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Elhangzott az LVSZ végrehaj-tó 

bizottságának ülésén, Genf,1989. júl. 29.-aug.10D dr. Johannes Hanselmann 
-  a LVSZ elnöke
Evangélikus identitás
-  konfesszió és ökumené
1. Evangélikusként újra meg újra szembesülnünk kell azzal a kérdéssel, hogy 

még korszerűek vagyunk-e, mint önálló felekezet. Ez többek között nemrég júni
usban, Berlinben, a Német Egyházi Napokon is előkerült. Rudolf von Thadden 
történész tette fel a kérdést, hogy a protestantizmus konfesszionális jellege nem 
valami luxus-e, amelyről ma már nem tudunk megfelelően gondoskodni. Von 
Thadden szerint: „A tartományi egyházak továbbra is lutheránusnak, református
nak, vagy uniáltnak nevezik magukat, noha tagjaik többsége nem tud mit kezde
ni ezzel a korábbi századokból fennmaradt felekezeti címkézéssel." Von Thadden 
megállapítja, hogy az NSZK-ban tradicionalista egyháziasság uralkodik a modem 
teológia mellett. Engedjenek meg egy szerény megjegyzést: Ha a gyülekezeti ta
gok már nincsenek evangélikus jellegükről meggyőződve, vagy nem győzhetők 
meg róla, akkor legfőbb ideje, hogy a vezető egyházi testületek felvilágosítsák őket: 
miért evangélikusok, és mit jelent ma evangélikusnak lenni.

2. Bátorító példának tartom, ahogyan Visser't Hooft, az Egyházak Világtaná
csának korábbi főtitkára a Lutheránus Világszövetség 1957-es minneapolisi nagy
gyűlésén ökumenikus feladatukra emlékeztette az evangélikusokat: „Ti, evangéli
kusok ne rosszabb, hanem jobb evangélikusok legyetek! -  Ez szolgálja az egész 
ökumenét."

3. Egyszer az NSZK egyik legnagyobb protestáns havi folyóirata megkérdez
te, mit tekintek jellegzetes evangélikus hangnak ma a felekezetek hangversenyében. 
Válaszom: 1. A megigazulás üzenetét. 2. A szabadság evangélikus felfogásának ér
vényesítését. 3. Az Isten kétféle kormányzásáról (a két birodalomról) szóló tanítá
sát. 4. A törvény és az evangélium összetartozását és feszültségét. Meggyőződé
sem, hogy e teológiai szempontok alapján ma is sikerülni fog, hogy időszerűen 
valljuk meg hitünket, és korunk kihívásaival megfelelően szembenézzünk.

4. Ma is ilyen sikeres kísérletnek tartom az 1977-ben a strasbourgi ökumeni
kus Kutatóintézet által kiadott „Evangélikus identitás" című tanulmányt. Még min
dig lényeges mondanivalója van arról, hogyan valljuk meg mai korunkban és vi
lágunkban hitünket.

5. Ezt előrebocsátva hadd térjek ki mostani referátumomban három emléke
zetes évfordulóra, mivel hitünkkel való kapcsolatuk igen fontos. Mindenekelőtt 
Thomas Müntzer, Luther ellenfele születésének ötszázadik évfordulója, amelyre 
különösen az NDK-ban állami részről is jelentős figyelmet fordítanak; azután az 
itteni genius lc i , — Jean Kálvin — halálának 425. évfordulója, végül pedig az em
beri jogok születésnapja, kétszáz évvel ezelőtt, a nagy francia forradalom idején.



528 TANULMÁNYOK

Müntzer
6. Az NDK-ban 1989-et Müntzer-évnek nyilvánították (bár születésének idő

pontja mindmáig csak feltételezés), míg az NSZK-ban Müntzer iránt inkább érdek
telenség mutatkozik. Úgy látszik, mintha még nem lenne itt az ideje, hogy Luther 
legjellegzetesebb ellenfélét helyére tegyük. Ez már a reformátornál kezdődött, ami
kor Müntzert a pokol szüleményének nevezte.

7. Abból a politikai és társadalmi fordulatból, amelyet a reformáció a maga 
korában előidézett, Müntzer Isten országának körvonalait látta kibontakozni. Mi
vel pedig a szülési fájdalmak ennél az új világnál túl sokáig tartottak, ő személye
sen akart segíteni.

8. Müntzer meg volt győződve arról, hogy Istennek nincs kétféle kormány
zási módja, uralkodói magatartása, ahogyan azt Luther képviselte, hanem (csak) 
ez az egyetlen világ, amelynek Isten országává kell átalakulnia. Miközben Luther 
átfogó reformokat sürgetett az uralkodóktól, Müntzer meghirdette a forradalom 
isteni ítéletét. Mivel Luther nem tartotta helyénvalónak, hogy Isten nevében szent 
háborúra hívjon fel, így Müntzer „bizalmas" ellensége lett. Müntzer pedig úgy lát
ta helyesnek, hogy a világi rend aláveti magát a vallási célkitűzéseknek.

9. A fejedelmekkel és az egyházzal szembeni ellenállását Müntzer nem vi
lági célkitűzéssel (például a javak másfajta elosztásával) indokolta, hanem tech
nikailag: egyház és állam akadályozza az emberek iránti lelki gondoskodást. „Úgy 
csinálják, hogy a szegény ember ne tanuljon meg olvasni, mert az eledelért kell 
megküzdenie. És szégyentelenül azt prédikálják: a szegény ember kopasztassa és 
nyúzassa meg magát a zsarnokokkal. Mikor fogják végre megtanulni a Szentírás 
olvasását?! Amíg ezek élnek, nem tudnak megszabadulni az ember félelmétől. 
Semmit sem mondhatunk nektek addig az evangéliumról, amig ők uralkodnak 
rajtatok." Müntzert lelkipásztori szándék hajtotta, amivel Luther alapjában véve 
egyetértett.

10. Müntzer forradalmával együtt elbukott. Azt kell kérdeznünk: mi maradt 
mára belőle?

11. Úgy gondolom, mindenekelőtt az a felismerés, hogy minden ember köz
vetlen kapcsolatban van Istennel. Isten haragjának meghallására pedig az ember 
harc és szenvedés árán szabadul fél. Müntzer ebben nem lát ellentmondást. Felfe
dezte: ha igazi a hit, akkor arra szorít, hogy formáljuk ezt a világot, és merjünk 
konfliktusokat is vállalni e világ tekintélyeivel szemben.

12. Az ilyen „lelkiismereti vallás" az intézmények nyomásával szemben mind
máig felfedezhető. Az intézményeknek szükségük van az egyénnek erre a „krea
tivitására", mert különben elmeszesednek, és elvesztik megújulási képességüket. 
Azonban -  ezt szeretném nyomatékosan hozzátenni -  az egyénnek is szüksége van 
az intézményre, amellyel összeütközésbe kerülhet, és amely a tisztázódást előse
gíti számára. Egyik sem mód hatja fel büntetlenül ezt a feszült viszonyt.

13. Müntzer megkísérelte, hogy foglalkozzon korának szociális gondjaival, se
gítsen a szűkölködőknek és a szegényeknek. Azt remélte, hogy ez igazán Isten or
szágának kikényszerítésével válik lehetségessé. A Bibliát így az isteni forradalom ve
zérfonalaként olvasta, és ezért félreértette. Teljesen természetesnek vette, hogy ő 
Istennel szövetségben van, emiatt elveszítette a valós hatalmi viszonyok iránti jó
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zanságát. Végül kudarcot vallott, és saját magával együtt rengeteg embert sodort 
katasztrófába.

14. Mégis meg kell tanulnunk Müntzertől, hogy cselekedni kell, amikor a hit 
parancsolja. Az NDK-beli Egyházszövetség (Kirchenbund) Müntzer-évre kiadott 
tézisei ezt kifejezetten hangsúlyozzák: „Müntzer gondolkodása és cselekvése arra 
indíthat mindnyájunkat, hogy Istennek minden teremtmény iránti jogigénye nem 
engedi meg a passzivitást, amikor valamely gazdasági, vagy társadalmi konfliktus 
igazságos megoldását keressük." Bemhard Lohse írja: „Thomas Müntzer minden 
idők egyházának felteszi a kérdést, hogy teljes mélységében látja-e, mire van szük
sége az embernek, és hogy az evangélium társadalmi és politikai következménye
it valóban végiggondolta-e."

15. Müntzer hagyatéka túlontúl vallásos természetű. Nagyon nehezen lehet 
egy osztályforradalom előharcosának beskatulyázni. Nem a birtokosok és a nincs
telenek között tett különbséget -  ahogyan a marxista történetírás szeretné - ,  ha
nem a vallásosak és az istentelenek között. Thomas Müntzer nem szocialista for
radalmár, hanem rendkívül érzékeny teológus volt, aki, ahogyan ő nevezte, „a ke
serű Krisztus" követését próbálta megvalósítani. Keresztyénnek lenni azt jelenti, 
hogy a szenvedő és megfeszített Krisztus nyomába lépünk, és magunkra vesszük 
a támadásokat és üldözéseket, ahogyan ő is tette.

16. Müntzer ezzel olyan igazságot ismert fel, mely Luthernél nem mindig 
ennyire nyilvánvaló, vagyis, hogy a hit zavaró tényezőként hat, mert e világ mú
landóságára figyel, és ezáltal „ellenzékbe kerül". Thomas Müntzernek ez az elle
nálló és kényelmetlen keresztyénsége mindannyiunk állandó kérdése marad: Meg
van-e a bátorságunk, hogy végső soron népszerűtlen keresztyén hitünket megvág
juk, és a következményeket magunkra vállaljuk?

17. Így Müntzer születésének 500. évfordulóját evangélikus egyházunk szá
mára is gyümölcsöző kihívásnak tartom, ha hozzálátunk ahhoz, hogy meghatároz
zuk helyünket a mai világban és társadalomban.

Kálvin
18. Kálvin sokféle szempontból Luther indíttatásának köszönhető, főleg ott, 

ahol túlnő rajta. Kálvin, Genf genius focija 425 éve halt meg. A reformáció egyik 
fő teherhordozója volt. Eközben nála is megmutatkozik: az olyan személyiségek, 
akik nyilvános felelősségüket felismerték, csak ritkán szereznek nagyrabecsülést a 
közönség részéről. Nemcsak ma szeretik a feltűnőt, a kirívót, az excentrikust, amely 
csiklandozza és kielégíti a kíváncsiságot. Ezzel szemben az egyház és a társada
lom felelőseinek inkább arra kell figyelniük, hogy a különbségeket kiegyenlítsék, 
és az elválasztót legyőzzék.

19. Ezért hanyagolták el az idén a Kálvint méltató megemlékezést. Kálvin ma 
már valahogy nem aktuális? -  Lehet, hogy magának Kálvinnak, a személye körü
li hallgatás nagyon jól megfelelt volna. Egész életében rejtve próbált munkálkod
ni. Mégis hálátlanságnak tartanám, ha teljesítményét legalább röviden nem mél
tatnám, mivel már említettem, Luther igazi tanítványa volt. Emlékszünk rá, hogy 
Kálvin 26 évesen nem teológusként megírta „A keresztyén vallás rendszerét" (Ins-
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titutío), amely a reformáció legnagyobb rendszeres teológusává avatja? Kálvin eb
ben a tematikáig menően szorosan Luther kátéjára támaszkodott.

20. Evangélikusként figyelve elemi erejű az a komolyság, ahogyan Kálvin a 
reformáció ügyéért való munkálkodásra a hívást fogadja: Az örökkévaló Isten e- 
lőtt nem akar engedetlen és elátkozott lenni. Az egyháztörténész Karl Holl ezt Lut
hernél „eszköztudatnak" nevezi, ami Kálvinnak is ugyanolyan mértékben sajátja.

21. A reformáció Kálvinnak köszönheti világméretű nyitottságát és elterjedé
sét. Erről tesz bizonyságot az 1559-ben alapított genfi egyetem, amelyet Európá
ban az első ökumenikus centrumként hoztak létre. Kálvin erős kézzel gyűjtötte 
egybe a protestánsokat. Bár a lutheránusokkal nem sikerült egységre jutnia, a 
zwingliánusokat mégis egy fedél alá gyűjtötte. Csak általa jutott világméretekben 
érvényre a reformáció, egyházai pedig politikai profilhoz.

22. Nekünk, evangélikusoknak is fontos ma, amiért Kálvin teológiája alapja
ként egész életében küzdött: mindennek, amit a keresztyén ember cselekszik, Is
ten dicsőségére kell történnie. Nem az emberi szükségletek kielégítése, hanem 
egyedül Isten dicsősége a célja minden egyházi megnyilatkozásnak. Ez ma is ér
vényes, tekintettel arra a sok teológusra, aki előszeretettel forog a világ helyzete, 
eseményei körül.

23. Kálvin másik érdeme, hogy az egyházi tisztségekről szóló tanításban tisz
tán az Újszövetség alapján tájékozódik. Amikor a lelkészek, a vének, a tanítók és 
a diakónusok tisztét egymás mellé helyezte, az egyház hierarchiamentes értelme
zését segítette elő. Ez nem utolsósorban a politikára is kisugárzott: mindenhol, ahol 
Kálvin tanai érvényesültek, ő egy demokratikus állam- és társadalmi forma úte- 
gyengetője lett. Ez olyan fejlődés, amelyért az evangélikusok is teljes szívből csak 
hálásak lehetnek.

A francia forradalom
24. Ebben az évben emlékeznek meg a keresztyének is a francia forradalomról, 

annak szabadság, egyenlőség és testvériség eszméivel együtt. Ezen ideálok gyöke
rét mindazonáltal a megigazulás újszövetségi üzenetében találjuk meg: az egyén, 
aki Isten által megigazul, ebből a viszonyból az emberek között is végtelen érték 
birtokába jut. Aki rendben van Istenével, az az önigazolás tartós kényszerétől is 
megszabadul, új testvériséggel és szabadsággal fordulhat a felebarát felé. A keresz
tyén gyülekezetek kezdettől fogva azt tartották, hogy ők mindezek letéteménye
sei, Isten ajándékaként.

25. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a legfontosabb emberi jogot, a lel
kiismereti szabadság jogát és a vallásszabadságét először a francia forradalom ré
vén nyilvánították ki széleskörűen, úgy, ahogyan az a modem alkotmányba is be
lekerült. A következmények azonban felemásak voltak. Egyrészt a vallást az egyén 
magánügyének nyilvánították, másrészt pedig a vallásszabadság alapvető joga ott, 
ahol a protestantizmus elnyomás alatt, vagy kisebbségben volt, mint például az 
én bajor hazámban, a polgári jogokban is hozzásegített a katolikus keresztyének
kel való egyenjogúsághoz.

26. így a szabadság, egyenlőség, testvériség vezéreszméje, még ha megvaló
sításuk a francia forradalom során kétmillió ember életébe került is, alapelképze
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lésében keresztyén. Az emberi jogokat nemcsaik az állam biztosítja az egyénnek, 
hanem Isten adja, mindig minden emberi, politikai szerveződés előtt. Az emberi 
jogok, ha már egyszer megfogalmazták őket, megint csak a keresztyén szemléle
tet érvényesítik, hogy Isten szempontjából minden ember összetéveszthetetlenül 
egyedi teremtményként jött létre. Az emberi jogok a teremtő és megváltó Isten ál
tal adott ősi jogok. Annak szimbólumai, hogy ember a másik fölött nem rendel
kezhet, és a másiknak nem lehet kiszolgáltatva.

27. Ezt a visszatekintést a két egyháztörténeti személyiségre: Kálvinra és 
Müntzerre, továbbá a francia forradalomra bátorításnak tekintem, amikor ismétel
ten megpróbálunk bizonyosságot nyerni evangélikus identitásunkról.

Evangélikus identitás -  konfesszió és ökumené
28. Az evangélikus identitás egy sor alapvető teológiai meggyőződésből áll, 

egy sor döntő és központ iránti törekvésből, amelyek meghatározói lettek egyhá
zunk életének, bizonyságtételének és cselekvésének. Ezekből az alapelvekből sok 
-  ez már újszövetségi eredetükből származik -  összeköti az evangélikusokat más 
egyházakkal. Tehát nyitottak az ökumené iránt, és a maguk módján ismételten jel
zik, hogy a reformáció nem új egyházat akart alapítani, hanem a megújult egy
házban a régi üzenetet visszanyerni.

29. (1.) Az alapelvek közül a legfontosabb az a hitvallás, hogy Isten Jézus 
Krisztusban az üdvösség egyetlen útját nyilatkoztatta ki. „Teremtőnk, hogyan jössz 
ilyen közel hozzánk?" énekeljük az énekben("Eljött Jézus, az öröm forrása"). Ez a 
döntően keresztyén, amit Luther újra felfedezett: a betlehemi jászolban és a gol
gotái kereszten Isten olyan közel jön hozzánk, hogy a hitben közvetlen, kétirányú 
kapcsolat alakul ki. Isten elveszi bűneinket és vétkeinket, így ezektől megszaba
dulunk, és Isten gyermekeinek tulajdonságait vesszük magunkra. Mivel ez az ígé
ret minden emberre vonatkozik, ha „csak" hiszi, ebből következik, hogy az egy
ház még e világ leggyengébb tagjait is Isten gyermekeinek fogadhatja el, illetve 
kell elfogadnia. Amikor Isten lehajol hozzánk, ezzel azt is megköveteli, hogy ép
pen a leggyengébbekkel törődjünk ezen a földön, azaz etikai, szociáletikai elköte
lezettségre buzdít.

30. (2.) Istennek Jézus Krisztus által megigazító cselekvése az evangélium fog
lalata, az egyház igehirdetésének mértéke, a keresztyén lét alapja.

31. Isten Krisztusban úgy bánik az emberrel, hogy önálló cselekvésre szaba
dítja fel. Luther egyik fő iratának, „A keresztyén ember szabadságáról" c. iratnak 
gondolatmenete: az az ember, aki Jézus Krisztusban megtalálta üdvösségét, meg
szabadul Isten előtt a saját maga jövője miatti aggódástól. Most már teljes erővel 
felebarátjához fordulhat, „Krisztusa lehet a másiknak", ahogyan Luther mondja. 
Az üdvösség és a jólét így függ össze egymással. Aki tudja, hogy Isten elkészítet
te üdvösségét, az a világ javával is törődni tud, világi feladatai felé fordulhat a 
társadalomban, a politikában, a gazdaságban, szabad az emberekkel való közös
ségre, akárhol is éljen.

32. Luther sohasem fáradt bele abba, hogy ezt a szabadságot mindig új ké
pekkel ábrázolja. A legmegragadóbb talán az a kép, amelyet Római levél-kommen
tárjában használ; itt az irgalmas samaritánus példázatára céloz, aki a Jeruzsálem 
és Jerikó közötti úton egy félholt emberre talál. Bár az szemmel láthatóan súlyo
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san sebesült, már samaritánusa oltalmazza és gondoskodik róla -  így tehát már 
megmenekült. Ugyanígy van azzal az emberrel is, aki találkozott a szamaritánus 
Krisztussal: bár Isten látja az ütéseket, a sebeket, de már nem tekinti olyannak, 
számára az ember már meggyógyult, mert Krisztus gondoskodik róla.

33. Ennek a keresztyén emberképre igen jelentős következményei vannak. Az 
a keresztyén, aki tud erről a megváltásról, a másikban már nemcsak a farkast, a 
fennmaradást veszélyeztető vetélytársat képes látni, akit le kell győznie: az ember 
az embernek res sacra, szent társ lesz. Így válik lehetségessé a közösség.

34. A jelenbe átugorva: ennek a mi nyugati államainkban uralkodó teljesít
ménykényszerre nézve is következményei vannak. Hiszen bevallottan csak az ér
vényesül valamennyire, aki foglalkozásában és a társadalomban teljesítményt ér 
el, aki semmit sem teljesít, vagy nem tud, az bukottnak számít, és nem ritkán a 
társadalom peremén élő csoportokhoz sodródik. A megigazulás Istene (ezt mond
tam egyszer egy interjúban) aki Isten gyermekeinek ezt a csodálatos szabadságot 
adja, más mértékkel mér.

35. Miközben Isten számára értékesnek tekintjük az embereket, ma arra is fi
gyelmeztetnünk kell, hogy az ember maga is mindenféle lehetséges kutatás és vizs
gálat tárgyává lett, egészen a génmanipulációkig menően. A megigazuláshitből kö
vetkezik, hogy az embernek sohasem szabad más emberek tárgyává lennie. Sze
mélynek kell maradnia, és éppen ott, ahol nem védheti meg magát, a végpontok 
közelében, az élet kezdetén és végén. A megigazulástannak éppen ezért szembe 
kell szállnia a homo faber hatalmi vágyaival, akinek környezetében leginkább csak 
a homo fabricatus tenyészhet, legyen Isten a fontosabb!

36. (3.) Ahhoz, hogy ezt a megigazuláshitet újra meg újra hirdetni és meg
erősíteni lehessen, jött létre az Ágostai Hitvallás V. cikke szerint az evangélium 
hirdetésének és a szentségek kiszolgáltatásának hivatala. Az igehirdetés és a szent
ségek adományozása az üdvösséghez szükséges eszköz, Krisztus ezekkel teremti 
és tartja meg egyházát. Éppen az adja az egyház katolicitását, hogy az ige által 
felülről megújul és megmarad.

37. Ebből következik, hogy az ige az elsődleges, az egyház másodlagos. Az 
egyház folyamatosságának bizonysága is azon nyugszik, hogy az evangélium 
hangja minden korban hallható volt. Az egyház: a juhok, akik hallják a pásztor 
szavát (Schmalkaldeni Cikkek).

38. Ami az egyház egységéhez szükséges, ugyanaz, ami az egyházat egyház
zá teszi: az igehirdetés és a szentség. Itt az a fontos, hogy nem a hívők alkotják 
az egyház lényegét, sokkal inkább az evangélium köti össze sajátos egységbe a hí
vőket. Nem kevésbé lényeges, hogy az evangélium a hirdetett igét jelenti, amely 
hitet teremt. Az egyház tehát dinamikus történés az igehirdetést hallgató gyüleke
zeten belül, amelyben a Szentháromság Isten az egyéneket közösségbe hívja, kö
zösségre elhívja. A szentből való részesedés (= ige és szentségek) teremti meg a 
megszenteltek közösségét. Arról, hogy ez ne csak „lelki" közösség legyen, megint- 
csak az ige és a szentségek külső jelei gondoskodnak.

39. Még valami világossá lesz itt: a keresztyén gyülekezet nem valami „e- 
litegység", hanem igencsak vegyes társaság. Az Ágostai Hitvallás VIII. cikke („Mi 
az egyház?") beszél arról, hogy a kegyesek között sok hamis keresztyén, képmu
tató és közönséges gonosz is található. Az Ágostai Hitvallás ezzel Jézus példáza
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taira is utalhat, amikor nem foglalkozik szétválasztással, vagy elkülönítéssel, s vagy 
pozitívan, ránk vonatkoztatva -  helyesli a népegyház széles kereteit. Nem kell Is
ten végső ítéletét előbbre hozni; Isten ismeri az övéit.

40. Ebben az összefüggésben ismételten megkérdezik, hogy az „elegendő, 
vagy „nem szükséges az Ágostai Hitvallás VII. cikkének megfogalmazása szerint, 
azaz a fő jellemzőknek az igére és a szentségre való korlátozása tényleg elegendő- 
e, vagy pedig a reformáció egyház-felfogásának valamilyen súlyos hiányosságáról 
van szó, amely magyarázhatja a protestánsok nagyobb mértékű eltávolodását az 
egyháztól. Mit jelent a „nem szükséges", vagy inkább: „nem szükségszerű"? (Szó
szerinti jelentését így kell értenünk: nem támaszt igényt arra, hogy...) Így azután 
nyilvánvaló: az ember végső üdvösségéhez semmi más nem elengedhetetlen, mint 
az ige és a szentségek, és a felelet rá(juk): a hit. így már látható: itt nem annyira 
az egyház egységéről, mint inkább az ember saját üdvösségéről és megmentéséről 
van szó.

41. Miért fontos most itt az egyházi hivatal? A strasbourgi intézet már emlí
tett „Evangélikus Identitás" című tanulmányában tömören így fogalmaz: „Isten 
hirdeti rendelt igéjével és a kiszolgáltatandó szentségekkel az ordináció révén to
vábbadandó egyházi hivatal is, Istentől megalapítva létrejön. Maga Krisztus az, 
aki e hivatal, annak működése által munkálkodik."

42. Az egyházi hivatal garantálja az egyház egységét. Az Ágostai Hitvallás 
VII. cikke emberi szertartásokról beszél, amelyek az egyházban való együttélést 
szabályozzák anélkül, hogy ehhez az egyházak lényeges egyetértése kellene. Az 
egyházi hivatal azonban egyértelműen nem tartozik a tetszés szerinti dolgokhoz. 
A V. cikkben egyértelmű: „az igehirdetés hivatalát Isten azért rendelte, hogy erre 
a hitre eljuttasson. Az egyházi hivatal lényegét tekintve kapcsolódik az igéhez és 
a szentségekhez, tehát az egyház lényegi meghatározóihoz. Az ige és a szentség 
szoros összekapcsolásával a hivatal önkényes félreértelmezése ellen szól.

43. Az egységtörekvésekben ma elsősorban a római katokikus egyháznak az 
egyházi hivatalról vallott felfogása miatt van eltérés. Mindegy, hogy a hagyomá
nyos felekezeti identitáson kísérelnek-e meg túllépni átfogóbb identitás érdekében, 
vagy pedig „megbékélt különbözőségként" törekszünk az ökumenikus közösség
re, amelyben a mindenkori hagyományok megmaradnak és továbbélnek. A feleke
zeti formák így minden sokszínűségükkel a keresztyén hit gazdagságát fejeznék 
ki. Ezt az utat hangsúlyozottan helyeseljük.

44. A megbékélt felekezeti különbözőség Isten kegyelmes akaratának kifeje
zése az emberiség családja iránt. A hitvallási hűségnek és az ökumenikus elköte
lezettségnek nem kell ellentmondásban lennie. Mindenkinek magával kell hoznia 
saját örökségét, a másiknak is adni belőle és gazdagítani vele. Így minden egyház
nak meg kell állapítania, hogy mi az ő legsajátosabb hozzájárulása. Az egység út
ja így lesz az eleven lelki találkozás és tapasztalat, a teológiai párbeszéd és a köl
csönös kritika útja. A partnerek kialakult sajátosságait azonban nem szabad kiszo
rítani, vagy szem elől téveszteni, hiszen ezek kölcsönös, eleven kapcsolatban fog
nak átalakulni és megújulni.

45. Ezen az úton remélhetőleg a „Keresztség, Úrvacsora, Egyházi hivatal" cí
mű, úgynevezett Lima-dokumentummal is fogunk találkozni. Az EVT-nek ez a kö
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zeledést szolgáló nyilatkozata 1983-ban készült, többek között római katolikus teo
lógusok közreműködésével, és állásfoglalás céljából megküldték az egyházaknak.

46. Időközben a Vatikán is állást foglalt, és „az ökumenikus folyamat első
rangú eredményeként" méltatta. Ugyanakkor kifogásait és változtatási szándékait 
is jelezte, elsősorban a hivatal kérdésében. Szó szerint idézem a válasz fő monda
tát: „Az egyház tekintélyeinek lényege, jellege az ökumenikus előrehaladás egyik 
kulcsproblémája". Ebből következik: „A katolikus egyház tanítása szerint, bár a hí
vők egyetemes papsága és a hivatásos, vagy hierarchikus papság egymást feltéte
lezi, és a maga módján mindkettő Krisztus papságának részese, egymástól azon
ban lényegükben, nem pedig fokozatukban különböznek". A végeredmény: „Mi
vel felfogásunk szerint az ordinált hivatal megköveteli az apostoli szukcesszióba 
történő szentségi ordinációt, elhamarkodottak azok a kijelentések, amelyek szerint 
az egyházak egymást és egymás hivatalát nyilvánosan és kölcsönösen elismerhet
nék".

47. Másszóval, még mindig csak úton vagyunk egymás felé. A római katoli
kus egyház a maga folyamatosságát az igehirdetők, mint hivatalviselők hagyomá
nyaként fogja fel, míg a reformáció egyházainak lényeges, hogy az igehirdetés ha
gyománya alapján álljanak, amelyet az Írás és a hitvallás támaszt alá. Ezenkívül 
nem választhatjuk el ugyanígy egymástól az egyetemes és a hivatalos papságot, 
hogy közben a kettő minőségi különbségét is megállapítanánk.

48. Az egyházak együttélésének hagyományos módját az egyház mindenko
ri önértelmezése határozta meg. Ott a római üdvintézmény, amely különösen a 
pap, a püspök és a pápa intézménye révén biztosítja az üdvösséget, -  itt pedig a 
mi reformációi egyházaink, amelyek az üdvösséget a mindenkor átadott ige alap
ján hangsúlyozzák.

49. Eközben meg kell kérdeznünk, hogy ez a helyzet a mai valóságnak telje
sen megfelel-e még ahol is az egyházak a szekulárissá lett világgal szembesülnek. 
Erre az új helyzetre elég jellemzőnek találom Dietrich Bonhoeffer mondását, „csak 
annak szabad gregoriánt énekelni, aki ugyanakkor a zsidókért is kiált", azaz: egy
házként nem élhetünk úgy, hogy nem foglalkozunk ennek a világnak a kihívásá
val. Ezért állíthatta fel Bonhoeffer előzetes követelményként, hogy az egyház csak 
akkor lehet valóban egyház, ha másokért is síkraszáll, mint egyház a világért. A 
fogságból írott leveleiben 1944-ben Bonhoeffer ennek megfelelően szolidaritást kö
vetel a világgal, helyettes szenvedés vállalásával. Az egyháznak fel kell számolnia 
kiváltságait, hogy teljesen másokért létezzen, másokkal azonosuljon: úgy, ahogy az 
ember Jézus is másokért jött. Bonhoeffer most már nem azt kérdezi: ki, vagy mi 
az egyház? Hanem azt: mit tesz az egyház? Számára ide tartozik az egyház. Az 
ekklesia eredeti görög jelentése: kihívottak.

50. Természetesen nagyon kell óvakodni attól, hogy az öncélú klerikalizmus 
elvetéséből az egyház funkcionalizálása (szolgáltató szerepe) származzék, hiszen 
ezzel önmagát kellene feloszlatná. Nemcsak azért zavar engem az ilyen felfogás, 
mert így gyakorlatilag féloszlatnánk a népegyházat, hanem azért, mert az „egy
ház másokért" igényével valójában, lényegi jellemzőként az egyház szolgálata az 
ige és a szentség helyébe lépne.

51. A szolgálatot szükségszerűségként követelő identitásnak ez a fajta tör
vénye nagyon távol áll az evangéliumtól. Mivel az evangélium megszabadít a tör
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vénytől, szabaddá teszi a keresztyént a felebarátért végzett szolgálatra. így a ke
resztyén gyülekezet a kegyelmet nyertek közössége, akik az igében és a szentsé
gekben újra meg újra üdvösségük bizonyosságát, továbbá szabadságukat élik meg. 
A különböző genitivus-teológiák esetében (a forradalom, a felszabadítás, a szegé
nyek teológiája) arra kell tehát ügyelni, hogy a kontextus ne nyomja el a bibliai 
textust és az üdvösség ígéretét, és az egyházat ne csak szolgálóként igényelje, mi
közben az a rendeltetése, hogy creáatura verbi és az evangélium egyik formája le
gyen. Arról van szó, hogy ebben az összefüggésben idézzük emlékezetünkbe az 
Ágostai Hitvallás VÉL cikkét: „Az egyház a szentek gyülekezete." Ez az, amire 
egyik lábunkkal támaszkodnunk kell. A másik -  ezt csak úgy mozgathatjuk, ha az 
egyiken valóban szilárdan állunk -  az egyháznak a világ iránti elkötelezettsége.

52. (4.) Hogyan határozható meg tehát az etika, mint a keresztyén ember cse
lekvése a világban, evangélikus értelmezés szerint? A keresztyének világ iránti fe
lelőssége: engedelmes közreműködés Isten cselekvésében ezen a világon. Isten nem 
azt akarja, hogy ez a világ a megváltás által megszűnjön, hanem azt, hogy a meg
váltás ebben a világban történjék. Gerhard Ebeling, az evangélikus etikát „a vilá
gi etikájának" nevezte, amely nem törekszik vallásos uralomra, ennek a világnak 
a moralizálására, hanem amely a világ szolgálatában áll.

53. Az evangélikus etikának erről a legmélyebben gyökerező okáról már szól
tam. Az egyházak és a keresztyének szabadok rá, hogy ennek a világnak a szük
ségletei felé forduljanak, mivel -  ahogyan Luther is „A keresztyén ember szabad
ságáról" szóló iratában elmondja -  a Jézus Krisztusban való hit által szabadok a 
saját üdvösségük iránti aggodalomtól. így sok energiájuk és készségük van arra, 
hogy a felebaráthoz forduljanak, és neki, mint mondottuk, „Krisztussá váljanak". 
A dogmatikai rész ezzel elintéződött, kezdődhet az etika.

54. Ha az egyházak és a keresztyének helyesen cselekszenek, akkor e világ
ról vallott különböző nézeteik, felfogásuk, minden, e világért végzett fáradozásuk 
közben cantus firmusként kihallható, érzékelhető lesz Isten emberszeretete.

55. A világ igenlése magában foglalja a testvéri bánásmódot minden terem
téssel, teremtménnyel -  e föld formálásának szolgálatában, amely Genezis 1 sze
rint az emberre lett bízva. Genezis 2 szerint azonban nem szabad kénye-kedve sze
rint bánnia vele, hanem gondoznia és őriznie kell. „Amit Isten teremtett, azt meg 
is akarja tartani" -  énekeljük.

56. Mi, evangélikusok, történetünk folyamán miközben Jézus Krisztus meg
váltó munkáját tanítottuk, gyakran elhanyagoltuk a világ megőrzésének feladatát. 
Nem teljesen fejtettük ki az I. hitágazatot, hanem a II. alcsoportjává tettük, és ez
által leértékeltük. A következménye az, hogy szem elől tévesztettük a világot, ma
gára hagytuk, ezzel ezt a vétket magunkra vettük.

57. Minden bizonnyal igaz: csak az ember Isten képmása, csak az ember Is
ten teljes értékű partnere, mert az egyetlen lény, akiben tudatosul a teremtő ke
gyelem, és ezért hálát tud adni Istennek. A teremtmények azonban éppen ezért tá
volról sem kiszolgáltatott tömegek az ember kezében, hanem teremtett társak, és 
ezért nem válhatnak tetszés szerinti manipulációk tárgyává.

58. Az egyre rafináltabb módszerek mellett, amelyekkel az állatokat kizsák
mányolás tárgyává teszik, nyomatékosan szeretnék a növényzettel való gátlásta
lan bánásmódra is figyelmeztetni, mint például az erdők, őserdők rövidlátó irtá
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sa. Számomra a saját haszon önző szempontján túl elrettentő módon itt világoso
dik meg az, amit evangélikus bűn-realizmusnak szeretnék nevezni: az ember lé
nyére jellemző a maradandó bűnösség. Ezért üdvözlöm, és vagyok hálás azért, 
hogy az állatvédelemmel kapcsolatban egyes bírósági ítéletekben és törvényterve
zetekben a kérdés áttekintésekor megállapítják: az állat nem puszta tárgy és nem 
is olyan vagyoni érték, amellyel tetszés szerint rendelkezni lehet, hanem élőlény, 
amely az emberre különleges védelem és gondoskodás céljából van rábízva.

59. Ahol az ember Genezis 1-2 szerinti teljhatalmával önkényuralom módjá
ra visszaél, ott valójában ellenállást tanúsít. Így helyénvalónak tartom, hogy a ke
resztyének szót emelnek a szótlan természetért, nem általános siránkozás formá
jában, hanem úgy, hogy néven nevezik a károkat és okozóikat. Ugyanakkor józa
nul megvizsgálják, hogy ők maguk is nem számítanak-e az ily fejlemények ha
szonélvezői közé, továbbá azt is, hogy konkrétan hogyan változtathatnak életmód
jukon.

60. A Szentírásnak kell igehirdetésünk, hitünk megvallása és cselekvésünk 
mértékének lennie. Az írást a szíve-lelke alapján kell értelmeznünk, ahogy Luther 
mondotta: „was Christum treibt". Eközben tisztában kell lennünk azzal is, hogy 
ma is ugyanúgy elutasíthatják bizonyságtételünket, mint Jézusét annakidején, aki 
azzal az igénnyel lépett fel, hogy ő az Úr Krisztusa. A lelkek megoszlottak és mind
máig megoszlanak üzenetén.

61. Az igehirdetés és az igehirdető sorsközösségben van egymással. Ezek a 
tapasztalatok könnyen félrevezetnek. Például oda, hogy az evangéliumot a saját 
feltételezéseivel fogja kiegészíteni, amikor elhallgatja, hogy Isten ítélete az egész 
teremtettségre és embervilágra vonatkozik, amikor bizonyos engedményeket ad a 
bibliai kijelentésekből. Az ilyen kiegészítések azonban nem megengedettek, ha ko
molyan vesszük Jézus Krisztus megváltó művének üzenetét.

62. Hitünkről való számadásra, hitvallásra kaptunk felhívást, vagyis arra, 
hogy odaadóan fáradozzunk mindenkori igehirdetésünk igazáért. Ennek egyik, 
mindenkori kritériuma az a kinyilatkoztatás, hogy Isten üzenete elsőként és min
denekelőtt a prédikátor, a benne élő régi Ádám ellen irányul. Csak így maradhat 
meg az evangélium annak, ami valójában: a felettünk lévő nem pedig a mi tetszé
sünktől függő igazságnak.

63. Az evangélikus teológiát minden időben a felismert igazsághoz abszolút 
kötődésre törekvés, és az ezért folytatott küzdelem jellemezte. Ma is az igazság 
iránti lelkiismeretnek ezzel az erősítésével tartozunk más keresztyén egyházaknak, 
amelyekkel ökumenikus párbeszédet folytatunk. Az igazsággal, amelyért az em
ber él-hal (mint Luther híres 1522-es Invocavit-prédikádójában mondotta), tarto
zunk egyházi és világi beszélgetőpartnereinknek. Jó evangélikus, mert bibliai ige, 
hogy semmit sem tehetünk az igazság ellen, hanem csak az igazságért (2 Kor 13,8). 
Márcsak az igazság iránti lelkiismeret miatt is az ökumenének sürgősen szüksége 
van az evangélikusok hozzájárulására.

Fordította: Szentpétery Péter
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Matti-Pekka Virtaniemi:
A lelkész személye a modern világban
L A  célját kereső ember
Caroll Lewis Aliz csodaországban című művében leír egy kis epizódot. Eb

ben Aliz a gondjairól beszél egy útjába kerülő macskának:

Aliz: Lennél szíves megmondani, melyik úton tudnék innen kijutni?
Macska: Hát ez leginkább attól függ, hová akarsz menni.
Aliz: Nekem mindegy, hogy hová érek.
Macska: Akkor viszont az is mindegy, melyik útra térsz.
Aliz: Én pedig csak megyek, amig el nem érek valahová.
Macska: Ügy is lesz, ha elég messzire sétálsz.

Az elbeszélésbeli Aliz szerintem azt az embert példázza, aki az életben egyik 
pillanatról a másikra vándorol abban a reményben, hogy az élet maga adja meg 
azt az irányt, amit ő bizonytalanul keres. Tudjuk, hogy ez a remény ritkán telje
sül. Az irány megtalálása bizonyos határozott célhoz és törekvéshez ragaszkodást 
tételez fel. Ez az eltökéltség azonban aligha lesz meg, ha bizonytalanná vált vagy 
eltűnt annak a tudata, hogy mi a fontos és értékes az életben. A logoterápiát tár
gyaló könyveiben Viktor Franki pszichiáter leírja a nyugati világ emberének pszi
chikai zavarát (neurózis), ami abból ered, hogy az értékek hajótörésében elveszett 
az élet értelme. Erik H. Erikson pszichoanalitikus a következő módon ábrázolja a 
nyugati világ emberének identitászavarát: az embert az az érzés gyötri, hogy el
vesztette a kapcsolatát saját korával és megcsalja önmaga belső lényegét. A lelké- 
szi munka szempontjából fontos tudni, hogy a rendeltetését kereső modern ember 
nem tudja magát Isten színe előtt élete problémáival. A pszichoterápiás kezelés ki
fejlesztője Sigmund Freud írta barátjának, Oskar Pfister zürichi lelkésznek 1910- 
ben:

ö n  szerencsés helyzetben van, mert képes őkét (Pfister lelkigondozott 
beszélgetőpartnereit) Istenhez vezetni és elérni azt, ami ebből az egy szem
pontból a régebbi korok előnyös helyzete volt, amikoris a vallásos hit el
fojtotta a neurózist. A mi számunkra ez a lehetőség nem adatott meg 
munkánk végzése közben. A mi betegeink, származásuktól függetlenül val
lástalanok és legtöbbnyire mi magunk is azok vagyunk, a leghatározot
tabb módon... A mi betegeinknek emberségűidben kell megtalálniuk azt, 
amit nem ígérhetünk nekik felülről és amivel mi magunk sem láthatjuk 
el őket a saját személyünkből. A dolgok ezért a mi számunkra sokkal ne
hezebbek.
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Gustav Wingren svéd teológus írja az 1950-es évek szemszögéből:

Meg kell kérdeznünk magunktól, hogy amíg az egyház az emberben 
„tisztán vallásos" krízisre vár, vajon nem megy-e él a szorongások áldo
zatai mellett... Az 6 bűntudatuk szekuldris és a közösségi helyzethez kap
csolódik, amelyben csak a kortársak részessége látszik -  a kortársaké, a 
dolgoké, az úgynevezett „életé", de nem Istené -  és szorongásuk nem val
lásos, kegyes szorongásban nyilvánul meg.

Paul Tillich német-amerikai teológus „A határon" című könyvében ezt írja tíz 
évvel később:

Undor, üresség, hiábavalóság érzése kerített a hatalmába sok modern 
embert, különösen a fiatalabb nemzedék tagjait. Számtalan lelki egyensúly 
kezd meginogni. A haladás gondolata elveszítette vonzerejét. Elveszett a 
földi Isten országa hit. A szabadulást újra vertikális dimenzióban keresik, 
gyakran misztikus formákban... Ez a kép nem úgy jeleníti meg az em
bert, mintha Isten nélkül lenne. Lényegében ilyen kép nem is létezik, mi
vel Isten sohasem engedi ki az embert a kezéből. De ez olyan kép az em
berről, amely szerint az nem tudja, hogy Isten kezében van és hogy ho
gyan van ott. Ez a modem ember képe, aki... szabadulni akar az értel
metlenné vált horizontális dimenzióból az értelmet adó vertikális dimen
zióba.

Henri J. M. Neuwen holland-amerikai pszichológus-teológus az 1970-es évek
ben megjelent The Wounded Healer c. könyvében (finn cime: Sarkynyt viisaus -  
megsebzett gyógyító) az atomkor fiatal nemzedékéről és a benne élő lelkész felté
teleiről ír. Ezekre a fiatalokra jellemző a história és a folyamatosság iránti érzék 
elhomályosulása. Csak a jelen pillantnak van értéke. Az alapélmény a bénultság 
és a passzív hányódás egyik percről a másikra. Ezek a fiatalok a világképüket kü
lönböző ideológiák darabjaiból rakják össze, amelyeket állandóan gond nélkül vál
toztatni lehet. Az ideológiai forgácsok áradatát a tömegkommunikációs eszközök 
teszik lehetővé. Ezek a fiatalok nehezen tudják elhinni, hogy létezik valamilyen, 
mindig és mindenütt, általánosan érvényes igazság. A pillanatnyi tapasztalatokat 
megfelelő képek és gondolatmodellek szerint értelmezik, amelyeknek azonban nem 
feltétlenül keresik a valóságalapját. A jövő, a halhatatlanság és az élet értelme kér
déseire adott régi válaszok nem találnak értelmes visszhangra gondolkodásukban. 
Valamiféle új halhatatlanságot keresnek, amelynek nincsen világos tartalma.

2. A  lelkész belső szilárdsága
Neuwen azt is előhozza könyvében, hogyan születik a modern világban élő 

lelkész belső kínja a hivatásbeli magányosságából és abból a tapasztalatból, hogy 
kiszorítják őt a hétköznapi életfolyamatból. Az a központi kérdés, hogy a lelkész 
hogyan változtathatja a maga sebzett helyzetét gyógyító és életet tápláló forrássá. 
A magányosság fájdalmából kivezető út a fájdalom megosztásánál és az önisme
retnél kezdődik. A holnap nemzedéke láthatóan befelé forduló, nem tisztel sem
miféle auktoritást és a pusztulás félé tartó világban kifejezetten gyanútlanul for-
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golódó nemzedék. Ahhoz, hogy a lelkész képes legyen ilyen emberek között mű
ködni, belső életismeretre van szüksége, mind pszichikai, mind lelki területen. Nem 
közelíthet az emberhez kívülről kapott tekintéllyel, hanem csak együttérző, meg
értő jelenlétével „népe" között. A lelkész harmadik ismertető jegye hagyományo
san szólva: az imádság embere. A világot kontemplatív, kritikus megfigyelőként 
szemléli, aki „az ígéret és reménység jegyeit akarja felfedezni bármiféle helyzet
ben." Neuwen a következőképpen foglalja össze ezt az ismertető jegyet:

Az imádság embere ugyanis olyan, aki képes felismerni másokban a 
Messiás arcát és előhozza belőlük azt, ami rejtve van és képes kézzelfog
hatóvá tenni a megközelíthetetlen t. Az imádság embere éppen azért veze
tője övéinek, mert határozottan felismerte önmagában Isten munkáját, így 
képes a zűrzavarból világosságra vezetni.

A lelkész, Neuwen által jellemzett, belső fájdalma nem csupán a környező 
világ változásainak a következménye, hanem a saját munkája értelmének az újsze
rű kereséséből is fakad. Ezt a lelkiállapotot általában identitáskrízisnek szokták ne
vezni. A hivatásbeli identitásnak belső és külső feltételei vannak. Fontos külső té
nyező a közvetlen környezet, a társadalom, a kultúra által megnyilvánuló megíté
lés. Úgy látszik, hogy manapság a hivatásbeli identitásnak főként belső tényezők
re kell támaszkodnia. A hivatásbeli identitás belső tényezői a saját egyedülálló hi
vatásbeli én megtalálását jelentik: a lelkész érzi, hogy értékes és érdekes munkát 
végez, amitől nem válna meg egykönnyen. Tudja, mit csinál, miért és milyen cél
lal.

A személyes identitást a személy létformájának lehet felfogni, ami egész ma
gatartásában megvalósul. Ez a létforma jellemző a személyre, alkatilag tipikusan 
meghatározott életmód, amely jellegzetességében olymértékben állandó, hogy meg 
lehet különböztetni más emberektől. A hivatásbeli identitás a személyes identitás
sal akkor van szoros kapcsolatban, amikor a munka az ember számára rendkívül 
fontos, élettevékenységét döntő módon meghatározó ösztönző, norma és kritéri
um. Ebben az esetben beszélhetünk a hivatásbeli és személyi identitás egységéről, 
integrálódásáról. A munkának a végzője számára ontológiai jelentősége van, ön
magáért való jelentősége. Eszközei a munkához való viszony például akkor, ami
kor azt csak pénzszerzés céljából űzik. Ebben az esetben a személy és élete nem 
definiálható a hivatása felől. A személyes én és a hivatásbeli én mintegy párhuza
mosan éli a maga életét, sőt esetleg arra kell gondolnunk, hogy teljes ellentét áll 
fenn a két létforma között.

A lelkésznek a maga személyét alá kell vetni a gyülekezeti munkának, leg
fontosabb munkaeszköz gyanánt. Ha személyes identitását nem sikerült kedvező 
módon megszilárdítania, vagy az egyensúlya megbillen, ennek a lelkészi munka 
vallja kárát, vagy ő maga legalábbis. Ez hibás viszonyításban és reakciókban nyil
vánul meg a gyülekezeti tagokkal és a munkatársakkal kapcsolatban. Egyúttal hal
mozódik a rosszérzés és bűntudat terhe. Szorosan kapcsolódik a lelkész személyes 
identitásához keresztyén identitása és gyülekezeti tag voltának identitása. A lel
kész munkájában a maga személyes hitét is egyfajta „munkaeszközzé" teszi. A hol
land W. J. Berger megállapítása erről: „Mások rendelkezésére kell bocsátania sze
mélyes hitét. Ez a definíció önmagában túlságosan gyenge, hiszen hívő emberként
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tisztában van azzal, hogy Isten Lelke teremt hitet a másik emberben, Ő az Ige és 
a Lélek szolgája. De ezt a szolgálati feladatát hívő személyisége latbavetésének se
gítségével teljesíti."

3. A  lelkész belső és külső feszültségi területei
Az előbbiek alapján kiderült, hogy a modem világban végzett lelkészi mun

kában döntő a lelkész belső szilárdsága. Ez világosan artikulált munkaszemléletet, 
saját személyes munka-teológiát és ennek megfelelő tevékenységet feltételez, cél
szerű módszerekkel. Másképpen nem lehet elkerülni a csömört és azt az érzést, 
hogy megcsalta belső lényegét. A tevékenységnek integrálódnia kell személyes lé
téhez, vagyis hivatásbeli énjéhez, amelyhez hozzátartoznak a személyes én terüle
tei is. Tisztában kell lennie a személyt érintő három terület kérdéseivel:

-  ki vagyok én, mint egy bizonyos férfi, vagy nő?
-  ki vagyok én, mint le kész?
-  ki vagyok én, mint hívő ember?
Ezeken túl azzal is tisztában kell lennie, hogyan hat ez a három tényező lel

készi munkájában. Nem ritkaság, hogy a lelkész valamely élethelyzetben azt érzi, 
hogy e három terület valamelyikén úgy kérdezősködik, mint az elbeszélés Alizká- 
ja. Ilyenkor segítséget kell keresni, mert igaza van a pasztorálpszdhológusként és 
teológusként közismert német Joachim Scharfenbergnek, amikor ezt írja: „Bizonyos, 
hogy lelkigondozói munkára az a legalkalmasabb személy, aki úgy képes megol
dani életproblematikáját, hogy nem fordul védekező élethazugsághoz."

A lelkész személyének belső szilárdsága abban jut kifejezésre, ahogyan ezt 
kimondja: „Én". „Akarom, ismerem, gondolom, igyekszem, remélem... stb." Ezek
ben a megnyilvánulásokban bukkan elő pasztorális identitása. Erre akkor van szük
sége, amikor más, a papi munkával járó feszültségekből keres kiutat. Ilyen ezek 
közül például a platonizmus és a pragmatizmus feszültségi területe. A platoniz
mus azt jelenti, hogy a lelkész teológiája nem érintkezik a gyakorlattal. A pragma
tizmus az, amikor a munkát a „vak gyakorlat" irányítja. Ilyenkor a teológia nem 
tudja korrigálni a gyakorlatot. Más feszültségi területek lehetnek a következők: fe
szültség a hivatal és a személy között, a hagyomány és adott helyzet között, a sze
repelvárások és az önértelmezés között. Platonizmuson az értendő, amikor a lel
kész teológiája nem találkozik a gyakorlattal. A munkája nincsen kölcsönhatásban 
teológiai gondolkodásával. A pragmatizmus pedig az, amikor a munkát a „vak 
gyakorlat" irányítja. Ilyenkor a teológia tudja helyesbíteni a gyakorlatot. Egyéb fe- 
szültségi terület lehet még: feszültség a hivatal és a személyiség között, a hagyo
mány és az adott helyzet között, a szerepelvárások és az önértelmezés között.

Fordította: Baranyai Tamás
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Szebik Imre:
Lelkész a mai világban
Abban a kivételezetten 

szokatlan helyzetben (rom dol
gozatomat, hogy finn kollégám 
korreferátumának teljes szöve
ge már a kezemben van. Amíg 
ő -  Matti-Pekka Virtaniemi -  té
mánkat elsősorban lélektani, 
pasztorálpszichológial oldalról 
közelíti meg, s a lelkész szemé
lyéről, belső válságáról, Identi
tászavaráról és az ebből kive
zető út küzdelméről (r, addig én 
dolgozatomban a téma szoclo- 
teológiai aspektusát kívánom 
töredékesen felvázolni.

E bevezető keretein belül engedtessék 
meg, hogy mindannyiunkat emlékeztessem 
elhívásunkra (vocatio intema). Hiszen bizo
nyos, hogy valamilyen belső lelki „esemény" 
végbement bennünk, amelynek nyomán a lel- 
készi pályát, e legszentebb hivatást választot
tuk életünk tartalmául. Lehet, hogy eleinte mi 
is tiltakoztunk, mint Ézsaiás: tisztátalan ajkú 
vagyok, s tisztátalan ajkú nép között lakom. 
Lehet, hogy Jeremiásként ifjú korunk tapasz- 
talanlanságára hivatkoztunk bensőnkben. Al
kalmatlanságunk is számbavehető, mint Mó
zesnél. De mégis „csontjainkba rekesztett tűz
nek" bizonyult Isten elhívása, hiszen benne
állunk a szolgálatban ezernyi kudarc, meg
annyi megpróbáltatás, de sok-sok öröm kitö

rölhetetlen emlékével. Olykor belülről „lángolunk", -  micsoda nagyszerű állapot 
ez. -  Máskor a lélek mélyén izzik a parázs, s ma már tudjuk, az elhívó Úr nem 
hagyja kialudni a tüzet. A Lélek fuvalma mindig időben érkezik. Ez az előadás is 
a Szent Lélek eszköze kíván lenni elhívásunk megerősítésében.

I. A  gyülekezetszociológiai kontextus
A lelkész számára a világot első helyen az a gyülekezeti közeg jelenti, akik 

között él. Velük találkozik naponta. Hívei kérdései válnak az ő kérdéseivé is. Ami
kor erről a kérdésről szólok, szükségszerűen a magyar gyülekezeti szituációt tar
tom szem előtt. Bizonyos, hogy mindegyik gyülekezet -  Finnországban és Magyar- 
országon egyaránt -  hordoz sajátos ismertetőjegyeket életében és szolgálatában. 
Hazánkban, a Duna-Tisza táján, mégis külön gondot jelent a fogyó, öregedő 
összetételű egyházközségek növekvő száma. E tendencia érvényesülésének hármas 
oka van: a / az elmúlt évtizedek felgyorsult urbanizációs folyamata (emberek áram
lása a nagyvárosokba, b /  a nemzet 1981 óta tartó fogyó létszáma, c /  az evangéli- 
kusság részleges asszimilálódása a diaszpóra következtében.

A lelkész számára nyomasztó terhet jelent esztendőről esztendőre átélni, min
dig többeket kísér utolsó útjára, mint ahányat a keresztségben Isten oltalmába ajánl. 
Lassan eltemeti gyülekezetét, s az utána jövő nemzedék létszáma állandóan fogy.

Nem kevésbé nyomasztó a nagyvárosok, elsősorban Budapest környékén ki
alakult ún. alvó falvak gyülekezetének helyzete sem. Ez annyit jelent, hogy a hí
vek aktív korosztályához tartozó része kora hajnalban vonaton, autóbuszon elin
dul munkahelyére, s csak késő este érkezik vissza otthonába, amikor mindennapi 
szorgos teendőinek ellátása után fáradtan zuhan ágyába, hogy másnap mindezt
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előről kezdje. A hétvégén menekül a természetbe vagy az ún. második gazdaság 
különböző ágazataiban pótolja elmaradt bevételeit.

A lelkész e családokat még látogatni is alig tudja, a gyülekezetben az érde
mi hitéletét vonzásába nem képes belehelyezni. Egész életvitelükkel kiesnek az 
evangélium erőteréből. Maradnak a gyermekek és az öregek. Pedig a lelkész ma
ga is gyülekezeti életből kiszorult derékhadhoz tartozik életkora szerint.

Itt kell elmondani azt a sajátos helyzetet, amibe magyar evangélikus egyhá
zunk került. Társadalmunk és a termelés átalakulása következtében megszűnt a 
földműves vagy paraszti réteg falvainkban. Az a réteg, akik többségében alkották 
a falusi gyülekezeteinket s évszázadokon át az evangélikus tradíció hordozói vol
tak. Független anyagi helyzetük, önálló gondolkodásmódjuk a történelem változá
saiban s olykor földrengésszerű mozgásaiban is az állandóságot, a kontinuitást je
lentette. Gyermekeik és unokáik még jobb esetben ott élnek a közeli nagyváros al
vó falujában, de a termelés szerkezeti átalakulásának megfelelően más-más mun
kakörben dolgoznak. Ezzel együtt elveszítették gyökérzetüket, amellyel kötődtek 
a múlthoz, a tradíciókhoz és sok esetben elveszítették egyházi kapcsolatukat is.

Hadd szóljunk egy harmadik típusról is: a szórványgyülekezet esetéről. Ez ta
lán a leginkább ismert mindkét országban. Nálunk megnőttek a szórványgyüleke
zetek, bár hazánk területe nem nagyobbodott. A nagymérvű és mintegy húsz éve 
tartó lelkészhiány és a falvak elnéptelenedése miatt több korábbi önálló egyház- 
községként működő anyagyülekezetet kellett összevonni. Némely lelkészünk 4-5 
volt anyagyülekezete és azok szórványaiban vasárnaponként 7-8 istentiszteletet is 
tart olykor maroknyi hívő előtt. Még motorizált világunk szórványautóival is rend
kívül fárasztó szolgálat ez mind lelkileg, mind fizikailag.

Végül a nagyváros publikum-gyülekezetét említem. A lelkész minden igye
kezete ellenére is alig ismeri hallgatóinak szerény töredékét. Minden vasárnap új 
arcok láthatók, új és más gondokkal s örömökkel. De vajon melyek ezek? Hiszen 
az igehirdetés igazi pásztori karaktere nélkül aligha szólíthatok meg a hallgatók. 
A hallgatók ismerete hiányában hogyan lehet a pásztori vonást érvényesíteni?

Ezen típusú gyülekezetekben különösen nyomasztja a lelkészt az el nem vég
zett munka, lelkészi látogatások sokasága. S e lelkiismereti terhet egész életen át 
hordozni kénytelen!

Természetesen vannak más -  kevésbé nehéz -  áttekinthető, homogén, föld
rajzi távolságaiban könnyen vállalható gyülekezetek, ideálisabb adottságokkal. Elő
adásomban szándékosan a nehezebb típusokat vettem számba. Azzal a céllal, hogy 
itt szolgáló testvéreinknek segítsünk!

II. Egyházszociológiai kontextus
Magyar egyházunkban vannak német, szlovák és döntő többségében magyar 

eredetű gyülekezeteink. Nem a nemzetiségi háttér a döntő, bár ennek ismerete ak
kor is fontos, ha csak magyar nyelven végez a lelkész minden szolgálatot. A nem
zetiségi meghatározottsághoz sajátos kegyesség párosul. Így a szlovák tradiciójú 
gyülekezetek sokat és szívesen énekelnek A német ajkú vagy német származású 
gyülekezeteinkben a biblikusság meghatározó.

Mindkét típusú gyülekezeteinket érintette az 1947-es lakosságcsere, melynek 
fájdalmas nyomai napjainkig megtalálhatók a Dél-Dunántúlon éppúgy, mint Dél- 
Alföldön.



Szebik Imre: Lelkész a mai világban 543

Magyar gyülekezeteink is sokféle összetételükben, kegyes ségi típusukban kü
lönféle színt képviselnek. Egyfelől jól meg kell ismernie a lelkésznek gyülekezetét, 
másfelől kellő toleranciával kell vállania a más kegyességet gyakorlók tradícióját 
és a gyülekezetét is a türelmes ség irányába kell vezetnie. Nincs és nem lehet sem
miféle egyedül érvényes, kizárólagos kegyesség. Hiszen nem mi vagyunk az igaz
ság birtokosai, hanem az igazság hordoz minket. Ahogy nem a hajó tartja a nagy 
terhet belső gyomrában, hanem a hajót is a víz tartja fenn felszínén. Akként hor
doz mindannyiunkat Jézus Krisztus. Nem egyszerű a nagy templomokkal és alig 
40-50 evangélikussal, üres lelkészlakással a gyülekezetben lelket tartani, amikor ki
számítható, hogy az utolsó 60 év felettivel mikor kell végleg becsukni a templo
majtót. Istennek hála, ilyen gyülekezetünk alig néhány van.

Itt kell elmondanunk, hogy az elmúlt történelmi időszak nehézsége nem múl
tak el nyomtalanul egyházunk életében, amelyek a lelkész szolgálatát nehezítik. 
Az egyház különböző állásfoglalásai, döntései következtében a társadalom bizo
nyos rétegei előtt megkérdőjelezetté vált. Elsősorban az értelmiség soraiból veszí
tett, részint azok opportunizmusa miatt is. Ezért gyakran gondot okoz a lelkész
nek, hogy megfelelő világi vezetőt találjon a gyülekezet irányításának munkájára.

A gyülekezetek önállóságának elveszítése, az 1966-ban alkotott egyházi tör
vények túlzott közegyházi irányítást biztosító befolyása és a püspöki jogkör meg
növelése feszültséget okozott a felső vezetés és az egyes egyházközöségek elöljá
rói között.

A lelkész ugyanakkor két tűz közé került. Egyfelől eleget kellett tennie felet
tesei rendelkezéseinek, másfelől figyelembe kellett vennie gyülekezete elvárását és 
érdekét.

Egyházunk időközben elhatározta zsinat egybehívását 1992-ben és új egyhá
zi törvények alkotását, amelyek az evangélium hirdetését és a gyülekezetek érde
két garantálják. Ugyanakkor egy alulról építkező egyházszervezetet és jogrendszer 
megalkotását helyezik kilátásba. A korábbi jogtalan ítélkezések miatt elmarasztalt 
lelkészek rehabilitációja már ez év tavaszán megtörtént.

Ebben az összefüggésben kell megemlítenünk az ökumené kérdését is. Ha
zánk lényegében katolikus többségű ország, mintegy 6 millió katolikussal. 2 mil
lió a reformátusok száma. Mintegy 400 000 az evangélikusoké. Érdekes módon 
vannak települések, ahol csak evangélikusok laknak. Még városok is adódnak, pl. 
Szarvas, ahol a lakosság döntő többsége evangélikus. Az is megfigyelhető, hogy 
ahol római katolikusokkal él együtt az evangélikus gyülekezet, általában maga
sabb százalékot mutat a templombajárás. Jó ökumenikus légkör az általában jel
lemző, de az evangélikus lelkésznek nem egyszer 50-80 kilométert kell utaznia, 
hogy a legközelebbi evangélikus kollégájával találkozhasson.

A lelkészek elszigeteltsége, a falu, kisváros értelmiségi rétegből való kirekesz
tettsége sok gondot okozott a korábbi évtizedekben, s ez a jelenség még ma is el
őfordul. Reméljük, egyre ritkábban.

III. Társadalomszociológiai kontexus
Itt kell szólnunk arról a fájdalmas helyzetről, amely ránehezedik minden ma

gyar állampolgárra, aki nemzetéért felelősséget hordoz. Régi magyar társadalmi 
jelenség az öngyilkosok magas száma, amely mintha átkos módon öröklődne évszá
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zadok távolából. Különösen súlyos a 14 éven aluli korosztály magas százalékará
nya más európai országok idevonatkozó mutatóit figyelembevéve.

Társadalmunk minden más kóros jelenségének egyik oka a családok szétesett- 
ségében és a válások magas számában kereshető. Adatok: 1970-ben a megkötött 
96 612 házassággal szemben 22 841 a válások száma.

1980-ban 80 331 házasságkötés, 27 797 válás. 1987-ben 66 082 házasságkötés 
29 856 válás. Nem kisebb feladat a terhesség művi megszakításának visszaszorí
tása, hiszen a népesség csökkenése szembetűnő. Ezzel egyházunk létszámának 
csökkenése is mutatkozik. Adatok: 1957-1987 között 4,161.490 művi abortuszt haj
tottak végre. Az élveszületések száma 4,633.262 volt. 1987-ben 84.547 volt az abor
tuszok száma, ebből 11.321 betegség miatt történt.

Az alkohol és kábítószer szenvedélybetegségének terjedése és növekvő ten
denciája új kihívást jelent az egyházaknak. A társadalom ebben a munkában kü
lönösen igényli a keresztyének segítségét. Adatok: Az alkoholfogyasztás igen ma
gas és állandóan növekvő tendenciát mutat. Tiszta szeszfögyasztás 10,6 1/fő. A 
májzsugorban megbetegedettek száma alapján 448.000 alkoholista van, a valóság
ban ennél jóval több.

A narkománok számát 30-50 ezerre becsülik. Az adatok Baló-Lipovecz: Té
nyek könyve 1988-ból valók. Idetartozik az új gazdasági nehézségek következmé
nye: a munkanélküliek számának várható és előre jelzett növekedése. Ha anyagi
lag kapnak is segélyt, de életük üressé, tartalom nélkülivé válik, feleslegesnek ér
zik magukat a társadalomban. Ez az új helyzet más-más döntések meghozatalát 
indikálhatja magán és közösségi életünkben, amelyeknek káros hatása ma még 
aligha kiszámítható.

Nő a magányosok és az idős, gondozásra szorulók száma. Méltán állapítja 
meg Hankiss Elemér kitűnő könyvében (Diagnózisok 2. 212. oldal) „Kimutatható, 
hogy ma Magyarországon legalább egymillió ember akutan szenved a magánytól; 
nem holmi romantikus magány ez, hanem erős lelki-idegrendszeri és pszichoszo
matikus tünetekkel járó intenzív szenvedés. Nem túlzás azt mondani, hogy ma a 
krónikus magány a legelterjedtebb és a legtöbb szenvedést okozó népbetegség". 
Egyre nehezebb a társkeresés. Ezért egyik legjobban funkcionáló vállalkozás a ma
gányosok ilyen gondján való segítés ígérete. Ritkán hoz azonban tényleges meg
oldást a sokat ígérő közvetítői ajánlat.

Örvendetesen lehetővé vált a kórházi istentiszteletek rendszeres tartása és a 
szociális otthonokban élők gondozása. A társadalmi kontextusba tartozik a magyar 
nép életében bekövetkezett demokratizálódási folyamat elindulása 1988 májusa óta. 
A demokratizálódás a társadalom egészét érinti. Politikailag közönyös rétegek új
ra törődnek a közügyekkel. A nyilvánosság elé kerül minden, valamennyi állam
polgárt érintő kérdés. A másként gondolkokdók tábora lehetőséget kap nézetei ki
fejtésére a tömegkommunikációs eszközök útján. Új politikai pártok jöttek létre. A 
pluralista szemlélet természetessé vált. A vezető MSZMP újra értékeli önmaga fel
adatát és helyét a társadalomban. Saját sorain belül is többféle csoportosulás jött 
létre sajátos nézeteiknek és jövő elképzeléseiknek megfelelően.

Ebbe a folyamatba tartozik az 1956-os események újraértékelése és az akkor 
kivégzett áldozatok rehabilitálása. Haláluk napja, jún. 16: nemzeti gyásznap az 
egész nép számára.
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összefoglalóan: demokrácia, szocialista demokrácia, pluralizmus, a múlt új
ra értékelése és a jövő máskénti szervezése a folyamatokat jelző legfontosabb fo
galmak. Hol a helye a nemzeti közgondolkodás e sajátos folyamatában a lelkész
nek? Mi az egyház feladata a kibontakozás és a nemzeti közmegegyezés munká
ié sában? Kérdések, amelyekre választ kell adnunk.

Végül e helyen kell szólnunk arról a gazdasági inflációról is, amely hazánk
ra jellemző, s amely egyszerre érinti híveinket, a lelkészeket és a gyülekezeteket. 
Beismerten 17 százalékos az évenkénti infláció, a valóságban ennél magasabb. Köz
gazdászok arról szólnak, hogy hazánk lakosságának 20 százaléka él a létminimum 
alatt. A gazdasági helyzet javulásának kidolgozott hosszú távú stratégiája még nem 
ismert. Rövid távú ún. csomagtervek készülnek. Eredményességüket szkeptikusan 
fogadja a társadalmi közvélemény.

A gazdasági válsághoz általános morális krízis is kapcsolódik. A korábban 
biztosnak vélt erkölcsi normák megkérdőjeleződtek. Az egyház feladata megnőtt, 
az elvárás vele szemben megerősödött. A lelkészi pálya társadalmi presztízse emel
kedett. Részint ezzel magyarázható a teológiai hallgatók számának növekedése is.

Itt kell megemlítenünk a Romániából hazánkba menekülő magyar, német és 
román nemzetiségű állampolgárok ügyét, amely társadalmi feszültséget is rejt ma
gában, s ahol a lelkész feladata, eligazító szava feltétlenül szükséges. Egyházi vo
natkozásáról másutt esik szó. Utalni kívánok a Lutherische Monatshefte 1989. má
jusi számára, ahol Die Not der Ungam in Rumanien c. értékes tanulmány olvas
ható.

IV. A  társadalom lelki-szellemi arculata
A teljesség igénye nélkül kell ezt a kérdést is érintenünk. Csak dialektikus fe

szültségben lehet felvázolni a helyzetünket. Az egyik oldalon igazzá lett a bonho- 
efferi prófécia a szekularizmus egész társadalmunkat átfogó terjedésével. 1948-tól 
kezdődően az elvilágosodás hatalmi szóval párosult ateista propagandának a meg
hirdetésével ment végbe. Nemzedékek nőttek fél ebben a szellemi légkörben. A ke- 
resztyénségnek az erópai kultúrát hordozó emlékei is csak részben váltak ismert
té előttünk. Szociológiai felmérések szerint ugyanis az ifjabb nemzedék mind
össze 10 százaléka került valamely egyházzal kapcsolatba. A szekularizmusnak az 
ily mértékű kiterjedése jelzi azt a lelki-szellemi hátteret, amelyben a lelkész 
missziói tevékenysége megvalósulásra vár.

A másik oldalon örvendetesen kell szólnunk arról a megnövekedett érdeklő
désről, az egyházhoz fordulás, a hit iránti nyitottság pozitív jelenségéről, amely a 
húsz év körüli és azon aluli ifjúság soraiban jelentkezik. Megnőtt a felnőtt keresz
telések száma. Konfirmandusok hívják egymást, azokat is, akiket gyermekkoruk
ban -  félelemből vagy közönyből, érdekből vagy a szülők más meggyőződése mi
att -  meg sem kereszteltek. Válságba kerültek ideológiák, rombadőltek a szocializ
musról vallott régebbi, idealizált elképzelések. Társadalmunk jelentős csoportjai
nak az eddig elképzelt jövőképe kártyavárként omlott össze. S most egyszeriben 
nyilvánvalóvá vált, mekkora értéket hordoz az evangélium, milyen erkölcsi érték
teremtő erő rejtőzik benne. Más szóval válságba sodródott szellemi áramlatok vi
lágában egyedül az evangélium, a keresztyén hit bizonyult időtállónak. Nem azért, 
mert képviselői kifogástalanul képviselnék vagy tökéletesen megvalósítanák meg
hirdetett hitelveiket. Még csak nem is azért, mert a keresztyénig logikával meg
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cáfolhatatlan világnézet birtokosa és megfellebbezhetetlen erkölcsi rendszer hordo
zója lenne, hanem azért, mert élő Ura, Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörök
ké ugyanaz. Ő igazolta magát, Úr voltát előttünk a történelem e sok meglepetést 
kínáló korszakában.

A közelmúltban elhunyt Belohorszky Pál evangélikus hátterű író úgy jelle
mezte a magyar társadalmat, hogy annak hatvanas éveiben a kulturális igény, het
venes éveiben az erkölcsi igény, nyolcvanas éveiben a vallásos igény különböző 
stádiumai voltak megfigyelhetők. (Élet és Irodalom, 1989. márc.) A lelki értékek 
félé fordulás kihívást, sanszot jelent az egyháznak a misszióra.

Társadalmunk lelki-szellemi arculatához tartozik még annak megemlítése, 
hogy a keresztyén erkölcs elvetését követően nem alakult ki egy mindenki számá
ra megfogalmazott, általános érvényű társadalmi morál. Ennek következtében egy 
erkölcsi vákuum jelentkezik a legtöbb ember gondolkodásában és életvitelében. Ezt 
a határokat alig ismerő egoizmus, az énesség túlhangsúlyozása és a közösség ér
dekeinek a semmibevétele mutatja alkalmanként.

Ugyancsak gondot jelent a mindennapi gondolkodásban a kontinuitás hiá
nya. Olyan törés állt be a nemzethez tartozás, a történelem értelmezés, a társada
lmi osztályok értékelése kérdésében, amelynek megváltoztatása hosszú időt vesz 
igénybe. Negatív lecsapódásai a rosszul felfogott kozmopolitizmus és egyoldalú 
internacionalizmus gondolataiban jelentkeznek.

Társadalmunk lelki-szellemi vonásai között említeni kell még a kétarcúságot. 
S ez az adott politikai légkör természetes vonzataként mutatkozott meg. Ha a csa
ládban őszinte légkör és szabad eszmeáramlás valósult meg, akkor a szülőnek 
gyakran kellett figyelmeztetnie gyermekeit: erről az iskolában vagy bárhol házon 
kívül nem szabad beszélni. Ebben a kettősségben nőtt fel 1948 óta nagyon sok ma
gyar állampolgár. E helyzetben őszinteségre, egyenességre rendkívül nehéz biztat
ni. Az állampolgár egyébként is elveszítette bizalmát a közösségi intézmények 
iránt. Ez alól talán az egyház kivétel.

A fentiekben vázolt lelki-szellemi légkör veszi körül híveinket is szolgálatunk 
végzése közben.

V. Teendők, feladatok
Az elhangzottak a lelkész szolgálati hátterének felvázolását mutatták be. Tö

redékesen, elnagyoltan és a hangsúlyt a gondokra, feszültségekre és a negatív tör
ténelmi örökségre helyezően. Nyilvánvaló, hogy csak egy, a bajokat őszintén fel
táró anamnézis birtokában lehet a gyógyulás módozatait kidolgozni. Abban pedig 
mindnyájan egyetértünk, hogy a lelkész gyógyító feladattal van jelen a modem vi
lágban. (Gondoljunk a német Heil -  Heilung szavak jelentésére.)

Kérdezzük most meg, melyek azok a teendők, feladatok, amelyek közvetle
nül a lelkészre hárulnak, hogy személye alkalmas legyen szolgálatának betöltésé
re?

1/ A lelkésznek a szekularizmus sodró áramlatában tudatosan kell gondol
nia saját lelki élete megvalósítására. Ez olykor a legnagyobb gondok egyike. Egye
düli lelkészként a gyülekezetben nincs módja igehallgatásra. Ezernyi teendője kö
zött marad-e ideje erre? Pedig saját spiritualitásának megélése nélkül egyikünk 
sem tud lelkész lenni. Ezért jó, ha családja gyülekezetté tud formálódni. Ezért szük

i
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séges, hogy iránymutató teológiai műveket olvasson, amelyek egyszerre gazdagít
ják mind lelkileg -  mind szakmailag.

A Mérleg c. folyóiratban érdekes interjú olvasható Maurice Bellet neves kat. 
papíróval. Többek közt ezt olvassuk benne: „Fel kell fedeznünk az Utat, amelyre 
az ember rászorul, hogy félelmeinek és erőszakoskodásának kiszolgáltatva el ne 
vesszen és szét ne essen a Világegyetem némaságában. Mi ma a vallás, a teológia 
fő problémája? Szerintem az, hogy amit én Útnak nevezek, kitáruljon; hogy meg
találjuk az emberiségben azt, ami lehetővé teszi, hogy kezdettől fogva elfogadjuk 
magunkat, hogy belső szilárdságra tegyünk szert e világban, ahol az emberek an
nak a veszélynek vannak kitéve, hogy elvesztik az emberi élet ismeretét és örök
ké éretlenek maradnak a születéssel, a halállal és a nemiséggel szemben. Az em
bernek újra fel kell fedeznie a létezés bizonyos örömét, és még valami primitíveb
bet: az erős ragaszkodást a léthez, saját létéhez és a másokéhoz is, mert ez benső- 
leg összefügg. (Mérleg, 1989. 1. sz. 193. p.)

2 /  A lelkésznek rajta kell tartania egyik kezét a modem élet szellemi válto
zásainak ütőerén, a másik kezével a Szentírást kell kinyitnia. Bármelyik semmibe
vétele hátráltatja szolgálata betöltésében. A szent egyoldalúság együgyüséghez ve
zet. Ezért különösen jó, ha vannak a gyülekezetben szakemberek, akik a lelkészt 
időről időre tájékoztatják mind arról az újról, ami a tudományban, művészetben, 
irodalomban megjelenik s hasznos tudnivaló.

3 / A lelkésznek közösségben kell élnie kollégáival, mert neki is szüksége van 
a consolatio fratrum alkalmaira, a tájékozódásra és a segítségre vagy a másikat se
gítő gesztus örömére. Ezért elképzelhetetlen a „magányos óriások" létjogosultsága 
ezen a pályán, még ha elő is fordulnak kivételként. Aki átéli a communio sancto- 
rum ajándékát, az képes maga is közösségbe hívni és abban másokat is megtarta
ni.

A lelkésznek lelkipásztori aspektus alapján kell a megértés, a segítőkészség 
és a megbocsátás alapmagatartásával végeznie minden szolgálatát. Ha ez a lelki
pásztori attitűd nem alakul ki személyiségében, végigverítékezi életét ezen a pá
lyán szüntelen kudarcélmények elfogyni nem látszó sorozatában.

Mivel az elvilágiasodott légkör a lelkészt gyakran kudarcok sorozatában ré
szelteti, jó tanácsként hadd mondjam: érdemes olvasnia biztató könyveket, melye
ket az élet nehéz óráira írnak. Ilyen: Johann Christoph: Das Geschenk der Tránen, 
Quell Verlag, Stuttgart, 1988. (ima a 47. o: Vedd el Uram tőlem szomorúságomat, 
amely az önszeretetet növelné bennem szenvedésem és a világ eseményei miatt. 
Helyezd szívemre azt a szomorúságot, amely a tieddel azonos. Add, hogy szen
vedéseim haragodat kiengeszteljék. Tedd szenvedésemet üdvösségem és lelki meg
gazdagodásom alkalmává. Te tudod egyedül, mi válik javamra. Te vagy a legfőbb 
Úr. Tedd, amit te akarsz. Add meg, ami szükséges. Vedd el, ami fölösleges. Tedd 
akaratomat a tieddel azonossá és add, hogy hálás legyek mindazért, amit Tőled 
kapok. Nem botránkozik, hanem igyekszik megérteni a hozzáfordulót. Nem latol
gat, hanem mellé áll a rászorulónak. Nem önérzetét vizsgálja, hanem megbocsát.

Keserűen állapítja meg Hankiss egy nemzetközi teszt alapján idézett köny
vében, hogy a magyar nép egyike a legtürelmetlenebb európai népeknek. Míg 100 
angolból 7, franciából 10, spanyolból és olaszból 22, addig 100 magyarból 32 ne
hezen vagy egyáltalán nem tolerálja a másként gondolkodót. (I.m. 198. o.)
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4 /  A ma lelkészének nem e világ szerint kell élnie, de ebben a világban. Ezért 
meg kell kísérelnie választ adni mindarra a kérdéshalmazra, amit modem vilá
gunk felvet.

Magyar viszonylatban ez a következő kérdéscsoport megválaszolását jelenti: 
Milyen feladatot vállaljon a keresztyén és a lelkész a társadalom átalakításában? 
A kérdéskomplexummal külön foglalkozik a Teológia c. rom. kat. folyóirat 1989.
2. száma.

Róbert Merton Social Theory and Social Structure, New York, 1968 c. köny
vében ötféle magatartástípusról beszél, a /  vannak, akik elfogadják a társadalom 
célkitűzését, azok megvalósításához megvannak intézményes eszközeik megfelelő 
jogi és erkölcsi normákkal. Ez a komform alkalmazkodási mód. b / Vannak, akik 
elfogadják a célt, de nem állnak rendelkezésükre intézményes eszközök. Ezért al
kalomszerűen normák megtörésével kerülő úton próbálják céljaikt elérni. Ez az ú 
j í t ó magatartás, c /  Vannak, akik a célok elérésében nem hisznek, mert nincse
nek eszközeik, de kínos pontossággal normáik szerint élnek. Ez a rituális maga
tartás. d /  Vannak, akik elutasítják mind a célt, mind a normarendszert. Ameny- 
nyire lehet, kivonulnak a társadalomból. Ez a visszahúzódó magatartás, e /  Végül: 
vannak, akik elutasítják az adott célokat és az elfogadott normarend szert. Új cé
lok, új normák víziói lebegnek szemük előtt. Ezért küzdenek. Ez a l á z a d ó  
magatartás. (Lm. 338-391. o.)

A mai Magyarországon az utóbbi a tipikus. A lelkésznek mégis a rendelke
zésére álló normarendszerben lehet hitével egybecsengő közösségi célokért fára
doznia, anélkül, hogy gyülekezetének bármely rétegét elveszítené saját társadalmi 
céljairól vallott meggyőződése miatt.

5 /  A ma lelkésze abban a bizonyosságban szolgálhat, hogy nem egyszerűen 
a túlvilágra dolgozik, hanem a jelenkor hasznos polgára, aki az ember lelki-szel- 
lemi-erkölcsi arculatát formáló feladatot végez.

Konrad Lorenz: A civilizált emberiség nyolc halálos bűne (Sopron, 1988) c. 
könyvében két bűn különösen figyelemreméltó. Az egyik az érzelmek fagyhalála, 
a másik a tradíció lerombolása. (Szól még a túlnépesedésről, a természetes élettér 
elpusztításáról, a tragikus életritmusról, genetikai hanyatlásról, az ideológiák meg
merevítő erejéről és az atomfegyverekről).

A lelkész sajátos szolgálatával az érzelmek tiszta tartalmát hirdeti s ezáltal 
azokat élteti, míg a keresztyén hagyomány ébrentartásával az élet egészséges lel
ki-szellemi kontinuitását szolgálja. A másik hat halálos bűn ellen is harcolhat, hogy 
éljen az emberiség, s életben maradjon ő maga is.

6/  A ma lelkésze abban a bizonyosságban szolgálhat, hogy az egy szüksége
set, az una necessaria-t csak ő tudja továbbadni gyülekezetének, de ez az ő kizá
rólagos feladata is. Az egy szükségesnél pedig nincs fontosabb. Ez értelmessé te
szi küldetését és tartalmassá formálja életét. Jézus mondja: Aki nekem szolgál, meg
becsüli azt az Atya. (Jn. 12,26). Lehet-e ennél nagyobb jutalmunk?
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Matti Sihvonen
A finn evangélikus-lutheránus egyház 
az elmúlt három évben
Az egyház élethelyzete
A finn evangélikus-lutheránus egyház társadalmi helyzete nagy vonalakban 

megmaradt olyannak, amilyen korábban volt. A finneknek az egyházhoz való vi
szonya több kutatás szerint pozitív. Az állampolgároknak csak mintegy 10 száza
léka viszonyul negatív módon az egyházhoz. Mégis riasztó a hitbeli kérdések irán
ti közömbösség emelkedése. Ez megnyilatkozik a keresztyén hittől eltérő különfé
le vélekedésekben és életmódban, valamint az egyházból való kiválásban. A fin
nek egynegyede jelenti ki, hogy másképpen hisz, mint ahogyan azt az egyház ta
nítja. A nem keresztyéni életfolytatás különböző formákban nyilvánul meg, példá
ul a családi kötelékek lazulásában, az élettársi kapcsolat elfogadásában, a pazarló 
életmódban és az önzés felerősödésében.

A kutatások szerint gyakran tartják az egyházat távolinak, bürokratikusnak 
és gazdagnak. Mindezektől eltekintve szükségesnek tartják az egyházat és becsü
lik a munkatársait. A finnek véleménye szerint az egyház meggyőző választ ad fő
ként a lelki szférában, de az etikai kérdésekre is. Morális problémák közepette igaz, 
többen kritikusan fogadják az egyház válaszait. Úgy tűnik, leginkább a falusi la
kosság ragaszkodik az egyházához. Az egyházból kiváltak legnagyobb része fia
tal munkaképes korú, és jó állású polgár. Az okok legtöbbször a szekularizációból, 
illetve anyagi meggondolásból erednek. Az evangélikus-lutheránus egyházból ki
válóknak csak egy kis része csatlakozik más vallásos közösségekhez.

A finn egyház olyan helyzetben él, ahol az értékrend egyre bizonytalanabb. 
Egyre többen veszítik el az állandó ipari fejlődés hozta boldogságba vetett hitü
ket. Az anyagi jólét azonban mégiscsak emelkedett és a szórakoztató és üzleties 
kultúra sok ember számára központi élettartalom.

Az egyház a finn társadalomban nem húzódott félre a közéleti vitákban. No
ha kritizálják az egyházat, mégis figyelik az életét. Különösen a vidéki sajtó érdek
lődése erős az egyház és a gyülekezetek élete iránt. Az országos hírközlő eszkö
zök például aktív érdeklődést mutattak a vallásoktatás kérdése körül újra élénkü
lő vita iránt. Az újságok és az elektronikus hírközlők tudósításokat közölnek, ha 
a zsinat, a püspöki konferencia, vagy egyes püspökök állást foglalnak valamely 
mindenkit érintő kérdésben.

A  lelki élet
Az egyház önvizsgálatára jelentős módon hatottak az elmúlt években az Egy

ház 2000, valamint a Gyülekezet 2000 című dokumentumok. Ezek a tanulmányok 
a püspöki konferencia rendeletére készültek 1986-ban. Az első azt az általános és 
lelki, valamint társadalmi légkört ábrázolja, amelyben az egyház az 1900-as évek 
utolsó évtizedében él. Ebből a háttérből értékeli az egyház munkáját, irányát és
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céljait. A dokumentum megállapítja, hogy az egyház munkájában egyik legna
gyobb akadály az, hogy nem képes világos célokat adni sem azokat fontossági 
rendbe sorolni.

A Gyülekezet 2000 tanulmány az egyház munkatervezését konkrét kérdések 
szintjére viszi és súlypontokat jelöl meg a jövendő gyülekezeti munka számára. 
Mindkét tanulmány különösen két elérendő célt hangsúlyoz. Az első a gyülekeze
ti közösség és a gyülekezeti tudat erősítése. Ehhez egyik lehetőségként a gyüleke
zeteknek kisebb egységekre bontását jelöli meg munka szempontjából. Áz ilyen 
gyülekezeti körök számára saját munkásokat kell kinevezni, akik felelősséget hor
doznak a gyülekezeti munka köréből rájuk eső területért. így erősödne a gyüleke
zeti tagok és munkások közössége és a korábbinál jobban megismerhetnék egy
mást. Ez a váltás természetesen azt is feltételezi, hogy a gyülekezeti munkások a 
szűk, speciális képzés helyett szélesebbkörű iskolázást kapjanak.

Mindkét dokumentumban másik fődologként hangsúlyozzák a gyülekezeti 
tagok gyülekezeti identitásának erősítését. A Gyülekezet 2000 a következőket so
rolja fel a lutheránus keresztyén ismertető jegyeiként:

1. A keresztyén megvallja hitét a Szentháromság egy Istenben és a kereszt- 
ség alapján önmagát keresztyénnek meri nevezni.

2. Részt vesz a gyülekezet keresztség-tanításában, és gondoskodik gyermek- 
e megkereszteléséről és keresztyén neveléséről.

3. Gondot visel önnön imádkozó életéről (reggeli és esti imádság, étkezési 
imádság).

4. Kapcsolatban él az aktív gyülekezettel.
5. Van Bibliája, énekeskönyve, katekizmusa, mint a hit és a gyülekezeti élet 

alapiratai.
6. Részt vesz a gyülekezet anyagi és más közösségi felelősségének hordozá

sában.
Az előbb említett dokumentumokon kívül sok más összefüggésben is hang

súlyozta egyházunk a lelki élet erősítését, mint az egyház életbevágó kérdését. A 
második világháború után az egyházi munka főiránya a tevékenység sokoldalúvá 
tétele volt. Ez azonban sokoldalú sürgés-forgássá lett, ami kikezdte olyan fontos 
dolgok alapját, mint a hitélet mélyítése, az imádkozás és az elcsendesedés. Most 
meg kell állni és időt kell szakítani a lelki megújulásra. Ez a gyakorlatban többek 
között azt jelenti, hogy a gyülekezeti munkások továbbképzését kibővítik a lelki 
elmélyüléssel. A gyülekezet heti ritmusában gyarapítják az imaalkalmakat, egyre 
inkább nyitva tartják a templomokat hétköznap is és a gyülekezeti szabadidő köz
pontokban kápolnát építenek. A lelkész feladatai között hangsúly kerül mindene
kelőtt a lelki munka vezetésére és arra, hogy koncentráljon a kazuális szolgálatok
ra és a lelkigondozásra. Egyházunk lelki mozgalmai állandó életképességről tanús
kodtak és évről évre százezreket vonzanak konferenciáikra.

Különleges figyelmet keltett az az egyedülálló vallásos esemény, amikor 1987- 
ben augusztusban Finnországban járt Billy Graham igehirdető, valamint az ehhez 
kapcsolódó, különböző felekezetek szervezte Missio Helsinki kampány. A helsinki 
Olimpiai stadionban egy hét alatt rendezett különböző eseményekre összesen kö
zel 200 000 ember jött el. Az eseményeken résztvevők legnagyobb része korábban 
is aktív gyülekezeti tag volt. Az esemény nyomán mégis kb. 4000 új tag kapcso
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lódott be a kis gyülekezeti csoportokba. A Missio Helsinki után több városban he
lyi erőkkel hasonló kampányokat szerveztek. Láthatóan az a törekvés iránya, hogy 
az evangélizádót világos lutheránus alapon valósítsák meg.

A gyülekezet lelki életének középpontja az istentisztelet, aminek a jelentősé
gét az utóbbi években különböző összefüggésekben hangsúlyozták. Nyomatéket 
kapott a megújulási programban, hogy a hagyományos istentiszteletet meg kell 
őrizni, de mellette új, szabadabb formájú istentiszteleteket is létre kell hozni. Az 
istentiszteleti élet teljes megújítása éppen most indult el, amikor a zsinat bizottsá
got állított fel e célból.

Az egyház a föld sója
Azon kérdések között, melyekkel kapcsolatban az egyház az utóbbi időben 

állást foglalt a legjelentősebb a házasság, a hajléktalanság, az AIDS és az ökológiai 
problémák.

A püspökök már az 1984-ben kiadott könyvükben állást foglaltak a házasság 
etikáját érintő kérdésekben. A kérdések azóta is megőrizték időszerűségüket. Egy
házunk részéről hangsúlyt kapott az, hogy a férfi és a nő együttélésének helyes 
modellje a házasság. Az élettársi kapcsolatot nem lehet a házassággal egyenértékű 
együttélési formának tekintem, bár ez eléggé általános. Egyházunk javaslatokat tett 
az ország kormányzatának arra, hogy az egyes törvényekből távolítsák el azokat 
a momentumokat, amelyek az élettársi kapcsolatban élőknek anyagilag előnyösebb 
helyzetet biztosítanak, mint a házasságban élő pároknak.

A lakásárak erős emelkedése különösen a fiatalokat tarthatatlan helyzetbe 
hozta. A püspökök és egyes egyházi bizottságok állásfoglalásaikban kitértek erre 
a kérdésre. Kutatások szerint Finnországban két évvel ezelőtt 18 000 állampolgár 
lakott átmeneti szálláson, vagy éjjeli menedékhelyen. Egyházunk, néhány más kö
zösséggel közösen már kb. 150 lakást szerzett, elsősorban börtönből vagy más ha
sonló intézetekből visszatérők számára. A közös-felelősség gyűjtés eredményéből 
fedezték a költségeket.

Az AIDS okozta helyzet olyan kihívást jelent, amit nem lehet figyelmen kí
vül hagyni. Egyházunk hangsúlyozta, hogy ebben a veszélyhelyzetben emlékez
nünk kell arra, hogyan viszonyult Jézus a leprásokhoz. A megbetegedett embert 
könnyen elítélik és háttérbe szorítják. Egyházunk jelentést készített az AIDS-kér- 
désről és tanácskozásokat szervezett ez ügyben. Fontosnak tartották mind a pon
tos ismeretek közlését, mind a felelős élet hangsúlyozását a kór elkerülésére.

Az utóbbi években fokozottan aggasztották a finneket az ökológiai kérdések. 
A környezetszennyezés sokoldalú gondként tűnik elő a vizekben és az erdőkben, 
amelyek létfontosságúak a számunkra. Különösen az ifjúság hívta fel látványosan 
a figyelmet az érintetlen erdő- és tóvidékek megőrzésére. Két egymás utáni évben 
a böjti időszakban felelősségi hetet szervezett egyházunk „Oly szép a föld" témá
val. Egyházunk társadalmi bizottsága olyan anyagot készített, amelynek a segítsé
gével be akarjuk mutatni az állampolgároknak, hogy a természet és élő környezet 
védelme közös ügy és hogy ezért mindenki tehet valamit. Mindenki felelős. A vi
lág Isten világa, amit nekünk művelni és óvni kell.
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Az egyház segéderői
A finn evangélikus-lutheránus egyház taglétszáma 1987-ben csökkenőre for

dult, először a második világháború után. Most a lakosság 88.6 százaléka tartozik 
az evangélikus lutheránus egyházhoz. Más vallásos közösségek létszáma 2 száza
lék, vallásos közösségekhez nem tartozók aránya 9 százalék. A finnországi nyolc 
egyházkerület közül legnagyobb a Helsinki-i, amelyben közel 900 000 egyháztag 
van. A gyülekezetek összlétszáma 598. Bár a gyülekezetek lélekszáma csökkent, az 
ország általános anyagi emelkedése megőrizte a gyülekezetek jó anyagi helyzetét. 
Nagy különbségek vannak a gyülekezetek között anyagi téren. Ezeket a különb
ségeket azonban ki tudják egyenlíteni a központi egyházi pénztár által, ilyen mó
don a kis gyülekezetek is képesek fizetni az alkalmazottaikat és teljesíteni egyéb 
kötelezettségeiket. Egyházunk legnagyobb gyülekezetének (Jyväskylä) 55 000, a 
legkisebbnek (Sottunga) 134 tagja van.

Egyházunk munkaerőállománya még egy kissé növekedett az utóbbi évek
ben. Az egyházban összesen 18 000-en dolgoznak. Noha nőtt az utóbbi években a 
lelkészi és lektori állások száma, ezek összesen csak 10 százalékát teszik ki a mun
katársi létszámnak. Most már csak elenyésző a lelkészhiány, amióta a papi hiva
tás megnyílt a nők előtt. Az első nőket 1988-ban avatták lelkésszé. Most már kö
zel háromszáz felavatott női lelkész van egyházunkban. A legnagyobb hiány kán
torokból van az egyházunkban. Igaz, az utóbbi években javult a helzet, mivel új 
képző intézmények létesültek és a kántorok helyzete anyagilag is javult.

Az ifjúsági munkát végzők problémája, hogy nem érzik jól magukat ebben a 
nehéz munkában. Most fontolgatja egyházunk, milyen módon lehetne javítani az 
ifjúsági munkások helyzetén, ezzel segítve őket, hogy megmaradjanak a gyüleke
zeti szolgálatban.

A diakónusok, diakonisszák és ifjúsági vezetők oktatását megújítottuk az el
múlt években. A diakóniai munkások képzése 4, 5, az ifjúsági munkások képzése 
3-4 évig tart, alapképzésüktől függően. A képzés az állam anyagi támogatásával 
folyik.

Minden egyházi munkás képzésben hangsúlyt kapott az egyházi identitás je
lentősége. A teológusok részére az elmúlt három évben a tanulmányokhoz kapcso
lódó gyakorlatok után tapasztalati szemináriumokat szerveztünk, amelyhez alkal
massági beszélgetés is kapcsolódik. Ez nagyonis fontosnak bizonyult. A hallgató 
alkalmasságáról szóló anyagot megőrzik a dómkáptalanban. Ez segítségül szolgál
hat, amennyiben az illető lelkésszé avatását kéri.

Az egyház tulajdonképpeni tartalékát mindenek előtt a gyülekezeti tagok je
lentik, akik különféle feladatokban szolgálnak: választmányi tagok, különféle kö
rök és csoportok vezetői, gyermek és ifjúsági napközi otthon vezetők, felebaráti 
szolgálatot végző laikusok, zenei csoportok irányítói stb. Ezeket a gyülekezeti ta
gokat meg kell erősítenünk munkájukban. A gyülekezeti munkásképző iskolákban 
és tanfolyamokon támogatjuk őket abban, hogy a lehető legjobban értékesíthessék 
erőfeszítéseiket. Az egyház jövőjét körvonalazó tanulmány azt is hangsúlyozza, 
hogy minden egyes gyülekezeti tagot erősíteni kell abban, hogy saját életében ad
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ja bizonyságát hitének. A lutheri hivatás-gondolat nem avult el ebben az értelem
ben.

Megújuló egyház
Egyházunk 14 évi munka után elkészítette 1986-ra az új énekeskönyvel. Mind 

a finn, mind a svéd nyelvű énekeskönyvet 1987 ádventjén vettük használatba. Az 
énekeskönyvkészítő egész munka során vita folyt mind egyházon belül, mind a 
nyilvánosságban. Különösen az ismert énekek újra költését érte kritika.

Az új énekeskönyveket a gyülekezeti tagok helyesléssel fogadták, és sok he
lyen lelkesedéssel ismerkedtek az új énekekkel. Az új könyvek a régihez képest 
ökumenikusabbak és sokoldalúbbak. Dallamukat tekintve a korábbiaknál derűseb
bek és népszerűbbek. Olyan anyagot is csatoltak az énekeskönyvhöz, amely ko
rábban a vallásos énekfüzetekbe tartozott.

A közeli években készül ez az új bibliafordítás. Már csak egy kis rész van hát
ra. A zsinat már kiküldött egy bizottságot, amely előkészíti az új fordítás tárgya
lását a zsinaton. Nagy az érdeklődés az új fordítás iránt és a nyilvánosság előtt is 
vita folyt bizonyos helyek fölött, amelyek az új fordításban másképpen jelennek 
meg, mint a mostani hivatalos Bibliában. A munka folyamán a fordítóbizottság fo
lyamatosan füzet alakban kiadta az elkészült bibliai könyveket. A bizottságban szé
leskörű csoport foglalkozik azzal, hogy észrevételeket és javaslatokat tesz, amiket 
figyelembe vesznek. Bizonyos, hogy a fordítás elkészültével a nyilvános vita ki
szélesedik és sűrűsödik. Hiszen egyidejűleg folyik egy másik bibliafordítói mun
ka is. E fordítói munka mögött egyének és csoportok vannak. Ezek nem fogadják 
el a hivatalos fordító bizottság fordítói elveit, az ún. dinamikus ekvivalenciát, hanem 
szószerinti fordítást igényelnek.

Hasonlóképpen hosszú munka után készült el az új egyházi törvényünk. Ez 
most éppen a zsinat szakbizottságának elemzése alatt áll. Legjelentősebb különb
ség a korábbihoz képest az, hogy az új törvény két főrészre oszlik: egyházi tör
vényre és egyházszervezetre. Az elsőhöz tartoznak az egyház jogi helyzetére és az 
államhoz való viszonyára vonatkozó törvények. Az utóbbi az egyház belső életét 
érintő dolgokkal foglalkozik. Az egyház jogi normáiban harmadik rész az új vá
lasztási rend. Az új törvény kiküszöböli azt az ellentmondást, ami az egyházi tör
vényhozásban korábban volt, azt ugyanis, hogy az egyházhoz nem tartozó parla
menti képviselők nem vehettek részt az egyházzal kapcsolatos törvények parla
menti tárgyalásában. Az egyház belső ügyei most az egyházi rendhez tartoznak, 
amelyek felett véglegesen a zsinat dönt, így nem kerülnek többé parlamenti tár
gyalásra. Ezen a módon az új egyházi törvény tisztázza az egyház és az állam vi
szonyát.

Egyházunkban a közeli időkben döntés születik vagy már született több nagy 
újításról. Most a belső építkezés és lelki megújúlás ideje van. Ezeket nem bizott
ságok és döntések hozzák létre. Nekünk imádkoznunk kell, hogy Isten újítsa meg 
és erősítse meg egyházát abban a vívódásban, amelyben része van.

Fordította: Baranyai Tamás
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Friedhelm Borggrefe: Előadás Celldömölkön szeptember 23-án

A nemzetközi 
Gusztáv Adolf munka
Kedves Testvéreim!
Gusztáv Adolf sohasem járt Magyarországon, legalábbis a svéd II. Gusztáv 

Adolf nem volt itt soha. És mégis az Önök országában Luther és Melanchthon, 
Zwingli és Calvin mellett őt is nagy megbecsülésben részesítik. Az európai pro
testantizmus sokat köszönhet neki. A mi iskolás gyerekeink korábban ezt tanulták 
róla a hittanórán:

„Gusztáv Adolf hívő hős, 
vallásbékét szerzett ő 
breitenfeldi harcmezőn."
Ő volt az a harmincéves háborúban, aki a fenyegettetett helyzetben levő pro

testantizmus túlélését segítette. Az ő elgondolása, hogy legyen Európa evangéli
kus vezetés alatt, még ennek az évezrednek a végén is aktuális. Legalábbis ebben 
a kérdésben: Milyen szerepet játszik a protestantizmus az egyesült Európában: -  
1992-ben Európának a jelentős része, az Európai Gazdasági Közösség minden bi
zonnyal egy politikai egységgé fog válni. A 12 tagországot magába foglaló egye
sült Európában a felekezeti többséget a katolikus egyház képezi majd, míg a pro
testantizmus kisebbségben lesz. Ma ezzel kell, hogy szembesüljünk. Ha a svéd ki
rály ma még egyszer eljönne és kérdezne, talán újra azt mondaná: „Nektek har
colnotok kell."

Mi azonban tudjuk: a harc ma már nem történhet fegyverekkel. Keresztyé- 
nyekként nem harcolhatunk többé erőszakkal. Ez nem fér össze a szeretettel.

És úgyszintén nem lehetséges a harc nacionális alapon. A nacionalizmus Eu
rópára és az egész világra sok szerencsétlenséget hozott.

A harc nem folyhat felekezeti szűklátókörűségben sem, ez visszavetne min
ket az ökumenikus mozgalomban. „A mi hitünk az a győzelem, amelyik legyőz
te a világot." (1 Jn. 5,4. b) Ha ez érvényes, akkor mi a Lélek fegyverzetével fogunk 
harcolni, „az igazság tesz minket szabaddá" (Jn. 8,32. b), a hit pajzsa, az üdvös
ség sisakja és a Lélek kardja, ezek a mi fegyvereink, ahogyan azt az Efezusiakhoz 
út levél 6. fejezete mondja. Az imádság ereje legyőzi az ellenlábasokat. így teremt- 
tetik egy új közösség nemzeti, felekezeti, politikai határok nélkül. Természetesen a 
határaink között élünk, de ezek a határok hidakká válak. Vagy — Paul Tülichhd 
mondva — „a határ gyümölcsöző hely."

Itt szeretnék ebben a körben arra emlékeztetni, hogy 1832-ben Lipcsében ez
zel a teológiai háttérrel egy érdekes beszélgetés zajlott le. Akkoriban Gusztáv Adolf
ról, a svéd királyról emlékeztek meg és egy, a városkapu előtt álló emlékművel 
akarták megbecsülni őt. Lützennél, ahol életét odaadta, akarták az öntöttvas em
lékművet felállítani, erre akartak gyűjteni. Erre a lipcsei munkásvárosban valósá
gos protestáló mozgalom bontakozott ki. A lipcsei újságban kinyomtattak egy ol



Friedhelm Borggrefe: A nemzetközi Gusztáv Adolf munka 555

vasói levelet, amely arra hívta fel a figyelmet, hogy a híres svédet nem valamifé
le vasból készült, hanem sokkal inkább egy élő emlékművel lehetne megbecsülni. 
Az angol filléres egyesületek módjára mindenkinek, függetlenül attól, hogy kato
likus vagy evangélikus, hogy gazdag vagy szegény volt-e, megvolt a lehetősége 
arra, hogy erre az élő emlékműre adakozzon. Ahogyan Gusztáv Adolf annak ide
jén a protestánsok segítségére sietett, úgy kellett ismét lennie, csak éppen erőszak- 
mentesen, felekezetektől függetlenül, internacionálisan és a keresztyén szeretet 
szellemében. Az idő sürgetett. Európában akkoriban az iparosítás, a vasútépítés és 
az ipari vándormozgások következtében mindenütt új kisebbségi helyzet alakult 
ki a protestáns egyházat tekintve. így lett a Gusztáv Adolf Egyesület azévi jelmon
datává, és maradt azután mindig, a mai napig egy mondat a Galatákhoz írott le
vélből: „Míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik 
társaink a hitben." (Gal. 6,10)

Jót tenni, ez konkrétan annyit jelent: egyrészt segítség egyházi és gyülekeze
ti házak, parókiák és kápolnák építésére, másrészt viszont ezt is: ifjú teológusok 
képzésére szóló ösztöndíjak, valamint evangélizáció.

„... leginkább pedig azokkal, akik társaink a hitben." -  ez nem jelentette so
ha a segítségnyújtásnak felekezeti vagy nemzeti alapon való korlátozását. Itt egyér
telműen kifejezésre jutott, hogy aki keresztyénként megfeledkezik az embertársá
ról, az nem nevezhető igazán evangélikusnak. A hitsorsos a keresztyén szeretet 
legfőbb részese. Egy egyház, amelyik megfeledkezik a szórványáról, bázisát vesz
ti el.

A bevezető szavak pedig, amiket oly gyakran elfeledünk: „Míg időnk van..." 
ezt mondják: Isten nekünk ajándékozza az ő idejét, és utána megkérdez, mit tet
tünk azzal a behatárolt idővel, amit ránk bízott.

Röviden szólva: Isten dolgozni akar, és ránk, mint munkaeszközökre van 
szüksége. Csak mi vagyunk neki, senki más.

Hogyan dolgozunk ma?
Nem adok történeti áttekintést. De arról beszélnem kell, hogy mi mint Gusz

táv Adolf Szolgálat régi és új szórványterületeket, régi és új szórványszolgálato
kat látunk el.

Munkánk még a régi k. und k. monarchiában kezdődött. GAS Lipcse: Az el
ső segítség Lipcséből a határon túlra, Fleissenbe, egy vasutastelepülésre érkezett, 
ott templomra és parókiára volt szükség. És a saját segítség és a Gusztáv-Adolf- 
emberek adománya meg is valósította. Még ma is áll ez a templom. Amit ebből 
az első létesítményünkből tanulhatunk, döntő fontosságú:

1. Ez egy kézzel fogható létesítmény volt. -  Minden létesítményünk konkrét. 
Mindig így dolgozunk: Isten szavának teréről van szó.

2. A létesítménynek hídszerepe van. Gyülekezeteket, akik adni tudnak, hoz 
össze olyanokkal, akiknek kevés van. A nagy protestáns egyház Németországból 
küld segítséget a kis Fleissen gyülekezetének, amelyet fel kell építeni.

3. A létesítmény legtöbbször egy aktuális helyzettel áll kapcsolatban. Fleis- 
senben ez a cseh határon való vasúti csomópont építése volt, ami új szociális struk
túrát hívott életre. Más helyeken ez egy ipari üzem építése, a gyarmatosítók Dél-
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Amerikába való vándorlása vagy a háború utáni menekültmozgás volt. Sok, gyak
ran nagyon különböző helyzet kiált megoldási lehetőségért, újra és újra keresik Is
ten szavát, mi megpróbáljuk a lehetőségeket megteremteni ahhoz, hogy a választ 
a helyi Gyülekezet maga adhassa meg.

4. Nem kérdeztük, hogy az evangélikusokat vagy a reformátusokat segítsük 
Fleissenben. Ők a mi hittestvéreink voltak, akiknek ránk volt szüksége. Amikor a 
pfalzi zsinat 1848-ban, a forradalom idején megalapította a Gusztáv Adolf Alapít
ványt, és együtt.--’, kifejezte függetlenségét a bajor királytól, akkor ezt azért tette, 
hogy ezzel is dokumentálja, hogy a Németországi Evangélikus Egyházhoz tarto
zik. A megfogalmazás itt kerül elő az okmányokban. És ténylegesen a Gusztáv 
Adolf Szolgálat a német protestantizmus első közös akciója. Még mielőtt a Belmisz- 
szió (Innere Mission) és a missziós egyesületek létrejöttek volna, a Gusztáv Adolf 
Szolgálat már egy közös feladathoz vezette a németországi protestantizmust, és je
lentősen hozzájárult az evangélikus (értsd: protestáns) egyház egységéhez. Ez a fo
lyamat mind a mai napig nem zárult le. A lipcsei Gusztáv Adolf Szolgálat, melyet 
Kari Grossmann szuperintendens alapított, a legrégibb európai szórványszolgálat. 
Ezt követi az Ausztriai Gusztáv Adolf Egyesület, amelyet valószínűleg közvetle
nül a császári pátens után alapítottak 1861-ben, miután feloldották a monarchiá
ban az egyesülési tilalmat. Csehszlovákiában a német és cseh nyelvű gyülekeze
tek közötti viszálykodás után került sor a Jeromos Egyesület (Hieronymusverein), 
Lengyelországban az 1918-as államalapítás után a Testvéri Segítség (Bratnia Po- 
moc) nevű szervezet létrehozására Gusztáv Adolf szellemében. Magyarországon a 
Gusztáv Adolf Segélyszolgálat tevékenykedik, ezt a nevet Önök adták maguknak. 
Franciaországban a munka elvesztette a Gusztáv Adolfra való emlékezés jellegét, 
az ottani szolgálat neve: „Societe de Secours pour les Protestáns dissemines en Al- 
sace et Lorraine." Röviden: különböző nemzeti hagyományokból fejlődött ki a nem
zetközi Gusztáv Adolf Segítség. A legkülönbözőbb nyelvű embereket egy gondo
lat köti össze: evangélikus (=prot.) kisebbségnek akarunk segíteni. S közben nekik 
maguknak is az a tapasztalatuk, hogy ők is segítséget kaptak, hogy látókörüket 
kiszélesítsék, új ismereteket szerezzenek és hogy közelebb jussanak az igazsághoz. 
Egy közös úton találják magukat. És közben érvényes a régi jelmondat, amit mi 
Pfalzban egyszer így fogalmaztunk meg, amikor létrehoztunk egy evangélikus-re
formátus uniót: „Megyünk kéz a kézben, szeretet-egységben

Ez egy régi Gusztáv Adolf-tapasztalat, a svéd király aligha szerezhette meg 
a maga katonai felszereléseivel, nekünk azonban szabad most felfedeznünk oly 
sok fájdalom után, amit kénytelenek voltunk az utolsó háromszáz év történelmé
ben átélni, hogy „a szeretet legyőzi a határokat." Ez a felismerés nagy ajándék, 
ami a Gusztáv Adolf családban növekedett meg.

Most még néhány mondatot szeretnék szólni a szórványterületek témájáról. 
Vannak régiek és újak. A mi munkánk története mindig új feladatokhoz vezet el. 
Igen, mi bele vagyunk pólyálva a mi történelmünkbe. Bennünk minden visszatük
röződik, ami Európa és Dél-Amerika napirendjén szerepel.

A brazíliai égő őserdő. A vándorlás Délről Északra. A városiasítás. -  Ennek 
a kontinensnek a nagy kérdései számunkra kihívások: ennek a gazdag országnak 
a végtelen szegénysége -  ez egy kiáltás hozzánk - . Dél-Amerika, Brazília különös
képpen is, ezt felismertük az utóbbi tíz évben, egy olyan óriási feladat, amibe mi

\
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csak belekezdeni tudunk, amikor jeleket teszünk, és vesszük a bátorságot, hogy 
megállapítsuk a súlypontokat. Itt csak másokkal együtt tudunk valamit elérni. Hit
ből fakadó, nemzetközi munkamegosztásra van itt szükség, de éppúgy kell a szak
mailag és hozzáértés szempontjából is megbízható kapcsolat a helyi gyülekezetek
kel a favelákban, az újonnan betelepített vidékeken és a szociális ínséget szenve
dő területeken.

Ez Európában sincs másképp. A hetvenes évek eleje óta új lehetőségeink van
nak a szórványmunkában Közép-Kelet-Európában. Hatalmas munkát kellett itt el
végezni. Rendkívüli volt a lemaradás, amit a háború utáni időszak hozott létre. 
Most került előtérbe a feladat, hogy az egyre zsugorodó lengyelországi kisebbség
nek segítsünk. Most került előtérbe a feladat, hogy a megbékélés jeleit mutassuk 
Csehszlovákiában. Most volt ránk szükség Magyarországon, sok esetben olyan lé
tesítményeknél, amelyek számunkra óriásinak tűntek. A jugoszláviai kis egyházak 
olyan testvéreket kerestek, akik őket megértéssel és segítőkészen kísérik. -  Szé
gyenkezve állapítottuk meg: minden szörnyűség ellenére, amelyet a népek egymá
son elkövettek és minden borzalom ellenére, ami német földről indult ki, még min
dig érvényes az, hogy testvérek közössége vagyunk, túl minden nemzeti, nyelvi 
és gazdasági határon. Csodálatos tapasztalat volt ez és az ma is: Istennek a világ
gal való megbékélésének a részesei vagyunk.

A legutóbbi időben új feladatok elé állítottak bennünket: a Szovjetunióban élő 
evangélikus keresztyének kerültek figyelmünk látómezejébe. Több, mint 500 gyü
lekezet él ott, amelyek még fennmaradtak, s amelyeket megkötöttek -  egyházunk 
külügyi hivatala elnökének a szavaival élve -  behatároltak az ő „nagyon túlvilági 
beállítottságú kegyességükbe." Talán segíthetünk nekik, hogy kijussanak a társa
dalom perifériájára jutottságukból. Segítség lehetne a számukra a Biblia-terjesztés, 
a rigai teológusképző központ és az ökumenikus nyitás.

Mindezek mellett nem szabad megfeledkeznünk Nyugat- és Közép-Európa 
egyházairól sem, amelyekről tudjuk: „Függetlenek vagyunk az államtól, szabad 
egyház egy szabad országban, -  de függő viszonyban vagyunk a barátainktól." 
Spanyolországban és Portugáliában csak néhány éve adnak lehetőséget az egyhá
zügyi törvények arra, hogy a protestánsok szervezetten lépjenek föl. Ezzel a lehe
tőséggel együtt jelentkezik: afrikaiak ezrei -  sokszor protestánsok! -  áramlanak az 
országba, munkát és egyházi otthont keresnek.

Franciaországban átalakulófélben van az egyház: a közepes méretű egyház
ból, amelyből korábban a miniszterek nagy része kikerült, és amely az iparra is 
nagy befolyással volt, olyan egyház lett, amelynek 25 százaléka cigány. A 700 000 
franciaországi protestánsból 250 000 evangélikus cigány. Micsoda kihívás! Sokáig 
lehetne még mesélni: Most azonban lezárjuk.

Az evangélikus kisebbségek az egész világ evangélikus egyháza számára a 
konkrét hit kérdései. A mi teljes szeretetünkre van szükségük. És a mi reménysé
günket követelik. Erre az ősegyházi triászra mindig van kereslet nálunk a Gusz
táv Adolf Szolgálatban.

Blaise Pascal mondta egyszer: „Az embereket és az emberi dolgokat ismernünk 
kell, hogy azokat szeressük."

Istent és az isteni dolgokat szeretnünk kell, hogy azokat megismerjük.
Ennek a feszültségnek az ívében dolgozunk.
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Karner Ágoston
A Magyarországi Evangélikus Egyház 
Gusztáv Adolf Segélyszolgálata
Igen i:sztelt Vándorgyűlés!
Kedves Testvéreim a Jézus Krisztusban!
A Magyarországi Evangélikus Egyház Gusztáv Adolf Segélyszolgálatát nem 

a ma egyháza hívta életre. Immár 129 esztendő óta végzi áldásos tevékenységét. 
Talán a legrégibb szervezett munkaága egyházunknak.Mint minden egyházi szol
gálati terület, ez is sok megpróbáltatáson, sok meg nem értésen ment keresztül s 
nem egyszer a megszűnés veszélye fenyegette.

Egyedül Isten egyházát s az igaz szolgálatot szerető kegyelme tartotta meg 
ezt a munkaágat is. Ezért néki hálával tartozunk. Legyen szent és hatalmas az ő 
neve az egyházon belül és szerte az egész világon.

Nincs meg a lehetőségünk, hogy a megtett közel 130 esztendőt áttekintsük, 
annak egy-egy korszakánál hosszabban időzzünk. Arra sincs mód, hogy egyes fá
zisát ennek a szolgálatnak alapos elemzés alá vegyük. Hiszem és tudom, hogy er
re is meg lesz majd az alkalom és lesznek arra méltó egyházi személyiségek, akik 
ezt meg fogják tenni.

Ezért most csak néhány vonást szeretnék felrajzolni a Gusztáv Adolf Segély- 
szolgálat múltjáról, szolgálatáról, helyzetéről és jövőjéről.

1.) Gusztáv Adolf Vándorgyűlés úgy érzem, hogy a mai gyülekezetnek ezt az 
elnevezést meg kell magyaráznunk. Régi, szép hagyománya a hazai Gusztáv Adolf 
munkának, hogy bizonyos időközökben -  volt, amikor rendszeresen, volt amikor 
alkalomszerűen - , az ország különböző táján egy-egy gyülekezetben jöttek össze 
e szolgálat vezetői és munkatársai, hogy értékeljék az elvégzett munkát s tervez
zék a jövőt. A legutolsó ilyen vándorgyűlést itt Celldömölkön, ebben a templom
ban tartotta a Gusztáv Adolf Gyámintézet 1953. szeptember 27-én. Igaz, hogy az
óta egyszer, 1971-ben, ebben a templomban rendezett a Gyülekezeti Segély egy es
tét, de annak nem volt országos jellege.

A mai vándorgyűlésünk egyenes folytatása akar lenni az 1953-ban tartott utol
só ülésnek. Ez az ülés akkor hálás szavakkal értékelte a közel száz esztendős gyám
intézet működését. Jegyzőkönyvileg megköszönte a Gyámintézet munkatársainak 
fáradozását, a gyülekezeti tagok áldozatkészségét.

S engedve a felsőbb döntésnek, Nagy Miklós zalaegerszegi lelkész, a Gyám
intézet utolsó lelkész-elnöke a következő szavakkal jelentette be a közgyűlésnek a 
Gyámintézet megszűnését: „amikor a 93 éves Gyámintézet félreáll, a közgyűlés Is
ten áldását kívánja a munkát folytató Gyülekezeti Segélyre, és annak újonnan meg
választott munkásaira."

E vándorgyűlés emlékére rendezzük meg mai találkozónkat. Azért itt és most, 
mert egyrészt még él azoknak az emléke és szolgálata, akik a Gusztáv Adolf mun
kát hazánkban nagy elszántsággal, szeretettel és hűséggel végezték és ápolták.
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Másrészt, a hely kiválasztásával is hangsúlyozni kívánjuk azt az elhatározásunkat, 
hogy a hazai Gusztáv Adolf munkát a régiek szellemében és hűségével kívánjuk 
folytatni. Természetesen nem feledkezhetünk el a Gyülekezeti Segély szolgálatáról 
sem. Ismerve az akkori világi és egyházi helyzetet, nyugodt lelkiismerettel mond
hatom és tanúsíthatom, hogy a Gyülekezeti Segély az elmúlt három évtizedben -  
amig e név alatt munkálkodott a Gusztáv Adolf Segélyszolgálat - ,  jól és hűsége
sen végezte munkáját, a lehetőségekhez képest. Hálás szívvel kell itt is köszöne
tét mondanunk Dr. Korén Emil és Várady Lajos espereseknek, valamint Dr. Feke
te Zoltán és Dr. Mihály Dezső felügyelőknek, akik e szolgálat vezetői voltak. De 
nem feledkezhetünk el azokról az egyházkerületi és egyházmegyei előadókról sem, 
akik hűséges munkájuk eredményeképpen, e segélyszolgálat ilyen szép és ered
ményes munkát végezhetett. De ugyanezzel a hangsúllyal és lelkülettel kell köszö
netét mondanunk azoknak a névtelen hívő testvéreinknek, gyülekezeteink tagjai
nak, akik ezekben a nagyon nehéz s sokak számára fájdalmas megpróbáltatások
tól terhes esztendőkben ilyen szép áldozatot hoztak erre a célra, munkálva ezzel 
is a testvéri összetartozás krisztusi parancsát.

2.) A hazai Gusztáv Adolf munka iránya. Kétségtelen, hogy a hazai Gusztáv 
Adolf Szolgálat a maga alaptételeit a németországi Gusztáv Adolf Egyesülettől vet
te át. A német Gusztáv Adolf munka kezdetét 1842-re datálják. Ugyanebben az 
esztendőben Székács József pesti lelkész szerkesztésében megjelenő „Protestáns 
Egyházi Lap" már felveti egy „magyarhoni Gusztáv Adolf alapítvány" létrehozá
sát. Ez a javaslat 1843-ban már az egyetemes egyház ülése elé is került. Azonban 
bizonyos érthetetlenség miatt, majd a szabadságharc leverését követő nehéz évti
zedekben nem kerülhetett sor egy ilyen gyámolító egyesület létrehozására. De a 
cél adva volt, amely ott lebegett -  elsőrenden - , Székács József előtt: segíteni a rá
szoruló gyülekezeteket.

A Gusztáv Adolf munka mindig szórványcentrikus munka volt. Mivel egy
házunk már a XIX. század végén szórványegyház volt, azért tudott 1860 után olyan 
gyorsan lábrakapni és kiteljesedni a Gusztáv Adolf nevével fémfejlzett segélyszol
gálat. Ettől fogva az egyház egységének a munkálása, másrészt a szórványban lé
vő hittestvérek (gyülekezetek) megsegítése jellemzi a hazai Gusztáv Adolf Szolgá
latot.

1894-ben kiadtak egy Gyámintézeti röpiratot, amelyben a következőket olvas
hatjuk: „a Gyámintézet segélyezni kívánja a vele egyhiten valókat, enyhíteni a bajt 
és nyomort... ahol az evangélikusok 20-30 községben is nagyobb számmal, elszór
va vannak, nincsen sem templomuk, se iskolájuk, se papjuk... úgy nevezett 
misszionáriusokat küld ki, kik ... időről időre helyenként összegyűjtik, tanítják őket 
... továbbá azokat a gyülekezeteket, amelyek saját erejükből, daczára minden meg
erőltetésnek, magukat egyházilag fenntartani nem képesek -  könyöradományban 
részesíti. Nagyobb segélyt nyújt az olyan egyházaknak, amelyeket nagyobb elemi 
csapás ért. Gyámolítja azokat az egyházakat, melyek építkező egyházak, avagy pe
dig adósság terhe alatt nyögnek. Magáévá teszi az árvák ügyét, mert az árvahá
zakat erejéhez mérten pártfogolja." („Gyámintézet" a Magyarországi Egyetemes 
Evangélikus Egyház Gyámintézet közlönye, XI. évf. 2. szám, Lovászpatona, 1894. 
május)
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Igaz, hogy ez a röpirat elsőrenden anyagi kérdésekről tudósít, de ezek mö
gött a sorok mögött nem nehéz felfedezni a hazai belmissziói gondolkodás csírá
it.

A Gusztáv Adolf Segélyszolgálat mai profilja sem más: segíteni a szórványok
ban élő hittestvéreinket, hogy az igeszolgálat -  s annak minden formája -  eljusson 
hozzájuk. Szolgálatunkban eddig sem és ezekután sem akarunk változtatni: a szór
ványokban élő hívek és gyülekezetek anyagi és szellemi megerősítését kívánjuk 
tovább is folytatni. Ugyanakkor kijelentjük, hogy a Gusztáv Adolf Segélyszolgálat 
nem válhat egy anonim egyházi segélyszervezetté. Akik e segélyszervezeten ke
resztül támogatást kapnak, azoknak tudniok kell, hogy a segélyként kapott ösz- 
szeg távoli és ismeretlen hittestvérek adományából való. Ez a szolgálati ág csak az 
igazi könnyeket láthatja meg, s csak azokon segíthet, akik „erejükön felül" áldoz
nak az igeszolgálatáért. (Az utóbbi években az volt az érzésünk, hogy a Gusztáv 
Adolf Segélyszolgálatot néhány lelkész és gyülekezet csak akkor „fedezte fel", ami
kor segélyre volt szüksége," s miután a segélyt felvette, elfeledkezett arról, hogy ez 
az összeg kiknek az áldozatából gyűlt össze.)

3.) Gusztáv Adolf Segélyszolgálat bázisa. Az első hazai próbálkozás, amely még 
nem járt sikerrel a maga bázisát „gyámolító egylet"-ben látta, s „életbeléptetését 
magánvállalkozásra" bízta. Ez a laza szervezeti forma, a magánvállalkozás félre
érthető sége eleve halálra ítélte a jó elképzelést. Voltak még különböző próbálkozá
sok, de egyik sem járt sikerrel. Ez ügyben hamarosan színre léptek a nagytekinté
lyű egyházvezetők is. Pl. Geduly Lajos dunántúli püspök, egy „Szózat"-ot adott 
ki a gyámintézet méltatására. Ebben írja le azt a sokat emlegetett passzust: „Állít
sunk a gyámintézet javára Krajczáros egyletet, kötelezzük el egyházközségeink 
minden tagját, ki erre leköteleztetni akar, hogy ezen intézet pénztára számára min
den vasárnap papjának kezébe egy krajczárt fog letenni." (Geduly Lajos: „Szózat", 
1845.) Nem sok eredménnyel járt ez a felhívás.

A Gusztáv Adolf munka sem akkor, sem most nem anyagi kérdés, hanem el
sőrenden hitkérdés. Székács írja egyik cikkében, hogy „... ahol az adakozási kész
ség a hit ereje által felébresztett az addig el nem alszik, míg az azt éltető hitet ki
aludni nem engedjük a szívekből és hogyha ez a készség megvan, ez aztán áldoz
ni is fog kifáradhatatlanul még akkor is és azon célra is, midőn és amelyről előbb 
még álmodni sem merénk." (Protestáns Egyházi Lap 1846. 13. szám.) Ma már az 
első próbálkozás sikertelenségét egyértelműen abban kereshetjük - ,  amelyre Szé
kács is utalt cikkében, hogy a Gusztáv Adolf munkát nem kapcsolták össze az egy
ház legfőbb feladatával, az evangélium hirdetésével. Ehelyett alamizsna osztoga
tásban látták feladatukat.

A Gusztáv Adolf Gyámintézet újraébred ésekor -  1860-ban -  Székács és tár
sai más alapállásból indultak ki. Az első kiadott programban ezt olvassuk „az egye
temes ágostai hitvallású evangélikus egyházi gyámintézet célja: már létező egyhá
zaink s tanintézeteink felsegélése és ahol kívántatik, újaknak felállítása; -  és ezen 
cél a hívek bármimódoni kényszerítése nélkül, egyedül a keresztyén szeretet ön
kéntes áldozatai által kívánja létesíteni." (Zelenka Pál: „A magyarhoni Egyetemes 
Evangélikus Egyházi Gyámintézet múltja és jelene", Miskolc, 1885.) Itt már egyér
telmű e munkaág mögötti szélesebb bázis biztosítása, ugyanakkor a hangsúly a 
„keresztyén szeretetre", a hitből fakadó szeretetre tevődött át.
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Amikor hazánkban megizmosodott ez a munkaág, akkor kibővült e szolgá
lat bázisa is. Egymásután alakulnak meg a Gyámintézeten belül a különböző 
Gyámintézeti nőegyletek. Gyurácz püspök programot is ad e nőegyletek számára, 
éspedig: „azt akarja elérni (ti. a nőegyletekkel), hogy ahol egy ilyen nőegylet meg
alakul, ott biztos segítségre számíthassanak, kellő védelmet találjanak, nyájas gon
dozásban részesüljenek a szegény iskolásgyermekek... az ínséggel küzdő egyház
tagok... árvák azt akarja, hogy ha egyéb vagyonuk nincs is, bibliája, énekes- és 
imádságos könyve legyen a legszegényebbnek is." Az eredeti elképzelés az volt, 
hogy ezek a nőegyletek -  és a később megalakuló ifjúsági csoportok - , fogják majd 
a Gyámintézetet megerősíteni. Ehelyett az történt, hogy ezek az asszony, illetve if
júsági csoportok a saját gyülekezeteikben a belmissziói munka elindítói, végzői sőt 
felelősei lettek. Amikor ma az egyházi élet minden területen való kiterjedéséről be
szélünk, s Istennek adunk hálát, hogy szolgálataink lehetőségei megnövekedtek, 
elérkezettnek láttuk az időt arra, hogy a Gusztáv Adolf Segélyszolgálaton belül új
ra alakítsuk az asszonycsoportok működését. Célunk nem az, hogy ezzel új erősí
tést kapjon ez a szolgálati ág, hanem az, hogy éppen e munkaterületen keresztül 
gyülekezeteinkben újjáalakuljanak az asszonycsoportok és végezzék a maguk spe
ciális szolgálatát. Gyülekezeteink többségében még ma is hálás szívvel gondolnak 
a volt nőegyletek munkásságára, szolgálatára. Természetesen a Gusztáv Adolf Se
gélyszolgálat nem a múltjából él. Éppen ezért nagy figyelmet fordítunk a felnö
vekvő ifjúságra, egy későbbi időpontban meg kívánjuk szervezni e munkaág ifjú
sági csoportját is. Ennek elősegítésére, szolgálatunk jobb megértésére, erre a ván
dorgyűlésre meghívást kapott az ún. gyenesdiási ifjúsági konferenciák munkakö
zössége, valamint a MEVISZ, mint speciális ifjúsági szervezet. De ugyancsak meg
hívtuk a Teológiai Akadémiát és az Evangélikus Gimnázium küldöttségét is, mi
vel reménységünk szerint a Gimnáziumban fog először megalakulni a Gusztáv 
Adolf Segélyszolgálat első ifjúsági köre, hiszen a Gyámintézet egyik bázisa éppen 
az egyházi iskolák ifjúsága volt.

4.) A Gusztáv Adolf Segélyszolgálat jelene. Bármilyen nehéz is körülöttünk a 
gazdasági élet, és ennek hatását nemcsak személy szerint érezzük, hanem egyhá
zunk is érzi, mégis Istennek hálát adva kell a Gusztáv Adolf Segélyszolgálat mai 
munkájáról bizonyságot tenni. Ebben az esztendőben gyülekezeteink tagjai 
1.761.979,- Ft-ot áldoztak a Gusztáv Adolf Segélyszolgálat céljaira. Igaz, hogy ez 
az összeg az 1988-as esztendő eredményéhez viszonyítva csak 2,7 százalékos emel
kedést jelent (1985-ös esztendőhöz viszonyítva 11,2 százalékot jelent), de ha figye
lembe vesszük és figyelembe kell vennünk az infláció mértékét, az elszegényedés 
újra jelentkezését, az egyházi közterhek megnövekedését (gimnázium, teológia, 
diakóniai intézmények, helyi gyülekezeti igények stb.), akkor ezt a 2,7 százalékos 
emelkedést is hálás szívvel kell fogadni.

Ebben az esztendőben kisszeretetadományként 181.000,- Ft, míg a nagysze- 
retetadományként 250.000,- Ft. kerül kifizetésre. A hagyományosan nyilvántartott 
lélekszám alapján telkenként 4,7 Ft az az áldozat, amelyet híveink hoztak a Gusz
táv Adolf Segélyszolgálatért (375.051 lélekkel számolva). Természetesen egyházme
gyénként az átlag eléggé differenciált. A legnagyobb áldozatot hozó egyházmegyé
ben (Fejér-Komárom) telkenként 9,67 Ft, a legkisebb áldozatot hozó egyházmegyé
ben (Pesti) 1,56 Ft áldozatot hoztak híveink. Hálával és igaz szívvel mondunk kö-
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szönetet gyülekezeteink tagjainak minden filléréért, amelyet a Gusztáv Adolf Se
gélyszolgálaton keresztül egymás megsegítésére, a testvéri közösség kifejezésére 
áldoztként hoztak.

A teljességhez hozzátartozik az is, hogy a Gusztáv Adolf Segélyszolgálat is
mét, korábbi hagyományaihoz híven, igen jó, intenzív és eredményes kapcsolatot 
tart fenn különböző külföldi segélyszervezetekkel. Elsőrenden az NSZK-beli Gusz
táv Adolf Egyesülettel, a Luther Márton Szövetséggel és a Bajor Diakóniai Egye
sülettel, az ausztriai Gusztáv Adolf Egyesülettel, illetve az ottani Luther Márton 
Szövetséggel. Ezen a helyen is meg kell köszönnünk, az immár 1972 óta rend
szeresen érkező anyagi támogatást, amely lehetővé tette, az építkező gyülekezetek 
anyagi megsegítését, valamint diakóniai intézményeink újjáépítését, tatarozását, il
letve modernizálását.

E testvérszervezetek adományaiból ebben az esztendőben a gyülekezeteknek 
már kifizettünk 6.731.000,- Ft-ot.

Kérem a jelenlévő külföldi testvérszervezetek képviselőit, hogy a Magyaror
szági Gusztáv Adolf Segélyszolgálat köszönetét és köszöntését szíveskedjék átad
ni az általuk képviselt segélyszervezetnek. Őszintén meg kell mondanunk, hogy 
segítségük nélkül sem a diakóniai intézményeink színvonala, sem templomaink, 
lelkészlakásaink állaga ma nem volna olyan örvendetes, mint amilyen.

5.) A Gusztáv Adolf Segélyszolgálat jövője. Természetesen nem kívánok befeje
zésként e pontban sem egyházfutorológiával, sem valami prognózissal foglalkoz
ni. Hiába igyekeznénk mi bármilyen szép programot adni, ha azt nem segítené az 
egyház Ura. A Gusztáv Adolf Segélyszolgálat hazai szolgálata az elmúlt 129 esz
tendő alatt csak úgy tudja betölteni küldetését, hogy a Mindenható megáldotta 
szoglálatát, adott hívő szíveket, elszánt munkásokat, akik Krisztus egyházának eb
ben a munkaágában szorgoskodtak. A holnapi szolgálatunkat az ő megtartó kezé
be helyezzük. Tőle várjuk az útmutatást, segítséget és erőt.

Á hazai Gusztáv Adolf munka 120 éves jubileumán magunkranézve vállal
tuk, most újra megerősítjük azt, amit a Keresztyén Igazságban dr. Győrffy Béla 
volt felpéci lelkész 1944-ben így fogalmazott meg: „a Magyarországi Evangélikus 
Gusztáv Adolf Gyámintézet múljtának legnagyobb tanítása az, hogy ez az intézet 
minden -  emberektől eredő -  gyengesége és hiábi mellett is hatalmas küldetést 
töltött be... az első keresztyének életében sem volt közalap, kongrua, kor- és csa
ládipótlék, sőt még nyugdíjintézet sem. De volt egyház! Mégpedig szegénységben 
is gazdag egyház, mert a Gal. 6,2 igéjét élte (egymás terhét hordozzátok). Gyám
intézetünk hivatott arra, hogy szegény gyülekezeteink megsegítése mellett szór
ványgondozásunk középpontjává legyen." (Keresztyén Igazság, Sopron, 1944. 223- 
225. lap)

Ezzel a programmal indulunk tovább, amelyet magunkranézve kötelezőnek 
fogadunk el. Ehhez kérjük Isten segítségét, egyházunk megértését, híveink áldo
zatát.
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Véghelyi Antal:
„Hol száll föl a máglya füstje?”
Néhány gondolat Bodrog M iklós Pszichofóbia 
vagy nyíltság -  avagy mit kezdjünk a  lélektannal? 
c. cikke kapcsán
Balicza Ivánnak a lelkipásztor 1988/2. számában a pszichológiával és a pszi

chiátriával szemben kifejezett kételyeit és fenntartásait Bodrog Miklós az 1989/4. 
számában megjelent reflexiójában ahhoz a „kozmikus sértődéshez" hasonlítja, 
amit régen Darwin vagy Kopernikus váltott ki az egyházakból. Ez a „kozmikus 
sértődés" -  szerintem -  sokkal inkább a Balicza Iván írására reagáló pszichológu
sok cikkeiből érződik ki, Bodrog Miklós cikkét is beleértve. Hasonlóképpen, ezek
ből a válaszcikkekből érzem felszállni azoknak a máglyáknak a füstjét, amelyeket 
a pszichológusok szeretnének meggyújtani Balicza Iván alatt.

Magam egyébként nem tartozom a Bodrog Miklós által „pietistának" neve
zett irányzat képviselői közé, és nem is rokonszenvezek ezzel az irányzattal. Ma
gam is úgy vélem, hogy egyházunkban régi rossz szokás a lelkészek „címkézése" 
teológiai iskolázottságuk, illetve kegyességi beállítottságuk szerint. Ezt a szokást 
követve, Bodrog Miklós lényegében a „pietista" cimkét ragasztja fel Balicza Iván 
homlokára, -  talán nem teljesen alaptalanul. De azt már alaptalannak tartom, 
hogy Balicza Ivánnak tulajdonítja -  a ráragasztott címke alapján -  azt a gondol
kodásmódot, mely ennek az irányzatnak csak a legszélsőségesebb képviselőit jel
lemzi, akik valóban hajlamosak az ilyen primitív kérdések felvetésére: „Krisztus 
-  vagy fogorvos"? Meggyőződésem, hogy Balicza Iván -  ha pietistának is mond
ható -  nem ezen a színvonalon mozog.

Szeretném tehát ismételten hangsúlyozni: magam egészen más teológiai és 
kegyességi beállítottságú vagyok, mint Balicza Iván. Az 1988/2. számban megje
lent Balicza cikkre a pszichológusok által írt válaszok stílusa, hangvétele, vitatko- 
zási módja azonban annyira felháborított, hogy szükségesnek éreztem tollat ra
gadni Balicza védelmében. Ez a cikkem, pontosabban hozzászólásom, előttem is
meretlen okból, csak az 1989/3. számban jelent meg. Feltételezem, hogy Bodrog 
Miklós erre még nem reflektálhatott fent idézett című cikkében, ezért ennek a 
cikknek egyes kitételeit nem értem magamra. Nem tippelek arra sem, hogy Bod
rog Miklós az én homlokomra milyen cimkét ragasztana a cikkében bemutatott 
készletéből...

Polemizálás helyett mindössze egy tényre szeretnék rámutatni: ha egymás 
mellé tesszük Balicza Iván vitaindító cikkét és a pszichológusok tollából megjelent 
válaszokat, akkor először is szembeötlő a terjedelem különbsége. A pszichológu
sok fontosnak tartották, hogy szakterületük egész tudományos apparátusának fel
vonultatásával védekezzenek az ellen a „bolhacsípés" ellen, mely Balicza cikkével
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érte őket. Érdemes lenne a pszichológia eszközeivel vizsgálni a kérdést: mit takar 
a pszichológusoknak ez a bőbeszédűségben megnyilvánuló heves védekezése? 
Nem kellene esetleg a pszichológusokra is alkalmazni Bodrog Miklós gondolat- 
menetét; melyet a Hol a legelsőprőbb erejű a lélektan? c. fejezetben a pszicholó
gia bírálóival szemben alkalmaz? Hátha Balicza csak azokat a kételyeket fogal
mazta meg, melyek a pszichológusok tudatalattijában is ott élnek -  elfojtva -  sa
ját szaktudományukkal szemben... Tudományosság köntösébe öltöztetett sértő
döttségük és haragjuk talán nem más, mint „a lélek ... törvényszerűsége: a „pszi
chológia, illetve az elfojtás (=öncsaló probléma-letagadás)? (Idézet Bodrog: Pszi- 
chofbbia vagy nyíltság... Lp. 1989/4. 214. lap).

Végül ismét szeretném megkockáztatni: tanulnunk kell még a korrekt vitat
kozás módját. És szakítani kéne végre azzal a hiedelemmel is, hogy egy írás at
tól tudományos, hogy nagy tudományos apparátust vonultat fel az író. És na
gyobb gondot kellene fordítanunk arra is, hogy érvelésünk módszertanilag meg
feleljen a valóban tudományos igényű gondolkodás kritériumainak: hiszen egy tu
dományág létjogosultságának az adott tudományágból merített érvekkel való iga
zolása nem felel meg a logika szabályainak, hogy t.i. egy dolog önmagával nem 
magyarázható. A pszichológia létjogosultságát nem lehet a pszichológiai szakirodalomból 
vett idézetekkel bizonyítani, miként ezt a Balicza Ivánt bíráló cikkírók kivétel nélkül te
szik. Az ilyen eljárás nem tesz eleget a tudományosság kritériumainak.

Bűn vagy betegség?
A vitatkozás módjának bírálata után, most a vita tárgyához kívánok röviden

hozzászólni.
Nem általában a pszichológiával szemben, hanem a pszichológiának a lelki

pásztorkodásban való alkalmazásával szemben vannak kételyeim, és nem is pie- 
tista, nem is fundamentalista bibliateológiai vagy dogmatikai alapállásból -  felté
ve, hogy a bűn fogalmának komolyan vételét a pszichológusok nem minősítik 
fundamentalizmusnak vagy dogmatizmusnak...

A tapasztalat mutatja, hogy ahol a lélektan teret nyer a lelkipásztorkodás
ban, ott egyre kevesebb szó esik bűnről, egyre több szó esik viszont betegségről. 
A teológiai vetületen túl, ma már a társadalmi megítélésben is hangsúlyeltolódás 
tapasztalható bizonyos jelenségek értelmezésében. Az alkoholizmust pl. régen 
bűnnek mondták, ma egyre inkább betegségként emlegetik. Hasonló eltolódás ta
pasztalható a narkománia megítélésében is. Ennek a hangsúlyeltolódásnak a ve
szélyét főleg abban látom, hogy háttérbe szorítja az erkölcsi felelősséget. Hiszen 
a „beteg" erkölcsileg nem vonható felelősségre sem „betegségéért" sem „betegsé
ge" folyományaként elkövetett tetteiért. A bűnös viszont erkölcsileg felelős és fe
lelősségre is vonható.

Nem akarok túlozni, de félő, hogy ha tovább tart ez a tendencia, akkor a 
kasszafúrót is pl. „kleptománia betegségben" szenvedőnek tekintik majd, aki „be
teg", tehát nem tartozik felelősséggel tetteiért. És a gyilkos is „agresszivitás-beteg
ségben" szenved, akit, mint „súlyos beteget" még sajnálni is illik, nem hogy ítél-
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kéz ni nem szabad fölötte. Lehet, hogy ez ma még túlzásnak tűnik, de a tenden
cia ebbe az irányba mutat! És ez az ördögi: ti. az erkölcsi felelősség tudatának az 
óhatatlan kiirtása az örödögi, nem a pszichológiában, hanem a pszichológia min
denek fölöttiségének hirdetésében és minden más eszköz helyett való alkalmazá
sában. A kérdés itt nem az, hogy „Krisztus, vagy fogorvos?", hanem sokkal in
kább az, hogy „Pszichológus vagy fogorvos?" -  vagy még inkább: erkölcsi neve
lés, vagy pszichoterápia?

Ezzel nem vonom kétségbe, hogy lélektani magyarázatot minden emberi 
megnyilvánulásra adni lehet. A probléma ott kezdődik, amikor a lélektani magya
rázatból az a következtetés származik, hogy van lélektani magyarázat, van „pszi
chológia", tehát nincs erkölcsi felelősség! Van betegség, -  tehát nincs bűn! Orvos 
kell, nem erkölcsprédikátor!

Nem vonom kétségbe, hogy az alkoholistának szüksége van szakszerű orvo
si kezelésre, hiszen vitathatatlan tény, hogy az idült alkoholizmus szervi elválto
zásokat idéz elő, melyek egyik velejárója, hogy megszűnik az egészséges szerve
zetben létező önkontroll mechanizmusa az alkoholfogyasztáskor. Ilyen értelemben 
tehát „szervi oka" is van, hogy az alkoholista, ha pohár kerül a kezébe, nem tud 
többé mértéket tartani. Ilyen értelemben -  de csak ilyen értelemben! -  tehát az al
koholista valóban beteg. És azt sem vonom kétségbe, hogy kialakult alkoholizmu
sának lélektani okai vannak. De emellett és mindezekkel együtt állítom azt is, 
hogy ebből a „betegségből" hathatósan és tartósan kigyógyítani csak akkor lehet, 
ha a szükséges orvosi kezelés mellett sikerül felszítani szunnyadó erkölcsi felelős
ség érzetét. Ehhez pedig kevés a lélektani magyarázat megadása. Akkor is kevés, 
ha ez a magyarázat egyébként helytálló. Az pedig már egyenesen ördögi, ha a 
„beteg" a lélektani magyarázat birtokában így kezd gondolkodni: „Most már tu
dom, mitől lettem alkoholista... Most már megnyugodtam: nem én vagyok a fele
lős, hanem ezek az okok, amelyeket a pszichológia feltárt előttem... Ezek az okok 
a múltamban vannak, ezeket már nem lehet befolyásolni, megváltoztatni, -  tehát 
senki sem hibáztathat, ha én már ezután is csak iszákos leszek... Azt persze elvá
rom, hogy ha megint berúgok, tovább gyógykezeljenek, hiszen ez betegség... én 
beteg vagyok... az egészségesek társadalmának kötelessége gyógyítani a betege
ket..." Lelkészi szolgálatom során találkoztam már ilyen iszákossal, aki a lélektani ma
gyarázat birtokában annyira beleélte magát a szenvedély ártatlan áldozatának sze
repébe, hogy eleve lemondott „gyógyulásának" lehetőségéről. Nagyfáról szökött 
el, bejött a lelkészi hivatalba, és hivatásomnál fogva akart zsarolni: ha valóban 
Krisztus szolgája vagyok, akkor kötelességem rajta, szegény áldozaton segíteni 
egy kis rumra valóval. Azt mondta, hogy előbb-utóbb úgyis megtalálják és 
visszaviszik Nagyfára, de addig szeretné leinni magát... Kiderült, hogy van csa
ládja, és felesége és gyermekei sokat szenvednek az ő iszákossága miatt („törzs
vendég" Nagyfán), de ő nem érez felelősséget, mert neki megmagyarázták, hogy 
ő nem tehet az iszákosságról, mert ez betegség, és ennek oka a gyermekkori kö
rülményeiben van. Próbáltam meggyőzni, hogy az élete nem rajta kívüli okok já
tékszere, és tartozik azzal a családjának, hogy minden erejével kigyógyulni akar
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„betegségéből", és a „gyógyulás" sikere elsősorban igenis őrajta múlik. Felelős a 
sorsáért, mert lehetősége is van sorsa alakítására. Sikerült rábírnom, hogy felüljön 
a nagyfai buszra. További sorsáról nem tudok.

Nem tagadom, hogy segítheti a beteg gyógyulását, ha megmagyarázzák ne
ki, hogy milyen baktérium és hogyan okozza a betegségét. De a magyarázat ön
magában nem gyógyítja meg. Hasonlóképpen, segítség lehet, ha valakit megismer
tetnek szenvedélyének, vagy a személyiségében kimutatható, és döntéseiben, tet
teiben ható torzulásoknak a lélektani okaival. De az okok ismerete nem ment föl 
senkit az erkölcsi felelősség alól! A tettéért, szenvedélyéért -  vagy nevezzük ne
vén: bűnéért -  erkölcsi felelősséget érző embert a lélektani okok imerete kétségte
lenül segíteni fogja a „gyógyulásban", vagy -  teológiai szóhasználattal -  a bűn
ből való megtérésben; de ha a bűnről, mint olyanról nem beszélünk, hanem csak 
lélektani magyarázatát adjuk, akkor éppen ez a magyarázat tettéért felelős erköl
csi személyiségből „betegsége" áldozatává degradálja az embert önmaga szemé
ben, és azt szuggerálja, hogy semmit sem tehet talpraállása érdekében, hanem ki 
van szolgáltatva mindenestől mások „gyógyító" tevékenységének.

Ez a kiszolgáltatottság azután a pszichiátert -  akarja, nem akarja -  a szó nem 
peioratív, hanem eredeti értelmében, mágussá teszi, akinek hatalma van embertár
sa fölött. Ezzel a hatalommal lehet visszaélni is: akkor fekete mágiával van dol
gunk. Elrettentő példa erre pl. Orwell 1984. c. regényének O'Brien-je, aki „jóságos 
orvosként" gyógyít ki a másként gondolkodás „betegségéből" embereket, elhitet
ve végül velük, hogy ők valóban áldozatai ennek a „betegségnek", olyannyira, 
hogy a „gyógykezelés" végén ők maguk is hálát éreznek, sőt szeret etet „gyógyí
tó orvosuk" iránt, aki valójában a legembertelenebb kínzásoknak vetette őket alá 
„gyógyítás" címén. De nemcsak regényekből tudunk arról, hogy a pszichoterápi
át néha a másként gondolkodás „betegségének" gyógyítására alkalmazzák. Tu
dom, nem mindenhol, de ez mégis megmutat valamit abból, ami a dolog lénye
ge: a pszichiátria az ember személyiségének befolyásolására, megváltoztatására tö
rekszik a kétségtelenül létező lélektani törvényszerűségek kihasználásával. O'Bri- 
en figuráját nem az teszi ördögivé, hogy a másként gondolkodó Winston szemé
lyiségére hatni akar, formálni, alakítani akarja. Ördögivé az teszi, hogy nem úgy 
közeledik hozzá, mint vele egyenrangú, autonóm, erkölcsi személyiséghez, akire 
érvekkel, meggyőzéssel, jó propagandával hatni lehet, hanem -  éppen, mivel ezek 
az eszközök eredménytelennek bizonyultak -, a lélektani törvények kihasználásá
val akarja „páciensében" a „gyógyulást" jelentő változásokat előidézni: megvál
toztatva gondolkodását, értékítéletét, egész személyiségét. Más szóval „agymo
sást" hajt rajta végre. És miközben ezt teszi, az orvosok fehér köpenyét viselő 
O1Brien valóban gyógyító pszichiáternek gondolja magát. De nemcsak fekete má
gia létezik: hanem létezik valóban gyógyító célú fehér mágia is. Ez a lélektan tör
vényeinek valóban gyógyító szándékú alkalmazása. A lényeg azonban ilyenkor is 
az, hogy a pszdhiáter a „beteget" nem mint erkölcsi személyiséget veszi célba, 
hogy erkölcsiségének befolyásával érje el valóban torzult személyiségében a kívá-



567

natos változást, hanem a lélektan törvényszerűségeit kihasználva, a „páciens" er
kölcsi energiáit érintetlenül hagyva.

Christofobia -  vagy evangélium?
Lehet, hogy ez ósdi dogmatizmus, de meggyőződésem, hogy az evangélium 

tartalma alapvetően a bűnbocsánat. Jézus a bűnösnek bocsánatot hirdet, így „gyó
gyítja" a bűn „betegségét". De a bűnbocsánat evangéliuma az emberben az erköl
csi személyiséget veszi célba, mondhatnám úgy is, hogy pozitív erkölcsi energi
ákkal tölti fel az embert: így erkölcsiségén keresztül formálja, alakítja az ember 
személyiségét, gyógyítja meg személyisége torzulásait. Jézus ezért nem volt sem 
fehér-mágus, sem pszichiáter. (A fogfájás erkölcsi energiák mozgósításával nem 
gyógyítható, ezért a fogfájós beteget orvoshoz kell küldeni.) A lelkipásztori mun
ka eszköze pedig csak az evangélium lehet, következésképpen a lelkipásztor csak 
úgy közeledhet embertársához, mint erkölcsi tudattal, erkölcsi felelősséggel és er
kölcsi ítélőképességgel rendelkező személyiséghez, aki talán valóban nem „egész
séges" abban az értelemben, hogy erkölcsi tudata elhomályosodott, erkölcsi fele
lősségérzete kialudt, erkölcsi ítélőképessége eltorzult. Ezt a „betegséget" kell „ke
zelnie" anélkül, hogy felcsapna fehér-mágusnak, pszichiáternek, aki a vele szem
ben álló emberre a lélektani törvények kihasználásával akar hatást gyakorolni. Így 
a lelkipásztor „betegét" Krisztusnak, Krisztus kegyelmének szolgáltatja ki. És 
amíg embernek kiszolgáltatva lenni mindig rettenetes, addig Krisztusnak kiszol
gáltatva lenni jó! -  csak az emberek mégis félnek ettől az egyedül üdvös kiszol
gáltatottságtól: Christofobiában szenvednek. És sokszor lelkészek is Christofobiá- 
ban szenvednek: félnek „pácienseiket" kiszolgáltatni Krisztusnak, helyette inkább 
ók maguk akarják „gyógykezelni" őket. Ez az a pont, ahol pietista lelkipásztor és 
pszichiáter lényegében találkoznak! Az egyik kezében Biblia van, a másik kezé
ben Freud, de közben mindkettő az agymosás eszközét alkalmazza, mint fehér
mágusok, „betegük" pedig nekik van kiszolgáltatva, nem Krisztusnak. A pszichi
áterektől persze nem is várható el, hogy Krisztusnak szolgáltassák ki páciensei
ket. De legalább mi lelkészek, gyógyuljunk ki végre Christofobiánkból és merjük 
végre magunkat is, meg embertársainkat is Krisztusnak kiszolgáltatni! Ő ma is 
Megváltó! Mi senkit nem tudunk megváltani! A Biblia éppúgy nem a megváltás 
kézikönyve, mint ahogy Freud sem az! Ez nekem meggyőződésem, -  de azért én 
nem akarom máglyára küldeni sem a pszichológusokat, sem a pietista lelkésze
ket, amiért másként gondolkodnak. Én a másként gondolkodást se megtorlandó 
bűnnek, se gyógyítandó betegségnek nem tartom, hanem elidegeníthetetlen em
beri jognak tartom. A vitát pedig olyan eszköznek tartom, aminek segítségével ki
ki maga korrigálhatja a saját gondolatait, nem kényszerből, hanem önként, józan 
belátással meghajolva mások érvei előtt. Válaszként tehát nem homlokomra ra
gasztandó címkéket, hanem érveket várok, olyanokat, amelyek önmagukban hord
ják kényszerítő erejüket és nem szorulnak semmilyen egyéb kényszerítő eszköz 
támogatására.

Véghelyi Antal: Hol száll föl a máglya fiistje?



568 HALOTT AINK

DR. VETŐ LAJOS 
1904-1989

Földi élete Békésből, Kondorosról indult el 1904. október 17-én. Édesapja Visz- 
kok János, édesanyja Uhliár Julianna volt. A szarvasi Evangélikus Főgimnázium
ban tanult és ott érettségizett jeles eredménnyel. Teológiai tanulmányait 1924-28. 
között a pécsi Eizsébet Tudományegyetem soproni Evangélikus Hittudományi Ka
rán végezte. Szigorlati bizonyítványát kitüntetéssel szerezte meg. D. Raffay Sán
dor püspök avatta lelkésszé 1928-ban Budapesten.

Soproni tanulmányainak befejeztével külföldön mélyítette el tudását, s a val
láslélektannak egy életre elkötelezett kutatója lett. Berlinben, a Collegium Hunga
riáimban, majd az észtországi Tartu egyetemén folytatta valláspszichológiai tanul
mányait. Elkészítette a később német nyelven is megjelent doktori értekezését: „A 
hit által való megigazulás elve egyszerű evangélikus hívek lelkivilágában". Azt 
kutatta, miképpen tükröződik az Isten megbocsátó kegyelmébe vetett hit belső át
élésünkben, lelki világunkban. Ebben elsősorban Wemer Gruehn és mások tapasz
talati valláslélektani módszereit alkalmazta. Az általános vallástudományból itthon 
kitüntetéssel szerezte meg a doktori fokozatot 1935-ben. Erről a területről még két 
jelentősebb művet kell megemlítenünk. Győrött 1943-ban jelent meg „A gyermek 
lelke című tanulmánya. Budapesten 1966-ban a „Tapasztalati valláslélektan c. mun
kát adta ki. Számos kisebb tanulmány mellett jó  szolgálatot végzett két jelentős 
fordításával: Ernst zur Nieden: Éneddel beszélgetek (1937) és Fritz Künkel: A kö
zösség (1940). Valláspszichológiai munkássága elismeréséül a Nemzetközi Lélek
tani Társaság tagjai közé választotta.

Lelkészi szolgálatát 1928-ban Medgyesegyházán kezdte segédlelkészként. 
Kétévi külföldi tanulmányi idő után 1931-ben Szolnokon lett helyettes lelkész, majd 
1937-ben a Diósgyőr-Vasgyári gyülekezet lelkésze. 1948-ban a Tiszai Egyházkerü
let püspöklelkésze lett Nyíregyházán. 1952 júliusától 1967 júniusában történt nyu- 
galombavonulásáig az újonnan alakult Északi Egyházkerület első püspöke volt Bu
dapesten. Nemcsak a saját egyházában, hanem a hazai ökumené életében is jelen
tős szerepe volt a legnehezebb évtizedekben. Egyideig a Magyar Egyházak Öku
menikus Tanácsának ügyvezető elnöke és hosszú időn át a Magyar Bibliatanács 
elnöke is volt. Négy idegen nyelven beszélt. Aktív munkása volt a hazai és a nem
zetközi békemozgalomnak. Hosszú időn át tagja az Országgyűlésnek. Első hídé
pítője volt a II. világháború után a magyar és a szlovák evangélikus egyházak kö
zötti kapcsolatoknak. A pozsonyi szlovák teológiai fakultás 1953-ban tiszteletbeli 
doktori címmel tüntette ki.
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A valláslélektan kutatója és az egyházi vezető számára családja volt földi éle
te nagy ajándéka. 1936-ban kötött házasságot Folkusházy Zsuzsannával, aki Er
délyből származott, s aki gondoskodó szeretettel állt mellette több mint öt évtize
den keresztül, különösen egyre súlyosbodó betegsége nehéz éveiben. Családi éle
tüket Isten két fiúval és négy unokával áldotta meg.

Hosszú, sok küzdelemmel telt élet és a tudomány művelésének gazdag ter
mése után nyolcvanötödik életévében hívta haza Isten az örökkévalóságba.

* * *

Hamvai fölött 1989. október 7-én a kelenföldi templomban a 73. zsoltár 26. 
verse alapján hangzott Isten igéjének üzenete:

„Ha elenyészik is testem és szívem,
szívemnek kősziklája és örökségem te maradsz, Istenem, örökké!"
Három súlyos szó köré épül ez az ősi zsoltárige: enyészet, Isten, örökké. Hár

mas tanítás a legfontosabbról a halál árnyékában.
Az első szó az „enyészet: elenyészik testem és szívem. A zsoltár írója is ar

ról vall első szavával, amiről később reformátorunk, Luther vallott középkori ere
detű, híres halál-himnuszában: „Életünkben szüntelen halál lesi léptünk: segítsé
get, irgalmat kérve kihez térjünk? (499. énekünk). Valóban, életünk itt a földön 
minden pillanatban a halál hatalmától van körülvéve. Sok támadás után végül is 
győz fölöttünk az „utolsó ellenfél. Egyszer úgy jön el, mint gonosz rabló, váratla
nul tör reánk. Máskor úgy jön mint szabadító a földi élet terhei és gyötremlmei 
alól. De egy bizonyos: eljön mindenkiért. „Elenyészik testem és szívem.

A zsoltárvers második szava ez a hatalmas szó: „Istenem! Hála és magaszta
lás legyen Néki, hogy a földi búcsúvétel órájában, a halál és enyészet félelmes ha
talmával szemben mégsem a kétségbeesés és vigasztalan fájdalom az utolsó sza- 
vaunk. „Ha elenyészik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és örökségem te 
maradsz, Istenem!

A valláslélektannak, a vallásos hit átélésének tudós kutatója jól tudta, mek
kora erő az Istenbe vetett hit ereje. Hiszen erről írta legimsertebb tudományos 
munkáját is: a h i t  által való megigazulásról. Minden elporlad, semmivé lesz 
körülöttünk: ifjúság, tudás, hatalom és földi dicsőség. „Minden test olyan, mint a 
fű, és minden dicsősége mint a mező virága. Megszárad a fű, és virága elhull... (1 
Pt 1:24). Egy Valaki marad, akibe mindig beleogózhatunk, és aki erős, szerető aty
ai kezében tartja életünket, hordoz bennünket életben-halálban: Isten a Jézus Krisz
tusban! „Szívemnek kősziklája ... én Istenem!

Hirdesse a lelkipásztor és püspök, a tudós és a szerető családfő hamvai előtt 
Isten igéje az örök, rendíthetetlen igazságot: van, ami erősebb az enyészetnél, tes
tünk és szívünk elmúlásánál, -  az Istenbe vetett hit erős bizodalma és megtartó 
ereje!

Forduljunk végül a zsoltárige harmadik súlyos szava felé: „Szívemnek kőszik
lája ... te maradsz, Istenem, örökké! Milyen felfoghatatlan szó ez a számunkra a 
múló idő és a halál, az enyészet világában! Mégis hisszük és hirdetjük az enyé
szet minden hatalma láttán: az idő és örökkévalóság határán élünk minden pilla
natban. Életünket a halál, a halál hatalmát viszont az örökkévalóság öleli át, Isten 
örökkévalósága.
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Mindegyikünknek át kell mennünk a földi életből, az enyészet világából, az 
örökkévalóságba, Isten ítélőszéke elé. A szent és kegyelmes Bíró, Jézus Krisztus, 
ítélőszéke elé kell majd állnunk, hogy ott számot adjunk földi életünkről. A halál
ban és az ítéletben azonban van egy végső nagy reménységünk, hitünk remény
sége: Jézus Krisztus keresztje, amely minden bűnös emberért, értünk is felállítta
tott a Golgotán. Ez a kereszt a mi egyetlen reménységünk: Ave crux, spes unica!

Hisszük, hogy dr. Vető Lajos püspök, a teológia doktora, a hit lélektanának 
kutatója, is ebbe a keresztbe fogózott hitével a szenvedések próbatételei között és 
a halállal vívott küzdelmében. Es hogy ez a bűnbocsátó krisztusi kegyelem körül
vette őt is, amikor az időből átlépett az örökkévalóságba.

Isten végtelen kegyelmébe, szeretetébe ajánljuk szeretteit, hitvestársát, gyer
mekeit, unokáit, egész családját. Ez az „erős kőszikla -  Isten kegyelme -  hordoz
za egyházunk és népünk életét, és vezessen át majd minket is a földi élet után Is
ten örökkévaló Országába! A hit bizodalmával búcsúzunk Dr. Vető Lajos püspök
től, s ez az ige -  a hit reménységének igéje -  hangozzék utolsó szóként hamvai 
fölött: „Ha elenyészik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és örökségem te 
vagy, Istenem, örökké!

Dr. Nagy Gyula

KÖNYVSZEMLE

A „summázó” Tamás
Nem akárki -  Emst Troeltsch -  jelentette ki egy nyilvános előadásában: „Kant halott 

-  Tamás viszont él". A teológiában korszakalkotó „Aquinoi" Summa theologiae-ja olykor 
magában a katolikus egyházban is véka alá került, ám akkor is képes volt „átvilágítani a 
vékán", amint egy méltatója szellemesen mondta. Félő, hogy a protestantizmus nem talál
ta meg a helyes arányt a tomizmus bírálata s értékeinek elismerése között.

Főleg a „fehér kultúra" gondolkozása, szellemi vonzódása -  úgy látszik -  újabban 
hajlamos ismét fölfedezni a múlt értékeit. (Ezzel sajnos együtt járhat egészen merev kon
zervatív irányzatok újraéledése is -  dehát ez már így szokott lenni. Mindig vannak, akik 
egyénileg vagy közösségileg az egyik véglet ellen a másikkal „védekeznek", ezzel megint 
csak kontrahatásokat váltva ki.) Ertékkiásó kedvűeknek -  s általuk másoknak is -  jó szol
gálatot tett a stuttgarti Kröner Veriag, hogy 1985-ben ismét megjelentette „Tamás" hatalmas 
művének német fordításban egyetlen, három kötetes kiadását: Summe der Theologie. 
Összesen 1960 oldal, szép, ízléses zsebformátumban, regiszterekkel, glosszáriummal, bősé
ges magyarázatokkal, élőszóval, függelékkel, filozófiatörténeti összehasonlítással, s olyan 
csaknem elképzelhetetlenül részletes tartalomjegyzékkel, amely tényleg minden igényt ki
elégít, s amelyet végigolvasni külön érdekesség.

Tamás értékelői közt még pietisták is akadtak, aligha ok nélkül. Olvasóiként sem igen 
fogjuk megbánni a rá szánt alkalmi egy-két órát. Ha pedig netalán ottragad a szemünk a 
sorok közt, arról meg Tamás tehet, nem mi.

Bodrog Miklós
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Isten ajándékai a reformációban -
zsoltárversek fényében
Az ige primátusa
„Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága" (Zsolt 119,105)
Hol és hogyan találok biztos eligazodást az emberi lét alapvető kérdéseiben? Min

den kor emberét szükségképpen foglalkoztatja ez valamilyen formában, valami
lyen szinten. Luther -  visszatekintve arra az időszakra, amikor még nem ragyo
gott föl szívében Krisztus világossága -  így fogalmazta meg azt, ami őt gyötörte: 
„A kolostorban nem törődtem sem asszonnyal, sem vagyonnal, hanem amiatt re
megtem és vergődött a lelkem, hogy miképp lesz hozzám kegyelmes az Isten. Ma ke
vesen teszik fel így a kérdést. A „modem ember" sokkal messzebbről indul, elbi- 
zonytalanítva istentagadó ideológiákkal, tudományos mítoszokkal, mindent relati- 
vizáló korszellemmel. Ma talán így lehet összefoglalni sokak égető kérdését (min
denesetre azokét, akiket még nagy emberi kérdések izgatnak: Hogyan találom meg 
az élet értelmét, ki mondja meg nekem?

A sötétben tapogatózó világ számára Isten hívő népének ajkáról egyértelmű
en, a mentő szeretet elkötelezettségével és állhatatosságával kell felhangzania az 
élő és magát kijelentő Istenre mutató vallomásnak: Istennel való közösségre van 
szükségünk, Isten ad választ alapkérdéseinkre, és Isten válaszát meg lehet ismernünk. 
A reformáció azért drága nekünk, mert benne Isten maga gondoskodott -  és gon
doskodik ma is -  arról, hogy az Ő kijelentéseit, igéjét, Jézus Krisztus személyét és 
megváltó művét ne takarhassák el továbbra is oly sokak elől torz emberi vélekedé
sek és hagyományok.

A fölfedezett ige
A reformációban történteknek egyik leglényegesebb mozzanata az volt, hogy 

az egyházatyák műveinek, későbbi teológusok okoskodásainak, pápák és zsinatok 
határozatainak halmaza alól előkerült újra maga a Szentírás, a tiszta és elsődleges 
forrás, amelyből megismerhető Isten igéje. A reformáció határozott csengésű bi
zonyságtételének, igehirdetésének és tanításának hordozó alapja a Biblia, mint 
azoknak az írásoknak a gyűjteménye, amelyeknek a Szentlélek maga adta és ad
ja azt a tekintélyt, hogy Isten hiteles szava van bennük (Ézs 34,16,; 2Tim 3,16; 2Pt 
1,21).

Aki a Szentírásban lelke őszinte sóvárgásával mélyed el, mint a reformáto
rok, az előtt feltárul, hogy milyen csodálatos szerves egységbe állnak össze a kü
lönböző korú, stílusú, tartalmú bibliai iratok. Az írás egészének a középpontja Jézus 
Krisztus. Isten testté lett igéje, a megfeszített és feltámadott Megváltó. Minden rész
let Őbenne nyeri el valódi értelmét, és a Szentírás ilymódon önmagát magyarázza. 
Ezzel összefüggésben az is megszívlelendő számunkra, hogy Luther nagyon fon
tosnak tartja az ige pontos megértését, ezért hangsúlyozza a nyelvismeret jelentő
ségét (,,vera theologia est grammatica") és javítgatja többször is a népe kezébe
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adott bibliafordítást. Ugyanakkor a reformátor rámutat: ,A  Szentiélekre van szüksé
günk, hogy a Szentírást a maga egészében és egyes részleteiben megérthessük."

Az élő és ható ige
Isten igéjének megértése nem csupán egy tanrendszernek értelmi síkon tör

ténő megismerését és elsajátítását jelenti. A Szentírásból megismerhető és a Szent
írás alapján hirdetett ige a Szentlélek hitet teremtő eszköze. Luther számára -  mint 
emlékezéseiből tudjuk -  Rm 1,17 volt az az ige, amellyel Isten Lelke a személyes 
hitrejutását munkálta. Attól fogva, hogy Isten kegyelmes igazságát, Jézus Krisztus 
váltságának evangéliumát hittel megragadhatta, a Szentírást már nemcsak új is
meretek könyvekéit olvasta, hanem mint a személy szerint őhozzá beszélő Isten
nek élő szavát. Az igehirdetői szolgálat nagyságát és felelősségét pedig később így 
jellemzi: „Jeles és nagyszerű dolog, hogy minden igazi igehirdető szája a Krisztus 
szája, és az általa hirdetett ige és bűnbocsánat Krisztus igéje és bűnbocsánata.

A Biblián és a biblikus (hitből fakadó) igehirdetéseken keresztül újra és újra 
megtörténik, hogy Isten ítélő és kegyelmező szava szívekig hatol, kiárad az Ő világos
sága és szeretete, emberek életközösségre jutnak az Úr Jézus Krisztussal, bűnök 
kényszere, démoni hatalmak szorítása megtörik, hívők bizonyosságot és útmuta
tást nyernek. Számunkra is lehet így „mécses" az ige, ha engedünk neki szívünk
ben.

Egyedül az ige
Isten igéje elé semmi sem tolakodhat a Krisztusban hívők számára. Még az egy

ház tekintélye sem! Valódi hit, élő kapcsolat Istennel csak Isten kinyilatkoztatásán 
alapulhat. A Szentírásba foglalt írott igében Isten mindent kijelentett üdvösségünk
re. Igéjéhez már nem lehet és nem szabad semmit sem hozzátenni! A reformátorok hal
latlan eréllyel mutattak rá erre. Luther pl. így ír: „Az írásban legyen hitem bizo
nyos és abban bírjon biztos alappal. De sem a pápának, sem az összes angyalok
nak nem áll hatalmában, hogy új hitcikket állítsanak, mely az írásban nincsen ki
fejezve."

Bármily nagynevű ember mond is valamit Istenről, az üdvösség útjáról, az 
emberi lélekről, hitről és erkölcsről, mindez nem számíthat döntőnek előttünk. Nem 
kell és nem szabad valamit csak azért elfogadnunk, mert pl. a pápa mondja vagy 
a legnevesebb pszichológusok (akik közül többen is éppenséggel démoni ihletés 
alatt alkották meg bizonyos elméleteiket, amint az nyilatkozataikból az ige fényé
ben kiderül), vagy akár egy evangélikus püspök, professzor stb. Luther óvott at
tól, hogy akár az ő írásai is valaki elől eltakarják magát az írást!

„Hisszük, tanítjuk és valljuk, hogy az egyedüli szabály és mérőzsinór, amely- 
lyel minden tanítást és tanítót bírálnunk és ítélnünk kell: az Ó-, és Újszövetség 
prófétai és apostoli iratai. (Formula Concordiae)"

Adámi László
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A  bűnbocsánat következményei
„Tiszta szívet teremts bennem Istenem!" Zsolt 51,12-17
Feladatom az, hogy a bűnbocsánat következményeiről írjak. Mivel a reformá

ció hetében kell erről szólnunk, azért kell, hogy valamiképpen a reformáció taní
tása is megszólaljon ebben a témában. A reformáció tanítása az, hogy az Isten ha
ragja a bűnök miatt nem engesztelhető ki másképpen, csak a Krisztus engesztelé- 
se révén (Róm 3,25). A bűnök bocsánatát mi nem eszközölhetjük ki, a cselekede
teink ehhez nem elégségesek, de Jézus Krisztus által mehetünk az Atyához (Róm 
5,2) Jézus által kerülünk békés viszonyba az Atyával és nyerjük el a bűnbocsána
tot. Ő a közbenjáró értünk és erre a közbenjárásra mindig szükségünk van, mert 
csak az ő diadala által van diadalmunk a bűn felett (lKor 15,57). A bűn miatt ré
mületbe esett lelkiismeretet ő vigasztalja meg. Mindez pedig csak a hit által lesz 
elérhetővé számunkra, amely hit bizakodással tekint Krisztusra. A bűnbocsánat el
nyerése pedig egyet jelent a megigazulással. Ezt tanúsítja a Zsolt 32,1 v. is, amely 
szerint „Boldogok, akiknek bűneik megbocsátattak".

Annak hangsúlyozása, hogy a bűnbocsánatot mi nem érdemelhetjük ki és ez 
csakis Krisztus bűntörlő áldozata révén lehetséges, ma is szükséges. A hit helyett 
ismét a cselekedetek kerültek előtérbe és különben is örök, emberi dolog az, hogy 
az ember meg akar fizetni mindenért. Úgy gondolja, hogy kegyes cselekedeteivel 
fizethet a bűnbocsánatért. Ezért szükséges mindig is beszélni arról, hogy bűnbo
csánatból élni az azonos azzal, hogy kegyelemből élni. Hogy le kell mondanunk 
arról a gondolatról, hogy a bűneink bocsánatáért valamit is tehetünk. Ezzel kap
csolatban a problémát még abban látom, hogy az emberek jó része bűnökről tud
ni nem akar. És az már csak természetes, hogy aki a bűnéről nem tud az majd a 
bűnbocsánatnak sem örül. Hidegen hagyja az, hogy az Isten megbocsátotta-e a bű
neit, vagy sem. Ezért ahhoz, hogy a bűnbocsánatnak örülni tudjunk, először bűn
bánatra kell jutnunk.

Barth Károly a Kis dogmatikájában azt írja, hogy „a keresztyén ember útja a 
bűnök bocsánatával kezdődik." Ez a kiindulópont. Ez ahonnan és csakis innen jut
hatunk tovább majd a test feltámadásán át az örökélethez. A bűnbocsánat Krisz
tus szenvedése és cselekvése árán lehet a miénk. Ezt sohasem szabad elfelejteni, 
ezért a keresztyén ember ismételten gondol a bűnei bocsánatára, ez vigasztalja és 
bátorítja. Tudja azt, hogy bűnei miatt el kellene vesznie. Jóllehet a keresztség által 
Isten magáévá fogadott bennünket, hozzá tartozunk, de el nem felejthetjük, hogy 
csakis Isten bűnbocsánatából élünk. Ezt sohasem tarthatjuk kevésnek és ehhez so
hasem tehetünk hozzá valamit, mert a bűnök bocsánata az egyetlen, amiből élünk, 
minden erő ebből származik. A bűnbocsánatot úgy is meg lehetne fogalmazni, 
hogy az Isten velünk van, nem ellenünk. Luther mondja a Nagykátéban, hogy „ha 
Isten szüntelenül meg nem bocsát, elvesztünk." Ezért kérjük a Miatyánkban is na
ponként a bocsánatot. „Az az értelme azért ennek a kérésnek, hogy az Isten ne 
nézze bűneinket és ne azzal fizessen, amit naponként megérdemelnénk, hanem 
bánjék velünk kegyelmesen és bocsásson meg ígérete szerint, s így vidám, bizako
dó lelkiismeretet adjon, hogy színe elé állhassunk és imádkozhassunk". Bizakodó 
és vidám szív bűnbocsánat nélkül lehetetlen. Az 51. Zsoltár tanúsága szerint Dá



574 IGEHIRDETÖ M ŰHELYÉBEN

vid király is csak akkor jutott bizakodó és vidám szívhez, amikor bizonyossá vált 
a bűnei bocsánata felől. A próféta intő szavára kész volt arra, hogy bűnbocsána
tot tartson, hogy belássa egyrészt az eredendően bűnös voltát, de azt a konkrét 
bűnét is, amellyel vétkezett és a szívében megkeseredve kérte Istentől azt, hogy 
ajándékozza meg tiszta szívvel és erős lélekkel. Ne dobja el őt orcája elől, hanem 
fogadja vissza és vidámítsa meg szabadításával. A bűnbocsánat következménye 
éppen ez a bizonyosság, hogy az Isten nem tulajdonít bűnt. Ezáltal lesz bizakodó 
és vidám a szívünk.

A bűnbocsánatból élni pedig nem jelent passzivitást, hanem éppen ellenke
zőleg aktivitást. Az irgalmatlan szolgáról szóló példázatban elénk állítja Jézus azt 
a szolgát, akinek az ura sokat elengedett és azt kívánta tőle, hogy ő is legyen ir
galmas. Ám a szolga erről elfeledkezett és ezért szembe találta magát ura harag
jával. így várja tőlünk is az Isten az irgalmasság gyakorlását. Elvárja tőlünk azt, 
hogy legyünk készek megbocsátani. Ismerjük az emberi életet és tudjuk azt, hogy 
abban bizony elég gyakori az erőszakoskodás. Mostanában van alkalmunk tudo
mást szerezni arról, hogy miféle erőszakosságok rontották meg a társadalom éle
tét is az elmúlt évtizedekben, de még nem esett szó arról, hogy egyének és csalá
dok életét is mennyi erőszak rontja meg csak naponként is. Aztán az is igaz, hogy 
kárt okozunk egymásnak: anyagi, erkölcsi és lelki kárt, mivel vétkezünk egymás 
ellen. Nem ismeretlen a sokféle jogtalanság sem. De meg kell említeni, hogy sok
féle hazugság és álnokság is nehezíti az életünket. Az emberek becstelen viselke
dése már-már elviselhetetlen. Tekintsük azt nagy dolognak, hogyha megbocsátás 
révén sikerül valamit rendbehozni. Ha megbocsátunk valami ellenünk elkövetett 
rosszat, akkor meg lehet az a vigasztalásunk, hogy az égben nekünk is megbocsá
tottak.

A bűnbocsánatból élni azt is jelenti, hogy ezáltal valóra válik az, amit Jézus 
elvár övéitől, hogy legyenek világosság e világban. Hiszen e világ inkább a meg 
nem bocsátás, a bosszúállás útját járja és ezért igencsak szükséges, hogy legyen 
más példa is. A bűnbocsánat következménye megizgazulásunk is. Isten elfogad 
bennünket Jézus Krisztusért igazaknak.

Völgyes P ál

Még nyelvemen sincs a szó...
Zsolt. 139, 1/b-5.
A textus összefüggéseit két irányban kerestem lényegében:
1.)... „messziről"... Lk 15,20 (az apa már messziről meglátja fiát és fut elébe).

2.) ... még nyelvemen sincs a szó... Mt 6,8/b. Jézus imádkozni tanít és ezzel veze
ti be a Miatyánk tanítását: Jól tudja mennyei Atyátok, mire van szükségetek, mi
előtt kérnétek Tőle... és gondolhatunk összefüggésként az 5. versnél Jónás 2-re is: 
a hal gyomrában minden oldalról körülfogta őt Isten védelme.

A központi mondanivaló: egy ember, Dávid, arról vall, milyennek ismeri Is
tent -  Aki a mi Istenünk is. Vallomása nem száraz tanúskodás, ellenkezőleg: ára
dó imádat, hála és dicsőségadás, szerelmes ének Istenről.



575

A textus üzenete: Isten szeretetéből kapcsolatával ajándékoz meg! Ennek esz
köze az imádság.

Exeg.: I/b . arról vall, hogy Isten szeme előtt egészen leplezetlen, nincs titok 
kettőjük között.

2. ez az állapot állandó, nem alkalmi. Úgy érzi: Isten nemcsak látja őt, de fi
gyeli, mint akivel a legszorosabb kapcsolatban él. -  Messziről! -  Jézus igazolja Dá
vidot: messzement, elzüllött gyermekét apja nemcsak várja, hanem lesi, és már 
messziről felismeri abban a piszkos csavargóban, akit senki más fel nem ismer. 
Nem riad vissza attól, hogy ez elé a taszító alak elé futva siessen -  Keleten elkép
zelhetetlen (ahol Jézus elmondta), hogy egy tekintélyes polgár fusson. Jézussal egy
behangzó Dávid ismerete Istenről. Messziről... értesz engem, mert rám figyelsz... 
Istenem! Bár én értenélek messziről, bár én figyelnék úgy Rád!

3. -  „gondod van minden utamra" -  nemcsak szemmel tart, de gondoz is Is
ten, őriz folyamatosan,

4. ismét Jézussal egybehangzó ismeret Dávid ajkáról: micsoda közelség em
ber és Isten között! mintha semmi távolság el nem választana, a szeretet egységet 
hoz létre -  Isten szeretete képes erre, nem Dávidé. Dávidé a visszhang.

5. Gyermeki boldogságot az elrejtettség, a védettség érzése ad -  ez teszi ára
dóvá az egész imádság hangvételét. Semmi nem érheti, amit Istene nem akar (Bon- 
hoeffer: a rám kilőtt golyó előbb Isten előtt halad el...).

Bev. Ősidőktől igénye az emberi léleknek a kapcsolat azzal a hatalmas 
Lénnyel, akit nem ismer, nem lát, de Akinek létét a lelkében kitörölhetetlenül em- 
lékelte és érzékeli. Keresésének eszköze az imádság -  erről beszél nemcsak az ÓT 
füstölő oltára, hanem gyönyörű egyiptomi zsoltárok is épp úgy, mint az általunk 
vad népeknek nevezett törzsek tánca. Mind Istent keresi, Neki hódol és Tőle kér.

Egészen biztos, hogy Isten minden formában elfogadta és elfogadja a Neki 
szóló imádságot attól, aki tiszta és nyílt szívvel fordul Őhozzá. Mert a háttér az 
emberszív, ahonnan indul az imádság. És mivel ez a szív néha egészen tisztáta
lan, az imádság is lehet egészen torz. Ahogy Kain oltárának lefelé száll a füstje, 
úgy hullik vissza a tisztátalanságában Isten felé bezárult és megvakult emberszív 
imádsága is -  mert nem Istenre néz, hanem önmagára. Tehát kulcsszó a szándék 
(2.v.).

Az így torzult imádság elveszíti lényegét: az Isten-keresést. Mert önmagára 
néz, önmagát keresi, önmagát kívánja építeni és szolgálni azzal is, hogy Istent ke
resi. Legtöbbször ez nem is tudatos, annyira tele van önmagával, hogy nem lát Is
tene felé.

Az igéről: Gyönyörűszép imádság a kijelölt szakasz, embertől Istenéhez. 
Ószövetségi szakasz beszél arról az atyai, gondos szeretetről, amelyet többnyire 
csak Jézus tanítása nyomán érzünk ismertnek Istenünkről. Dávid tud róla, hogy 
Isten szerető Atya. A hang egészen személyes, áradó vallomás, személytől-szemé- 
lyig ivei, áthidal minden űrt. Valami élmény előzhette meg és válthatta ki Dávid
ból. -  Mennyi élmény ér minket is! Mit váltanak ki belőlünk? Egyáltalán érezzük- 
e, hogy nem véletlen kuszaság élményeink sora, keressük-e és látjuk-e bennük Is
ten szándékát? Velünk, személyesen. Dávidot sok minden érte életében, járt ma
gasan és szakadék mélyén, de Istene iránti bizalmát őrizte tudatosan, soha nem 
hagyta elveszni. Hogy sikerült ez neki? Az imádság állandó kapcsolatával, Dávid

Isten ajándékai a reformációban —  zsoltárversek fényében
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mindig és minden helyzetben imádkozott. Ha valaki Dávidnak azt mondta volna: 
többé nem imádkozhatsz! -  meg is fulladt volna, belehal. Mert nemcsak a száját, 
hanem a gondolatait kötötték volna gúzsba ezzel a paranccsal. Az imádság Isten
nel élő kapcsolatának formai megjelenése volt.

Századok során sokan sokféleképpen gondolkoztak az imádságról, érezték a 
lehetőségét, de nem keresték benne Isten szándékát, hogy miért adta. Tisztátalan 
szándékkal sokszor torzult az imádság, formájában is, céljában is: az embert ma
gát célozta remélt hasznával. Gondoljunk itt a „do ut des" = adok,hogy adj! gon
dolati hátterű imákra, amelyek érdemet igyekeztek szerezni Isten előtt: -  gondol
junk a bűnök megfizetésének érdekében mondott és mennyiségre mért imákra, 
amelyeket jóvátételként küldött az ember Istene félé, gyakran a bűnbánat és meg
térés helyett, amit ezzel a jóvátétellel kívánt megkerülni; vagy gondoljunk akár je
lenkorunk torzult imádságára, amely az imát autoszuggesztiónak tekinti és vele 
„lelkét Isten erőterébe emeli" -  tehát ismét csak önmagára néz az ember, önmagát 
keresi, figyeli és kívánja építeni, magára koncentrál Isten imádata helyett.

Az imádság lehetőségének lényegét világossá újra a reformáció tette. Az Is
ten szándékát eltakaró emberi szándékokat Isten szavának fényébe állította, meg
ítélte, elvetette, és az Ige szavát tette „közhírré" újra. Az ima nem emberi teljesít
mény terméke: ember nem tornászhatja fel magát Istenhez. Az ima Istentől aján
dékba kapott út, szál, kivétel nélkül minden önmagával tisztában levő, alázatos és 
vágyódó szívű embernek, Istenéhez. Hogy hidat verhessen és kapcsolatot keres
hessen Őhozzá kivétel nélkül mindenki, aki közelébe vágyik. Ajándék, megragad
hatja bárki, egyszer is, sokszor is, mindig újra -  és folyamatosan, hogy Ővele él
hessen már itt és most. Rajta keresztül Isten szándéka érvényesül az életünkben: 
hogy ne szembenálló felek legyünk, hanem apa és gyermeke egymás mellé álljon. 
(A torzult ima mindig szemben áll Istennel!)

Nyírő Olga

A  gyülekezet egyetértése
„... a testvérek egyetértésben élnek" Zsolt 133, 1-3
„Látod Uram, Krisztusom, felebarátom megsértett, becsületembe gázolt, kis

sé rá is szedett. Alig tudom elviselni, legszívesebben megfojtanám... Oh, Istenem, 
hadd panaszoljam hát ki magam Előtted. Szeretnék ugyan vele jót tenni, de ez 
most tőlem nem telik. Lásd, hogy kihűltem, szinte egészen halott vagyok. Oh, 
Uram, nem tudok magamon segíteni, csütörtököt mondok. De ha Te formálsz más
sá, úgy én is kegyes ember leszek, különben változatlanul olyan maradok, ami
lyen voltam nélküled." (Luther imádsága Dr. Hafenscher Károly fordításában) 
Számtalanszor kellene életünk zarándokénekeként elmondanunk Luthernek ezt az 
imádságát. Pontosan azokban az időkben, amikor a 133. Zsoltár zarándokénekét 
nem tudjuk életünk igazságaként elmondani. A szó szoros értelmében „pokoli" ne
hezen formálódunk emberi kapcsolatainkban, a közösség minőségi megélésében. 
Csoportosulásunk, gyülekezésünk közösségarcú gyülekezetként való Krisztushoz 
formálódása nem sikerülhet apró megbocsátások, irgalmas emberszemlélet, nagy
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vonalú ellenségszeretet, tágölelésű tolerancia nélkül. „Ó, mily szép és mily gyö
nyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek!"

„Olyan ez, mint mikor a drága olaj a fejről lecsordul...”
„Az olajat a naptól perzselt bőrre gyakorolt hűsítő hatása a kényelem és bol

dogság jelképévé tette, míg világításra alkalmas volta a világosságra és az élet gon
dolatára utalt. Ezért az olajjal való felkenés jelképévé lett az isteni szellemből ki
sugárzó világosságnak és életnek." (Dr. Hertz J.H.). Csak a főpapokra öntötték az 
olajat, az alsóbb rendű papokra ujjal kenték fel. Talán így is azt jelezték, hogy mi
nél nagyobb a szolgált feladata, annál szükségesebb, hogy az élet és világosság bő
ségesen áradjon. A „testvérek egyetértése" elkerülhetetlen része küldetésünknek. 
Mint ahogy a felkenés bőséges olaja kellett ahhoz, hogy valaki Isten titkainak ré
szese legyen, úgy igaz az is, hogy testvéri egyetértés nélkül megdöbbenve tapasz
taljuk, hogy a titkok távolodnak, mintha maga az Isten húzódna el tőlünk.

Két dolgot hadd említsek ezzel kapcsolatban. Az egyik az önvizsgálat elen
gedhetetlen szüksége. Enélkül azt javaslom, hogy ezt a pontját hagyjuk el refor
mációi sorozatunknak. Figyelem lelkészi találkozások szóváltásait, hallgatom lel
készek egymásról kimondott hátmögötti véleményét, ítéletét és hitetlenkedem, 
hogy mi mindnyájan Krisztushoz tartozónak mondjuk magunkat. Elszigetelődő 
csoportok alakulnak, elszigetelődő emberek vannak közöttünk -  elszigetelődők és 
elszigeteltek egyaránt Krisztus körül? A sokszínű gondolkodás igenlése közben vi
gyázzunk, hogy a Titok el ne vesszen! Úgy tudunk Krisztus körül maradni, ha 
erőnek erejével keressük az egyetértést. Enélkül Isten elhúzódik tőlünk.

A másik az ökumené kérdése. Nem egyszerű probléma ez akkor, amikor a 
reformáció éppen a szakadáshoz vezetett. Nem lehet arról szó, hogy akkor legyen 
valamiféle igazságokat kikerülő „egymásba borulás", de fontos, hogy a nézetkü
lönbségek és hagyománybeli eltérések ne pusztítsák ki azt a törekvést szívünkből, 
hogy testvérei legyünk egymásnak. „Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a 
testvérek egyetértésben élnek".

Isten ajándékai a reformációban —  zsoltárversek fényében

„Olyan, mint a Hermón harmatja...”
Palesztinában az ősz és nyár szárazságában életet jelentett a bőséges harmat. 

Ha elmaradt, szerencsétlenségnek számított. A Bibliai Lexikon szerint a zsoltárnak 
ez a mondata arra is utal, hogy a Hermón hegyéről leömlő vizek biztosították a 
Jordán vízhozamát is. A harmat Isten áldásának és a felüdülésnek egyaránt jelké
pe. Lehet testvéri egyetértés nélkül élni? Természetesen lehet, de ez nagy szeren
csétlenség. Hiányzik a felüdülés. Ebben a sivatagban élünk. Ismerek egy embert. 
Minden vasárnap ott ül a templomban. Igazán hűségesnek tartottam mindig, de 
soha nem láttam őt az úrvacsorái oltárnál. Egyszer megkérdeztem, miért? Ő azt 
felelte: „Van néhány ember, akinek én soha nem tudok megbocsátani." Egyszer 
együtt voltunk egy temetésen. Idős tanárembert temettünk, nemzedékeket tanított 
keményen, Őt is, akiről beszélek. Temetés után ezt mondta: „No egy lépéssel kö
zelebb kerültem az úrvacsorához." A „néhány ember" közül ez a tanár volt az 
egyik. Évtizedeken keresztül hordozta a gyűlölet köveit. És nincs felüdülés. Há-
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nyan hallgatják Isten igéjét így! Hányan éppen ezért nem hallják. Leterheli, öli 
őket a gyűlölet. Talán mi magunk is közéjük tartozunk. Családok szakadnak szét 
és családok válnak el családoktól emiatt. Gyülekezetek mennek tönkre a szemünk 
láttára emiatt. Gyülekezeti tagok szenvednek lelkészektől és lelkészek 
gyülekezeti tagoktól. Ki kezdje a megbocsátást vagy bocsánat kérést? Én már 
annyiszor próbáltam. Különben is engem bántottak meg. A válasz nem lehet más: 
nekem kell elkezdenem. Nincs vétkező és megbocsátó, megbocsátó és bocsánatot 
kérő -  csak Isten előtti vétkesek vannak és csak Isten előtt álló testvérek. Csak 
így van felüdülés. „Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha egyetértésben élnek a 
testvérek”.

„Csak oda küld az Ú r áldást és életet mindenkor.”
Ha ennek a mondatnak feltétel jellegét hangsúlyozzuk, akkor megérthetjük 

személyes életünk és papi hivatásunk sok áldatlanságát és halott cselekedeteit. Re
formálódnunk kell a közösségi szeretetben, hogy az Úr áldást, világosságot, lelké- 
szi fratemitást, ökumenét, felüdülést, egyetértést ajándékozzon nekünk. Ezzel 
együtt titkait is. Ahogy Jézus mondja: „... ha közületek ketten egyetértenek a föl
dön abban, amit kérnek, azt mind megadja nekik az én mennyei Atyám" .(Mt 18,19)

K oczor Tam ás

Az ember méltósága

„Micsoda a halandó, hogy törődsz vele?” (Zsolt 8,2—10)
(Luther Márton: Első Hitágazat: „Az én Istenem először is az Atya, aki te

remtette a mennyet és a földet. Ezen az egyen kívül semmit sem tekintek isten
nek, mert nincs semmi más, ami mennyet és földet tudna teremteni.")

Akik Istent nem ismerik, vagy ugyan hallottak róla, de sem szentségében, 
sem Teremtő voltában nem bírják őt elviselni, vagy akik irgalmasságában sem akar
ják őt elfogadni, igyekeznek őt nevetségessé, lehetetlenné tenni. Egyszerű és mű
velt, idős és fiatal emberek egyaránt. Sajátságos, hogy az emberek az Istennel szem
ben állva mennyire megértik egymást. A legellentétesebb világnézetekhez, pártok
hoz, társadalmi osztályokhoz tartozó emberek, ösztönemberek és az intellektuel- 
lek, felvilágosult kozmopoliták és fanatikusok, aszfaltirodalmárok, Heródesek és 
Pilátusok közös frontot alkotnak az Isten ellen. Ezzel szemben Isten népe dicséri 
az Urat. Olyan korban is, amely a liberalizmus, a materializmus, az ateizmus bé
lyegét viseli magán. Isten népét ez nem érinti, nem gátolja, nem akadályozza Is
ten dicsérésében!

Isten népe dicséri az Urat!
Miért?isten műve miatt! Azért, ahogyan ez a természet világában megtapasz

talható. Hatalmas Istenként áll  előttünk a maga művében, világkormányzásában.
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Természetesen észre kell venni, bele kell hatolni, vizsgálni és kutatni kell Istennek 
e nagyszerű teremtési művét, hogy annak ismerjük meg az Istent, Aki! Sokan Is
ten művét észre sem veszik, semmire sem méltatják. Hivő szemmel viszont — 
ahogy a zsoltáros bizonyságot tesz róla — látható milyen hatalmas a teremtő Is
ten munkája. Mindezért egyedül Istennek kell dicséretet mondani.

Viszont fájó az, hogy nagyon nagy hasonlóság van a ma embere és a Pál 
apostol által jellemzett emberek között, akik ismerték ugyan az Istent, de nem di
csőítették, hanem az Isten helyébe önmagukat ültették és önmagukat dicsőítették. 
(Róm. 1,21—23) Mindenben meghasonlott emberek ezek a tudományban, a művé
szetben, a technikában, a hivatásban, mindenben; mindenestül meghasonlott em
berek. A heteronómia helyébe az autonómiát helyezték, vagy ha elfogadtak is egy 
heteronomoszt, azaz egy rajtuk kívül álló törvényt, ez csak saját horizontális-em
beri síkjukban „mozog", és így végül mégis csak autonomos, azaz az ember saját 
lényében rejlő törvény.

így az emberrel szemben nem áll egy egészen más, az ember nem ismer ma
ga felett, kívüle álló Istent, hanem az Istent saját kezébe hordja, s ő, az ember min
dennek, még Istennek is a mértéke, ő tartja kezében a kezdeményezést, a cselek
vés törvényét, nála van az akció, Istennek pedig csak annyi szerepe van, hogy az 
embernek minden akciójára igent és áldást mond és csak a reagáló szerepét tölti 
be.

Csak Isten népe dicséri Őt a természetben! Miért? Hiszen nézzük azokat a 
mérföldköveket és emlékoszlopokat, melyek úton útfélen hirdetik az Isten fennsé- 
gét, teremtő hatalmát és embert felemelő irgalmát. Mit is említsek a sok közül?

Ott van az egyiptomi szolgaságból való szabadulás emléke a páska—vacso
ra. Ott van a Sinai—hegy, ahol Isten törvényt adott népének és ezzel a törvény
nyel alkotmányossá tette a theokráciát: földi királyt nem akart elismerni, hanem ő 
akart népének egyetlen és közvetlen törvényadó királya lenni. De ott van a Gol- 
gotha, melyen Isten kiengesztelést és váltságot szerzett az egész bűnös világ szá
mára. Aztán ott van a keresztség szentsége, mellyel Isten az önmagával való kö
zösségbe fogadja a megkeresztelt embert. Aztán ott van az úrvacsora misztériu
ma, mellyel megerősíti ezt a közösséget, állandóan bizonyosságot adva arról, hogy 
Ő ezt a szövetséget megtartja! Ott a pünkösd csodája — mikor megszületett a 
Krisztus anyaszentegyháza. És ott a reformáció — mikor Luther újra magasra emel
te Isten Igéjét a Szentlélek által. Lehet ezt nem látni, nem tudomásul venni, eluta
sítani, ócsárolni? Lehet! Lehetett Mózes idejében, lehetett a próféták idejében, Jé
zus idejében és lehet ma is. Mert ma is vannak emberek, akiknek ajka nem nyíl
hat Isten dicsőítésére. Isten népe számára azonban ez lehetetlen. Isten népe dicsé
ri az Istent, a Teremtés és az üdvtörténelem Istenét!

Annál is inkább, mert ez az Isten nem csupán a múlt, hanem a jelen Istene. 
A zsoltáros is beleszédül Isten teremtő nagyságába! Micsoda millió színű világot 
teremtett az Úr! Micsoda méretek a világmindenségben? Csak a vak nem látja! Az 
Uranus 15-ször, a Saturnus 100-szor, a Jupiter 1320-szor, a Nap kereken egymillió- 
háromszázezerszer nagyobb a Földünknél! De ne is folytassuk! Vagy milyen cso
dálatos a mikrokozmosz világa? Atomok, elektronok csodálatos teremtettsége! S 
ebben a hatalmas teremtettségben milyen icike-picike az ember! S mégis Istennek 
gondja van rá, ahogyan a zsoltáros félkiált:
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„Micsoda a halandó, hogy törődsz vele?"
Az ember is egy csodálatos kis világ. Testét szüleitől, lelkét közvetlenül az 

Istentől kapta. (A híres vitaminkutató azonban csodálatosképpen boncolás közben 
nem találta meg a lelket!)

Micsoda a halandó? Isten teremtésének a koronája! Ez az ember méltósága!
Isten teremthetett volna téged homoknak és érzéketlen kavicsnak, amit elta

posnak az emberek — de nem tette.
Isten teremthetett volna téged növénynek, fának, fűszálnak, ami rövid idő 

múlva elszárad — de nem tette.
Isten teremthetett volna téged csúszómászónak vagy négylábú állatnak — de 

nem tette! Embernek teremtett és törődik veled! Adott értelmet, melynek fényénél 
megismerheted önmagadat és Istent. Adott szabad akaratot, mellyel szabadon vá
laszthatsz bűn és erény között. Jó és rossz között. Micsoda a halandó ember? Bű
nös, rosszra hajló, aki oly sokszor visszaél Isten szeretetével és gondviselésével.

A reformáció Istentől kapott nagy ajándéka, hogy Krisztusban, Igéjében újra 
maga az Isten jött az emberhez, hogy újra méltóvá tegye őt arra, hogy munkatár
sa, igéjének hirdetője, akarata szerinti ember legyen! Legyen méltó nevére, a ke- 
resztségben nyert kegyelemre: arra, hogy Ő Krisztus megváltott gyermeke!

(Egy tábo rnok szemlét tartott. Egyik katonájáról az volt a panasz, hogy az 
ellenséggel szemben bátortalan volt, így szégyent hozott a seregre. — Hogy hív
nak? — hangzott felé a kérdés. — Nevem Sándor — szólt remegve. — Nem tu
dod, hogy ez a név a legnagyobb katonának, a legkiválóbb harcosnak Nagy Sán
dornak a neve?! Vagy megváltoztatod a neved, vagy te változol meg! Az a neved, 
hogy Isten teremtménye — ember vagy!)

Micsoda a halandó? EMBER! Kevéssel kisebb az Istennél és dicsőséggel és 
tisztességgel koronázta meg őt az Isten! Ez érthetetlen! Megmagyarázhatatlan! Fel
foghatatlan! De nem is kell magyarázni, megérteni!:

„Mindennek, oka, létalapja
Mindig és mindenütt jelen
Bár látható, Ő láthatatlan
Nem látja szem, csak sejtelem.
Egységes egy, egyetlen egy,
S belőle ellentét terem.
Hogy értem-e? Ha érteném
Egy volna Isten énvelem".

(Szaadia Longo. XVI. századi zsidó költő)
Reformáció idejében, életünknek legyen mottója ez a zsoltárvers: „Mi Urunk, 

Istenünk, mily felséges a Te neved az egész földön!"

Solymár Péter
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Az örök élet bizonyossága 

Zsolt. 73,24—26

(A készüléshez)
Többféle módon is elérhet bennünket és több gondolatot is kiválthat belőlünk 

ennek a zsoltárnak tartalmi üzenete. Lehet ezt a zsoltárt a sok panaszzsoltár egyi
keként, mint individuális panaszdalt felfogni. A szerző mindennapi életkörülmé
nyei között azt tapasztalja, hitéletében is pontosan érzékeli, hogy az Isten akara
tát jól ismerő, de azt kigúnyoló és lábbal tipró emberek hatással vannak rá, akik 
csak arra várnak, hogy közéjük álljon, azaz elbukjék hitében. Ászáf, keserűségé
ben, kiönti a szívét Isten előtt, — és a határtalan bizalom hangja csendül meg Is
ten, az Úr iránt! Lehet ezt a zsoltárt — éppen e sorozat témájával összefüggésben 
— úgy is felfogni, hogy megszólal benne egy sokak által elfogadott és gyakorolt 
látásmód kritikája. Nincsenek kevesen azok, akik belemerülnek és teljesen belete
metkeznek a sodró és sodródásba vivő üzleti—családi—egyházi—társadalmi élet 
gondjaiba. így akarnak megfeledkezni arról, hogy nekik is közeleg az „elmenetel". 
Ezzel az életet a legnagyobb jelentőségétől fosztják meg, hiszen az valójában „me
netel" a cél felé!

Lehet ezt a zsoltárt — a reformáció hátteréből — úgy is felfogni, hogy nem 
csupán a „hitükben gyengéket" kell emlékeztetni arra, hogy az örök élet valósá
gos tény, — de a Krisztusban szilárdan hívőknek is szükségük van segítségre, hogy 
az örök életet igazán valóságosnak tarthassák. Olyannak, amelyet nem kell meg
szerezni, ami semmi áron meg nem vásárolható, hiszen az ingyen ajándék!

Akárhogy is apercipiáljuk a zsoltárt, azt mindenképpen komolyan kell ven
nünk, hogy üzenetét nem szűkíthetjük le néhány emberre, családra, felekezetre, 
mert — egyfelől — eredetileg is egy egész népnek, Isten népének szólt, — másfe
lől — az az ügy, amelyet tartalmában hordoz, nem csak a mi ügyünk, hanem el
sősorban Isten ügye. Így kell keresnünk két, egymástól el nem választható kérdés
re a feleletet: mit tudnánk magunkkal vinni Isten színe elé, és mit hagynánk ma
gunk után hátra a még úton levő embertársainknak?

Nem lehet nem észrevenni, hogy a kijelölt igében hatalmas lendítőerő feszül. 
Olyan hatalmas, hogy mérésére elégtelen valamennyi tudományos ismeretünk, 
ugyanakkor semmivel sem lehet felcserélni, vagy pótolni. Ez a lendítőerő: az Úr 
ereje! Az emberi gondok, panaszok, csalódások, félelmek között lankadatlanul fá
radozó, a Hozzá fordulóknak szüntelenül tenni akaró Isten! (Figyeljünk fel a sza
kaszban előforduló, Istenre vonatkozó igékre!) Csodálatos, hogy ezt Ászáf így fel
ismerte. Ennél még örömtelibb, hogy ezzel nem pusztán vigasztalja magát és má
sokat, hanem önmaga számára is erőforrásként fogadja el, és adja tovább: nézzé
tek, mit csinál az Isten! Azt gondolom innen kell indítanunk az igehirdetést.



582 IGEHIRDETŐ M ŰHELYÉBEN

Az igehirdetéshez
Talán mindnyájan ismerünk olyan lelki károsodást ért gyermeket, aki a leg

fogékonyabb éveiben szüntelenül bizonytalanságban él afelől, vajon a szülei elfo
gadják—e, szeretik—e, nehéz próbatételek között megértik—e, kiállnak—e mellet
te? Tudatosan vagy tudat alatt attól fél, hogy egyszer majd magára hagyják, elfor
dulnak tőle, kivetik a családból. Sokunk Istennel való kapcsolatát is ez a bizony
talanság és félelem jellemzi. Olyannyira, hogy az örök élet bizonyosságának kér
dése teljesen feledésbe merül, hiszen annak még a gondolata is elképesztő. Csak
hogy Isten nem tétlen! Meg akar szüntetni bennünk minden bizonytalanságot, szo
rongást, félelemet...

1. Isten mellettünk van! A legközelebb. Senki nincs olyan közel hozzánk, mint 
Ő: sem a családtag, sem a betegség, sem az öröm, sem a feszültség. Soha nem le
hetünk annyira elhagyottan egyedül, olyan mélységben, hogy ne tudnánk; Benne 
társunk van, Ő mellettünk maradt. Van úgy, hogy már senki nem lép felénk, sen
kinek nincs szava hozzánk, senki nem nyit ránk ajtót. Még ekkor is van Valaki, 
Aki törődik velünk, elindul hozzánk: Isten. Mellettünk van a halállal szemben is!

2. Cél felé vezet! Az örök élet felé. Azért is van mellettünk, hogy útközben 
el ne tévedjünk, hanem tanácsoló vezetésével célba érkezzünk. A Benne bízó és 
Reá hagyatkozó ember végleg eltemetheti a jövőtlenség nyomorúságát, a céltala
nul bolyongás bénító érzését. A „miért élünk, és hová tartunk" megszámlálhatat
lan formában feltett kérdéseire Tőle kapunk egyértelmű feleletet. Az élet ezernyi 
apró nehézsége, csábító kisértése, elbuktató próbatétele között egyedül Ő az, Aki 
célba segít: az örök életre!

3. Mindezt Jézusban, Jézusért teszi velünk és értünk Isten! Hogy mindenkor 
mellettünk legyen: egyszülött Fiát adta. Hogy igazi célunk legyen és oda meg is 
érkezzünk: Jézusnak a Golgotán kiontott vérébe került. Nem kell felmenni a 
mennybe, hogy lehozzuk Krisztust, és nem kell idegőrlően „hajtani" az örök élet 
bizonyosságáért. Már megkaptuk, — ajándékba. Viszont feltétel nélkül kell Krisz
tusban bízni, Neki engedelmeskedni, Vele élni, Benne hinni. Ez több puszta buz
galomnál!

A reformációban magasra emelt evangélium ma is el akarja érni szívünket. 
Elfogadjuk-e Isten örök életre vezető közeledését, merjük-e Jézusra építeni életün
ket?

Eszlényi László
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Szentháromság ünnepe után
24. vasárnap
Fil 1,18-27

Élni: Krisztus
A perikópa ebben a formában még nem volt előírt textus, hiszen az 1963-as 

Agendában 1,19-26 szerepelt. Bár a 18. vers hozzávételével is egy gondolatmenet 
közepén találja magát a hallgató, mégis jobban érzékelheti a helyzetet, mintha csak 
a 19. verssel kezdenénk. A 27. vers már új bekezdés, új gondolatmenet kezdete, 
mely azonban a vers végén megszakítható, de így is segít, hogy az előzőkben el
hangzottakat ne úgy értelmezzük, mint Pál hitének vagy biográfiájának egy ada
lékát.

Az óegyházi epistola Kol 1,9-14. Ennek 10. verse egybecseng Fil 1,25-27. ver
seivel.

A textus alaphelyzete világos. Az apostol fogságban van, feltehetően Efezus- 
ban (hiszen caesareai és római fogság mellett is szoktak érvelni). Ügyének kime
netele a levél megírásának időpontjában még nem látható, de súlyos veszedelem
ben van (lKor 15,32), életről vagy halálról van szó. Az apostol nehéz helyzete 
azonban nem állította meg az evangélium útját, hanem még inkább terjedését szol
gálta (1,12). Egyesek bizalmat merítve, félelem nélkül merik szólni Isten igéjét: Is
ten tehát pótolja azt a hiányt, amit az apostol fogsága jelent. A helyzetet azok is 
igyekeznek kihasználni, akik az apostol fogsága idején „irigységből és versengés
ből" saját előnyre szeretnének szert tenni. Az egyes szereplők, a pontos részletek 
és indítékok nem ismeretesek, de Pál örömét hangsúlyozza, melyhez nem fér két
ség (örülök... még inkább örülni fogok... 18), hiszen ellenfeleit is, sajátmagát is a 
hirdetett Krisztus hatalmában tudja.

„Ez... (19): vonatkozhat Pál fogságára (Cserháti), de a gyülekezetnek arra a 
helyzetére is, hogy nemcsak meggyőződésből, hanem színlelésből is hirdetik kö
zöttük Krisztust. Az apostol fogsága ellenére az evangélium ügye előrehalad. -  Az 
üdvösség szót itt nem szabad sem kizárólag egyéni üdvözülésként, sem pusztán 
a konkrét nehéz helyzetből való szabadulásként értelmezni (vö. Cserháti 56k). Pál 
szavai megegyeznek Jób 13,16 LXX első sorával: „az is üdvösségre (Szabadulásra) 
válik nekem, hogy az álnok nem kerül majd elébe" (durva fordításban). Vagy olyan 
igékre is gondolhatunk, mint lKor 4,5; Zsid 4,12; Isten nemcsak mindent és min
denkit megítél, de fel is használhat. Ehhez szükséges a gyülekezet könyörgése és 
„Jézus Krisztus Lelkének segítsége": a lehetőség tehát egyáltalán nem automati
kus, Pál bizonyossága nem lehet alapja közömbösségnek.

A megszégyenülés elkerülése nem az apostol sorsának kedvező fordulatát je
lenti, ahogyan első hallásra gondolhatnánk, hanem arra a feszült várakozásra (vö. 
Rm 8,19) utal, hogy nem fog csalódni Krisztusban, hogy Krisztust fogják magasz
talni, hogy Krisztust fogják nagynak tartani, akármi is lesz az ő személyes sorsa.
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A felmagasztalás (megalüno) értelmét ne szűkítsük a liturgikus, ünnepélyes dicsé
retre Krisztus „felmagasztaltátik": ez arra utal, hogy Isten naggyá teszi azt, akit 
most szívből vagy színből hirdetnek. -  Az ökumenikus fordítás hozzáteszi: „énér
tem", pedig a görögben ezt olvassuk: „en tó szómti mou", azaz testemben, akár 
életem, akár halálom által. Isten nagy művében, abban, hogy „Krisztust egészen 
nyíltan" felmagasztalják, azaz naggyá lesz, ebben az apostol életének és halálának 
is van szerepe a gyülekezet könyörgése és a Lélek segítsége által.

A jólismert 21. vers értelmének új távlata nyílik meg előttünk, ha figyelünk 
arra, hogy a fordításunkban szereplő „élet" és „meghalás" nem főnevek, hanem 
névelővd szerepeltetett főnévi igenevek. Így kellene fordítani: „Nekem élni (az 
élés) Krisztus, meghalni (a meghalás) nyereség". Nem az élet fogalmát, hanem az 
élet folyamatát kapcsolja Krisztussal, s nem a halál fogalmát, hanem a meghalás 
folyamatát mondja nyereségnek. Latin: „Mihi enim vivere Christus est, et mori luc- 
rum". Good News Bibie: „Fór what is life? To me, it is Christ. Death, then, will 
bring more.". Vö. Rm 14,7-8.

Alapvetően értjük félre Pált, ha bármilyen formában is az élet megvetését ol
vassuk ld szavaiból. 22. vers: „ha pedig testben élni, ez nekem a munka gyü
mölcse..." A 23.vers szerint vágyódik elköltözni és Krisztussal lenni, mert az „sok
kal jobb mindennél, de nem tudja, melyiket válassza (22)! Ne csak azt halljuk meg, 
hogy el akar költözni, hanem azt is, hogy nem tud választani, és hogy a maradást 
a gyülekezet miatt szükségesebbnek tartja (24). A megfogalmazáson áthangzik 
lKor 9,16, a ránehezedő isteni kényszer kifejezése.

Meggyőződése, hogy „ezért" életben marad, vagyis a gyülekezet növekedé
sére és örömére (25): az apostol személyét érintő beszámolónak a szempontja te
hát egyáltalán nem az apostol egyéni sorsa, hanem a gyülekezet, az egyház, az 
evangélium terjedése (12), Krisztus „felmagasztaltatása" (20). Az apostol további 
szolgálata arra lesz alkalom, hogy a címzettek ne magukkal, ne a maguk erejével, 
hanem Krisztus Jézusban dicsekedjenek.

Az evangélium ugyan terjed még az irigy, versengő és színlelő igehirdetés 
nyomán is, -  Krisztust pedig egészen nyíltan fogják magasztalni, akár életben ma
rad, akár meghal az apostol, ne gondolja mégse senki, hogy akkor a gyülekezet 
teljesen saját tetszése szerint élhet, hogy akkor úgyis minden mindegy. Az evan
gélium terjedéséből, Krisztus bizonyosan bekövetkező „felmagasztaltatásából" 
csakis az evangéliumhoz méltó életfolytatás következik. Krisztus ügyének végki
fejlete legyen láthatatlan fegyelmező (Barth: von dorther unsichtbar diszipliniert). 
„... egy Lélekben, egy szívvel..": egyazon cél felé, nem egymás ellen, nem önzőén, 
a saját pecsenyét sütögetve. „... együtt küzdve...": a görög szó az atlétái küzdelem
re utal. „... az evangélium hitéért...": nem másokkal szemben, legyenek azok bár 
irigyek, színlelők stb. Ez az evangélium Krisztusé, többről van tehát szó, mint egyé
nileg elérendő célról.

Az igehirdetés felé tekintve haszonnal forgathatók a Lelkipásztor korábbi fel
dolgozásai (1950,311; 1951,270; 1970,569), valamint Cserháti Sándor és Kari Barth 
kommentárja.

1. A textus részleteibe azért bocsátkoztam ilyen aprólékosan is, mert úgy lá
tom, igehirdetésünkben túl kell lépnünk azon a megközelítésen, amely Pált (sor
sát vagy hitét) látja a középpontban. Sokkal inkább a Krisztus evangéliumáról van
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szó, melynek előrehaladásában az apostol hite és élete csak -  nem akármilyen, ha
nem történelmi jelentőségű -  epizód. Élet és halál kérdéséről van szó ugyan, de 
nem önmagukban, minden mást félretéve, nem individuálisan, hanem éppen a 
Krisztus ügyének összefüggésében. Krisztus evangéliumának ügye nem pusztán 
egy érzelmi vagy intellektuális szempont az élet és halál kérdésének felvázolásá
hoz. Nem a Krisztussal való vallásos, misztikus közösség az, amelyben elveszíti 
jelentőségét az élet és halál nagy alternatívája, hanem a Krisztus felmagasztal tatá
sa, az evangélium ügye. Az egyházi év végén, az egész országot megmozgató ha
lottak napja közelében ez az ige nem az egyéni túlélés receptjét, hanem Krisztus 
ügyét hozza elénk. Ez az ügy úgy halad előre ma is, mint Pál efezusi fogsága ide
jén: színlelők és meggyőződésesek közreműködésével, de a gyülekezet imádságá
val és Jézus Krisztus Leikével (18-19). A mi személyes életünk ehhez kapcsolódik, 
kapcsolódhat. Ha nem így van, akkor elveszett (lKor 15,32)!

2. Óvakodni kellene attól, hogy Pált aszkétikusnak, rajongónak, misztikusnak 
tartsuk és ilyennek állítsuk be. Olyannak, aki nem akar élni, aki az eljövendő ked
véért szeretne hátat fordítani ennek az életnek. Hiszen éppen a Krisztussal való 
zavartalan közösségről is kész letenni (egy időre), hogy a földön, testben (en szar
ki!) szolgáljon (22)! Nem élni vagy meghalni akar, hanem a Krisztusé lenni.

3. Az életfolytatás elkötelezettségét sem lehet eléggé hangsúlyozni. A kapcso
lódó 27. vers csak kezdete annak a leírásnak és buzdításnak, amely a méltó élet
ről szól. Érdemes tovább olvasni: szó van még a szenvedésről (1,29), a szeretetről 
(2,2), önzetlenségről (2,4), Krisztus Jézus egész életpéldájáról (2,5kk), engedelmes
ségről (2,12), feddhetetlenségről és romlatlanságról (2,15) stb. Egyértelmű, hogy a 
mérték nem az ember, hanem a Krisztus.

4. Meglepő, mellbevágó a 18. és a 27. vers egybecsengése. Az intés „egy Lé
lekben, egy szívvel, együtt küzdve" mintha éppen a gyülekezetben támadt versen
gésre utalna, mintha az adott helyzetben kiváltképpen is szükséges intés lenne. 
Annyira terjedt az evangélium, hogy most már számításból, érdekből (15!) is hir
detik? Nem az üldözés és elnyomás helyzete ez, hanem a szabadságé, még akkor 
is, ha az apostol maga fogságban van. Nyomás alatt inkább elpártolnak a számí
tók. Külső nyomás nélkül, vagy alóla felszabadulva, amikor kevesebb a próbaté
tel, nagyobb veszélyben van a gyülekezet egysége. Ilyenkor szükségesebb az egy
ségre hívás, az evangélium hallása, mert túlságosan leköt egymás méricskélése 
ahelyett, hogy az ügyet, Krisztus ügyét, magát Krisztust figyelnénk.

Énekek: 380, 389, 504..

dr. Reuss András
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Szentháromság ünnepe után
25. vasárnap
Jak 2,8-13

Megmérettetésünk szempontja — Az alapige kontextusa
Aki Jakab levelét, ezért a kétségbevonhatatlanul zsidókeresztyén szellem

iségben fogant írást figyelmesen olvassa, meggyőződhet arról, hogy stílusa és mon
danivalója sok tekintetben rokon a „hegyi beszédével". Az alapigéül kiemelt rész
ben például Isten akaratának ugyanolyan a felebaráti szeretetre kihegyezett, radi- 
kalizált formájával van dolgunk, mint amott. De éppen ebben az egybevetésben 
támad az emberben bizonyos hiányérzet is. Mert bár Jakab is a felebarát felé for
dítja figyelmünket, nem mondja ki, hogy ez a minősítés a szegényeken kívül az 
ellenséges indulatú emberekre is vonatkozik. Az is igaz, hogy Jakab Jézushoz ha
sonlóan a gyakorlatias irgalmasságot tekinti a törvény végső lényegének és az íté
let mértékének, ám nem szól arról az etikai motivációról, amely erre sarkall min
ket: „Legyetek irgalmasok, mint ahogy a ti mennyei atyátok is irgalmas!" (Lk 6,36). 
Nem eshetünk annyira a textus fogságába, hogy a jakabi mondanivalót ki ne mé
lyítsük ebben az irányban.

A levél magyarázói általában egyetértenek abban, hogy a textusunkat köve
tő részben a hit és a cselekedetek viszonyának kérdésében Pál ellenes polémia szó
lal meg. Véleményem szerint ez a polémia, ha rejtettebben is, de már alapigénk
ben is jelentkezik. A törvénynek az a magasztalása, amellyel itt találkozunk, nem 
lehet véletlen. Bizonyára Pál törvénykritikájával szemben szólal meg. Mussner sze
rint a levél írója számára a törvény maga az evangélium. A levél maga ugyan ilyen 
messze menő következtetésre nem nyújt elegendő alapot, de az kétségtelen, hogy 
két szokatlan körülírás a törvénynek megkülönböztetett szerepet juttat a keresz
tyén ember életében. A „királyi" jelző a törvény mellett sok vitára ad okot. Van, 
aki szerint Isten megfellebbezhetetlen királyi döntésére utal. G. Voigt úgy gondol
ja, hogy itt olyan törvényről van szó, amely Isten királyi uralma alatt valósul meg. 
Én azok véleményét osztom, akik szerint Jakab Mt 22,36 értelmében ezzel a jelző
vel csupán azt akarja érzékeltetni, hogy a felebaráti szeretet parancsa minden más 
törvénynél „előkelőbb", előrébbvaló. Még rejtélyesebb Jakab, sünikor a „szabadság 
törvényéről" beszél (lásd még: 2,25!). Ennek a meglepő kifejezésnek megfejtésével 
talán csak akkor boldogulunk, ha tudatos szembefordulást feltételezünk nála Pál
lal. Hiszen Pál az, aki különösen a Galata-levélben (2,4; 3,10kk; 23kk; 5,2 stb.) oly 
személetesen rajzolja meg a törvény rabságában élők nyomorúságát!

Ez a polémia tipikus esete annak, amikor az ellentét abból támad, hogy a fe
lek nem ugyanazt a nyelvet beszélik. A megigazító hit Pálnál mérhetetlenül több, 
mint Jakabnál. Vagyis Isten létezésének puszta elfogadásánál (2,19). De mást érte
nek a törvényen is. Pál elsősorban a törvénynek farizeusi alkalmazásával viasko
dik. Jakab viszont, amint láttuk, a felebaráti szeretet jézusi értelmezését tekinti Is
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ten törvényének. Dehát Pál is ebben látja a keresztyén szabadság medrét (Gal 
5,l3kk)!

A két teológus között meglévő ellentét azonban a terminológiai különbség
nél mélyebben rejtőzik. Igaza van Luthernek, amikor kifogásolja, hogy Jakab nem 
szól világosan a megigazulásról, Krisztusról, és ezért az Újszövetség fordításához 
írt előszavában „szahnalevélnek" titulálja írását. Textusunkban is homályban ma
rad az az alap, amelyre építve Isten akarata megvalósulhat életünkben. Viszont 
„keményen hirdeti Isten törvényét" -  mondja ugyancsak Luther. Isten akaratából 
a hívő ember sem alkudhat le. Erre a jakabi korrekcióra ma is szükségünk van. 
Az evangélium csak akkor válik örömüzenetté, ha a törvény is tisztán és megal
kuvás nélkül szólal meg. De mindez nem oldja fel azt a súlyos teológiai kérdést, 
amellyel mindenképpen szembe kell néznünk. A vasárnap jellege, az egyházi esz
tendőben elfoglalt helye megkívánja, hogy az ítélet momentumára hangsúly kerül
jön. Újra rá kell döbbennünk, hogy Isten számot vet életünkkel, és ennek eredmé
nyétől függ örökkévaló sorsunk. Az ítélettel kapcsolatos legfontosabb tisztázniva
ló tehát az, hogy minek alapján mérettetik meg életünk. Maga az Írás sem ad er
re egyértelmű választ, és a teológiatörténet is arról tanúskodik, hogy a kérdés 
mindmáig nem jutott nyugvópontra. Mert hol arra kapunk bíztatást, hogy Isten 
bűnbocsátó kegyelmébe fogódzó hittel álljunk Isten elé, hol pedig cselekedeteink 
minősítésére akar felkészíteni az ige intő szava, nemcsak Jézus ajkáról, vagy mint 
itt Jakabéról, hanem a hit élharcosáéról, Páléról is (2 Kor 5,10). Ez a kettősség nem 
eltérő teológiai látásból fakad, hanem magában Istenben gyökerezik, aki irgalmas 
irántunk, de akaratát is komolyan veszi. Az írás két válaszából bármelyiket mel
lőzzük is, elhibázzuk a végső számadásra való felkészülésünket. Ha az ítélet mér
tékéül egyoldalúan a hitet hangsúlyozzuk, ez könnyen Isten akaratának semmibe
vevéséhez és a földi életre szóló megbízatásunk elhanyagolásához vezethet. Ha vi
szont csak a cselekedeteinkre számítunk, vagy önáltatásba, vagy kétségbeesésbe 
sodródunk. Nekem Pál formulája segít feloldani a dilemmát: Isten előtt nemcsak 
most, hanem a végső számadás óráján is csak a „szeretet által munkálkodó hit" 
fog számítani (Gál 5,6). S hogy ez valóban fellelhető legyen nálunk, Istennek igé
jével hol a bizakodásunkat kell erősítenie, hol pedig a szeretetünket élesztenie.

Az alapige gondolatmenete
Az előzőekben arról van szó, hogy keresztyén gyülekezetben megalázó disz

krimináció éri a szegényt a gazdagokkal szemben. Ez tűrhetetlen két okból: nem 
fér össze Isten kiválasztó szeretetével (5.v.), és nem felel meg Isten törvényének
(8.v.).

Jakab Istennek idevonatkozó kijelentett akaratát Jézus nyomán a törvény lé
nyege felől, a szeretet kettős nagy parancsolatának második tagjával szólaltatja 
meg. A szegényeket is megillető emberi méltóság tehát szerinte sem biztosítható 
kazuisztikus szabályozással. Ehhez az egész lényünket meghatározó felebaráti sze
retet, a felebarát sorsában való elemi érdekeltség szükséges, és ebből következik. 
Egész lényünknek kell gyökeresen megváltoznia, hiszen önző emberek vagyunk, 
akiknek rendkívül terhes tekintettel lenni másokra. Éppen ezért sok vita folyik ar
ról, hogy miként kell értelmezni a magunk szeretetét ebben a parancsolatban. Ta-
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Ián úgy, hogy szeresd felebarátod, amint eddig magadat szeretted? A felebaráti 
szeretet parancsát megvilágító „aranyszabály" (Mt 7,12) viszont arról tanúskodik, 
hogy Jézus nem kárhoztatja az önmagunk iránt tanúsított szeretetet. Csak azt kí
vánja, hogy a felebarátunk is legyen annyira fontos számunkra, mint önmagunk. 
Nem is hiszem, hogy a magát megvető, megkeseredett ember szeretni tudna má
sokat.

A szeretet ugyan az egész embert meghatározza, mégis konkrét helyzetekben 
nyilvánul meg. Aid szeret, az nem személyválogató. Vagyis nem korlátozza a sze- 
retetét bizonyos emberekre, akik rendszerint valamilyen okból hasznosabbnak tűn
nek számára. De az igazi szeretet mégsem merül ki lélektelen egyenlősdiben. El
sősorban azok felé fordul szeretetével, akiknek nagyobb szükségük van rá. Példá
ul a szegénységük miatt jelentéktelennek minősített embereknek. Bizony a státusz
szimbólumokat hajszoló világunkban az egyház népét ma is megkísérti a személy
válogatás bűne. Egy napszámos asszony panaszkodott nekem egyszer arról, hogy 
a konfirmációi ünnepélyen csak a Fő utcai gyerekek kaptak külön szerepet, az övéi 
nem. Pedig az igazi szeretet mindig elfogult. Szolidáris az alulmaradttal.

Lehet, hogy valaki a személyválogatást csupán emberi gyarlóságnak minősí
ti. Isten törvénye azonban egy és oszthatatlan — figyelmeztet minket Jakab, és a 
legjelentéktelenebbnek tűnő bűnnek is akkora a súlya, hogy a törvény egészét sér
ti. Mert nem a törvény egy passzusa ellen vétkezünk, hanem azzal kerülünk szem
be, aki akaratát a törvényben elibénk adta. Aki pedig az akaratát kijelentette ne
künk, számon is kéri rajtunk. Ha előbb nem, akkor az ítélet napján. Ott viszont 
csak az talál irgalomra, akinek szívét irgalomra indította Isten iránta megnyilvá
nuló irgalma. Gondoljuk meg ezt jól, amíg időnk van.

Az alapigénk mai kontextusa
Etikai válságban vergődő társadalmunk nagy várakozásokkal tekint az egy

házakra. Nekünk meg is kell tennünk mindent azért, hogy újra szilárd erkölcsi 
alapokra épülhessen életünk. De tudnunk kell, hogy ez az etika csak az irgalmas 
szeretet etikája lehet, amely viszont csak az Isten irgalmát megragadó hit gyü
mölcse lehet. Több politikai mozgalom is a tízparancsolatot tekinti etikai bázisá
nak. Amennyire örülnünk kell ennek, annyira félő is, hogy ebből újra „fazoniga
zítás" lesz a polgárság igényeinek megfelelően.

Hála Istennek napirenden van nálunk az emberi jogoknak nemcsak a kodi
fikálása, hanem a biztosítása is. De vajon ugyanolyan érzékenységet tanusítunk-e 
a „másik" emberi jogaival kapcsolatban, mint saját jogaink esetében?

Az egyház mozgásterének növekedésével párhuzamosan nem fog-e újra elő
térbe kerülni az egyéni üdvösségre koncentráló kegyesség, amely közömbössé vá
lik a fokozódó versenyben lemaradók sorsa iránt az egyre nagyobbra nyíló „szo
ciális olló" kárvallotjai iránt? Kivel lesz szolidáris Isten népe a várható társadalmi 
változásokban?

dr. Cserháti Sándor
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Szentháromság ünnepe után
26. vasárnap
IJ n  2, 24-29.

Műhelyben
Amint a vége félé siető egyházi esztendő legtöbb perikopája, úgy az erre a 

vasárnapra renddt alapige is az ítéletre jövő Úr megjelenésére való felkészülésre, 
a kitartó, állhatatos vigyázásra, a hitben való megmaradásra inti a keresztyén em
bert. A kulcsszó: megmaradni (menein) nem véletlenül hat ízben is előfordul a tex
tusban!

A kérlelő figyelmeztetés nyilván arra utal, hogy az apostol maga is megta
pasztalta a paruzia késését, látta és hallotta sok hívő meglanyhulását, szomorúan 
észlelt sok aposztáziát és sokfelé látta a hajdan lobogó tűz elhamvadását.

Felszínes egzegézist eredményezne azonban a készülő lelkipásztor számára, 
ha egyszerűen valamiféle „keresztyén hűség" vagy „hitben való megmaradás" pa- 
rainézisét érezné ki a textusból és arra akarná „inteni" majd a szószékről a hall
gatóságot. Két vonatkozásban is mélyebb összefüggésre kell felfigyelnünk az ige 
helyes megértése és megszólaltatása végett.

A megértés előfeltétele egyfelől a jánosi levélben kristálytisztán tükröződő 
apokaliptikus váradalom, másfelől annak ellenpólusa, a téves hitű gnosztikus pré
dikátorok megtévesztő igehirdetése. Walter Bauer göttingeni professzor (+1960) 
mutatott rá erőteljesen egyik tanulmányában (Rechtgláubigkeit und Ketzerei im ál
testen Christentum. In: Beitráge zur historischen Theologie, 1934), hogy a fiatal ke- 
resztyénség egyes területein a vándortanítók által hirdetett gnózis mennyi eretnek
ségnek lett a forrása. Képviselői sok hívőt vezettek félre valamiféle „többlet" tal
mi ígéretével és csábításával a „kezdetben" megértett és elfogadott kinyilatkozta
tás lekicsinylésével. Nem nehéz párhuzamot vonni az egykori és a mai pluralisz
tikus vallási kínálatok és igények között.

A mélyebb megértés másik forrása a 27. versben két ízben is előforduló -  
egyben a 20. vers gondolatához visszavezethető -  „kenet" (ktisma) fogalma. Tud
valevő, hogy az olajjal való megkenetés szokását mind a profán, mind a vallásos 
élet több területén gyakorolták. Az ókori keleten, így Izraelben is a királyt az Úr 
felkentjének (2Sám 1,14), Isten fiának (Ps 2,2-7), tehát Lelke, bölcsessége és ereje 
birtokosának tekintették, v.ö. I.Sám 10,6 és És 11,2.

Ami János apostolnál merőben új az Ószövetséghez képest -  de teljesen egy
becseng Pál, Péter és a többi apostol tanításával -  az a hívők egyetemes papsága 
és királyi nemzetsége. Ez teszi lehetővé, hogy a Szentlélek kenete szoros, sőt elvá
laszthatatlan közösségbe hozza a keresztyén embert Urával és Krisztusával. Ez 
nem tesz már szükségessé valamiféle „többlet" ismeretet és ez tehet egyedül im
munissá a szüntelen ránk leselkedő hamis tanításokkal szemben.

A „megmaradás" tehát nem valamiféle külsőleges hűség és szolidaritás, ha
nem a Szentlélek kenetével megpecsételt, merőben új teremtés. Csak ez tudja az 
okos szűzek mintájára éberen és készen várni az Urat. Hiszen a balgáknak is volt
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mécsesük és ők is várták Urukat, de olajuk nem volt (Mt 25^3). Végül készülésünk
nél Zakariás apokaliptikus látomására is gondolhatunk (4,1-6), ahol az arany gyer
tyatartótól elválaszthatatlan az olajtartó és az azt kétoldalról tápláló két olajfa.

A Szentlélek kenete nélkül elszárad az egyház és kiszikkad a hit!

Szószéken
1. Szent kenesztségünkben kapott ajándékunkra utalva lehet máris plasztikus

sá, sőt csaknem kézzelfoghatóvá tenni Isten atyai hűségének azt az ígéretét, amely
ről az apostol úgy vall, hogy azt kezdettől fogva (ap archés, ab initio) hallottuk. 
Amint születésünk kezdetétől az anyatej elválaszthatatlanul összekapcsol édesa
nyánkkal, úgy munkálja a Krisztussal való egységünket az Igéhez és a szentségek
hez kapcsolódó Szentlélek ereje.

Megmaradásunk záloga annak az örök életnek az ígérete, amely felől csak a 
bennünk lakozó Szentlélek tehet bizonyossá.

A végső számadáshoz egyre közelebb kerülve életünk sok hűtlensége miatti 
félelmünket egyedül annak tudata és bizodalma oszlathatja el, hogy az Atya hű
sége nagyobb a tékozló fiák hűtlenségénél, az ő szíve nagyobb a mi bűneinknél.

Mennyivel nagyobb és biztosabb tehát a lutheri „baptisatus sum" bizonyos
sága azokénál, akik merész lelkesedéssel ennél fontosabbnak tartják a „conversus 
sum" megtérési élményét! Mert erre bizony szüksége van minden addig névleges 
keresztyénnek, de aki megtérése után is mindig prioritást ad pszichológiai élmé
nyének Isten megelőző szeretetének teológiai factumával szemben, annak bizony 
újra meg kell térnie saját döntésének bűvköréből Isten mindent megelőző dönté
sének alázatos és hívő elfogadásához. Az újjászületés fürdőjének a keresztségben, 
vagy a megtérésben megnyilvánuló, ma is sok hívő által vitatott feszültségét az 
örök élet kezdettől hallott ígérete oldhatja fel egyedül.

2. Hitünk szüntelen veszélyeztetettségére utalva tehetjük világossá hallgató
ink előtt, hogy mennyire törékeny cserépedényben van Isten hűséges szeretetének 
a kincse. Nem kell hozzá földrengés, hogy összetörjön: elég egy kis koccanás is, 
máris megreped.

Aki végigtekint -  akár mint külső szemlélő is -  a magyar keresztyénség mö
göttünk lévő negyven évének gyülekezetein, máris észreveszi a hazugság erejének 
aratását (21,22,27 v.) az igazságot cselekvőkkel szemben. Aki pedig a hit szemével 
figyeli egyházak, gyülekezetek és egyének életében az igazság és a hazugság küz
delmét, az nem hunyhat szemet Krisztus és az Antikrisztus (a felvilágosodás óta 
elavultnak vagy nem létezőnek hitt) egész világot, egyházakat, családokat és egyé
ni életsorsokat érintő küzdelmének realitása előtt.

Eusebiustól Lutherig minden nagy teológus úgy látta, hogy történelmünk Is
ten és a Sátán küzdelmének a színtere. A világosság és a sötétség, az igazság fia
inak és a hazugság gyermekeinek a harca ez. Csak akkor nem sérül meg hitünk 
törékeny cserépedénye, csak akkor tudunk hamis tanítások árjai között is felszí
nen maradni és az ígéret földjére jutni, ha bennünk és rajtunk marad a Szentlélek- 
nek az a kenete, amelyet kezdettől fogva kaptunk és amelyet mindvégig -  eljöve
teléig is -  meg kell őriznünk.

Csak akkor maradunk meg, ha Benne maradunk.
Dr. Fabiny Tibor
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Szentháromság ünnepe után utolsó 
vasárnap 1Kor 15,54-58
Kapituláció vagy győzelem?
Igen örülök annak, hogy a Lelkipásztor új felelős szerkesztője ennek az igének 

kidoglozására kért.
Amikor az élet és halál mesgyéjén álltam, s a sebészorvos -  aki mély hitű em

ber volt -  figyelmeztetett, hogy lehet, hogy a műtőasztalról nem jövök le élve -  egy
szerűen, naivan a Feltámadottra tekintő bizonyossággal azt mondtam: ha Isten élet
ben tart, egy életen keresztül szólok az embereknek Feltámadott Uramról. Ha haza
hív, akkor az örökkévalóságban magasztalom Őt, az Élőt és Feltámadottat. Itt ma
radtam. Azóta megkíséreltem botladozva, Isten kegyelmére támaszkodva menni a 
Feltámadott után, késztetni másokat a Krisztus után járásra, amíg majd egyszer meg
érkezem oda, ahol egészen nyilvánvaló lesz, hogy a Feltámadott, az Élő az Úr, az 
örökélet ajándékozója.

 Semmi nincs olyan közel hozzánk, mint a halál
és semmi nincs tőlünk olyan messze, mint a feltámadás reménysége.
Örökélet vasárnapját sokkal inkább lehet halottak vasárnapjának nevezni. Elsi

ratott és eltemetett szeretteink jutnak az eszünkbe. Temetők, ahova az elmúlt hetek
ben elzarándokoltunk, hogy a szeretet és megemlékezés virágait letegyük szerette
ink sírjára.

Érezzük, hogy valami kozmikus hatalom tört erre a világra, amely a múlandó
ság, pusztulás és rothadandóság hatalma alá vettetett. De ha a bűn valóban valami 
kozmikus hatalom lenne, valami emberen túli hatalom, akkor a bűn elháríthatatlan 
sorsként nehezedne reánk, amiért nem vagyunk felelősek.

Isten igéje azonban arról tanúskodik, hogy az ember bűne taszította az egész 
Mindenséget pusztulásba és halálba. A halál más, több, mint a biológiai halál.

Ismerjük a „mát", a „tegnapot" és félve tekintünk a holnapra. Tudjuk, hogy az, 
ami ma még mint jövő áll előttünk, hamarosan múlttá lesz. Az a nap, az az idő,ami
re várakozva, reménységgel és örömmel készültünk, holnap egészen másként tűnik 
szemünk elé. Valami megváltoztathatatlan, gyakran csak romhalmaz az, amire re
ménységgel tekintettünk és amire örömmel vártunk.

Nincs igazi jövőnk, mert minden az életünkben múlttá lesz és a rothadandóság 
hatalma alá kerül. Nap mint nap felismerjük: a múltunk növekszik és az előttünk ál
ló jövő egyre rövidebb lesz. Az évek múlásával egyre kevesebb lesz az a terület, aho
va reménykedve menekülhetünk és egyre több az olyan emlék, bűn, elmulasztott al
kalom, ami a vállunkra nehezedik és a mélybe húz. Elmulasztott alkalmak, amiket 
nem lehet bepótolni, nem lehet megismételni. Könnyek, amiket én fakasztottam és 
nem lehet bocsánatot kérni. Fájdalom, amit én okoztam és nem lehet a sebet soha be
gyógyítani.

Érezzük, hogy létünk utolsó titka a halál. A halál, ami minden reménység sír
ja. Gyermekeit eltemető szülők írták a sírkőre: „Velük sírba szállt a szülők minden 
reménysége." A mindenható, múló idő markában tart dicsőséget, hatalmat és hatal
masságot, koldusszegényt és multimilliomost. Tegnapunk mint árny követ minket!
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Vádol és nem enged felejteni. Minden régi bűn újra kiásva! -  Ágnes asszony a pa
takban hiába mossa a lepedőt. A vérfoltokat már senki nem látja. Csak ő és az Isten!

A bőn kétsége ejt! Rádöbbenünk arra, hogy Isten méltán sújt minket bűneink 
miatt.

A bűn zsoldja a kérlelhetetlen halál
Előtte le kell tenni a fegyvert. A halál által legyőzött ember kapitulál, leteszi a 

fegyvert. Az élet delén járó gyógyszerészt vitték ld a halottas házba. Az ablak mö
gött tudós orvosok, akik heteken keresztül vívták a harcot a betegséggel és a halál
lal. Megszólalt a tudós professzor: semmit nem ér a tudásunk. Kapitulálnunk kellett 
a betegség és halál hatalma előtt. Szenvedését sem tudtuk enyhíteni...

Igehirdetésünk alkalmával ügyelnünk kell arra, hogy a halál előtti kapituláció 
jele az is, hogy a haldoklástól való félelem gyakran nagyobb nyugtalansággal tölti el 
az embereket, mint a meghalástól való félelem. Mert kapituláltunk a halál előtt, azért 
gyakran még keresztyének is így beszélnek: Jézus adjon segítséget egy boldog, sike
res örvendező földi Jethez. „Egy élet elég nekünk, ha az boldog és értelmes élet," -  
mondják mások.

„Megszülettünk, meg is kell halni," hangzik a mindenbe belenyugvó megálla
pítás. Nem rettenti őket a halál utáni „nem lét", az „üres semmi". Hosszan szenve
dő haldokló mellett állva gyakran éreztük, hogy haldokló és hozzátartozó „az irgal
mas és megszabadító" halálra vártak. A tudományos ismeretek birtokában élő em
ber ismeri a születés és a halál korlátai közé rekesztett létet. Ezért hangoztatják: Jól 
kell azt kihasználni, nem kell siettetni a halál érkezését. Csak az az óhaj él a szívek
ben: legyen boldog a családi élet, biztosított a nyugodt megélhetés, kerüljön messze 
minket a betegség és szenvedés, a munkában legyen siker és öröm. Sokan úgy érzik, 
ha mindez megadatik számukra az életben, akkor a halál elvesztette fullánkját. S 
mégis, mikor rájuk tör a halál, értelmetlenül, félve csak kapitulálni tudnak előtte.

Kapitulál a halál előtt a szeretet. Kapitulál a hit is! Lázár testvérének kétségbe
esett, vádoló szavai is a halál előtt kapituláló szavai: Uram, ha te itt lettél volna, nem 
halt volna meg az én Testvérem... Édesanyák életüket adták volna, hogy gyerme
küket megtartsák az élet számára. Nincs az a szülői szeretet, amely a halált feltartóz
tathatná.,, A sírra borul le hű szerető, soha semmit nem ad vissza a temető?" (Vajda 
János).

Örökélet vasárnapján hangzik a mondat hívőknek és nem hívőknek -  ahogyan 
akkor hangzott szadduceusoknak és gnosztikusoknak -  az okkult tudományoknál 
megoldást keresőknek, és a teljesen reményt vesztetteknek, a kapituláló embernek, 
emberiségnek.

Elnyeletett a halál diadalra!
Nem kell lerakni a fegyvert! Lehet a halál felett győztes oldalára állni, mert a 

győztes Jézus részeltet minket győzelmében. Igénk Pál hitvallását tartalmazza a fel
támadásról, s ez az Újtestamentum legfontosabb és legértékesebb része. Mert ha csak 
ebben az életben reménykedünk Jézus Krisztusban, minden embernél nyomorultab
bak vagyunk!

A feltámadásról szóló örömhír nem valamiféle idealista elképzelés, hanem 
olyan életvalóság, amely a gyülekezet, a keresztyén ember életének naponta értelmet
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és erőt ad. Jézus a Feltámadott az a barátunk, „aki soha nincs távol tőlünk, hanem 
vigasztalón és erősítőn az emberiséggel, az emberiség között él. Ő ajándékoz meg 
erővel, békességgel, emberséggel és szeretettel" (Hilmar Günther). A Feltámadott ál
tal „tartoznak össze egy szent közösségbe azok, akik meghaltak, az apostolok, a 
szent martyrok, az előrementek, és a földön élő gyülekezet. Az egyház tudja, hogy 
azok, akik Istenben élnek, azok velük is kapcsolatban vannak". (Hollandischer Ka- 
techismus)

Igénk a halál feletti győzelem himnusza. A prófétai ige teljesedett be Krisztus 
győzelmével. Az isteni győzelem elnyelte, megsemmisítette a halált! A halál fullánk
jának képe jellegzetes itt Pálnál. A „fullánk" jelentheti az állatot irányító „ösztökét" 
és a skorpió fullánkját. A bűn az, ami a halálnak pusztító, halálos erőt ad. Jézus le
győzte a bűnt, így a halál is elvesztette pusztító hatalmát. A bűn kétségbe ejt. Rádöb
benünk arra, bűneink miatt Isten méltán sújt halállal. De nem engedi, hogy örökre 
elpusztítson a halál bűneink miatt. „Mert Krisztus nem magáért, hanem értünk hor
dozta, s győzte le a bűnt, meg a halált. Ezért nem ismerem el, hogy jogod volna vá
dolni. Én többé nem az vagyok, akit te keresel, ember-fia, hanem Isten fia. Mert én a 
Krisztus vérében és győzelmére keresztelkedtem meg s palástom az ő kegyelme. 
(Luther Márton). A Feltámadottra nézve vallhatjuk Lutherrel együtt: „Halál, eddig 
reszketnem kellett színed előtt, de most már nem árthatsz. Valamikor férgek közé, 
sírba löktél s undokságba öltöztettél, de most már feltámadtam a halottaimból s 
szebben ragyogok, mint a nap az égen."

A halál feletti győzelem Pált a bűn és halál közötti összefüggésre emlékezteti. 
A törvény, a bűn, a halál hatalmától Isten Jézus győzelme által szabadított meg min
ket, aki győzelmének részeseivé tesz. Pál figyelmeztet arra, hogy rendíthetetlenül áll
junk meg ebben a hitben. Ez a hit arra a Jézusra épít, aki győzött bűn és halál felett 
és megajándékoz a feltámadás élő reménységével.

A döntő találkozás Jézussal még előttünk áll
Hívők előtt -  akik arról szólnak, hogy már találkoztak Jézus Krisztussal -  és 

azok előtt is, akik nem tudnak, vagy nem akarnak benne hinni. Az ember védelmi 
reakciója az, ha mosolyog vagy éppen gúnyolódik az ítélet és feltámadás hallatára. 
Lélektanilag ez megérthető, de nem tárgyszerű.

Isten szeretete, Jézus Krisztus feltámadásának ereje a ma még kételkedőket és 
hitetleneket hitre vezetheti. Az élet terhei, betegségek, félelmek és kétségek Hozzá 
vezethetnek.

Amikor Pál a feltámadásról beszél, Isten eszhatológikus cselekedetére mutat. A 
gyülekezet Jézusnak abból a győzelméből él ma, amely máris valóság és amely tel
jességre jut az örökkévalóságban. A feltámadott Jézus Krisztusban már megkezdő
dött a halottak feltámadása. Jézus az elsőszülött a halottak közül. Akik tagadják a 
halottak feltámadását, azok tagadják Krisztus feltámadását is. Jézus feltámadása az 
egész teremtett és a bűn alá rekesztett világ megújulását, az új teremtettséget is ma
gában hordozza. Istennek azt az új világát, ahol minden teremtményben Isten aka
rata lesz nyilvánvalóvá és akarata teljesedik ki. Jézus feltámadásának realizmusa 
megfelel Isten eljövendő, újjá teremtett világának realizmusával. (Walter Künneth)

Örökélet vasárnapján atyáinkkal együtt valljuk: Várom a halottak feltámadását 
és az eljövendő örökéletet.

Dr. Nagy István
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Gondolatok az igehirdetéshez
Gyűjtötte: Győr Sándor és Zügn Tamás

Reformáció ünnepére 
Máté 21,33-46
Ami a példázat bevezetését illeti, Máté és Márk a szőlőhegyet Ézs. 5,1-7 szerint írja le. 

Innen származik a kerítés, a bor, a sajtó, az őrtorony. A Szentírásra való hivatkozás világosan 
jelzi, hogy nem földi szőlőtulajdonosról van szó és az ő szőlőjéről, hanem Istenről és Izrael 
népéről, tehát allegóriával van dolgunk. (...) Ami a Fiú küldetését illeti... Máténál és Lukács
nál a példázat krisztológikus csúcsának magyarázatára bukkanunk. Ennek első nyomai már 
Márknál is megtalálhatók, egyrészt a „szeretett fiúról” elhangzó égi szózatra emlékezeteinek, 
másrészt ószövetségi szóképet idéz a megvetett kőről, melyet Isten zárókő gyanánt használt 
fel. Ez az ősegyháznak egyik kedvelt textusa volt a megvetett Krisztus feltámadásának és fel- 
magasztaltatásának bizonyítására. Ez az igehely szószerint kapcsolódik a Septuagintahoz és 
bizonyára azért fűzték hozzá a példázathoz, mert úgy érezték, hogy a fiú sorsát indokolni kell 
az írások alapján. (...) Gondoljunk csak a tulajdonos csodálatos türelmére és a bérlők értel
metlen reménykedésére, hogy ha a fiút megölik, övék lesz a birtok. Mindez megtörténhetett? 
Erre a kérdésre, bármilyen meglepő is, igennel lehet felelni. (...) Mégis megkérdezhetjük, va
jon a fiú megyilkolása nem túlságosan durva vonás egy az életből vett elbeszélésben? A ha
tás, amit az elbeszélő el akart érni, a bérlők lázongása leírásának fokozását követelte, mely
nek súlya alól egyetlen hallgató sem vonhatta ki magát Züllöttségüket lehetőleg feltűnően 
kellett szemléltem. (...) Ez nem zárja ki azt hogy a példázat a szőlőbirtokos fiának megölé
sével a végső és utolsó isteni üzenet elutasításának aktuális helyzetére utal. (...) Mi lehetett a 
példázat eredeti értelme? Mint Jézusnak sok más példázata, ez is igazolni akarja az örömhír 
felkínálását a szegényeknek, ti. hogy szőlő bérlői és a nép vezetői nem akartátok! Istennel 
szemben engedetlenséget engedetlenségre halmoztak. Isten utolsó követét is elutasították! A 
mérték betelt. Ezért Isten szőlőjét mások kapják meg. (Joachim Jeremiás)

* * *

Végeredményben minden példázatban Istenről, Isten uralmáról, az üdvösségnek Krisz
tussal elérkezett idejéről, az embertől megkívánt állásfoglalásról, az Istennel és az emberek
kel szemben tanúsítandó magatartásról, az eljövendő ítéletről és teljességről van szó. Ahang- 
súly nem a tanításra és Isten parancsára, hanem a jóhírre, az Isten által felajánlott üdvösségre, 
ennek elfogadására és a megtérésre, egyszóval a hitre esik. (...) Húsvét és pünkösd után so
kat változott a helyzet. Most már a példázatok a keresztyénekhez szólnak. Így egyházon be
lüli jelleget öltöttek, tanítást és figyelmeztetést tartalmazó beszédekké alakultak át s az egy
ház helyezte is belejátszott a példázat visszaadásába. (Herbert Haag)

* * *

A szőlőskertről szóló példázat nemcsak a zsidó népre vonatkozik. Számunkra is van 
benne tanulság. Isten korunkban is nagyszerű kiváltságokban és áldásokban részesíti egyhá
zát és elvárja, hogy a kapott kiváltságok és áldások arányában teremjünk gyümölcsöket. Isten 
drága váltságdíjat adott értünk. Csak e váltságdíj nagyságából tudunk fogalmat alkotni a be
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lőle fakadó áldásokról. (...) Krisztus nagyon szeretné szőlőskertjében megtalálni a szentség 
és önzetlenség gyümölcseit Keresi benne a szeretetet és jóságot (...) Az Űr azt akarja, hogy 
beszéljünk jóságáról és hatalmáról. Dicséretünkkel és hálaadásunkkal megdicsőítjük Őt. Az 
Úr szeretné, ha megújultan és boldogan szolgálnánk Őt mindennap. Szeretné, ha szívünk túl
csordulna a hálától, mert beírta nevünket az élet könyvébe. Ennek a bizonyságtételnek má
sokra is hatása lesz. A lélekmentésnek nincs ennél eredményesebb eszköze. (...) Tetteinkkel 
is Istent kell dicsőítenünk. Tegyünk meg minden tőlünk telhetőt neve dicsőségének növelésé
re. Isten ajándékokat ad nekünk, hogy mi is adhassunk. Mindazoknak, akik elfogadták Krisz
tust személyes Megváltójuknak, életükkel kell tanúsítaniuk az evangélium igazságát és meg
mentő hatalmát. Isten nem állít fel olyan követelményt, amelynek teljesítéséhez ne adna erőt. 
(...)

Krisztus elvetéséért és ennek következményeiért a nép vezetői voltak felelősek. Vajon 
nem épp ilyen hatásoknak van korunk is kitéve? Az Úr szőlőjének munkásai közül nem jár
nak-e sokan a zsidó vezetők nyomában? Nem térítenek-e el vallási vezetők embereket Isten 
szavának világos kívánalmától? Sok olyan ember neve szerepel az egyház névsorában, akik 
nincsenek Krisztus uralma alatt. Fogadjuk meg Isten intéseit! (E.G.White)

Szentháromság utáni 24. vasárnap 
Filippi 1,18-27
Pál szavaiból a lélek derűje csendül ki. Az egész levélen ez vonul végig. Pedig külső 

helyzete nem volt kellemes. Már negyedik éve börtönben volt (...) Az evangélium jóindula
tú bizonyságtevői mellett voltak Rómában olyanok is, akik az apostolnak rosszat akartak. 
Becsvágyó, tisztességtelenül judaista keresztyének, akik igyekeztek a megtérteket maguk kö
ré gyűjteni, az apostol nélkül. Pál nem nézi kedvetlenül a versengők munkáját Örül, ha Krisz
tust hirdetik, még ha az indítékok nem is helyesek, hanem irigy, versengő gondolkodásból 
származnak. Ő szabad volt önmagától, ezért volt elpusztíthatatlan a derűje és rendíthetetlen a 
békessége. A saját énjüktől megszállott és megkötözött emberek magukban hordozzák a 
rosszkedv és harag forrását. Mindent saját személyükre vonatkoztatnak és háttérbe szorítva 
érzik magukat ott is, ahol senki sem akarja bántani őket. Tele vannak irigységgel és keserű
séggel, ha mások is munkálkodnak. Hosszabb ideig senkit nem tudnak elviselni, vitatkozók, 
de maguk is boldogtlanok és másoknak terhet jelentenek. Szegények! Mindenütt okot lámák 
az érzékenykedésre és mindenkiben találnak kifogásolni valót, csak önmagukban nem. Bol
dog ember az, aki szabad önmagától, mert énjét már elvesztette Krisztusban. (C. Eichom)

* * *

8. vers: Figyeljük meg, hogy mindez (ld. előző versek) milyen hatást gyakorolt az apos
tolra? A „de mit számít ez?” jelentheti ezt is: „Mi az én érzésem ezzel kapcsolatosan?”

.Minden módon”, tehát minden úton, az igehirdetés minden módszerével. „Színből": a 
görög szó hátsó gondolatra utal. Pál örül annak, hogy az emberek Krisztus valamilyen isme
retére jutnak. 21. vers: Pál eldöntötte, hogy élete Krisztust fogja sugározni, ezért mondja: 
,Mert nekem az élet Krisztus”. Szavai a Kol. 3.4-ben: „Krisztus a mi életünk”, segítenek job
ban megérteni ezt a megállapítást. Krisztus úgy lett Pál életévé, hogy ó  az örök élet, amelyet 
Pál a megváltásban kapott Egy isteni Személy, Aki az apostolban és általa él. Pál minden te
vékenysége, minden érdeke, egész léte a krisztusi szférába esik. A „meghalás” szószerint 
„meghal Inak lenni”. Az igeidő nem a meghalás aktusára, hanem a halál következményére, a 
halál utáni állapotra utal. A halál maga nem lenne nyereség Pál számára, de mivel Urával 
együtt lehet a dicsőségben, ezért nyereség. (Kenneth S.Wuest)
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* * *

Olyan emberek vagyunk, akikbe mélyen belegyökerezett a magunk igaza és a magunk 
akarata. És a magunk akaratát, önigazságunkat oda is belevisszük, ahol a Jézus Krisztusról 
való hitről van szó. Ott is akaratos, önigazoló, önfejű farizeusok és kemény emberek va
gyunk. Semmi módon nem tágítunk, egy szót sem fogadunk el másoktól. Egy régi írásmagya
rázó Pál ezen igéjével kapcsolatosan mondta: éppen a szentek között bukkan föl mindig bizo
nyos természetű antipátia. Nos, erről van szó. Pál azt mondja: semmi körülmények között 
nem mehet ez így tovább. Ezzel fel kell hagyni. (...) Nem kis dolog ezt megvalósítani. Cso
da, ha az ember eljut erre. Egyek vagyunk Istenben, ezért egynek kell lennünk egymás között 
is. Ez nem morál, ennek végbe kell mennie (...) Nagyon jól megértjük, hogy az olyan ember, 
mint Pál, sokak előtt nem rokonszenves. Pál valóban hallatlan módon „egyoldalú”, radikális. 
Tiszta krisztológiát képvisel, mondanánk ma. Az ilyen egyoldalú és radikális lelkeket nem 
szeretik az emberek. (...) És milyen Pál magatartása az ellenségeskedésekkel szemben? Vala
mi nagyszerűség mutatkozik meg rajta. Ő a hamis barátokkal szemben is szabad. Megint itt 
van a nagv fölény annak oldalán, akinek szeme előtt csak egy lebeg: „Krisztus legyen nagy! ”. 
Csupán Ő és az Ő neve fontos. Én mit sem számítok. Csak ennek az egynek neve hirdettes- 
sék, még ha oly módon is, hogy engem kárhoztatnak. Ha az ember Urnák látja Istent, ha 
Krisztus áll a középpontban, úgy többé nem kell erőlködnie, hogy megnyerje az emberek tet
szését Milyen sok minden alól felszabadulunk, ha naggyá lesz előttünk Jézus Krisztus. Mint
ha valami hatalmas kéz helyreigazítaná és egy pontba sűrítené az életnek különféle elválasz
tó jelenségeit. Meg van oldva az egyébként szövevényes dolog. Az egész ember ehhez az egy 
középponthoz viszonyul. És ebből a középpontból kiindulva nagy szabadságban és a dolgok 
fölé emelkedve élhet Bár a mi életünk is beletorkollana az egységbe és a szabadságba! 
(E.Thumeysen)

Szentháromság utáni 25. vasárnap 
Jakab 2.8-13
„Királyi törvény” a felebaráti szeretet parancsa. Isten minden parancsolatai közül úgy 

emelkedik ki, mint az alattvalók fölé a fejedelem alakja. Ennek az egynek a szolgálatában áll 
a többi is. Aki erre az egyre figyel és ezt megtartani igyekszik, az , jól cselekszik”, mert ez 
majd eligazítja minden másban is. Ehhez kérjek hát erőt Istentől naponként és ebben gyako
roljam magamat szüntelenül!

Ezért sem fér össze a személyváltogatás Isten törvényével. Hiszen a szeretet királyi tör
vényét sérti meg. Aki szolgalelkű fölfelé, és rideg az alatta állókkal szemben, mindig a maga 
önző számításait követi s önző módon élvezi a maga helyzetét. Pontosan az ellenkező irány
ban halad, mint amerre a szeretet vezetné. S milyen hajlandóság lakik erre mindnyájunk szí
vében, a magaméban is!

Pedig akkor hiábavaló minden igyekezetem Isten törvényének megtartására. Nem hi- 
vatkozhatom arra, hogy abban sok minden van, aminek hűséggel igyekezem engedelmesked
ni. Mert Isten törvénye összefüggő egész és éppen a szeretet parancsolatában csúcsosodik ki. 
Ha ezt letöri valaki, az egészet megrontja. Jaj, mi lenne, ha nem volna Krisztusom, akiért 
megbocsátó és kegyelmes az Isten hozzám!

A törvény mögött ott van a Törvényadó, a parancsolatok mögött a Parancsoló Úristen. 
Fontos, hogy mit mondott, de még fontosabb Ó maga, „aki mondta”. Ezért nem lehet válogat
ni: ezt igyekezem megtartani, amazt talán el is hanyagolhatom. Ugyanazzal a szent és igaz Is
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tennel van dolgom mindig, és Őt sértem meg, ha akármelyik törvényét sértem meg, ahelyett, 
hogy komolyan venném. (Vidor János)

* * *

„Ne legyetek személyválogatók”. Fejeztünknek ezt a mondatát csak mély megrendüés- 
sel olvashatjuk. Ez a mondat éppoly átfogó és mélyreható, mint pl. a Római levél 2. fejezőié
ben az első mondat. Mindnyájan Isten ítélete alatt állunk és ez az ítélet mindnyájunkat bűnö
söknek talál. Ti, mondja Jakab, keresztyén gyülekezet vagytok. (...) Ámde emberekre is te
kintettel vagytok. A gazdagot többre tartjátok, mint a szegényt (...) Talán azt mondjuk: mi 
ebben a különös? Egy művelt jól forgolódó ember előnyben részesült egy rosszul öltözött, is
kolázatlan, alacsony sorban levő emberrel szemben. Az apostol pedig ezt mondja: Itt borzasz
tó dolog történt! Ti a gazdagot többre tartjátok mint a szegényt Ez árulás! Árulói vagytok a 
legszentebbnek, amitek van: árulói vagytok a hitnek. Mit sem tartok most már éneklésiek, 
imádságotok felől. Istentiszteleteteket, mielőtt megkezdtétek, meggyaláztátok. (...) A hit nem 
tűr személyválogatást. Vajon nem mindennapos jelenség köztünk is, hogy jól öltözött, tekin
télyes és vagyonos férfi nagyobb megbecsülésben részesül és több súllyal esik latba, mint a 
szegény proli?! Minden nap előfordul velünk, hogy a hozzánk hasonlókat (a közülünk valót!) 
akaratlanul is előnyben részesítjük azokkal szemben, akik nekünk idegenek, akik alacsony 
sorból, más társadalmi rétegből származnak. A pénz szerint ítéltek, az állás, a személy szerint, 
a tekintély szerint! Persze, roppant közel áll a kísértés, hogy így gondolkodjunk: ezek csak 
külsőségek szerint történő megítélések... a hitnél ily külsőségek nem számítanak. Hozzánk 
ilyesmivel senki ne jöjjön, hogy ettől függetlenül azért mi természetesen hitben járunk... A 
hitnek — mondja az apostol, külsőleg is világosan és láthatóan meg kell nyilvánulnia. Csele
kedetet kell felmutatnia, jó cselekedetet, különben halott a hit (...) Nem kellene-e Isten előtt 
semmivé omolnia a belső és külső közöti különbségtételnek? Ha hívő engedelmességben él
tek, akkor nem tesztek többé különbséget szegény és gazdag között, mivel Isten sem tesz kü
lönbséget. Azaz, hogy tesz, de merőben másképp! Ellenkezőleg cselekszik, mint mi: a szegé
nyeket választja ki, azokhoz hajol le, akiktől mi elfutni szeretnénk. Azokhoz ereszkedik le, 
akiket mi megvetünk. (...) Azt mondja az apostol, hogy ha ti a szegénnyé lett Jézus Krisztus
hoz akartok tartozni, ennek abban kell megmutatkoznia, hogy a szegényekhez tartoztok, a 
legszegényebbekhez. Ez az együvétartozás hiányzik nálatok. Álnok módon különbséget tesz
tek szegény és gazdag között. (E. Thurneysen)

Szenthárom ság utáni 26. vasárnap  
1 János 2,24-29
Azok a keresztyének, akik a Szentlélek kenetét vették, mindnyájan egy bizonyos isme

rettel rendelkeznek. Az igazság és bizonyosság birtokában vannak. Mindnyájan Istentől taní
tottak lesznek. Ez az ige azoknál teljesedik be, akik a Szentlélek iskolájába járnak. (Ján 16,13; 
Zsid. 8,11) Nagy különbség az, hogy emberek tanítanak-e meg valamire bennünket, vagy a 
Szentlélek iskolájába járunk. Nagy különbség az, hogy emberek tanítanak-e meg valamire 
bennünket vagy a Szentlélek vés szívünkbe egy igazságot. Amit emberek nyújtanak nekünk, 
azt ismét el is vehetik. Aki csupán emberi tanítás révén szerzett tudomást emberi dolgokról, 
abban nem sok világosság és bizonyosság van. Isten Szentlelke boldog bizonyosságot teremt 
s ezt nem lehet összetéveszteni a kínos bizonytlansággal. Amit megvilágosodás révén isme
rünk fel, az benső tulajdonunkká, úgyszólván lényünk egy darabjává válik. Istennek a testi fü
leinkkel felfogott, külsőképpen meghallgatott Igéje a Szentlélek által bensőleg is megragadott 
Igévé válik. Valósággal belénk plántálódik. Erről beszél Jakab apostol.
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Ezzel kapcsolatosan azonban Pál is beszél a keresztyének egy elszomorító rétegéről. 
(2Tim 3,7: „Akik mindenkor tanulnak ugyan, de az igazság megismerésére soha el nem jut
hatnak”. írástudók akarnak látni, de maguk sem értik, amit mondanak s amikről olyan nagy 
határozottsággal nyilatkoznak. (lTim. 1,7) Vajon mi is azokhoz tartozunk, akikhez állandóan 
eljut az ige hangja és mégis üresek maradnak, mivel nincs bepillantásuk Isten titkaiba s hány- 
zik náluk az a képesség, hogy belsőleg szemléljék az igazságot? Az ilyenek mindent csak ér
telemmel akarnak megragadni s emellett elbizakodottá, felfuvalkodottá válnak. Másokat 
akarnak tanítani és közben csak vakoknak vezetői. Isten megvilágosított (felkent) gyermekei 
valóban hálásak minden tanításért, de mindazt, ami emberi utakon jut tudomásukra, kell, 
hogy Isten Szentlelke hitelesítse lelkükben, hogy valóban Istentől van—e? Az, ami tévedés, 
lepattan róluk. Tévtanításokba csak olyanok esnek, akik emberi restségüknél vagy hiúságuk
nál fogva hagyják magukat megfogni. A megtisztított értelmű embert Isten Lelke a világos
ságból még nagyobb világosságba vezeti. (C.Eichom)

* * *

János apostol ezekkel a versekkel véget vet annak az elképzelésnek, hogy a keresztyén 
gondolkodásnak éppúgy vannak szakemberei, mint ahogy más területeknek is vannak. Ő azt 
mondja: a szentlélek az egyetlen tanító és az a tanítás, amit Ő közöl mindnyájunkkal, egészen 
mindennapos. Nagy többségünk szükségét érzi annak, hogy Szendéiket nyerjen az élethez, de 
azt már nem ismerjük fel kellőképen, hogy gondolkodásunkban is a Szendétek segítségére 
vagyunk utalva. Sokan közülünk nem jönnek rá arra, hogy tudnunk kell tanulni és gondol
kodni, és így mindenféle hazugság forog a fejünkben, így hát szórakozottak és félrevezethe- 
tők vagyunk. Mikor megkapjuk a Szendéiket, Vele együtt kapjuk a képességet arra, hogy ösz
tönös beleélő megismeréssel lássuk a dolgokat. Ez a szellemi intuíció ugyanazon a területen 
van, mint a természetes intuíció, plusz a Szendétek!

A Szendétek kenete bennetek marad, mondja az apostol. Szellemi életed kezdetén el 
akartál futni egyik-másik emberhez, vagy egyik-másik könyvhöz folyamodtál, amíg meg 
nem tanultad, hogy a kenet benned marad. Ha a Szendétek fölé helyezzük a tanítókat, akkor 
Isten elmozdítja őket Erre összetörünk, siránkozunk és kérdezzük: "mit tegyünk most?” Fi
gyeld meg, hogy bánt Pál azokkal, akik ezt mondták; „én Pálé vagyok, én Apollósé!” Valójá
ban ezt mondta nácik: mindegyik tanító a tiétek. A tanító egyszerűen arra való, hogy felráz
zon: nézzünk szembe a Bibliában kijelentett igazsággal, amiről a Szendétek tanúskodik. Fi
gyeld csak meg azt a hajlamot ami mindnyájunkban ott van, hogy mintegy védőőrizetbe, ve
gyük Isten igazságát.

Csak ha engedelmeskedünk a Szendéteknek és világosságban maradunk, akkor marad 
meg a kenet bennünk. Gondolkozásunkat és józan eszünk megfontolásait szigorúan alá kell 
rendelnünk a Szendéteknek, és ha hűek maradunk Hozzá, jóváteszi azt a kán, amit a bűn oko
zott a telkiismeretben és az értelemben. Szüntelenül tehát minden tanítás egyeden nagy forrá
sára, a Szendétekre kell hagyatkoznunk. Ő függetlenítminden más tanítótól és magához köt 
minket. (O. Chambers)

Szentháromság utáni utolsó vasárnap 
1 Korintus 15,54—58
Az egészséges keresztyén étet diadalmas étet. Ebben az egyszerű mondatban termé

szetesen bennefoglaltatik az is, hogy a keresztyén étet küzdelmes, harcos élet Sokféle fe
szültség van a keresztyén életben és a feszültségek végeredménye a győzelem. Onnét kezdve, 
hogy Jézus Krisztus nevét ajkunkra vesszük, onnét kezdve, hogy elindulunk az Ő útjain, sza-
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kadatlan küzdelem folyik a keresztyén életben, de a győzelem lehetőségeivel. (...) Az egyik 
alapvető igazság az, hogy minden helyzetben lehet győzni a keresztyéneknek. Olyan lehető
ségünk van, mely fölébe tudja emelni a hívőket a kísértéseknek, támadásoknak, harcoknak. 
Lehet győzni. Ez már maga hatalmas üzenet. Igenis minden helyzetben van lehetőség a győ
zelemre. Ahogy Pál mondja: felettébb diadalmaskodunk. A másik igazság az, hogy erre a 
győzelemre mi magunktól képtelenek vagyunk. Győzedelmeskedünk Azáltal, aki szeretett 
minket. Sok ige beszél erről. Ahogy Luther hatalmas éneke is mondja: „Ő a mi diadalunk”. A 
keresztyén győzelem Jézus Krisztusban megvalósuló, Jézus Krisztus által ajándékozott győ
zelem. Persze, a győzelmet semmiképpen sem világi értelemben kell értenünk. (...)

Jézus Krisztus által lehet győzni a halál felett is. A korintusi levél ujjongása éppen eb
ből született: elnyeletett a halál diadalra. Ez a leghatalmasabb győzelem. Amikor a halál és a 
halálfélelem felett is győzelmet ad az Isten. A halál fullánkja akkoriban egyes volt, most ket
tős. Akkoriban főleg az volt a közfelfogás, hogy „meghalok és jön az ítélet, mi lesz velem?” 
Azóta egy újabb fullánkja is támadt a halálnak: „meghalok és vége mindennek, megsemmi
sülök”. Igenis, megkínozza szívünket a halálfélelem. Megkínozza a szívünket az, hogy jön a 
halál és vége mindennek. (...) Tulajdonképpen az is idetartozik, hogy az időleges győzelmek 
sorozatán át jutunk a végső győzelemre. Időleges győzelem az, amikor a testem követelőzé
seit legyőzöm a Krisztus hatalmával. Időleges győzelem az, amikor nem vetem bele magam 
a gyűlölködésbe, hanem szeretem valóságosan az embereket. Ilyen győzelmek sorozatán át 
jutunk a végső győzelemre. Éljetek ezekkel a győzelmekkel, mert ezek teszik könnyebbé a 
végső küzdelmet. Akinek az életében sok Krisztus-élmény van, annak könnyebb lesz az utol
só napon is. Álljatok bele ebbe a győzelmes menetbe, erre bátorít az apostol. Mert hála az Is
tennek, lehet győzni a Jézus Krisztus által. Mindenben és mindenek felett. (Farkas József)

* * *

Az apostol a fejezet végén nem hagy minket elragadtatottságban, úji. kontemplációban 
maradni. Bár ez a bizonyos igei kontemplációs magtartás feltétlenül szükséges ahhoz, hogy 
Pált megértsük és kövessük. De mégis egyre nagyobb út áll előttünk, s hogy eléljük dicső cé
lunkat, megfelelő állhatotsságra van szükségünk ama lényegesben, ama isteniben, ami feltá
rult előttünk az igékben. A hit harca ez, harc, ama isteni terrénum megtartásáért, ahová Krisz
tus nyomdokain eljuthattunk. (...) Szükség van megfelelő magatartásra, mozgékonyságra. 
Mindaz, ami Istentől adatik, óriási erőforrást mozgat meg. Kezdetét veszi az elváltozás ben
nünk és körülöttünk. Hatalmasan áradhat rajtunk keresztül az Úr műve. Ha kényelmes bizton
ságba húzódunk a munka elől, akkor stagnál bennünk az Úr akarata. Csak az Úr cselekedete
iben való szenvedélyes részvétel visz minket a célhoz. Csak az jut el a legnagyobb győzelmes 
elváltozásra, feltámadásra s megdicsőülésre, aki már most hathatósan részt vesz a O munkál
kodásában. Tudván, hogy nem hiábavaló a fáradozás. Nem hiábavaló semmiféle küzdelem, 
semmiféle fájdalom, semmiféle áldozat, ami idelent Krisztusért történik. (K. Meyer)

* * *

Egészen érthető, hogy e fejezet végén teljes közvetlenséggel kérdés irányul felénk ez
zel az erős és világos reménységgel kapcsolatosan, személyes állásfoglalásunkat illetően. 
Húsvét óta él ez a reménység. Szeremé betölteni és átalakítani életünket. A nagy elváltozás 
már most megkezdődhet. Vajon van-e erősebb változtató hatalom az élő reménységnél? ő  
már most diadalt akar adni nekünk. Diadala már ma át tud tömi mindenen. Bárcsak beáUnánk 
annak a seregnek soraiba, amelynek tagjai ezzel a hatalmas éld reménységgel ellenállnak a 
halál világának és az élet győzelmével számolnak. Ezért bennünket is megszólítanak és meg
érintenek ezek az ujjongó szavak. (W. Pfendsack)


