól”. Ez a döntő fordulat Sa
ul életében. Ettől kezdve életét egy másfajta 
lélek irányítja. Most azonnal kérdezhetjük: 
miért? Vajon Saul bűne valóban olyan nagy, 
hogy Isten minden szánakozás nélkül oda
dobhatja őt a gonosz lélek martalékául? Er
re a kérdésre a Biblia nem ad választ, azon
ban hangsúlyozza, hogy a gonosz lelket az 
Úr küldte. Vagyis: még ekkor is az Űr kezé
ben van. Semmiféle idegen hatalom nem ké

pes őt Isten kezéből kiszakítani. (Johanna 
Stah/J

* * *

Eltávozik tőle az Isten Lelke, és jön a bús
komorság, a depresszió. Milyen sok ember 
van itt körülöttünk, aki ebben az állapotban 
van, és különösképpen azok, akiket egyszer 
már megérintett Isten Lelke. Akik már tud
nak valamit arról, hogy „rám szállt az Úrnak 
Lelke” és utána elkezdtek félni az emberek
től, azután rájuk hallgatni és nagy árat fizet
tek érte. Saul itt egy megrendítő tanulság szá
munkra. (...) De Dávidot is vegyük szem
ügyre. Annál is inkább, mert „Dávidnak Fia” 
Jézus. Ami Dávidban kezdődött, az jutott tel
jességre Jézusban. (...) Saul király búsko
mor, depressziós és Dávid a lantpengetéssel 
megvigasztalja ő t  Ha ezt a helyzetet teoló
giailag akarjuk jelölni akkor azt kell monda
n i hogy az elvetett ember közelébe kerül a 
kiválasztott ember. Sault elvetette, Dávidot 
kiválasztotta Isten, és egymás melé kerül a 
kettő. Az elvetett ember, aki király, -  és a 
kiválasztott, aki szolgál Ez volt a helyzet 
hosszú éveken át, hogy a kiválasztott szolgál 
az elvetettnek. Ez az örök szitádó: a Kiválasz
tott az elvetettekért van. A Kiválasztott szol
gál az elvetetteknek. Lásd: Názáreti Jézus! Ez 
a tulajdonképpeni Krisztus-szituádó. Itt van 
az egyik csodálatos evangélium az Ószövet
ségben. Itt van Krisztus az Ótestamentum
ban. (...) És egy másik gondolat, amiben 
gyönyörűen fényük az evangélium. Sault 
tisztátalan lélek gyötri, mit lehet tenni? Lant
tal muzsikaszóval küzdeni a tisztátalan szel
lem ellen. Itt van körülöttünk ez a világ, sok
féle terminológiával körül lehet ezt írni... de 
nemcsak ez a világ van körülöttünk. Van egy 
szellemi valóság is, aminek az ölelésében van 
ez az egész anyagi mindenségi...) A gyil-

LELKIPASZTOa



371

kos, búskomor, depressziós szellem meg
szállja Sault és ez ellen muzsikával harcol Dá
vid. És ez többször egymás után történt (...) 
A saját mindenkori helyzetünkre is alkalmaz
zuk ez t a saját állapotunkra, amikor eltávo
zik tőlünk az Isten Szelleme, és gonosz lélek 
kezd gyötörni, búskomorak, keserűek, re
ménytelenek vagyunk. Nincs más lehetőség, 
mint odafigyelni arra a mennyei „muzsika 
ra”, amit Jézus hozott amit az evangélium
ban hallunk. Amely arról szól, hogy mégis 
szeret az Isten. És ilyenkor a kínlódásban fel
ragyog valami tulnani szépség, mennyei erő. 
(Farkas József)

* * *

Depresszió és zene. A zenének sokkal na
gyobb hatása van az ember érzelmeire, mint 
legtöbben gondolják. A zene megeleveníthet 
és felemelhet, de másrészt deprimáhat, két
ségbe ejthet. (...) A keresztyén ember életé

ben a Szentlélek jelentkezésének egyik jele: 
ének a szívnek és ének a szívben, (ld. Ef 5,18- 
20). Ahogyan a gyógyszerek, úgy a zene is 
értelmünk megkerülésvei képes befolyásolni 
érzelmeinket. Ezért ahogyan szabályozzuk a 
gyógyszereket amiket szedünk, ugyanúgy 
fontos azt is szabályozni, hogy milyen zenét 
hall-hallgat az ember vagy egy közösség! Ma 
az általános depresszió korában a modem ze
ne gyakran hajlamos rá, hogy önmaga is de
primáló tényező legyen, mert az emberek, 
akik az ilyen zenét írják, maguk is deprimál
tak. Úgy tűnik, hogy a sötétség és a szeren
csétlenség, és még sokféle démoni erő képe
zi a modem világi zene legtöbb elemét (...) 
Ne engedjük, hogy életünkben a világ, a kö
rülmények határozzák meg a zenét Olyan 
zenére van szükségünk, mely jó hatással van 
ránk és házunk népére.

{(dr. A. Lecher)
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