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Szólj Uram!
Hallja a Te szolgád...

D. Dr. Nagy Gyula
nyugalmazott püspök

Mint Isten szolgái

„Senkinek semmiféle megütközést nem 
okozunk, hogy ne szidalmazzák 
szolgálatunkat, hanem úgy ajánljuk 
önmagunkat mindenben, mint 
Isten szolgái...”

2 Kor 6,3-4 kk

1 .
A mai korszakváltás idején -  naponként tapasztaljuk -  jelentősen 
megnövekedett az emberek figyelme az egyház, a lelkészek és a 
hívő emberek iránt. Hamis ideálok és bálványok dőltek le. Vala
milyen életirány, belső alap, erkölcsi norma azonban nélkülözhe
tetlen. Hiszen ez teszi az embert emberré!

Ez a megnövekdettfigyelem óriási „kihívás" és lehetőség az 
egyház és szolgálata számára. De ugyanakkor nagy veszélyeket is 
hordoz magában. Nézzük először a veszélyeit!

Az egyház -  egyik, mégpedig a leginkább szembetűnő aspek
tusában -  emberi közösség. A hívők is, a lelkészek is emberek: nem 
csupán „új teremtés", hanem nagyon is gyarló bűnös emberek. 
Ezért a széthúzó egyház és gyülekezet, a szeretetlen és nyilvánvaló 
bűnökkel megrakott lelkész vagy hívő súlyos botránkozássá, „ meg
ütközéssé " válik. A tragikus azonban az, hogy az emberek a 
legtöbbször az ilyen lelkészről és hívőről az egész egyházra, sőt 
Isten ügyére is következtetnek. Egy méltatlan lelkész vagy hívő 
magatartása -  nyilvánvaló ellentétben az általa hirdetett igével - 
az egyházban a hitben gyengéket botránkoztatja meg, és ugyanezt 
teszi a gyülekezten kívül állókkal is: életre szóló csalódást kelthet 
bennük, bezárhatja előttük a hit kapuját. Pál apostol még erősebb 
kifejezést használ: „szidalmazzák szolgálatunkat".

„Senkinek semmiféle megütközést nem okozunk" -  vallja az 
apostol. A többes szám jelzi, hogy nemcsak magára gondol, hanem 
munkatársaira, az evangélium szolgálatában állókra is. Tehát 
közvetve reánk is! „Megütközést nem okozunk". „Semmiben": 
sem a szószéken, hivatali szolgálatunkban; sem mindennapi éle
tünkben, a hétköznapokban, a családunkban, a közéletben. „Sen
kinek" : sem egymásnak, a szolgálatban munkatársaknak, sem a 
gyülekezetnek, a híveinknek, sem a kívülállóknak, az idegeneknek! 
Súlyos, kemény szavak. De gondoljunk csak Jézus még keményebb, 
jól ismert igéjére a botránkoztatókról, a másoknak hitükben meg
ütközést okozókról: „Jaj annak az embernek, aki a megbotránko
zást okozza" (v.ö.Mt 18,6-7).

2.
Pál apostol azonban -  mint általában -  itt sem csupán a 

méltatlan egyházi szolgálat, a botránkoztatás negatívumáról szól. 
Hanem szolgálatunk igazi véghezviteléről is. A „diakónia" szó itt 
mind az igehirdetést, mind a cselekvő szeretet jelenti. A 4 .kk versek 
körüljárják, néhány oldalról körül is írják az evangéliummal való 
igazi szolgálatot. „Úgy ajánljuk önmagunkat mindenben”, -  a 
magyar fordítás itt erősen sántít. A „szünisztémi" ige lehetséges 
többféle jelentése közül (v.ö. Kittel, NtWb VII.) itt a legjobb ez a 
fordítás: úgy állítjuk oda, úgy bizonyítjuk, úgy tanúsítjuk magun

kát. Szó sincs önmagunk „ajánlásáról"! Arról van szó, hogy 
szolgálatunknak, magatartásunknak mások előtt valamiről tanús
kodnia kell. Miről?

Először is: „Mint Isten szolgái". Minden igazi evangéliumi 
szolgálatban álló Istenre, Krisztusra mutat. Nem magunkról, nem 
is az egyházról, hanem mindig őróla -  közelebbről Krisztus ke
resztjéről tanúskodunk.

Kinek az „arcát viseljük"? Kinek az arca tükröződik ige - 
szolgálatunkban és mindennapi magatartásunkban, az életünkön 
keresztül? A saját egyéniségünké, tudásunké, képességeinké? Vagy 
Krisztus arcát, Isten kegyelmét és ítéletét ismerik fö l szavunkon és 
életünkön keresztül az emberek? A magam lelkészi, egyházi sze
mélyisége, hírneve fontos? Vagy az, hogy itt Isten maga szól és 
cselekszik?

Figyeljünk gondosan arra, hogy az apostol szerint az Istenről, 
Krisztusról való tanúságtétel „szünisztantesz heautousz" ő  jelen
tős mértékben a személyes életünk, a mindennapi magatartásunk 
tanúságtétele. Olvassuk csak végig a 4-10. verseket! Igen, szolgá
latunk a teljes, tiszta ige, evangélium prédikálása, a szentségek 
helyes kiszolgáltatása. De milyen hangsúlyt tesz az apostol arra, 
hogy ettől elválaszthatatlanul a magatartásunk, a hitből termő 
életvitel is! Pál antropológiájának nagyon lényeges tartalma az, 
hogy Isten ítéletében és az emberek megítélésében az életvitelünk, 
a lelkész és a keresztyén hívő hitének gyümölcstermése, a szolgá
latunk része (v.ö. Ml 25JS4 kk). A szenvedni tudás az evangélium 
ügyéért. A tűrés, a jó  és rossz hír, igaztalan vádak türelmes 
elviselése. Önzés és másokon átgázolás helyett a jóság, a rossznak 
jóval visszafizetése. A tisztaság: akinek mindig jó  a szemébe nézni 
és a közelében lenni. A szeretet külső máza helyett a képmutatás 
nélküli, belülről fakadó és soha el nem fáradó szeretet.

Attól félek, hogy elsősorban nem a „világ", a kívülállók 
magatartása az, ami miatt ma olyan sokan megütköznek, megbot- 
ránkoznak az egyházban. Hanem lelkészeké, magukat hívőknek 
vallóké. Jaj, ha a mindennapi életünk nem a vég nélkül megbocsá
tani tudó szerétéiről, jóságról és tisztaságról tanúskodik! Hanem 
közüttünk is uralkodik a nyílt vagy jól rejtett érvényesülés -  és 
karrier-vágy. Az, amit a tömegkommunikáció csatornái ma szün
telenül sulykolnak a gyermekek, fiatalok, felnőttek szívébe: csak az 
jut előbbre és boldogul, aki erős és hatalom van a kezében, s ezzel 
másokkal szemben önmagát, a saját érdekeit érvényesíti.

Az a félelmem, hogy a világ könyörtelen érvényesülési harcá
ban mi, lelkészek és hívek is résztveszünk. Elfelejtjük, hogy szolgá
latunkon, szavunkon és életfolytatásunkon keresztül Isten igéje 
szóljon, Krisztus keresztje sugározzék át. „Mint Isten szolgái", 
akiknek szava és élete: szelídség, tűrés, tisztaság, szenvednitudás, 
jóság és képmutatás nélküli, végtelenül megbocsátani tudó, mert 
Isten kegyelméből táplálkozó szeretet.

Ezért álljunk oda, szolgatársaim, naponként ennek az apos
toli igének mértéke, ítélete és kegyelmes ígérete alá! Gondoljuk 
meg őszintén és igazán: mit olvasnak le a szolgálatunkról, a szó és 
az életünk tanúságtételéről a gyülekezeti tagjaink és a kívülállók: 
rólunk személy szerint, családunkról, lelkészi életvitelünkről, a 
presbitérium és a gyülekezet belső életéről, reformcsoportokról és 
egyházvezetésről, egyházunk egész mai életéről? Jaj a megütkö
zést okozóknak Isten és az emberek ítéletében! De áldottak az Isten 
szolgái, akiknek szaván és életén Krisztus keresztje sugárzik át, a 
szelídség és jóság, a türelem és tisztaság, és a képmutatás nélkül 
való vég nélküli szeretet!

Akik Isten kegyelme evangéliumát nemcsak hirdetik, hanem 
abból is élnek naponként.

NGY
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Tanuljuk a Krisztust!

Mérlegen 
a „diakóniai 

teológia”
Fórum-előadás a fasori 

gimnázium dísztermében, 
1990. március 31-én

Azt hiszem, nem én vagyok az egyetlen, 
aki azzal az érzéssel készült erre az alka
lomra, hogy végre történik valami, aminek 
már régen meg kellett volna történnie: a 
nyílt és őszinte szembenézés vagy -  ha 
úgy tetszik -  az „elszámolás”, azzal a teo
lógiával, amely közel három évtizeden át 
kötelező penzum volt számunkra.

Amikor a teológiai tisztázódásnak az 
igénye ilyen elemi erővel tör fel, csak 
örömmel üdvözölhetjük, hiszen benne 
egyházunk egészséges életösztöne jelent
kezik. Nem mellőzhető ugyanis az elodáz
hatatlan megújulás feladatai közt például a 
sajtószolgálatunk áramvonalasítása vagy 
az új alkotmányozó zsinat előkészítése, ám 
ha teológiailag nem vergődünk zöldágra, a 
sok részlet nem áll össze szerves egésszé, 
és csak fokozódik egyházunk belső meg- 
hasonlása.

Mielőtt azonban érdemi teológiai vi
tába fognánk, egyetértésre kell jutnunk a 
teológia, mint az egyház egyik funkciója 
helyét és szerepét illetően az organizmus 
egészében. Nem lehet kétséges: az egyház 
nem a teológiából él, hanem az evangélium 
hirdetéséből, a szentségek kiszolgáltatásá
ból, és a szeretet által tevékeny hitből. A 
teológia tehát nem pótolhatja ezeket a 
funkciókat, csak szolgálhatja, mégpedig a 
kritika eszközével. Ahogy annak idején 
Karner Károly professzorunktól tanultuk: 
s teolgóta az egyház kritikai funkciója. 
Olvan koordináta-rendszer, amelyhez mér
hetjük az egyház tanítását és életét, vagy 
még inkább mint az iránytű, amely ugyan 
nem pótolhatja sem a lábat, sem az utat, de 
segít a helyes irányt megtalálnunk, a téve
set korrigálnunk. Bizonyára nem téve
dünk, ha több írásmagyarázóval együtt a 
teológiában véljük felfedezni a „lelkek 
megítélésének” karizmáját. (1 Kor 12,10)

A teológia csak ezt a célt szolgálhatja. 
Azért kell ezt ennyire hangsúlyoznom, 
mert a teológia gyakran prostituálódik, és 
rendeltetésével ellentétes érdekek szolgá
latába állítjuk. Az iránytűt manipulálni is

lehet! Ma különösen is nagy kísértés, hogy 
a teológiát múltbeli magatartásunk igazo
lására használjuk fel, szerecsent mosdas
son, vagy mártírkoszorút fonjon. De nem 
kevésbé méltatlan szerep a teológiához a 
szélkakasé, az elvtelen igazodás a történel
mi szelek változásaihoz. Ezért nem tudok 
egyetérteni az olyan kijelentéssel, amely 
szerint „a diakóniai teológiát a történelem 
túlhaladta”. Ebben az esetben ugyanis a 
történelem volna az a kritérium, amely a 
teológiát minősítené. I yen alapon egy ko
rábbi történeti korszak is igazolássá válhat, 
felmentést adhat, történetesen a „diakóniai 
teológiának”. Természetesen én nem hi
szek a korok feletti teológiában. Nem ér 
semmit az az iránytű, amely nem tud az 
adott korban eligazítani. De más a korszerű 
teológia, és ismét más az, amikor a teológia 
a kor szócsövévé válik. Éppen ez az, amitől 
meg kell szabadulnunk. Nem folytathatjuk, 
ha más előjellel is, ott, ahol abbahagytuk. 
Az egyháznak soha nem volna szabad attól 
tartania, hogy korszerűtlennek és túlhala
dottnak bélyegzik. Sokkal inkább attól, 
hogy Gamáliel bölcs meglátása szerint, Js- 
ten ellen harcolónak” bizonyulhat (ApCsel 
5,39.). Egyet az elmúlt időszakban min
denképpen meg kellett tanulnunk: köny- 
nyebb elviselni a kor vagy a társadalom 
ítéletét, mint Istenét.

S ha így van, akkor kikerülhetetlenné 
válik a kérdés: minek az alapján minősít
hetünk egy-egy teológiai koncepciót, mi 
szerint kell mérlegelnünk a „diakóniai teo
lógiát”? Mert a teológia csak abban az 
esetben tudja betölteni kritikai funkcióját 
az egyház életében, ha maga is mindig 
megmérettetik. A teológia egyetlen legitim 
mércéje pedig nem lehet más, mint Isten
nek az evangéliuma. Csakhogy az evangé
liumnem olyan, mint a párizsi méter, ame
lyet vitás esetekben bármikor elővehetünk. 
Ajándékba kaphatjuk, de nem rendelkez
hetünk vele. Alázatosan kell keresnünk az 
orácio, meditáció és tentáció segítségével, 
a különféle teológiai álláspontok ütközte
tésében, a testvéri teológiai vita folyama
tában. Az egyes álláspontok megítélésének 
tekintetében pedig nem számít, hogy há
nyán vallják azt, hanem egyedül az, hogy 
mennyit képvisel az evangélium igazságá
ból. Az igazság dolgában ,.rnagnum con- 
sensus” elve nem érvényesíthető. Ha a 
többségi vélemény számít, Luthernek nem 
lett volna igaza. Viszont senki sem gondol
hatja magáról, hogy az igazság az ő kizá
rólagos tulajdona. A teológus is „simul iu s- 
tus et peccator”, tehát nem ment a tévedés 
lehetőségétől. Ezért nem mondhatjuk: az 
egyik „iustus”, a másik pedig „peccator”. 
Az igazi teológiai vitához méltatlan az 
egyik, akár kisebbségben maradt álláspont

kategórikus elvetése. Csak az méltó a teo
lógus névre, aki megfogadja az apostol 
intelmét: .Mindent tegyetek próbára, ami 
jó, azt tartsátok meg!” (IThessz 5,21). 
Csak ezt a módszert követve tehetjük mér
legre a „diakóniai teológiát”, és nem hall
gathatunk indulatainkra, nem befolyásol
hat a vele szemben érthetően kialakult csö
mör. A teológia művelője nem lehet intole
ráns, és ezért nem szükséges a Diakónia 
szerkesztőjének mentegetődznie amiatt, 
hogy más teológiák ismertetése mellett 
olykor-olykor hangot kapott a „diakóniai 
teológia” is.

Mindezt előre kellett bocsátanom, 
mert a feladatom rendkívül kényes. Nem 
titok előttem, hogy engem sokan a „diakó
niai teológia” utolsó mohikánjának tarta
nak. Amikor a felkérést megkaptam, azon
nal átfutott rajtam, hogy ez kamikáze jel
legű vállalkozás lesz. Mert ha csökönyösen 
ragaszkodom a „diakóniai teológia” állás
pontjához, az sem lesz népszerű, ha pedig 
megtagadom, a közhangulat kedvéért, ko
rábbi önmagammal kerülök szembe. Böl- 
csebb volna hallgatnom, és átadni másnak 
a terepet. De ha hallgatnék, csak azt ten
ném, amit joggal kárhoztatunk a múltunk
ban: gyakran némák voltunk, amikor teo
lógus lelkiismeretünk szerint szólnunk kel
lett volna. Nem lehetek tehát „engedetlen 
az istentől kapott látomás” (ApCsel 26,19) 
iránt, s ezért végül is vállaltam ezt az elő
adást következményeivel együtt. Külön
ben is árnyékbokszolássá lenne a vitánk, ha 
a „diakóniai teológia” pozíciója nem jutna 
szóhoz.

Márcsak azért is vállalnom kellett, 
mert erre a teológiai felülvizsgálatra már 
korábban is rákényszerültem. Még 1986- 
ban kaptam megbízást arra, hogy egyhá
zunk részéről vegyek részt a Heidelbergi 
Diakóniai Intézet által szervezett munka- 
közösség munkájában. A feladatunk az 
volt, hogy dolgozzuk ki a diakóniai munka 
teológiai alapjait. Körülbelül tízen vettünk 
részt a munkában Európa különböző evan
gélikus egyházaiból. Az első együttletün- 
kön kiderült -  ne feledjük el: a budapesti 
nagygyűlés után vagyunk! -  , hogy mun
katársaimat elsősorban a mi „diakóniai 
teológiánk” izgatja Javaslatomra azon
ban végül is megmaradtunk az eredeti cél
kitűzésnél, és számbavettük azokat a teo
lógiai indítékokat, amelyek az egyes evan
gélikus egyházak diakóniai munkáját meg
határozzák. A mi teológiánk legfeljebb 
annyiban kerüljön szóba, amennyiben a mi 
diakóniai munkánkat érinti. Különben is 
abban az időben már, Káldy Zoltán püspök 
betegségének hónapjaiban megszűnt „hi
vatalos” teológiakén: szerepelni, és csak 
kevesen exponálták mellette magukat. Le
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hetetlen volt tehát úgy beszélni róla, mint
ha ez a koncepció nem volna nálunk heves 
kritika tárgya. Közben Vajta Vilmos köny
ve is megjelent (Die diakonische Theolo- 
gie im Gesellschaftssystem Ungams) és az 
6 bírálatát sem hagyhattam figyelmen kí
vül. így a munkánkat összefoglaló, most 
megjelent kötetben (P. Philippi-Theodor 
Strohm Hrsg.: Theologie der Diakonie. Ein 
europáischer Forschungsaustausch. 1989. 
HVA.) szereplő írásomban a „diakóniai 
teológia” kritika tüzébe mártott, mérlegre 
tett koncepcióként szerepel. Ennek a mun
kának tanulságait szeretném a következők
ben átnyújtani.

Az alábbi okok miatt nem tudom min
denestül megtagadni, amit „diakóniai teo
lógia” címen felismertünk, annak ellenére, 
hogy hozzátartozott a monolitikus pártál
lamban vergődő egyház életéhez. Sőt mi 
több, meg vagyok győződve arról, hogy 
ezeket a szempontokat egyházunk reánk 
váró útján is meg kell szívlelnünk, vagy 
legalábbis számításba kell vennünk teoló
giai diszkusszióinkban.

a) Egy teológiát, mint mindent a vilá
gon, sok mindenre lehet felhasználni. Jóra 
és rosszra egyaránt. Lehet vele élni, és 
lehet vele visszaélni. A visszaélés azonban 
még nem minósüt egy teológiai koncepciót, 
legfeljebb azt, aki visszaél vele. Ha nem így 
volna, Pál teológiáját is el kellene vetnünk, 
hiszen a libertinisták súlyosan visszaéltek 
vele. De Lutherét is, akire hivatkoztak töb
bek között a kvietisták vagy éppen az ún. 
.német keresztyének” is.

A „diakóniai teológia” ürügyén el le
hetett nyomni minden más teológiai véle
ményt, igazolni lehetett az államhatalom 
igényének elvtelen kiszolgálását -  hogy 
csak a legtöbbet kárhoztatott kinövéseket 
említsem. Ezt a gyakorlatot azonban nem 
írhatjuk a „diakóniai teológia” rovására. 
Mivel minden teológia próbaköve az evan
gélium, a „diakóniai teológiá”-át is csak 
akkor hajíthatjuk a történelem lomtárába, 
ha híjával van vagy ellentmond az evangé
liumnak. Amennyiben viszont köze van az 
evangéliumhoz, nem önthetjük ki a fürdő
vízzel együtt a gyereket is. Ebben az eset
ben a „diakóniai teológia” képviselőit is 
csupán akkor marasztalhatjuk el, ha visz- 
szaéltek vele. A teológiai intoleranciát 
vagy az emberi igények elvtelen kiszolgá
lását mi más kárhoztathatná keményebben, 
mint maga a „diakóniai teológia”, tehát 
éppen az, amire hivatkoznak. Mert aki vál
lalta a diakóniai magatartást, nem kény
szerítheti másra a maga álláspontját, s aki 
tisztában van a szeretetben fogant áldozat 
természetével, nem adhatja eszközül ma
gát tisztátalan erőknek bármiféle egzisz
tenciális előnyért sem.

b) Már csak azért sem vethetjük el 
minden megfontolás nélkül a „diakóniai 
teológiát”, mert az nem Káldy Zoltán „ta
lálmánya”, olyan vele összenőtt teológia, 
amely vele együtt áll vagy bukik. Annak 
lényegét már őelőtte sok tekintélyes teoló
gus felismerte és vallotta. Hivatkoznunk

kell itt magára Lutherre, aki ,A  keresztyén 
ember szabadságáról” írt ragyogó alapmű
vében a kiinduló tételt így fogalmazta meg: 
„A keresztyén ember hite által mindenek 
szabad ura, a szeretet által pedig mindenki 
szolgája.” Századunk nagy evangélikus 
teológusa Nygren, a diakóniát már 1957- 
ben a keresztyén hit centrumába állította 
(Luth. Rundschau 7,1957/5a8. 364kk o. - 
Lp. XXXfl. 8-9. 1957.okt., nov. 523kk.o.). 
De a Káldy Zoltántól oly gyakran hallott és 
olvasott krisztológiai paradoxon is -  Jézus 
Krisztus Úr és Szolga -  már megtalálható 
H. D. Wendland egyik 1962-ben megjelent 
tanulmányának címében (Christos Diako- 
nos. Ursprung und Auftrag der Kirche. 
Drei Vortrage. 1962. Zürich.) Kétségtelen, 
hogy Káldy Zoltán ezeket a felismeréseket 
bontotta ki és alkalmazta egyházunk akko
ri helyzetére.

Tehát függetlenül Káldy személyének 
és szolgálatának megítélésétől, alapos teo
lógiai mérlegelés alá kell vetnünk a „dia
kóniai teológiát”, és nem intézhető el egy 
kézlegyintéssel, mint ahogyan ezt sokan 
teszik.

c) Mégis a mérlegelés során a legsú
lyosabban az a tény esik a latba, hogy 
ennek az inkriminált teológiának az origó
ja, a kiindulópontja az evangélium centru
mát érinti. Gémes István a Párbeszédkí- 
sérlet a „diakóniai teológiával” című tanul
mányában (Koinonia 26.sz. 1980. lkk.), 
Dóka Zoltán „Nyílt levelében” (1984.) és 
nyomukban Vajta Vilmos a már idézett 
könyvében (42kk.) ugyan azt állítja, hogy 
ez a teológia nagyon szűk bibliai bázissal 
rendelkezik, mert a„Diakonosz” nem tar
tozik Krisztus döntő újszövetségi méltó
ság-címei közé. Ezt az állítást is vitatni 
lehet, ha a kérdést a tartalom, a szolgálat 
különféle aspektusai felől és nemfilológia- 
ilag közelítjük meg. De nem is ez a lényeg. 
Az evangélium és a diakóniai teológia vi
szonyát csak akkor ítélhetjük meg helye
sen, ha „von der Sache her” (Barth), vagyis 
annak az ügynek szem előtt tartásával vizs
gáljuk meg, amely az egész újszövetségi 
tanúságtétel szívügye.

Egyre inkább erősödik bennem az a 
meggyőződés, hogy az Újszövetség min
den rétege az evangéliumot a hatalom 
összefüggéseiben ragadja meg. Mély bib
liai realizmus jelentkezik ebben, mert min
den változás csak valami erőhatására jöhet 
létre. Az üdvös változáshoz, vagyis a sza
baduláshoz is erre van szükség, mégpedig 
Isten hatalmának közbeavatkozására. Mert 
nem elég a helyes létértelmezés, az emberi 
jószándék akkor, amikor az emberfeletti 
Gonosz és az istenellenesség hatalmában 
vergődünk. Az „erős fegyverest” csak még 
„egy nálánál is erősebb győzheti le” (Mk 
3,27.). Az újszövetségi tanúságtevők kóru
sa, kiki a maga módján, mind arról vall, 
hogy Istennek ez a szabadulást szerző ha
talma Jézus Krisztusban, és Jézus Krisztus 
által diadalmaskodik. Erről a győzelemről 
szól Jézus Isten királyi uralmának meghir
detésével, Pál az evangéliumban, amely

Istennek ereje, és János az örök élet aján
dékában.

Mindez azonban még nem az Újszö
vetség igazi újsága. Jézus Istenre hagyat
kozó zsidó kortársai is reménykedtek Isten 
hatalmának megnyilatkozásában. Az újság 
éppen abban a módban van, ahogyan Isten 
szabadulást szerzett nekünk. Ez az a kő, 
amelybe sokan beleütköztek, és amelyre 
csak kevesen építettek. Mert Isten hatalma 
Jézus Krisztusban paradox módon nem el
lenállhatatlanul, térdrekényszerítő erővel 
nyilatkozott meg, hanem a minden áldozat
ra kész szeretet kiszolgáltatottságában. De 
éppen Istennek ez az „erőtlensége” az Is
tennek ereje. Erre a diakóniai életformára 
hívja el azokat is, akik az Ő szolgálatának 
gyümölcseiből élnek. Az egyháznak sincs 
más hatalma, mint az ő Urának (Jn 13,26). 
Ha tehát kivennénk valamilyen történelmi 
fordulat kedvéért mindazt, ami az Újszö
vetségben ezzel a főtémával összefügg, 
maradna-e benne akár csak egy sor is?

d) De az egyház vándorútjának reánk 
köszöntő új szakaszában is szükségünk lesz 
az ún. „diakóniai teológia" felismeréseire. 
Egyre több jel mutat arra, hogy egyes ke
resztyén közösségek szeretnék visszaállí
tani az egyháznak a keresztyén kurzus ide
jén élvezett kiváltásgos, uralmi helyzetét. 
Nemrég például követelték a miniszterel
nöktől, hogy tiltsanak be egy olyan filmet, 
amely sérti keresztyén meggyőződésüket. 
S mindez éppen a lelkiismereti és val
lásszabadságról szóló törvény megszava
zása után történt! Ebben a követelésben 
három súlyos eltévelyedés is van. A meg
fogalmazói úgy látszik sértődős keresztyé
nek, ami nem éppen jézusi lelkületre vall. 
A keresztyén hit érdekében erőszakos köz
belépést igényelnek az államtól. Végül pe
dig: ezt a petíciót — horribile dictu — 
lelkészek és teológiai tanárok is aláírták! 
(Magyar Nemzet. 1990. január 25.sz.) Hát 
csak ilyen eszközeink maradtak a Jézus
kép meghamisítói ellen?! Szerencsére a 
kormányfő ebben az esetben jobb teoló
gusnak bizonyult a szakmabelieknél, és 
nem engedett a nyomásnak.

Talán nem én vagyok az egyetlen, aki 
szomorúan látom kis egyházunk fokozatos 
atomizálódását, a „bellum contra omnia” 
elv eluralkodását. Amikor minden meglé
vő erő összefogására volna szükség, hogy 
megnövekedett feladatainkat elláthassuk, 
kölcsönös vádaskodások, gyanúsítgatások 
— persze hát mögött! — és fenntartások 
állítanak szembe egymással, engesztelhe
tetlenül. Hát nincs égetően szükség a páli 
intelem megszívlelésére: „egymást elő- 
rébbvalónak” (nem „különbnek” mint Ká- 
rolinál!) tartsátok! (Fil 2,3)? Vagy azt 
hagyta meg Jézus nekünk, hogy egymás 
fejét mossuk meg, és nem a lábát?

Most, amikor egyházunkban minden 
megújulás után kiált, megvan a veszélye 
annak, hogy minden időnket, energiánkat 
és főként szeretetünket az önmagunkkal 
bíbelődés kösse le, és ne jusson belőle az 
egyházon kívüli szféra rengeteg gondjára.
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Új történelmi körülmények között is érvé
nyes Jézus szava: „aki meg akarja menteni 
életét, elveszti azt" (Mt 16,25). A másért 
magát exponáló magatartás jó példájának 
tartom Prőhle Károlynak a lelkiismereti 
szabadságról adott TV-nyilatkozatát. Mert 
nemcsak az egyház szolgálata, hanem a 
Tudomány művelése számára is nélkülöz
hetetlennek tartotta a lelkiisemreti szabad
ság érvényesülését. Hiszen a korábbi hely
zet a tudományos kutatást is gúzsba kö
tötte.

Ehhez tartozik még, hogy a jövőben 
sem hanyagolhatjuk el mindazt, amit eddig 
az „egész népünk ügyeinek felkarolása” 
csömörig ismételt címszó alá soroltunk. A 
szegénység belül az országban és kívül a 
harmadik világban továbbra is elviselhe
tetlen probléma marad, mégha sikerül is 
gazdaságliag becsatlakoznunk az európai 
házba. A kollektív önzés ellen nem adhatjuk 
fel a küzdelmet!

Összefoglalva: Egyetlen teológiai 
koncepció sem lehet fegyver más álláspon
tokkal szemben, de nem lehet valakit elin
tézni sem egy teológia diszkretitálásával. 
Szabadítsuk meg a teológiát egyházpoliti
kai szempontoktól! Mint az egyház népét, 
úgy a teológiát sem lehet leváltani. Viszont 
rendszerváltás nélkül is le kell váltani egy 
teológiát, ha az híjával van az evangélium 
igazságának. Meg kell tanulnunk, hogy a 
teológia nemcsak a krízis, hanem a diakrí
zis művészete is. Robinsonnak több esze 
volt, mint sokunknak, mert az elsüllyedt 
hajóból kimentette mindazt, amire az új 
körülmények között szüksége lehetett.

A teológiai „elszámolással” összefüg
gésben feltétlenül szólnunk kell még ennek 
személyi konzekvenciáiról. Kik marasztal- 
hatók el egyházi közelmúltunk bűneiért, 
akár a „diakóniai teológiával” történt 
visszaélésekért? Egyetértek azokkal, akik 
szerint a megújulás érdekében a kompro- 
mittálódottaknak legalább is háttérbe kell 
húzódniuk.

De kikről van szó? Amíg ezt nem tisz
tázzuk, nem lesz békesség egyházunkban. 
A személyi kérdés legkényesebb pontja pe
dig az ún. „csendes többség" minősítése. 
Nem véletlen, hogy Dóka Zoltán Képes 
7-beli cikkében (1990.9. sz. március 3.) és 
országos felügyelőnk is (Ev.Élet 1990. 
március 19.sz.) abban látja egyházunk bé
nultságának okát, hogy ennek a többséget 
kitevő csoportnak nem tisztázott még a 
múltbeli magatartása, illetve nem kapott 
felmentést múltjára. Való igaz, a helyzet az 
állóháború képét mutatja. A többség nem 
közeledik sem az egyházvetőséghez, sem 
a vele élesen szembenállókhoz.

A jelenség okainak elemzése azonban 
véleményem szerint -  megragadt a felszí
nen. Az igazi okot abban látom, hogy lel- 
készi karunk és az egyházuk szolgálatá
ban a legnehezebb időben is kitartó világi
ak nem hajlandók úgy tekinteni vissza, mint 
akik mást sem tettek, mint egyházat árul
tak. Még a vádnak abban az enyhített for
májában sem, hogy „csak annyit engedtek

a központi erőszaknak, amennyi szükséges 
volt, hogy megóvhassák magukat és övéi
ket a pártállamot kiszolgáló egyházvezetés 
brutalitásaitól”, és most is arra van szük
ség, hogy ez a többség ,/elébredjen félel
meiből, nyugalma érdekében mindenre bó
logató bénultságából” (Dóka). Akárhogy 
szépítjük, az így jellemzett magatartás 
puszta negatívumokból áll, és lényegében 
nem más, mint gyávaság. Ahallgatag több
ség ezt a minősítést is igazságtalannak 
tartja.

Az alapjában véve egyházellenes párt
állam nyomása alatt a reagálásnak több 
típusa alakult ki. Volt, aki az őt ért igazság
talanságok miatt passzív rezisztenciába 
vonult, volt aki eredendő lustaságát takar
gatta a nehézségekkel, volt, aki a helyzetet 
tisztességtelen előnyök megszerzésére 
használta ki, és voltak olyanok is — és 
most róluk akarok beszélni — akik — így 
mondhatnám — az aktív rezisztencia útját 
választották, vagyis azok, akik „az egyház 
akarunk lenni a szocializmusban” jelszó 
első felére tették a hangsúlyt, és ezért igye
keztek teológiailag átgondolni helyzetü
ket, alaposan felkészülni minden igehirde
tésre, többet látogatni, ifjúsági munkát vé
gezni. Tehát a hátrányos helyzetet nagyobb 
erőbedobással törekedtek ellensúlyozni. 
Taktikájuk nem a robbantásos módszer 
volt, hanem a monolitikus sziklatömb re
pedéseibe hulló magé, amely ha élet van 
benne, szétfeszítheti a legellenállóbb köze
get is. Repedést pedig találhatott, főként a 
„pongyola diktatúrán”, aki keresett. Tették 
mindezt anélkül, hogy ezért felülről jövő 
elismerésre, vagy anyagi előnyökre szá
míthattak volna. Mi tagadás, ehhez az ön
emésztő élethez erőt a „diakóniai teológi
ából” mentettek, amely azzal bíztatta őket, 
hogy az áldozatos munka és az ellenség 
iránt tanúsított szeretet nem hiábavaló. 
Nem tudja helyesen megítélni a mögöttünk 
levő egyháztörténeti korszakot az, aki nem 
ismeri fe l a „diakóniai teológia" szerepé
nek ambivalens jellegét. Mert lehetett az 
egyház fojtogatásának eszköze, ugyanak
kor azonban az egyház életerejének ková
sza, mozgásterének tágítója, tehát a fojto
gató szorítás lazításának eszköze is.

Ezért nem tudok egyetérteni Vajta Vil
mos könyvének egyik okfejtésével. A tra
dicionális kegyesség megtartó erejével 
magyarázza ugyanis az 1984. évi budapes
ti evangélikus világgyűlés résztvevőinek 
gyülekezeteinkről szerzett kedvező benyo
másait. Kétli, hogy ehhez a „diakóniai teo
lógiának” bármiféle köze lenne (i.m. 
183.o.). Nem lehet vitás azonban: gyüleke
zeteink túléléséhez elsősorban az evangé
liumnak és az evangélium önzetlen és ön
emésztő hirdetésének van köze.

Mondhatná valaki: ez az aktív rezisz
tencia objektíve az egyház ellenségeinek 
játszott a kezére, mert azt a benyomást 
keltette kül- és belföldön, hogy az egyház 
élhet a sztálinista diktatúrában is. Ez a fel
fogás lényegében véve a .mi nél rosszabb, 
aimál jobb” istentelen elv tövéről fakad.

Ilyen alapon az az orvos, aki hálapénz nél
kül is meggyógyította a beteget, vagy az az 
édesanya, tiki abban a rendszerben hozta 
világra gyermekét szintén elmarasztalható 
lenne, hiszen mindezzel a közérzetet javí
totta egy tűrhetetlen sturktúrában. Sőt, mi 
több, Jézus is elmarasztalható volna, hi
szen emberi életeket hozott rendbe, miköz
ben a római hatalom szilárdan tartotta né
pét elnyomó hadállásait. Bánff y György- 
gyel értek egyet, aki azt nyilatkozta, ami
kor számon kérték rajta egy 1950-ben írt 
drámáját, hogy „engem egyetlen valami 
ragadott magával akkor, és ragad magával 
ma is: többet, jobbat, helyesebben csele
kedni" (168 ÓRA. II. 11. szám, 1990. már
cius 20. 16. o.).

Nem azért hívtam fel a figyelmet az 
általam „aktív rezisztenciának” nevezett 
magatartásra, hogy most előhozakodjunk 
hősi erőfeszítéseink vagy elszenvedett 
méltánytalanságaink bizonyítékaival. Eb
ben az esetben ugyanis a tisztesség megkí
vánja, hogy megvalljuk megalkuvásainkat 
is. Mert különböző mértékben, más és más 
ponton, valahol mindnyájan „sárosak” va
gyunk. De ebben csak az irgalmas Isten tud 
igazságot tenni. Ha mi fogunk hozzá, akkor 
újabb igazságtalanságokkal tetézzük a ko
rábbiakat. Ugyanazt tesszük, amit a letűnt 
egyházvezetőség szemére vetünk: doron
gokkal esünk egymásnak, csak éppen a 
dorong másik végét markolva. Kinyitjuk a 
Pandora szelencéjét, amelyből a kölcsönös 
és végeláthatatlan vádaskodás átkos szel
leme zúdul ránk — „nem tudjátok milyen 
lélek van bennetek!” (Lk 9,55) — monda
ná Jézus— , és ebben szétzilálódna, dara
bokra hullana kicsiny egyházunk. A „köz
törvényes bűnöket” viszont, szolgatársunk 
eláztatását, csalárd úton szerzett jövedel
meket, amennyiben bizonyíték van rá, a 
tisztultabb jövő érdekében bizony számon 
kell kérni.

Köszönöm a figyelmet. Ennyivel tar
toztam a lelkiismeretemnek Isten színe 
előtt.

Utólagos megjegyzés 
Két nappal az előadás elhangzása után 

kaptam kézhez a Német Evangélikus Egyhá
zak (EKD) 1989. tavaszán rendezett konfe
renciájának anyagát egy kötetbe gyűjtve 
„Diakonische Kirche” cím alatt. A kötetben 
megjelentetett előadásokból, de főként a bib
liai alapvetésből kitűnik, hogy a német pro
testantizmus abban az irányban keresi útját, 
amelyet az ún. „diakóniai teológiában” pró
báltunk megfogalmazni. Éppen akkor veszik 
fontolóra, amikor mi készek vagyunk minde
nestől kivetni egyházunk hajójából. Az ok 
bizonyára abban rejlik, hogy a szekularizmus 
erősödése az egyház és társadalom viszonyá
nak új meghatározását sürgeti.

Cserháti Sándor
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D. Bonhoeffer

A Biblia
imádságos könyve

Részletek D. Bonhoeffer: Das Ge- 
betbuch der Bibel (Élne Einfüh- 
rung in die Psalmen) című tanul
mányából. Kiadta az Evangeli- 
sche Verlagsanstalt Berlin (1967).

„Urunk, taníts minket
imádkozni!”
így szóltak a tanítványok Jézushoz. 

Ezzel beismerték, hogy saját maguktól 
nem tudnak imádkozni. Nekik is meg kell 
tanulniuk imádkozni. Számunkra ellent
mondásosnak tűnik az, hogy imádkozni 
tanuljunk. Úgy véljük, hogy szívünk vagy 
csordultig van, s akkor magától kezd imád
kozni, vagy pedig sosem fog imádkozni 
tanulni. Ez azonban veszélyes tévedés, 
mely ma a keresztyének között széles kör
ben elterjedt, mintha a szív természettói 
fogva tudna imádkozni. Ezzel azonban 
összetévesztjük a kívánságot, reménysé
get, sóhajt, panaszt, örvendezést az imád
sággal -  amazokra mind képes a szív ma
gától. S ezzel összetévesztjük a földet és a 
mennyet, az embert és Istent. Az imádko
zás nem azt jelenti, hogy egyszerűen kiönt
jük szívünket, hanem azt, hogy teli vagy 
üres szívünkkel Istenhez utat találunk és 
vele beszélünk. Erre egy ember sem képes 
magától, ehhez mindenkinek Jézus Krisz
tusra van szüksége.

A tanítványok imádkozni akarnak, de 
nem tudják, hogyan kell azt tenniük. Bi
zony, nagyon keserves lehet az, ha az em
ber Istennel akar beszélni, de nem tud, 
vagy amikor Isten előtt elnémul és érzi, 
hogy minden kiáltás saját énjében vissz
hangzik, s a szív és a száj ellentétes nyelven 
beszél, melyet Isten nem akar haliam.

Az imádkozást tehát tanulnunk kell. A 
gyermek beszélni tanul, mert apja szól hoz
zá. Megtanulja apja és anyja nyelvét. Isten
hez is így tanulunk beszélni, mivel Isten 
szólt és ma is szól hozzánk. A mennyei 
Atya nyelvén tanulnak gyermekei beszélni 
vele. Isten saját szavait utánamondva kez
dünk el hozzá imádkozni. Nem a mi szí
vünk hamis és zavaros nyelvén kell nekünk 
Istenhez beszélni, hanem azon az érthető 
és világos nyelven, amellyel Isten Jézus 
Krisztusban hozzánk szólt, s Ő meghallgat 
minket.

Isten nyelvével Jézus Krisztuson ke
resztül a Szentírásban találkozunk. Ha bi
zonyossággal és örömmel akarunk imád
kozni, akkor a Szentírás szavának imádsá

gunk szilárd alapjává kell válnia. Tudjuk, 
hogy Jézus Krisztus Isten szavát tanítja 
nekünk imádkozni. Az Istentől származó 
szavak azokká a lépcsőfokokká válnak, 
melyeken Istenhez találunk.

Jézus nevében imádkozni tanulni
Van a Szentírásban egy könyv, amely 

abban különbözik a Biblia többi könyvé
től, hogy csak imádságokat tartalmaz. 
Ezek az imádságok a zsoltárok. Először 
kissé meglepőnek tűnik, hogy a Bibliában 
imádságos könyv van. Hiszen a Szentírás 
Isten hozzánk intézett szavát tartalmazza. 
Az imádságok pedig emberi szavak. Ho
gyan kerülnek akkor a Bibliába? Nem sza
bad, hogy ez megtévesszen bennünket: a 
Biblia Isten szava, még a zsoltárokban is. 
Akkor tehát az Istenhez szóló imádság -  
Isten saját szava? Számunkra ez nehezen 
érthető. S csak úgy foghatjuk fel, ha arra 
gondolunk, hogy a helyes imádkozást 
egyedül Jézus Krisztustól tanulhatjuk meg, 
s hogy tehát a velünk együtt élő Isten Fiá
nak szava Istenhez, az Atyához szól, ah
hoz, aki az örökkévalóságban él. Jézus 
Krisztus az emberek minden szükségét, 
minden örömét, minden háláját és minden 
reménységét Isten elé vitte. Az ő ajkán az 
emberi szó isteni szóvá válik, s amikor 
imádságát vele együtt imádkozzuk, akkor 
az isteni szó újból emberi szóvá lesz. A 
Biblia minden imádsága, melyet Jézus 
Krisztussal együtt imádkozunk így olyan 
imádság, amelybe ő belevon bennünket és 
amely által Isten színe elé visz minket. 
Ellenkező esetben imádságaink nem igazi 
imádságok; mert csak Jézus Krisztussal 
tudunk helyesen imádkozni.

S ha mi ezért a Biblia imádságait, kü
lönösképpen a zsoltárokat olvasni és imád
kozni akarjuk, akkor először nem azt kell 
megkérdeznünk, mi a közük hozzánk, ha
nem azt, hogy mi a közük Jézus Krisztus
hoz. Azt kell megkérdeznünk, hogyan tud
juk a zsoltárokat Isten szavaként értelmez
ni, s csak ezután tudjuk együtt imádkozni. 
Nem azon múlik tehát, vajon éppen azt 
fejezik-e ki a zsoltárok, amit jelenleg szí
vünkben érzünk. A helyes imádkozáshoz 
talán éppen szükséges is, hogy saját szí
vünk ellen imádkozzunk. Nem az a fontos, 
amit mi éppen imádkozni akarunk, hanem 
az, hogy Isten mit vár tőlünk imádságunk
ban. Ha csak rajtunk múlna, akkor a Mi
atyánkból gyakran csak a negyedik kérést 
imádkoznánk. Isten azonban másként 
akarja. Nem a mi szívünk szegénységének, 
hanem Isten szava gazdagságának kell 
imádságainkat meghatároznia.

Ha tehát a Biblia egy imádságos köny
vet tartalmaz, úgy abból megtanulhatjuk, 
hogy Isten szavához nemcsak az tartozik, 
amit Ő nekünk mond, hanem az is, amit 
tőlünk akar hallani, mivel az szeretett fiá
nak szava. Nagy kegyelem az, hogy Isten 
megmondja nekünk, miként beszélhetünk 
vele, s hogyan kerülhetünk vele közösség
be. Erre akkor vagyunk képesek, amikor

Jézus Krisztus nevében imádkozunk. A 
zsoltárokat azért kaptuk, hogy Jézus Krisz
tus nevében tanuljunk imádkozni.

A tanítványok kérésére Jézus a Mi
atyánk imádságot adta nekik. Ez az imád
ság minden imádságot magában foglal. 
Ami a Miatyánk kéréseibe belefér, az he
lyes imádság, aminek nincs helye benne, 
az nem imádság. A Miatyánk a Szentírás 
mindegyik imádságát összefoglalja. A Mi-  
atyánk által nem válik tehát a többi imád
ság fölöslegessé, hanem ezek a Miatyánk 
kimeríthetetlen gazdagságát mutatják: a 
Miatyánk megkoronázza és egységbe fog
lalja a többi imádságot. A zsoltárok köny
véről így szól Luther: „A zsoltárok könyvét 
a Miatyánk, a Miatyánkot pedig a zsoltárok 
könyve úgy átitatja, hogy az egyiket a má
sikból igen jól megérthetjük és kellőkép
pen összehangolhatjuk.” A Miatyánk an
nak lesz próbaköve, hogy vajon Jézus 
Krisztus nevében imádkozunk-e, vagy a 
saját nevünkben. Ezért is jó, ha az Újtesta
mentumhoz kötik a zsoltárok könyvét, mi
vel a zsoltárok könyve Jézus Krisztus gyü
lekezetének imádsága és a Miatyánkhoz 
tartozik.

A zsoltárok imádságai
A Biblia tanúbizonysága szerint Dá

vid, mint Isten kiválasztott népének felkent 
királya, Jézus Krisztus előképének tekint
hető. Ami vele történik, azért történik, aki 
benne van és aki belőle lesz -  Jézus Krisz
tusért (ApCsel. 2,30,stb.). A zsoltárokban 
maga a megígért Krisztus beszél (Zsid 
2,12; 10,5) vagy úgy is mondhatjuk, hogy 
a Szentlélek (Zsid 3,7). Dávid imádságait 
Krisztus is imádkozta. Maga Jézus azt 
mondja a zsoltárokról, hogy azok az ő ha
lálát, feltámadását és az evangélium hirde
tését jövendölték meg (Lk 24,44, stb.).

Ki imádkozza a zsoltárok könyvét? 
Dávid (Salamon, Aszáf, stb.) imádkozza, 
Krisztus imádkozza, mi imádkozzuk. Mi -  
ez mindenekelőtt az egész gyülekezet, 
melyben a zsoltárok könyvét teljes gazdag
ságában imádkozhatjuk. Végül is azonban 
minden egyes hívő imádkozhatja, ameny- 
nyiben Krisztusban és az ő gyülekezetében 
része van és együtt imádkozik. Dávid, 
Krisztus, a gyülekezet, én saját magam -  s 
ha mindezt átgondoljuk, azt a csodálatos 
utat ismerhetjük fel, melyen Isten jár, hogy 
minket imádkozni tanítson.

A zsoltárokat abban a formában, amint 
ránkhagyományozódtak, nagyrészt isten- 
tiszteleti használatra zenésítették meg. A 
szent istentiszteleti zene olyan hatóerő, 
amelyre olykor ugyanaz a szó alkalmazha
tó, mint a prófétai jövendölésre (1Krón 25, 
1-3). A zsoltárok nehezen érthető feliratai 
sokszor a zenészekre utalnak.

Az istentisztelet és az zsoltárok
Több egyházban vasárnaponként vagy 

akár naponként is zsoltárokat énekelnek 
váltakozva. Az egyházak ezáltal kimerít
hetetlen gazdagságot őriztek meg, mert
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csak a naponkénti használattal növünk bele 
az isteni imádságos könyvbe. Aki elkezdte 
komolyan és rendszersen imádkozni a 
zsoltárok könyvét, az a sajátmaga másfaj
ta, könnyed és „ájtatos” imádságával ha
marosan felhagy és azt mondj:„ah, ennek 
az imádságnak nincs sava, borsa, nincs 
forróság és tűz benne, amit viszont a zsol
tárok könyvében megtalálok, ez az imád
ság túl hidegnek és keménynek tűnik ne
kem” (Luther).

Régebben nem volt szokatlan az egy
házban, ha valaki az „egész Dávidot” fej
ből tudta. A keleti egyházban egyenesen a 
szolgálat előfeltétele volt ez. Hieronymus, 
az egyházatya elbeszéli, hogy az ő korában 
a mezőkön és a kertekben zsoltárok ének
lését lehetett hallani. A zsoltárok könyve a 
fiatal keresztyénség életét is betöltötte. 
Mindezeknél azonban fontosabb, hogy Jé
zus zsoltárszavakkal ajkán halt meg a ke
resztfán.

A zsoltárok tartalmáról
A zsoltárok Istent mint a menny és 

föld teremtőjét dicsérik. Három zsoltár (1, 
19, 119.) különösképpen azt részletezi és 
bizonyítja, hogy milyen nagyszerűek Isten 
parancsolatai. Továbbá elbeszélik nekünk 
az üdvtörténetet (78, 105, 106. zsoltár), 
szólnak Isten földi népének történetéről, 
Isten kiválasztó kegyelméről és hűségéről, 
népének hűtlenségéről és hálátlanságáról. 
Isten üdvtörténete a Messiás küldetésében 
teljesedik be. Jézus értelmezése szerint er
ről a Messiásról jövendölt a zsoltáros- 
könyv (Lk 24, 44). A 22. és a 69. zsoltárt 
mint Krisztus szenvedésének zsoltárait is
merjük. A 110. zsoltárt Luther a mi szere
tett Urunkra, Jézus Krisztusra mutató leg
főbb zsoltárnak nevezte. A zsoltárok az 
egyházról, Jeruzsálemről, Isten városáról, 
Isten népének nagy ünnepeiről, a temp
lomról és a helyes istentiszteletről zenge
nek (többek között a 27,42,46,48,63,81, 
84, 87. zsoltár). Krisztus saját magában 
tökéletessé és egyszer s mindenkorra érvé
nyessé tette Isten áldozatát érettünk, s a mi 
áldozatunkat Istenért. Számunkra csak az 
marad, hogy imádsággal, énekkel és Isten 
parancsolatai szerinti élettel dicsőítő és há
laáldozatot mutassunk be (15,50. zsoltár), 
így válik egész életünk istentiszteletté és 
hálaáldozattá. Ilyen hálaáldozatot fogad el 
Isten és a hálaadónak üdvösséget mutat 
(50. zsoltár, 23. vers).

A zsoltárok "földi imádságokat” is tar
talmaznak az életért, az egészségért, a bé
kéért, a különböző földi javakért. A 103. 
zsoltár arra tanít minket, hogy Isten ado
mányainak egész gazdagságát az élet elfo
gadásától a bűnök bocsánatáig egy nagy 
egységként értelmezzük és ezekért hálával 
és dicsérettel álljunk Isten elé. A zsoltárok 
könyve ahhoz is gazdag tanítást ad, hogy a 
világ által ránkmért sokféle szenvedésben 
helyesen járuljunk Isten elé. Imádság a bű
nök bocsánatáért azonban ritkábban talál
ható benne, mint ahogy azt elvárnák. A

legtöbb zsoltár feltételezi a bűnök bocsá
natának teljes bizonyosságát. Az Újtesta
mentumban sincs ez másként. A keresz
tyén imádságot megrövidítjük és veszé
lyeztetjük azáltal, ha imádságunk kizáró
lag a bűnök bocsánata körül forog. A zsol
tárok könyvéből mégsem hiányoznak a 
bűnbánati imádságok.

Az ún. bosszúzsoltárok sehol sem sze
mélyes ellenségről szólnak, hanem kizáró
lag Isten ellenségeiről. A zsoltárt imádkozó 
sehol sem akarja a bosszúállást saját kezé
be venni; a bosszúállást egyedül Istenre 
hagyja (Róm 12, 19). Krisztus hordozta 
Isten bosszúját és haragját Ez a bosszúról 
alkotott hamis gondolatoknak végét jelen
tette, hasonlóképpen az Isten szeretetéről 
vallott téves nézetekéit is azok számára, 
akik a bűnt nem veszik komolyan. Krisztus 
keresztje minden embernek szól, még a 
legnagyobb ellenségeinknek is. Aki azon
ban ellenszegül, aki a Krisztus keresztjéről 
szóló igét megrontja, azon kiteljed Isten 
haragja, annak az Isten átkát kell viselnie 
most vagy később. Az Újtestamentum tel
jesen világosan szól erről az átokról, mely 
azoknak szól, akik Krisztust gyűlölik — s 
ebben nem különbözik az Ótestamentum
tól. Hasonlóképpen beszél a gyülekezet 
öröméről is, amely azon a napon követke
zik be, amikor Isten utolsó ítéletét kiter
jeszti (Gál 1, 8 stb.; 1 Kor 16,22; Jel 18., 
19., 20, 11; v.ö. Jel 6, 9). Ekként tanít 
minket a megfeszített Krisztus az ún. 
bosszúzsoltárok helyes imádkozására.

Az Isten és Messiásának végső győ
zelméről szóló zsoltárok (2, 96, 97, 98, 
110, 148-150) dicsérethez, hálához és kö
nyörgéshez vezetnek minket minden dol
gok végén, amikor az egész világ dicsősé
get ad Istennek, s amikor a megváltott gyü
lekezet Istennel uralkodik az örökkévaló
ságban, amikor a gonosz hatalma elbukik 
és Istené lesz minden hatalom.

A zsoltárimádkozás feladásával a ke
resztyén gyülekezet páratlan kincse megy 
veszendőbe, visszaálításával viszont nem 
sejtett erők áradnak a gyülekezetbe.

„A mi szeretett Urunk, aki a Zsoltárok 
Könyvét és a Miatyánkot tanította és adta 
nekünk, ajándékozzon meg minket az 
imádság és a kegyelem leikével, hogy 
örömmel és komoly hittel, igazán és szün
telenül imádkozzunk -  mert igen nagy 
szükségünk van erre. Így parancsolta Ő és 
ezt akarja tőlünk, Övé legyen a dicséret, 
dicsőség és a hálaadás. Ámen.” (Luther)

Fordította: Ferenczi Ilona

Mi volt Pál 
apostol testi 
gyöngesége, 

tövise?
1. Saul tanult, fanatikus, római állampol
gárnak született büszke zsidó volt.Neve is 
szinte szimbolizálta ezt: Saul = „A kért”, 
ami nemcsak azt jelentette, hogy szülei 
kérték Istentől és kapták, hanem azt is, 
hogy ennek következtében dédelgetett, 
szeretett gyermekük elkényesedett, aki 
hagyta magát ,kéretni”. Kiváltságos volt 
mint a Gamálielnél tanuló ifjú, mint római 
polgáijogú és mint megbízható egziszten
cia, akinek a főpap megbízóleveleket és 
kíséretet ad a keresztyének üldözésére...

2. Mint ilyen, találkozik az ÚRral a 
damaszkuszi úton. Itt vakító, „Napnak fé
nyességét meghaladó világosság” (ApCsel 
26,13) bontotta el. A nap fénye is elég 
lehetett volna a megvakuláshoz: Az annál 
is vakítóbb fény valószínűleg maradandó
an károsította szemeit s annak kötőhártyá
it. Három napi teljes vakság után az ÚR a 
bűnbocsánatban visszaadta valamennyire 
látását (ApCsel 9,18).

3. Ennek következtében leveleit is 
egyre kevésbé tudta maga írni, hanem csak 
aláírta a hibáslátású ember nagy, otromba 
ákombákomaival: Pl. „látjátok, milyen 
nagy betűkkel írok a saját kezemmel.” 
(ApCsel 11.) A Római levelet Tertiusnak 
mondotta tollba (16,22). Talán egyedül a 
rövid filemoni levelet írta maga Pál 
(21.vs.) persze a szöveg megengedi, hogy 
az ember a diktált levelet is a maga levelé
nek, írásának mondja, mondhatja... (Az 
aláírásaira pedig gyakran utal, mint ame
lyek „ismertető jegye”: (2 Thessz 3,17) a 
leveleinek (lKor 16,21; Kol 4,18; Gal 
6,11;)

4. Vaksága, illetve szemhibája -  leg
alábbis a maga vélekedése szerint -  nem 
kölcsönözhetett neki vonzó arckifejezést. 
Erre utal Gal 4,13-15. Eszerint megvethet
ték volna, undorodhattak volna tőle. De az 
általa hirdetett Evangélium, a hirdetésben 
tanúsított szeretet, önátadása (3,1) nagyon 
megragadta őket. Hálából felébredt ben
nük a rokkantságán való szerető sajnálko
zás. Gondolom, nem a szokásos „értékelé
si-mérték” itt a szemükre való hivatkozás. 
Ha sánta lett volna, akkor a lábukat kölcsö
nözték volna neki szent szolgálatához. így 
meg az volt közelfekvő, önkéntelen meg
nyilatkozás: szívesen kivájnánk a szemün
ket s neki adnánk, hogy külseje, heges, 
rövidlátó szeme ne legyen zavaró, vagy 
visszataszító...
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5. Ez a „tövis adatott” neki (2Kor 
12,7), hogy emlékeztesse szüntelen. Fe
lejthetetlen maradt így „annak a világos
ságnak a dicsősége”, mely megvakította 
három napra (ApCsel 22,11; ApCsel 9,8- 
9); hogyan szorult arra, hogy mások vezes
sék kézen fogva (ApCsel 9,8). Őt, aki oly 
sokakat vezetett rabszíjra főzve! Fájdalma
san emlékeztette Őt arra, hogy „mint egy 
idétlen”, semmire sem méltó, mivel hábor
gatta Isten anyaszentegyházát (lKor 15,8- 
9). Ő a bűnösök között az első (1 Tim 15) 
és az apostolok között is a „kicsi-Paulus” 
és nem a régi büszke Saul (ApCsel 13,9); 
(lKor 15,9.) Minél nagyobb kegyelem ér
te, annál inkább könyörgött azért: vétessék 
el az a „tövis”, ez az igehirdetésben jelent
kező akadály tőle. De jó volt így! Hogy ne 
csak emlékeztesse a gyászos múltra, ne 
csak könnyekig megindítóan éreztesse ve
le az Úr szerelmének és kegyelmének 
nagyságát, hanem óvja őt ebben az emlé- 
keztetésben-éreztetésben minden újra meg 
újra jelentkezhető elbizakodottságtól 
(2Kor 12,7). Hogy őt is milyen szerető, 
kézrátételes bűnbocsánatban tette a csodá
latos ÚR nemcsak vakká. A bűnbocsánat- 
ban lehullottak szinte érezhetően a vakság 
pikkelyei a szemeiről (ApCsel 9,18). De 
ugyanakkor azt is jelezte az ÚR „Én meg
mutatom neki, mennyit kell néki szenvedni 
az én nevemért” (ApCsel 9,16). És ebben 
az a „tövis” csak egy „szenvedés! állandó” 
a hamarosan jelentkező életveszedelem 
(29.vs) és számtalan konkrét szenvedés 
mellett (2 Kor 11,23-33).

6. Talán ez a „tövis” is motiválhatta 
nemcsak azt, hogy oly nehéz harca volt a 
korinthusbeliekkel apostolságáért, hanem 
hogy őket is, magát is biztassa a Krisztus 
szépségével, „aki elváltoztatja a mi halan
dó testünket, hogy hasonló legyen az ő  
dicsőséges testéhez...” (Fil 3,21) és az ő  
szent „ábrázatára” (2 Kor 3,18) S talán 
ebben az összefüggésben beszél arról foly
tatásként a Galata-levélben, hogy „kiábrá- 
zolódjék bennünk a Krisztus”, különféle és 
sokszor nem is esztétikus földi ábrázatunk 
sugározza a Krisztus szépségét.

Győri János
nyugalmazott lelkész

Kitekintés az ökumené világába

Néhány megjegyzés
1. Frederik Wislöff norvég püspöknek a 
karizmatikus mozgalmakat érintő észrevé
telét olvastam a Kotimaa-ban:

A karizmatikusok közönyösek a tiszta 
tanítást illetően. Nem érdekli őket az, hogy 
egyikük az Úr Jézust, a másikuk (a katoli
kus karizmatikus) Szűz Máriát magasztalja 
nyelveken szólásban. Hogyan lehetséges 
az, veti fe l a kérdést Wislöff, hogy a Szent 
Lélek ne tudná, milyen tisztelet jár Máriá
nak? Igenis kétséges, hogy az a nyelveken 
szólás, amely Szűz Máriát Istent megillető 
módon magasztalja, a Szentlélektöl van, 
hogy ez a nyelvekenszólás bizonyítéka an
nak: beteljesedtem Szentlélekkel, megke
reszteltettem Szentlélekkel.

2. Pünkösdisták óva intenek attól, ne 
merjük kétségbe vonni, hogy a nyelveken
szólás a Szentiélektől van, mert ezzel olyan 
bűnbe esünk, amelyre nincs bocsánat. Hi
vatkoznak Mt 1232-re: „aki a Szent Lélek 
ellen szól, annak sem ezen, sem a más 
világon meg nem bocsáttatik a bűne". Itt a 
farizeusok gyanúsították meg Jézust, hogy 
nem Istennek a Lelke, hanem a Belzebub 
által űzi ki az ördögöket. Ezt mondta Jézus 
Szent Lélek ellem káromlásának. De fordít
suk meg a dolgot: Mennyivel kevésbé vét
kezik a Szent Lélek ellen az, aki az ő  mü
vének tulajdonítja azt, ami nem a Szentlé
lek műve? Ez pontosan akkora bűn, mint a 
Szentlélek munkáját kétségbe vonni.

3. Szerintem a legfenyegetőbb veszély, 
amit a karizmatikus és pünkösdi mozgal
mak magukban hordoznak, hogy a hit he
lyére az élményt, a megtapasztalást teszik. 
A középkorban a cselekedetek szorították 
háttérbe a hitet. Korunk veszedelme: az 
élmény, a tapasztalat szorítja háttérbe a 
hitet. Élményem, megtapasztalásom alap
ján tudom, hogy Szent Lelket nyertem, 
hogy „igaz" keresztyén vagyok, nem a hit 
alapján. Megigazulok élményem, s nem hit 
által. Itt az alapvető veszedelem. Itt a ro
konság a spiritizmussal. A spiritiszták is 
imádkoznak és olvasnak Bibliát szeánszai
kon, s kézzelfogható tapasztalatok alapján 
akarnak meggyőződni arról, hogy van túl
világ, van Isten. A tapasztalatra építő lelki 
magatartás alapjában véve materializmus. 
A materialisták csak azt fogadják el létező
nek, ami megtapasztalható. A karizmatiz- 
mus-pünkösdizmus tehát egy újfajta mate
rializmus.

Semmit nem látva, semmit nem érezve, 
minden élményt nélkülözve, vakon teljesen 
rábízni magunkat Istenre, ez a hit útja. 
Hitből élünk!

Minden keresztyénnek vannak élmé
nyei is, de nem azokra alapozza az életét. 
Nem kell száműznünk az élményeket és 
megtapasztalásokat, ne öntsük ki a fürdő
vízzel együtt a gyereket is! A hit útján járva 
kapunk élményeket is. Magasztaljuk értük 
az Istent. Erősödünk általuk. De meg kell 
lennünk esetleg nélkülük is. És akkor is 
Isten kegyelmében vagyunk!

Lupták Gyula

Niels Bloch-Hoell:

A karizmatikus 
mozgalom

Az első lélekkeresztségek
A reformáció születésnapja 1571. októbe
rében van. A metodista egyház indulása 
Wesley 1738. május 24-i megtéréstapasz
talatához fűződik. Norvégia ébredési moz
galma, a haugiánizmus, 1796. április 5-én 
indult. A karizmatikus mozgalomnak is 
van születésnapja: 1960. április 3. Ezen a 
napon, húsvét vasárnapján jelentette be 
Dennis Bennet lelkész anglikán gyüleke
zetének, a Van Nuys-i Szent Márk gyüle
kezetnek, amely Los Angeles mellett, Ka
liforniában van, hogy ő és gyülekezetének 
néhány tagja lélekkeresztségben részesül
tek és nyelveken szóltak. A dolog nyilvá
nosságra hozatala feltűnést keltett. A se
gédlelkész kijelentette, ő távozik ebből a 
gyülekezetből. Két nappal később maga 
Bennet atya kérte elbocsájtását. Búcsúle
velében intette követőit és ellenfeleit, ma
radjanak meg a gyülekezetben, s a maga 
részéről is kifejezte azt a szándékát, hogy 
bent akar maradni egyházában, a protes
táns püspöki egyházban. (The Protestant 
Episcopal Church). Elmondta egyszer
smind, hogy legalább tucatnyi anglikán 
gyülekezetről tud, ahol kis csoportok 
ugyanazokat a tapasztalatokat szerezték a 
lélekkeresztségről, mint ő. Bennet levelé
nek következtében mind az anglikán egy
házban, mind egyéb közösségekben több 
lélekkeresztség-csoport bukkant elő. És 
ezek a karizmatikus csoportok egymással 
kapcsolatot kerestek. Nem tudjuk bizonyo
san, mikor születtek az első „újpünkösdi” 
csoportok. Az 50-es években kellett történ
nie, az 1956-os évet emlegetik ebben az 
összefüggésben.

Los Angeles püspöke, Eric Bloy, gyor
san és élesen reagált. Pásztorlevelet küldött 
szét, amelyben a nyelveken szólást kitiltot
ta a gyülekezetekből, s az új mozgalom 
jellemzésében ilyen szavakat használt, 
mint hisztéria és skizofrénia. Úgy tűnik, 
Bloy pásztorlevele, amelyben a karizmati
kus mozgalmat kategorikusan elutasította, 
szándékával éppen ellenkező hatást ért el. 
A szétszórt és névtelen karizmatikus cso
portokból rövid idő elteltével az egyház 
történetében új mozgalom alakult: a kariz
matikus mozgalom. Van ennek megfelelő 
jelenség ugyan az egyháztörténetben, ez itt 
azonban mégis valami újat képvisel. Den
nis Bennetnek a következőkben is közpon
ti szerepe van a mozgalomban. 1960. júli
usában meghívják Seattle-be, a Szent Lu
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kács püspöki egyházba lelkésznek, azon
ban rengeteg időt szentel annak is, hogy 
Egyesült Államok-szerte utazzék és más 
országokban is nagykövete legyen a moz
galomnak. 1971-ben járt Norvégiában, és 
az adott interjúk és beszélgetések során a 
karizmatikus jelenségekkel kapcsolatban 
higgadt ember benyomását keltette. Csi
szolt fellépése és az anglikán háttér jóvol
tából Bennet jó feltételekkel rendelkezik 
ahhoz, hogy a karizmatikus mozgalom 
számára bebocsátást nyerjen olyan körök
be is, amelyek különben nem kívánnának 
kapcsolatba kerülni azzal a mozgalommal, 
amely oly közeli rokonságot mutat a pün
kösdizmussal.

Bennet némiképpen gyenge teológiai 
profilja mégis világosan evangelikális 
(anglikán alacsonyegyházi irányzat, Low 
Church). Bibliaszemlélete változott a lé- 
lekkeresztség megtapasztalása után és 
most közel fundamentalista, tehát elutasít
ja a történetkritikai bibliakutatást. A kariz
matikus mozgalomban a Bennetéhez telje
sen hasonló fejlődés tapasztalható a Szent- 
Írás modem felfogásától a fundamentalista 
felfogás irányába.

A kiszélesedő mozgalom
A karizmatikus mozgalom gyorsan 

terjedt. Már 1960. júniusában cikkek jelen
tek meg róla a Time és a Newsweek idő
szaki lapokban. Ebben az időben már egész 
sok egyházi közösségben képviselve van 
ez a mozgalom, mint például a The Ame
rican Lutheran Church (amelynek erős 
norvég háttere van), a United Presbyterian 
Church, a Protestant Episcopal Church és 
különböző református és baptista gyüleke
zetek.

Trinity címmel megkapta a mozgalom 
első időszaki lapját is, amelyet a The Bles- 
sed Trinity Society jelentetett meg. Említik 
még a The Holy Spirit Fellowship-ot is 
ebben az összefüggésben. A trinity különö
sen nagy hatású újság anglikán körökben, 
de misszionálólag hatott más vallási kö
rökben is, nem kevésbé a papok között. 
Később a mozgalom egyéb szóvivőket is 
kapott, mint az Acts, a Dypere liv és a 
Logos Journal szerkesztőségében többek 
között Dermis Beimet, Joseph Mattson- 
Boze és Dávid du Plessis -  valamint a 
katolikus New Govemant.

A karizmatikus mozgalom a meglévő 
egyházakon belül működik. Arról ismere
tes, hogy csoportokat hoz létre a (helyi) 
gyülekezeteken belül vagy a vallási hatá
rokat áthidalva is. Ezekben a gyakran hit
vallásközti csoportokban gyűléseket, ülé
seket tartanak, leginkább este, de olykor
olykor egész éjszakán át tartó gyűléseket 
is. Imádkozás, személyes bizonyságtétel és 
nyelvekenszólás nyomja rá a bélyegét 
ezekre a gyűlésekre. Egyes karizmatiku
sok részletes irányítást adnak nyelveken- 
szólásban. Más csoportok nem vállalják a 
nyelvekenszólás technikájában a pszicho
lógiailag irányított vezetést, és egyszerűen 
csak elmondják, hogy ők maguk hogyan 
kapták ezt a karizmát, azzal a meggyőző

déssel, hogy azt egyenesen a Szent Lélek 
adta a lélekkeresztségben. Megtörténik az 
is, hogy a gyűléseken a beteg emberekért 
kézrátétellel imádkoznak. Beszélnek cso
dálatos gyógyításokról.

Az angolul beszélő országokban 
gyakran nevezik a mozgalmat Neo Pente- 
costalism-nak, új pünkösdi mozgalomnak 
vagy the Charismatic renewal-nak. Az 
északi országokban inkább karizmatikus 
mozgalomnak vagy ébredésnek mondják. 
Lehetetlen pontosan megmondani, hány 
híve van, de néhány évvel ezelőtt úgy 1,5-2 
millióra becsülték. Bennet atya 1969 nya
rán az USA-ban 50 000 anglikán hívőről 
beszélt, akik lélekkeresztségen mentek át, 
azonban csak hét USA-beli anglikán gyü
lekezetben prédikálnak nyíltan lélekke- 
resztségről. Bennet szerint az USA összes 
anglikán lelkészének 10 %-a, vagyis mint
egy 700 beszélt nyelveken 1969-ben. Mi- 
chael Harper anglikán lelkész írta 1965- 
ben, hogy Nagy-Britanniában addig több, 
mint 100 pap kapott lélekkeresztséget. Eb
ben a számban természetesen nem foglal
tatnak benne a pünkösdista prédikátorok. 
A The National Observer amerikai lap 
1964-ben fit riportjában az fija, hogy Ame
rika kb. 5000 lutheránus gyülekezetéből 
minden valószínűség szerint több mint 
250-ben voltak nyelveken beszélő csopor
tok. USA-beli lutheránus papok azt állít
ják, hogy ezek a számok túl magasak. Az 
amerikai Notre Dante University papja, 
Kevin Ranagan atya szerint 1969 nyarán 
vagy 30 000 katolikus részesült lélekke
resztségben Amerikában. 1970-ben kb. 
500 katolikussal történt ugyanez a Notre 
Dame University-n rendezett egyik kariz
matikus gyűlésen. A karizmatikusok 1-1,5 
milliós száma némileg soknak tűnik, ha 
mindjárt a kontrollszámok, amiket említet
tünk az USA-ról, viszont túl alacsonyak
nak látszanak, bár tudjuk, hogy a mozga
lom terjed Európában is. Nem szabad 
ugyanis elfelejtenünk, milyen figyelmet 
kelt, amikor valamelyik északi lutheránus 
egyháznak pl. csak 2-3 papjáról derül ki, 
hogy karizmatikus, vagy amikor valamely 
katolikus vagy anglikán gyülekezetei be
lül egy kis csoport ugyanarra az eredmény
re jut a nyelvekenszólásra vagy a lélekke- 
resztség tanúsítására vonatkozólag. Rend
kívül nehéz a karizmatikus mozgalomról 
biztos számadatokat szerezni, mert a moz
galom követői megmaradnak közösségük 
tagjainak. Elkülönülnek, de nem a gyüle
kezet népességkönyvelésében, hanem két
féle módon: külön helyi gyűléseket ren
deznek, gyakran minden héten, és nagy, 
széles vidékeket átfogó nyári gyűléseket és 
nemzetközi nagygyűléseket is.

Szabad legyen számszerű példákat 
mondanom mind a helyi, mind az egész 
országot átfogó gyűlésekről. Dr. Sverre 
Norborg mondta 1975-ben (Várt Land új
ságban), hogy a lutheránus karizmatikus
kongresszus 1972-ben Minneapolisban 
8000 lelket gyűjtött össze, és ugyanezen a 
kongresszuson két évvel később több mint 
10 000 résztvevő volt együtt. (Minneapolis 
Auditórium). Du Plessis pünkösdi kariz

matikus viszont azt közli, hogy a lutherá
nus karizmatikus-konferencián 1972-ben 
„csak” 4000-6000 lélek gyűlt össze, tehát 
alig valamivel több mint fele annak a szám
nak, amit Norborg megjelölt (Dávid J. du 
Plessis August-September-October 1973 
letter to „Dearly beloved Friends”). Az ír 
Köztársaságról és Észak-Irországról 
mondták 1975-ben, hogy ott kb. 10 000 
követője van a karizmatikus mozgalom
nak, de az is lehet, hogy az azóta eltelt 3-4 
év alatt már 12-15 ezren vannak. Helyileg 
85 csoportról beszélnek az ír Köztár
saságban, beleértve 33 csoportot Dublin
ből és 12-t Észak-írországból, és mondják, 
hogy a hetenként megtartott gyűléseken a 
résztvevők száma tíitől hétszázig változik.

A karizmatikusok különböző egyhá
zak közti megoszlásáról nincs biztos ada
tunk. Egy amerikai vizsgálat 1965-ből azt 
állítja, hogy akkor a karizmatikusoknak 
úgy 11 %-a jött az anglikán egyházból, 
11 %-a volt baptista, 5 % körül volt luthe
ránus és mintegy 13 % volt pünkösdista. A 
református, metodista, a „Krisztus tanítvá
nyai” (Disciples of Christ), katolikus és 
„egyházhoz nem tartozók” (unchurched) 
száma nincs említve. Figyelmet érdemel 
ebben a statisztikában a pünkösdisták szá
ma. Ha egy pünkösdista elmegy ebbe a 
mozgalomba, arra lehet gondolni, hogy 
vagy szakértőként hívták őt meg oda, vagy 
jó munkaterületnek látja a csoportot a pün
kösdi mozgalom számára, vagy az is lehet, 
hogy valami olyasmit kap ott (hitvallások- 
közti érintkezés?), amit nem kap meg a 
maga gyülekezetében.

Mielőtt megpróbálom összefoglalva 
jellemezni és értékelni a mozgalmat, sze
retnék áttekintést adni arról, hogyan fo
gadták a mozgalmat az egyes egyházi kö
zösségekben. A mozgalomhoz való vi
szonyulás sok mindent feltár mind a 
mozgalomról, mind annak kommentálói- 
ról.

Az egyházak reagálása
Említettük már az első helyi anglikán 

reakciót. 1960 nyarán Burill, Chicago püs
pöke kiküldött egy hat tagú bizottságot, 
hogy szerkesszen közös szakvéleményt A 
bizottság jelentését a The Living Church 
lap januári számában (1961) tette közé. A 
jelentés célja az volt, hogy megállítsa a 
karizmatikus mozgalom terjedését a pro
testáns episzkopális egyház püspöki gyű
lésének a jelentése. Ez a jelentés türelmet 
tanúsít a mozgalom iránt, azonban óv az 
önigazság veszélyétől, amelyet azokkal 
szemben tanúsítanak, akik nem tudnak bi
zonyítékot szolgáltatni a lélekkeresztség 
megtapasztalásáról, és óv a nyelvekenszó
lás túlhangsúlyozásától. Az újpünkösdiz- 
mussal szemben türelmesnek kell lenni, de 
nem szabad bátorítani. A történelmi egy
háznak elsősorban a maga életét kell élnie, 
így mondták: „Intünk azért minden új 
mozgalmat, maradjon meg a történelmi 
egyház teljes, gazdag, kiegyensúlyozott 
életében, s ezen a módon oltalmazza magát 
ezektől a veszélyektől, és figyelmeztetjük
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az egész papságot, tartsa magát ünnepélyes 
ígéretéhez ennek az egyháznak a tanításá
ban, rendjében és istentiszteletében.”

Több US A-beli konzervatív beállított
ságú evangelikális irányzat képviselői kri
tikusan viszonyultak a karizmatikus moz
galomhoz. A chicagói Moody-bibliainté- 
zet tanulóit óvták a nyelvekenszólástól. És 
az egyetemisták közt evangelizáló nagy 
szervezet, a Bill Bright’s Campus Crusade 
for Christ, néhány évvel ezelőtt 1100 mun
kásának megtiltotta a nyelvekenszólást, 
mert az meghalsonlást idézhet elő. Ezzel 
párhuzamos jelenségként említhetjük, 
hogy a kis norvég időszaki kiadvány: a 
„Haugianeren” a mozgalomról szólva 
ilyen kifejezést használt, mint „sataniske 
efterligninger”. Amerika pünkösdistáinak 
a karizmatikus mozgalomhoz való hozzá
állása váltakozó volt a lelkesedéstől (Cun- 
ningham szerkesztő a The Pentecostal 
Evangel lapban) vagy jóindulattól a ke
mény elutasításig. Ivar Lundgren svéd új
ságíró a „Dagen” lapban a pünkösdisták 
viszonyulását ebben a megállapításban sű
ríti: egyrészt hálásak azért, amit Isten tesz, 
másrészt nem egészen biztosak abban, Is
ten teszi-e azt.

Skandinávia pünkösdistái általában 
véve jóindulatúlag viszonyulnak a kariz
matikus mozgalomhoz., Svédországban a 
„Dagen” lapban pozitív ismertetés jelent 
meg a mozgalomról, és Lewi Pethrus is 
jóindulatú hangnemben beszélt róla. A 
„Dagen” lap anyaga főbb pontokban meg
jelent a norvég pünkösdisták sajtóorgánu
mában, a „Korsets Seier” lapban kritikai 
észrevételek nélkül. A norvég pünkösdista 
prédikátorok értékelései, a mozgalomnak 
javára váltak. Az 1971. évi prédikátor-kon- 
ferencia így nyilatkozott róla: „szívesen lát
juk ezt a mozgalmat”. De a norvég pünkös
disták egyes fórumai más hangnemben is 
nyilatkoztak a karizmatikus mozgalomról, 
ugyanaz a jelenség játszódott le, mint az 
USA-ban. Egy ismertetésben, mely a moz
galom argentínai működését érinti, a „Kor
sets Seier” „végzetes elcsúszásról, a tan 
hiányos megértéséről és meghasonlásról” 
szól. A „Korsets Seier” egyik szerkesztő
ségi cikke 1971 februárjában a nyelveken- 
szólás központi helyzetével foglalkozik 
„Tungetali i Sentrum” cím alatt, és óva int 
a túlzásba meneteltől a karizmatikus moz
galomban. Más alkalommal a ,.Korsets Se
ier” arra emlékeztet, hogy a karizmák nem 
szoríthatják háttérbe az igehirdetést, 
összességében véve a norvég pünkösdi 
mozgalom túlnyomórészt pozitiven viszo
nyul a karizmatikus mozgalomhoz addig, 
amíg benne a történelmi egyházakban be
lülről működő szövetségesét látja. De 
ugyanakkor sok pünkösdista telve van gya
nakvással az új mozgalom iránt, mert po
tenciális versenytársnak tartja, de minde
nesetre olyannak, amelyben nem lehet 
megbízni, amikor tanbeli kérdésről van 
szó. Méginkább veszélyesnek tartják azért, 
mert a mozgalom szövetkezett a katolikus 
egyházzal. Egyes fundamentalista közös
ségeket leszámítva a karizmatikus mozga
lom egy egyház részéről sem ütközött

olyan erélyes ellenállásba, mint a lutherá
nus egyház, nem kevésbé az amerikai (The 
American Lutheran Church) lutheránus 
egyház részéről. Ennek az egyháznak 
(ALC) a karizmatikus mozgalma olyan 
erős hatást fejtett ki, hogy több bizottságot 
is felállítottak, hogy teológiai és pszichiát
riai szakértők bevonásával foglalkozzék a 
jelenséggel. A legjelentősebb beszámolók 
alapvető újtestamentumi vizsgálatot tartal
maznak. Az 1964. évi hivatalos jelentés 
benne van a „The Reports and Action of the 
Second General Convention of the Ameri
can Lutheran Church” c. kiadványban. Eb
ben többek között ez áll: Az ALC nem tiltja 
a nyelvekenszólást. De hiszi, hogy a nyel
vekenszólás viszonylag gyenge alátámasz
tást nyer a Bibliában. Saját tapasztalatából 
tudja, hogy ez a jelenség nemcsak áldásul 
szolgál. Zűrzavart okozott és olyan követ
kezményekkel járt, amelyek nem hozhatók 
összhangba a Szent Lélek gyümölcseivel 
és ajándékaival. Ezért az ALC azt kéri a 
papoktól és a gyülekezetektől:

1. A nyelvekenszólást nem kell előse
gíteni és gyakorolni a gyülekezet együttlé- 
tein és azokban a cselekményekben, ame
lyekben részt vesz a gyülekezet.

2. Semmiféle útbaigazítást a nyelve- 
kenszólás technikájában és használatában!

3. Azok, akik azt állítják, hogy rendel
keznek ezzel az ajándékkal, korlátozzák 
annak használatát saját áhítatos életükre.

Az ALC elnökétől, Fr.Schiotz-tól és 
Roy Harrisville pofesszortól kapott szóbeli 
értesülés szerint az 1964.-i jelentés hozzá
járult ahhoz, hogy a mozgalom támogatása 
1970-ben csekély volt. Ez azonban nem 
egyezik a Norborgtól 1975-ben kapott ér
tesüléssel. Ő, mint említettük, olyan luthe
ránus karizmatikus gyűlésről beszél, 
amelynek sok ezer résztvevője volt, és hi
vatkozik Jorstad vizsgálatára, amely azt 
mutatja, hogy az USA-ban 640 lutheránus 
pap élte át a lélekkeresztséget. Ezekből 300 
az ALC-hez tartozott.

A norvég egyház nem foglalt állást a 
mozgalommal kapcsolatban. De egyes 
képviselői nyilatkoztak. Alex Johnson püs
pök azt mondta, hogy a nyelvekenszólást 
Isten ajándékának tartja, és örül annak, 
hogy a norvég papok nyelveken szólnak. 
Johan B. Hygen professzor hozzászólásá
ban nagyon kritikusan viszonyult a nyelve- 
kenszóláshoz.

A norvég keresztyén szervezetek ta
nácsülése 1971-ben nyilatkozatot adott ki, 
amelynek ez volt a címe: „Szükségünk van 
bibliai kegyelmi-ajándékébredésre”. De a 
nyilatkozatban óva intenek attól, hogy kü
lönbséget tegyenek a lélekkeresztséget ka
pott és nem kapott keresztyének között. A 
lélekkeresztséget a keresztségben kapjuk. 
A lélek teljességét hirtelen vagy lassankén- 
ti növekedés által tapasztalhatjuk meg. He
lyet kell adni minden karizmának. Nem a 
nyelvekenszólás a lélekkeresztségnek 
vagy a Lélekkel való beteljesedésnek a 
jele. Az igazi karizmatikus ébredés nem 
eredményez zűrzavart a tiszta tanításban. 
A nyilatkozat túlnyomórészt kritikus. A 
norvég evangélikus-lutheránus szabad

egyházban vannak a mozgalomnak támo
gatói, azonban a norvég szabadegyház szó
csövében, a „Budbaereren” lapban több
nyire óvó intelmek vannak, hogy nem sza
bad a nyelvekenszólást túlhangsúlyozni és 
nem szabad elfelejtkezni a tiszta tanításról.

A The United Presbyterian Church 
(UPC) azokhoz a protestáns egyházakhoz 
tartozik, amelyek pozitívabban viszonyul
tak a karizmatikus mozgalomhoz. Az UPC 
1970. évi hivatalos jelentése azt hangsú
lyozza, hogy a karizmatikus mozgalomnak 
csekély a jelentősége az UPC-ben. A zárt
körű gyülekezt ügye, hogy rendelkezzék a 
nyelvekenszólás használatáról. Óva int a 
karizmatikus túlzásoktól, elutasítja a lélek- 
keresztségről szóló tanítást. Másrészt óva 
int magának a mozgalomnak az elutasítá
sától és a nyelvekenszólás elfojtásától. Tü
relmesnek és nyitottnak kell lenni az iránt 
az új és értékes iránt, amit a karizmatikus 
mozgalom rejt magában.

A metodista egyház Skandináviában 
épp oly kevéssé foglalt állást hivatalosan, 
mint az USA-ban sem, a karizmatikus 
mozgalommal szemben. A metodista egy
háznak alapvetőlen pozitív az állásfoglalá
sa, de az a követelés, hogy az egyházi 
fegyelem alatt kell maradni, feszült hely
zetet teremthet a karizmatikusok szabad
ságával és spontaneitásával szemben. A 
baptista egyház hivatalos jelentéseit nem 
ismerem, de mind a Billy Graham-mozga- 
lomról, mind a déli államok baptistáiról azt 
mondják, nagyon kritikusak a karizmati
kus irányzatokkal szemben.

Néhány éve még senki sem tartotta 
lehetségesnek azt, hogy a katolikus egyhá
zon belül pünkösdi mozgalomról beszél
jünk. Ma ugyanez az egyház maga beszél 
katolikus pünkösdi mozgalomról, „Catho- 
lic Pentecostalisirí’-mozgalomról. A Du- 
quesque-i egyetemen kezdődött Pennsyl
vaniában és a Notre Dame egyetemen In- 
dianaban 1967. tavaszán és elterjedt sok 
észak-amerikai és egyik-másik latin-ame
rikai államban. Szétszórt karizmatikus 
csoportok vannak más katolikus vidéke
ken is, mint például az ír Köztársaságban. 
A legismertebb katolikus karizmatikus Lé- 
on Joseph Suenens belga kardinális.

1969. novemberében egy katolikus 
püspöki bizottság nagyon pozitív jelentést 
adott a mozgalomról. Ebből kiderül, hogy 
a katolikus pünkösdi mozgalom nem jelen
ti a pünkösdizmus ideológiájának és hitta
nának, például a lélekkeresztség tanának 
az elfogadását. A bizottság arra a meglátás
ra jutott, hogy „a mozgalmat mostani álla
potában nem kell tiltani, hanem engedni 
kell fejlődni. Ajánlatos azonban a jól is
mert veszélyekre figyelmeztetni.” Javasol
ják, hogy a püspökök gondoskodjanak 
megfelelő ítélőképességű papoknak a 
mozgalomba való bevonásáról. Ilyenek 
részvétele és vezetése mellett, bizonygat
ják, a katolikus pünkösdiek kívánatosak és 
szívesen látottak. Kilian McDonnel atya 
véleménye szerint „a katolicizmusban a 
pünkösdi ébredés észrevehetőleg keve- 
sebb ellenállásba ütközött, mint más törté
nelmi egyházakban, részben azért is, mert
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a csodálatos (the wondrous) fogalma sok
kal otthonosabb a katolicizmusban, mint a 
protestantizmus hatalmi áradatában.” Két
ségkívül helyes észrevétel.

Új egyház születéséhez vezet-e a
karizmatikus mozgalom?
Törekszik-e a karizmatikus mozgalom 

arra, hogy új vallási közösség szülessen? A 
kérdésre így, húsz év után sem lehet bi
zonyossággal válaszolni. Úgy tűnik, hogy 
legalábbis az amerikai kontinensen éppen 
a katolikus egyház fogadta magába a leg
erősebben a karizmatikus anyagot, termé
szetesen a régi pünkösdi mozgalmat leszá
mítva. És a katolikus egyház, ez a comple- 
xio oppositorum, egyelőre elkerülte a 
szakadást, ha mindjárt adódtak is helyi ne
hézségei.

A katolikus karizmatikus csoportok 
hetenként egyszer tartanak imaösszejöve
teleket vagy magánháznál vagy templom
ban. Tagadhatatlan, hogy a karizmatikus 
mozgalom a katolikus gyülekezetben való
ságos megújulást hoz magával, a szentsé
gek és az igehirdetés közösségének a nö
vekedését. A katolikus karizmatikusok azt 
mondják, hogy a nyelvekenszólás mélyebb 
imaéletbe képes segíteni, és a karizmatikus 
mozgalom könnyebbé teheti a keresztyén 
embernek, hogy igenlően válaszoljon a ke- 
resztség kegyelmére és a Krisztussal való 
életközösségre, amire az újabb katolikus 
teológia a korábbinál nagyobb súlyt he
lyez. Egész szentségteológiájában és egy
házfegyelmében, odaszámítva a bűnbánat 
szentségét is, a katolikus egyháznak olyan 
eszköztára van, amely hosszú távlatban le
hetővé teszi a karizmatikus mozgalomnak 
az egyház aktív gyülekezeti életéhez való 
alkalmazkodását nagy hasadás és bomlás
kockázatok nélkül. A katolikus pünkösdi 
mozgalom a leggyakrabban apolitikus, de 
nem mindig az Latin-Amerikában.

A hitújítás egyházainak gyengébbek a 
lehetőségei a karizmatikus szakadás koc
kázatának az elhárítására. Példákat a szét- 
szakadozásra helyi szinten találhatunk. A 
norvég pünkösdi mozgalom a mai napon 
három irányra oszlik: az erősen extatikus 
és népszerű Maranata-mozgalomra és az 
ún. „Sáron völgye” vagy „hitbizonyság” 
(Troens bevis)-csoportra, amelynek veze
tője a dinamikus Arii Edvardsen. A legu
toljára említett ág olykor-olykor közös 
munkákban van együtt a lutheránus és a 
katolikus egyház karizmatikusaival. A nor
vég egyházban is, amelyben a karizmati
kus mozgalom tulajdonképpen viszonylag 
kevés szerepet játszik, úgy alakult a hely
zet, hogy többek közt a felnőttkeresztség 
követelése miatt nehézségek támadtak. 
Vannak jelek, amelyek arra utalnak, hogy 
a karizmatikus mozgalomból lehet új de- 
nomináció, tényleges új-pünkösdi mozga
lom de akkor ökumenikusabb vagy na
gyobb mértékben hitvallások közti egyhá
zi közösség.

Mindenekelőtt okunk van arra, hogy 
három tényezőt szemügyre vegyünk:

1. A ,.klasszikus pünkösdi mozgalom

ból” száramzik az a törekvés, hogy a lelki
ajándék és a lélekkeresztség tanítását dog- 
matizálja. Ezt nagyon könnyen követheti a 
keresztségteológia. A pünkösdi mozgalom 
története ezt mutatja.

2. Világos jele van a mozgalom orga- 
nizálódásának. Van egy csomó könyv és 
mindenekelőtt folyóirat, amelyek elvá
laszthatnak vagy egyesíthetnek. Karizma
tikus nagygyűléseket rendeznek. Minde
nesetre összegyűlnek elsősorban például a 
lutheránus karizmatikusok és a katolikus 
karizmatikusok, ki-ki a maga konferenciá
jára. Úgy 20 000-25 000 lélek részvételét 
jelentették az USA-ban. 1973-ban rende
zett katolikus karizmatikus konferencián 
(McDonell, 27.1.). De mindezeken a kon
ferenciákon részt vesznek más egyházak
ból való karizmatikusok is. Rendeznek ki
mondottan hitvallások közti karizmatikus 
konferenciákat is pl. 1972 őszén Stock
holmban és 1975-ben Jeruzsálemben.

3. Létezik egy meghatározott közös 
organizáció, névszerint a Full Gospel Bu
siness Men’s Fellowship International. Az 
FGBMI hitvallásközti, 1951-ben alapítot
ták, de továbbfejlesztette az előzőleg pün
kösdista, dúsgazdag Demos Shakaria üz
letember. Az FGBMI-nek missziói munka
csoportja van, amely szerte a világban 
utazik evangélizálva és szuggesztíven ka
rizmatikus bizonyságtételét tovább vive. A 
munkacsoport több alkalommal járt Észa
kon is.

A karizmatikus mozgalom
teológiai vonásai
Lehetséges, hogy új hitvallási csopor

tot kapunk, az újpünkösdizmust. Belőle 
vagy mellette új fejlődés indulhat meg, 
amely maradandó hatású doppingszerként 
hathat a történelmi egyházakon belül ab
ban a hitvallási és szerkezeti átalakulás
processzusban, amelyben azok most van
nak. A karizmatikus mozgalom vagy ke- 
gyelmiajándék-mozgalom elnevezés nem 
túl szerencsés. Az elnevezés ugyanis arra 
utalhat, hogy a mozgalomra mindaz rá
nyomja a bélyegét, amit az Újtestámen- 
tomban karizma elnevezéssel illemek. 
Azokból pedig nem kevés van. Pál számos 
karizmáról beszél a római levélben, többek 
között a tanításról vagy tanító hivatalról. 
Az elsőkorinthusi levél 7. fejezetében meg 
éppen a házasság és coelibátus összefüggé
sében emleget karizmát, és ugyanebben a 
levélben (lKor 12,8-10) Pál kilenc kariz
mát sorol fel. A karizmatikus mozgalom
ban viszont csak egy karizma, a nyelveken
szólás uralkodik, bár ritkábban előfordul 
más is, pl. a gyógyítás kegyelmi ajándéka.

Sok karizmatikus azt mondja, hogy 
nem a nyelvekenszólást kell a központba 
állítani, hiszen a leglényegesebb a mozga
lomban a lélekkeresztség. A lélekkereszt- 
ség-tan megalapozására kiváltképpen az 
Apostolok cselekedeteinek a második feje
zetét mutatják fel. A mozgalom gyenge 
teológiai megalapozottságának oka az a 
bibliaszemlélet, amely többnyire a naív 
biblikusság vonalán mozog. Többek között

dogmatikai tételeket alapoznak történelmi 
eseményeket érintő tudósításokra, ami ter
mészetesen magától értetődően lehetetlen. 
(Vo.ApCsel 19,11-12.) Semmi bizonyíték 
nincs arra, hogy ApCsel 2,1-13-nak dog
matikailag normatív jelentősége volna, és 
semmi alapja sincs annak a követelésnek, 
hogy ez mindenki számára normális ta
pasztalat kell, hogy legyen.

Felfogásom és sok más teológus felfo
gása szerint a lélekkeresztség tanítása el
lentétben áll az Újtestámentommal. A pün
kösdi mozgalomban árnyalatlanul beszél
nek „őskeresztyénségről” és normatív 
modellnek teszik meg. Ez félreértésen 
alapszik. Itt nem akarom azt mondani, 
hogy a karizmák csak az apostoli időkhöz 
tartoznak. Nem látok semmi okot arra, 
hogy azt mondjam, hogy amit az Újtestá- 
mentom mond a karizmákról, ne fejezhet
né ki hamisítatlanul a hitéletet a mi napja
inkban is. De figyelembe kell vennünk, mit 
úr Pál lKor 12,13-ban: „Hiszen egy Lélek 
által mi mindnyájan egy testté kereszteltet- 
tünk, akár zsidók, akár görögök, akár rab
szolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy 
Lélekkel itattattunk meg.” Tehát: minden 
megkeresztelt keresztyén egyszersmind 
lélekkersztséget is kapott. Utalhatunk 
ugyanezen fejezet 30. versére. Arra a reto
rikai kérdésre, beszél-e mindenki a gyüle
kezetben nyelveken, teljesen egyértelmű a 
felelet: nem, nem minden keresztyén szól 
nyelveken. Továbbá azt is észre kell ven
nünk, hogy az, amit a pünkösdi és karizma
tikus mozgalomban lélekkeresztségnek 
tartanak, extatikus élmény. Azonban az ex- 
tázis (elragadtatás, mámor) a keresztyénsé- 
gen kívül is mindig csak a kisebbségnek az 
élménye. Annak a követelménynek, hogy 
az extatikus lélekkeresztség minden ke
resztyénnek normál tapasztalata kell, hogy 
legyen, mind a helyi gyülekezetben, mind 
az összegyhzázban bomlasztó hatása lehet. 
Bizonyíték erre a pünkösdi mozgalom.

A lélekkeresztség-tan könnyen vezet
het lelki fölényességre, büszkeségre. A 
Biblia aligha ismer bármi különbséget el
ső- és másodosztályú keresztyének között. 
A lélekkeresztség-tan a legmélyén antiö- 
kumenikus is. Az, amire csak ritka embe
rek juthatnak el, sohasem építhet hidat a 
hitvallási különbségek között

Meg kell mondanunk azt is, hogy a 
nyelvekenszólást nem tarthatjuk az ún. lé
lekkeresztség bizonyítékának. A nyelve
kenszólás semminek sem bizonyítéka. 
Előfordul afrikai törzsi vallásokban is ritu
ális tánccal kapcsolatban, és megfigyelhe
tő bárhol vallási közösségektől függetlenül 
is. A nyelvekenszólásból irányítását követ
ve lehet tanulni is. Erre példák vannak 
mind a pünkösdi, mind a karizmatikus 
mozgalomban. Természetesen a nyelve
kenszólás lehet a vallásos önátadásnak iga
zi kifejezése is. Ha azonban a nyelveken
szólás „igazi” is, az sem jelenti azt, hogy 
tartalma egyenesen Istennek az adománya 
vagy verbális inspirációban való indíttatás.

Az olyan erős emocionális élmények
nek, mint a lélekkeresztség és a nyelveken
szólás, bizonyosan lehet hitet növelő hatá-
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sa is. Kétségtelenül lehet az extatikus jelenségeknek vallási ér
téke, például a csendes elragadtatásban és dicsőítésben. De az 
emocionális mámoros állapot veszélyes is lehet. Kettős kockázat 
is rejlik benne. A pszichikai szabályozásmechanizmus működé
sét olymértékig be lehet állítani, hogy a vallásos elragadtatásból 
könnyen lehet erotikus felfokozottság, amelynek következménye 
szexuális elcsúszás. Erre lehet példákat találni mind a pünkösdi 
mozgalomból, mind az ún. Jézus-mozgalomból, mind az „Isten 
gyermekei” (Children of God) köréből. A Jézus-mozgalom, mint 
tudvalévő, a fiatalok körében működő karizmatikus mozgalom. 
A másik kockázat az, hogy a nyelvekenszólást szociológialilag 
mind a beszélő és beszéd, mind a mozgalom isteni legitimáci
ójának tartják. Azért tartom ezt a legkomolyabb veszélynek, 
mert ez nagyon is mindennapi, s ellene nagyon nehéz küzdeni.

Egész röviden azt is meg kell említeni, hogy a karizmatikus 
mozgalom nagyon különbözik az eredeti pünkösdi mozgalomtól. 
Napjaink karizmatikusai leggyakrabban a középosztályból jön
nek, s nem a társadalom alsóbb rétegeiből. Pszichológiai jelen
ségként a karizmatikus mozgalom békésebb, mint az eredeti 
pünkösdi mozgalom. A karizmatikus mozgalom bizonyos módon 
mint pünkösdi mozgalom új körülmények közé érkezett. A ka
rizmatikus mozgalomnak nem háttere a hippi-mozgalom, mint 
a Jézus népe mozgalomnak. De anélkül, hogy a karizmatikus 
mozgalmat polgári hippimozgalomként jellemeznénk, mégis fel
tehetjük a kérdést, hogy akár a karizmatikus és Jézus-mozga
lomnak, akár a hippimozgalomnak nem közös előfeltétele-e az 
a kultúrkrizis, amelyhez hasonlót nehéz a történelemből felmu
tatni. Ez a krízis a teológiának és az egyháznak az életét is súj
totta. Bénító tehetetlenségérzet, reménytelen kapcsolathiány, az 
identitás keresése, sokkoló szociális bizonytalanság és minde
neknek a végét jelentő ökológikus katasztrófának vagy atomhá
borúnak a fenyegetéséből táplálkozó félelem a jövőtől mind a 
világnak, mind az egyháznak közös problémája. A kultúra min
den szektora keresi a választ: abszurd színház, „új filmhullám”, 
rímtelen és ritmustalan líra, atonális muzsika, az izmusok ka
vargó sokasága a képzőművészetben, pomóhullám, lángoló szo- 
ciáletikai odaadásból narkomániás apátiába vagy regresszív ni
hilizmusba ingadozó ifjúság lázadása, meggyőző politikai fellé
pése, hippikultusz és -  karizmatikus ébredés és 
Jézus-forradalom.

A teológia és az egyház többféleképp is próbál feleletet ad
ni: szekuláris teológia, politikai teológia, „Isten meghalt” teoló
gia, black theology, Latin-Amerika felszabadítás-teológiája, csat
lakozás a kor legnagyobb teológiai alakjaihoz és karizmatikus 
mozgalom. E válaszkísérletek mindegyike egy látószöget nyit 
az igazság vizsgálatához. Akkor támad veszély, ha a részigaz
ságból egyetlen igazság lesz, végső döntés. Ez életveszélyes. Ak
kor az igazságot végzetes módon visszássá teszik.

Ne felejtsük, hogy a keresztyén hit történelmi vallás! Nagy 
történelmi perspektívára van szükség a teremtésteológiában, az 
inkamációteológiában, a megváltásteológiában és az eszhatoló- 
giában. Beszélhetünk sola Scriptura-ról, sola fide-ről és sola gra- 
tia-ról. Mégis mindegyikről egyetől egyig állandóan kell beszél
nünk. Egyetlen és egyedül megmaradó: Solus Christus.

(Fordítás a Suomen Kirkon Pappisliiton Jasenlehti 1980. évi
1. számából.)

Fordította: Lupták Gyula

Tanít

„Vizsolyi Biblia,,-ja
400. évfordulójára

Elhangzott a Tolna-Baranyai Evangélikus 
Lelkészl Munkaközösség ülésén 

1990. május 7-én.
A nyelv dinamikusan változó eszköze az emberi társadalomnak a 
gondolatközlésre, a gondolat alkotására. A nyelv az idők folyamán 
bővül, gazdagodik, szegényül. Ami azonban írásban fennmaradt, 
az a nyelvi jelenség is része a nyelvnek, s a nyelvtudomány minden 
nyelvi eszközzel foglalkozik, akár elavult, akár használatban van. 
Francia nyelven meg is különböztetjük, van a „language”, ez 
felöleli az összes nyelvhez tartozó dolgot, és a „parole”, ez az 
éppen beszélt nyelv, azaz annak a nyelvnek a vizsgálata, amelyet 
egy bizonyos nyelvi közösség adott időben használt vagy éppen 
használ.

A magyar nyelv fejlődése szempontjából döntő időszak a 
16. század. Az elején kéziratos könyvek sokasága jelzi a kolos
torok fellendülő olvasási kedvét. A Hunyadiak korától Buda 
elestéig teijedő száz évből 50 kódex maradt ránk, szorgalmas 
szerzetesek és apácák másoló munkája nyomán. Ezek a kódexek 
felbecsülhetetlen értékűek a magyar nyelv fejlődésének vizsgá
lata szempontjából is, mert hírt adnak a nevezett száz év „pa- 
role”-járól, azaz egy bizonyos korszak nyelvhasználatáról. Köz
ben a nyelvi fejlődést is nyomon követhetjük, hiszen száz év 
igen nagy idő a nyelvhasználat életébea

Két vonást emelhetünk ki a kódexek nyelvének összefogla
lásaként. Az egyik az, hogy nincs egységes magyar nyelvhasz
nálat. A kódexeink nyelvjárási helyzetet tárnak föl; legtöbbjük 
-ö-ző nyelvjárásban íródott. Ez érthető, mert a magyarság zöme 
a Duna-Tisza közén és mentén egészen Nádorfehérvár-Zágráb- 
Orsova határig, „öző” nyelven beszélt. Ez a terület volt a leg- 
magyarabb, leggazdagabb és legsűrűbben lakott. Hogy mégsem 
ez a nyelvjárás lett uralkodó, annak az az oka, hogy 1521-ben 
elesik Nádorfehérvár, a török elfoglalja a Száva vidéki magyar 
végvárakat, s ezzel szabad út nyílik Magyarország belseje felé, 
mohácsi vész, Buda török kézre kerülése megpecsételi a legma- 
gyarabb, leggazdagabb, legsűrűbben lakott országrész sorsát.

A kódexek nyelvéről második megállapításom, hogy fordí
tás-nyelven íródtak. Valamennyi kódex latin szövegek szabad 
fordítása, átdolgozása. A magyar nyelvhasználat -  a korabeli pa
role szempontjából -  tehát csak óvatosan használható. Azaz: mi
lyen volt a magyar beszélt nyelv a nevezett időszakban, nem 
tudjuk. Köznyelv, általánosan használt nyelv bizonyosan nem 
volt.

A nyelvhasználat egységesülése az irodalom révén alakult 
ki. Több országban a királyi udvar hatására. Itáliában Dante 
munkássága következtében Toscana nyelve vált köznyelvvé, eb
ben azonban közrejátszott az is, hogy Toscana és fővárosa, Fi
renze központi jelentőségű szerepet vitt Itália életében.

A kéziratos irodalom napja leáldozott, ámbár hazánkban 
még a múlt század elején is készült kézzel írott könyv. A mo
hácsi csata után egy évvel megkezdődik a nyomtatott magyar 
könyv története. Krakkóban megjelent Sylvester János két 
nyelvkönyve, mindkét kiadvány négy nyelvű: latin-német-len- 
gyel-magyar. Ezután felsorolhatatlan bőségben jelennek meg a 
nyomtatott magyar nyelvű könyvek, eleinte külföldi nyomdák 
kiadásaként, majd 1539-ben Nádasdy Tamás Sárvár-Ujszigeti

Károlyi Gáspár



az egyháztörténet...
nyomdájában az első magyar földön készült könyv: Grammatica 
Hungaro-Latina in usum puerorum. Ettől kezdve magyarországi 
nyomdákban nyomtatott formában jelenik meg a szóbeli iroda
lom is, például Tinódi Lantos Sebestyén „szörzései” Kolozsvárot 
Heltai Gáspár nyomdájában.

Protestáns nyomdák kezdik működésüket, de a Bécs felől 
kezdődő ellenreformáció nyomdák és az iskolák ellen támad, 
ezért a reformáció irodalma a keleti, északkeleti országrészekbe 
vonul. Ezeken a területeken is nyelvjárásokat beszélnek, de 
egyik sem „öző” nyelvjárás. így a század folyamán készülő 
nyomtatott könyvekből eltűnik az őzés. Bornemissza Péter mun
kái, az énekes könyvek, a prédikációs és hitvitázó művek előké
szítik az irodalmi nyelv kialakulását hangtanilag úgy, hogy a 
mohácsi vész előtt legnagyobb lélekszámú őző nyelvjárás eltű
nik a török hódítás pusztításában.

Szótanilag is egységesül nyelvünk. Néhány szavunk eltűnik, 
és sok új kerül bele a nyomtatott könyek révén az élő nyelv, -  
a parole -  vérkeringésébe. Egészen a nyelvújításig megmarad a 
szóállományunk szinte érintetlenül a tizenhatodik századi nyelv
fejlődés következtében és eredményeként.

Feltűnő a mondattani fejlődés is. Kialakul és megszilárdul 
a mondatrészek szerepe és jelzése, azaz a nyelvtani szerkezet 
jelzőrendszere. Mai napig érvényesen, bár alakulásokkal.

Az összetett mondatok használta is kialakul. Meg kell azon
ban jegyeznünk, hogy amint a kódexek nyelve fordítás-nyelv 
volt, éppen úgy a vallásos, nyelvtudományi, politikai és törté
nettudományi nyelv is fordítás nyelv. Érződik a latin összetett 
mondatok hatása.

Azt, hogy milyenné alakult a beszélt nyelv hazánk területén, 
éppen olyan nehéz megállapítanunk, mint ahogy az előző nyelv- 
használatról sem maradt fenn érdembeli alkotás. Tinódi, a his- 
tóriás énekek és Balassi költészete ugyan nem fordítás-nyelvet 
használt, mégis az irodalmi stílus követelményei érződnek 
annyira, így az élő beszédet nem következtethetjük ki belőle. A 
tendenciák azonban az egységes irodalmi nyelv és ennek nyo
mán az általánosan használt köznyelv kialakulását világosan mu
tatják.

Sok szónoklat is fennmaradt nyomtatásban ebből a korból. 
Ezek azonban még inkább mutatják a latin nyelv hatását és ép
pen az összetett mondatok használatában. Feltűnő az „aki, 
amely, ami” kötőszavas mondatok használta. Hadd jegyezzük 
meg azonban, hogy ekkor még világosan felismerhető e kötő
szavak (vonatkozó névmások) összetett szó jellege. Ugyanis a 
főmondatban utalószóként áll a mutató névmás: „az”, s a mel
lékmondatban az eredeti alakú, kérdőnévmásból lett vonatkozó
névmás-kötőszó: „ki, mi, mely”; az ki, az, mi stb. stb. toldalékos 
alakokban is. Még Arany János is tesz hiányjelet az „a” után: 
a,ki stb.

Ezt a folyamatot foglalja össze és összegezi Károlyi Gáspár 
biblia-fordítása, a „Vizsolyi Biblia”. Egyrészt felhasználja az ad
digi nyelvi fejlődés eredményeit, másrészt rögzíti és közhaszná
latúvá teszi azokat. Ettől kezdve a protestáns magyarok ezen a 
nyelven olvasnak és tanulnak. Mivel pedig a protestáns kegyes
ség a naponkénti bibliaolvasáson alapul, Károlyi Gáspár Bibliája 
a magyar irodalmi nyelv kialakulására döntő módon hatott és 
hat. Hangtanilag az „ező” nyelv haználatával, szótanilag és 
nyelvtanilag pedig szókészletével és a nyelvtani jelzőrendszer 
eszközeivel.

Ne feledjük azonban, hogy Biblia-fordítás is fordítás-nyelv: 
Gönc, Vizsoly, Abaúj és Zemplén népe hogyan beszélt 400 évvel 
ezelőtt, épp úgy nem tudjuk, mint ahogy a kódexek alapján sem 
tudjuk, milyen volt a nyelvhasználat a mohácsi csata évében.

Napjainkban ismét nagy nyelvi változás korát éljük. Szóta
nilag gazdagszik nyelvünk. Szóhasználatában azonban durvul. 
Nyelvtani szerkezetek tekintetében pedig aggasztóan szegényül. 
Ahogy a 16. században a reformáció papjai segítették elő és 
munkálták ki a magyar irodalmi köznyelv kialakulását, úgy nap
jainkban is feladatunk nyelvünk használatának tisztaságát és

gazdagságát megőrizni és munkálni.

Dr. Gömöry József

Méhal Gáncs Aladárra emlékezünk a következő 
évben. Sajtóosztályunk egy emlékkönyvet 
szándékozik kiadni ebből az alkalomból. Az itt 

közölt levélváltás mintegy előzetes az évfordulóhoz, 
másfelől egyháztörténeti érdekesség. Tudomásunk 
szerint az egyetlen magyar tanulmány Barthról, ami
re a szerző r  ;g hangú levélben válaszolt. Mutatja 
egyébként azt is, ami a harmincas-negyvenes évek 
magyarországi evangélikus egyházára Jellemző volt: 
miként haladt párhuzamosan a lelkiébredés és a 
reformátorl teológia térhódítása. Ez így magyar spe
cifikum. 1932-ben fgy írt Gáncs Aladár; A hit dolgai
val való tudományos foglalkozástól nem szabad 
mindenkit elzárni. Vannak, akik nem bírják, de van
nak, akiknek bfrniok kell ezt is. Lehet sok gőg a 
tudományban, de a tudomány ellenségeiben is. Já
nos, Pál, Luther, Kálvin - mind teológusok voltak” -  
Gáncs Aladár bírta ezt a feszültséget. -  Az emlék
könyv megjelnése után még visszatérünk a Gáncs
évfordulóra.

(A szerkesztő)

Barth Gáncs Aladár 
róla írt tanulmányáról
Jövő év januárjában lenne 100 esztendős a hazai evangéli

kus egyházi ébredés áldott emlékű, kiemelkedő alakja. Elsők 
között figyelt fel Magyarországon Barth Károly -  akkor még 
bonni, későbbi bázeli -  teológiai tanár munkásságára. „Mit ta
nulhatunk Barth Károlytól?” címen 18 oldalas tanulmányt írt 
róla. A Theológiai Szemle 1930-ban, 4-6. számában közölte ta
nulmányát, majd 1931-ben különlenyomat formájában is meg
jelent a Csikesz Sándor által szerkesztett „Theológiai tanul
mányok” sorozat 13. számaként. A tanulmány német fordítását 
Sikter András soltvadkerti esperes megküldte Bonnba volt pro
fesszorának. Alábbiakban magyar fordításban közüljük Barth vá
laszlevelét, valamint Sikter András Benczúr László (akkori püs
pöki titkár) kérésére Ért tájékoztatását és a Bart-levél hiteles má
solatát.

Bonn, den 4. Januar 1931.
Siebengebirgestr. 18.

Lieber Herr Pfarrer!
Seit lánger als einem Jahr liegt bei meinen Briefen 

ein Schreiben von Ihnen, dem Sie einem in Ungam über 
mich gehaltenen Vortrag beigelegt hatten. Auf diesen Brief 
habé ich gar nie geantwortet und das bedeutet für mich 
schon lángé eine Gewissenbelastung, die ich nun in dem 
angefangenen neuen Jahre endlich los werden möch- 
te.Sie sollen wissen, da8 es mich sehr gefreut hat zu hö- 
ren, daB Sie mir als ehemaliger Zuhörer ein so freundli- 
ches Gedenken bewahrt habén. Ich habé hier im Vergan- 
genen Sommer wieder eine ganze Reihe von Angehörigen 
Ihrer Nation zu Schülern habén dürfen und habé mich an
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ihrem ganz besonderen Eifer und Interessé freuen dürfen. 
Sie können Herrn Pfarrer von Gáncs sagen, daG ich damals 
seinen Vortrag gelesen habé, und von seiner Darstellung 
sehr befriedigt war. Sie wünschen ein Bild von mir zu be- 
kommen. Hier bekommen Sie eines, das im vergangenen 
Sommer aufgenommen worden ist. Vielleicht habén Sie 
unterdessen Ihre Adresse gewechselt. Ich hoffe sehr, daG 
mán in diesem Fali meinen Brief nachschicken wird. Emp- 
fangen Sie die freundlichsten GrüGe und die herzlichsten 
Wünsche zum neuen Jahr von Ihrem

Kari Barth

'Bonn, 1931. január 4.
Siebtngtbitgstrasst 18.

Kedves Lelkész Úr!
Több mint egy éve fekszik.leveleim között az Ön levele, amelyhez 

egy Magyarországon velem foglalkpzó előadás szövegét is csatolta. "Erre 
a levébe mindeddig nem válaszoltam, s emiatt már régóta lelkiismeret- 
furdalásom van. Szeretnéktóle végre az új év kezdetén megszabadulni 
Szeretném, ha tudná, milyen nagy örömmel hallottam, hogy Ön, mint 
volt hallgatóm, ilyen kedvesen tartott meg emlékezetében. Az elmúlt 
nyáron ismét egész sereg olyan tanítványom volt, aki az Ön nemzetéhez 
tartoziki s nagy örömöt szereztek, kiváló szolgalmukkal és érdeklődé
sükkel Elmondhatja gáncs lelkész úrnak* hogy előadását annakidején 
elolvastam, és azt, ahogy bemutatott nagyon jónak.találtam. A zt kérte, 
hogy küldjön meg arcképemet. Mellékletben küldök, egy múlt nyáron 
készült felvételt. Lehetséges, hogy időközben megváltozott az Ön címe.

“Remélem, hogy ebben az esetben levelemet utána fogj átküldeni fo 
gadja legőszintébb köszöntésemet is szívélyes üdvözletemet az újév 
alkalmából

Barth Károly

Püspöki Titkár Úr!
Kérésére a fenti másolatban megküldöm Kari Barth hozzám 

Irt levelét. A  levélváltás előzményei ezek:
1928 nyári szemeszterében hallgatója voltam a münsteri 

(Westfália) egyetemen Barth prof-nak. Néhányszor voltam nála, 
mint más hallgatója is esti összejöveteleken. Külön is néhány 
alkalommal, mert a Gusztáv Adolf Egylet stipendiumát tőle vet
tem át. 1930-ban néh. Gáncs Aladár jó barátom megkért, hogy az 
általa írt és német fordításban nekem megküldött tanulmányát 
„Mit tanulhatunk Barthtól?" küldjem volt professzoromnak. Ki- 
küldtem és levelemre a fenti választ küldte. Azóta semmiféle kap
csolatot nem tartottam fent Barth professzorral. Ha jól emlék
szem, 1936-ban találkoztam vele a ref. teol. Akadémián, mert 
akkor ott az ORLÉ-ban előadást tartott. Néhány szót váltott ve
lem, mint régi tanítványával.

Erős vár a mi Istenünk

U.i.: A  nemrégen nálunk járt Kurt Essen-nel együtt hallgattuk.

Sikter András 
esperes

A TEOLÓGIA SZOMSZÉDSÁGÁBAN

A pszichiátriai szemlélet és gyakorlat helye
a keresztény orvoslásban'

Témánk több szempontból igen nehéz. 
Először azért, mert más módon függ 
össze az orvostudomány ezen ága a ke
resztyén 1 2 világszemlélettel és életgya
korlattal, mint a többi szakág. Míg az 
orvostudomány többi szakága lényegé
ben az ember testével, biológiai voltával 
foglalkozik, addig a pszichiátria az 
egyetlen, amely az ember igazi humán 
voltával találkozik. Míg a szomatikus 
orvos számára az emberi test az állatvi
lág egy speciális esete, amelyre számos 
egyszerűbb lényeken tett tudományos 
kísérlet, vizsgálat elég jól vonatkoztatha
tó, addig a pszichiátria számára ez a le
hetőség alig bír jelentőséggel. Másod
szor, amíg a szomatikus orvoslás lénye
gileg csak kevés területen interferál 
keresztyén világképünkkel, addig a 
pszichiátria és különösen a mélylélektan 
alapvetően érinti, sokszor súlyosan üt
közik az aktuális korunkra jellemző ke
resztyén ember- és világképünkkel (nem 
a keresztyén szellemiséggé, lelkülettell). 
Harmadszor a pszichiátriai megbetege-

1
2

„Mert nem a félelemnek, hanem 
az erőnek, a szeretetnek és józan
ságnak a lelkét adta nekünk az 
Isten.”

(2Tim 1,7)

dések területén az orvos és lelkész vagy 
laikus lelkigondozói gyakorlatot végző 
ütközése, konfliktusa sokkal gyakoribb 
és súlyosabb, mint a szomatikus beteg
ségek esetében.

Ezek a főbb nehézségek és sokkal sú
lyosabbak, mint amennyire tudatosak a 
keresztyén orvosokban és lelkészekben. A 
pszichiátria által felvetett kérdések -  csak 
részben tudatos -  elhárításának, elkerülé
sének a következő formáit tapasztaltam, 
főleg a kollégákon: 1. Szkotomizálás: nem 
veszek tudomást a problémáról, nem gon
dolok bele, nem merülök bele és nem tu- 
sakodom végig.

2. A pszichiátriának csak a biológiai 
(és legfeljebb szociológiai) területeinek 
akceptálása, a tulajdonképpeni lélektani,

különösen mélylélektani területének kike
rülése. Ez utóbbinak ismerete nem haladja 
meg gyakorlatilag az átlag laikus ismereti 
szintjét.

3. A pszichiátria részét vagy egészét 
„démonikusnak” „sátáninak” s így elve- 
tendőnek, illetve ellenségesnek minősíté
se. így gyakorlatilag egy orvosi szakág 
területén a középkori világkép beszűkült 
változatát alkalmazza, míg a többi terüle
ten a 20. század tudományát használja.

így jön létre a szomorú jelenlegi hely
zet, melyben nemcsak a laikus keresztyé
nek, hanem a keresztyén orvosok és lelké
szek többségének szemlélete is gyökere
sen eltér a testi és lelki betegségek 
vonatkozásában. És ez igen nagy baj, mert 
korunkban a lélektani zavarok, torzulások, 
betegségek száma súlyosan növekszik. 
Lélektani szempontból ki kell monda
nunk, ez azt jelenti, hogy a fenti kollégák 
ugyanúgy, mint kenunk világi tömegei az 
emberi igazi humán voltát, pszichikumát 
súlyosan leértékelik, sokszor semmibe ve
szik. Egy durva példával illusztrálom ezt 
az első hallásra talán visszatetsző megál-

A keresztyén Orvosok 1990. február 10-diki ülésén megtarott előadás alapján 
keres ztyén=keresztény=krisztusi
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lapftást. Ha egy orvosnak vagy lelkésznek 
egy banális betegsége, pl. ha a lábujján a 
körme begyullad és panariciuma (köröm- 
ágy gyulladás) alakul ki, akkor teljesen 
evidens, hogy a sebészeti szakrendelésre 
megy és ott felvágják, szakszerűen ellát
ják, a szakma szabályai szerint stb., mert 
igen fontos neki a lábujja. De ugyanez a 
kolléga lelki zavart vagy betegséget igen 
ritkán diagnosztizál vagy vesz komolyan 
és küld szakellátásba vagy nyújt pszicho
terápiát. Ellenkező példa az a szerelmi 
csalódáson átesett fiatal nő, akit körzeti 
orvosa kigúnyolt és elküldött cinikus 
megjegyzéseket téve, majd ugyanez tör
tént a belgyógyászati szakrendelésen is, 
ahol már szívpanaszokkal is jelentkezett 
(negatív EKG-val), majd innen is elküld
ve, szuicidált. Szomatikus betegség esetén 
ilyen diagnosztikus felületességet, terápi
ás ellátást súlyosan elmarasztalna ő is, 
mert a test az fontos! Pedig a szerelmi 
csalódás és az általa kialakult lelki zavar 
pro ad vitám súlyosabb betegség volt, 
mint mondjuk egy áttételes carcinomás 
betegség, hiszen annak még esetleg hó
napjai vannak. Anélkül, hogy a példákat 
szaporítanánk, kimondhatjuk, hogy ko
runkban az emberi lélek értékeinek az élet 
gyakorlatában súlyos leértékeléseivel ta
lálkozunk sajnos még a keresztyének kö
rében is. így a keresztyén orvos, lelkész, 
anélkül, hogy észrevenné, sokszor ő is a 
korszellem áldozatává válik.

Mivel kérdésünk igen komoly szem
léleti kérdésekkel is kapcsolatos, nézzük 
meg ennek főbb összetevőit a pszichiáter 
szempontjából. Először is azt kell tisztán 
látnunk, hogy a keresztyén világkép, em
berkép és a keresztyén szellemiség, lelkű
iét nem azonos dolgok. Míg a lényeget ez 
utóbbi képezi és a történelem folyamán 
nem változik, addig az előző sok korra 
jellemző vonást vesz magára, és így jelen
tős változásokon megy keresztül.

Orvostudományi problémákról lévén 
szó, nem kerülhetjük ki a keresztyénség és 
tudomány kapcsolata kérdésének vázlatos 
érintését. A keresztyén világszemléletet 
(nem szellemiséget!) a tudomány oldalá
ról három nagy konfrontáció és trauma 
érte, illetve éri:

1. A geocentrikus világszemlélet 
összeomlása az anyagi, élettelen világra 
vonatkozó tudományok; csillagászat, 
földrajz, fizika, kémia fejlődése következ
tében.

2. A biológiai tudományok fejlődése 
és a darwini evolúciós tan testi mivoltunk
ról alkotott kép gyökeres megváltozásá
hoz vezetett.

3. A lélektani tudományterületek fej
lődésével a lelki-szellemi mivoltunkra vo
natkozó emberképünk van gyökeresen át
alakulóban.

Korunknak, megítélésem szerint, ez 
utóbbi a fő konfrontációs területe. Érdekes 
egyébként megfigyelni a tudományok fej
lődésében, ahogy azok az embertől távoli,

személytelen területekről indulva köze
lednek az ember lényegi volta felé a tör
ténelem során.

A keresztyén szemléletű pszichiátriai 
orvoslásnak egy másik nagy problémakö
re az, hogy mindannyian egy olyan kor
szellembe ágyazottan élünk, mely súlyo
san kóros következményekkel jár. A kor
szellem patológiánk, vagy civilizáció 
patológiánk a fehér ember kultúrájának 
olyan jelenségei, amik a technikai fejlődés 
által létrejött jóléti társadalmak belső vál
ságának és degenerálódásának folyamata
iból alakulnak ki.

Ennek főbb mutatói:
a) testi degenerálódás jelei, fejlődési 

rendellenességek számának növekedése, a 
röntgenológiailag is látható durva eltéré
sek számának folyamatos emelkedése stb.

b) A pszichoszomatikus és az ún. ci- 
vilizatórikus betegségek számának emel
kedése.

c) A pszichiátriai zavarok, torzulások, 
betegségek számának növekedése, a neu
rózisok, a különböző pszicho- és szocio- 
pátiák, az alkoholizmus, a kábítószerfo
gyasztás és a szuicidiumok gyakorisága 
századunk folyamán egyre növekszik.

d) Növekszik a széthulló családok 
száma és egyre kevesebb gyerek születik.

Mindezek a faj életképesség-csökke
nésének kemény mutatói. Munkánkat eb
ben a kontextusban végezzük, és felada
tunk nemcsak ennek elviselése, hanem a 
jelenségek elemzése, diagnosztizálása és 
lehetőségünk szerinti gyógyítása is.

A korszellem patológia gazdasági, 
társadalmi, biológiai vonatkozásaival nem 
kívánok foglalkozni, csak a pszichológiai 
összetevőivel kapcsolatosan vetek fel né
hány gondolatot. Úgy tapasztaljuk, hogy a 
korszellem patológia szorosan összefügg 
a modem ember életének krónikus egyol
dalúságával, egyensúlyzavaraival. Legál
talánosabb a denaturálódás kifejezéssel 
jellemezhetjük e jelenségkört. Az egyol
dalúságok és a következményes egyen
súlyzavarainak főbb jellemzői a követke
zők:

1. A racionális, tudatos funkciók tú
lértékelése, túlhangsúlyozása a mindenna
pi életben és nevelésben az emócionális, 
irracionális, tudattalan, morális, etikai, 
esztétikai funkciókkal szemben. A lélekta
ni terápia ezzel szemben, e század óta fel
fedezi és terápiás technológiává fejleszti 
az emócionális, irracionális, tudattalan té
nyezők feltárását és elfogadását és a tuda
tos énnel való integrációját.

2. A kultúrának egyre inkább eltoló
dása az extrovertált, teljesítményorientált, 
versengő aktivitáskultúra irányába. A fo
kozódó hajszoltság eredményezi a vegeta
tív idegrendszer krónikus szimpatikotóni- 
ás egyensúlyeltolódást. (Vo. a leggyako
ribb halálokként a cardiovascularis 
betegségek tekinthetők).

A passzivitáskultúra, a relaxációs ké
pesség, a lelki csend, békesség egyre na

gyobb hiánya tapasztalható. A pszichiát
riai terápiák jelentős részét alkotják az ún. 
relaxációs terápiák, amelyek szintén szá
zadunk folyamán fejlődtek ki. A sportpszi
chológiai gyakorlatban például, ahol az 
aktivitás igen felfokozott, a leggyakoribb 
terápiás forma az autogén tréning vagy 
egyéb relaxációs terápia. Az utóbbi évti
zedekben pedig világszerte keletről im
portáljuk terápiás célból is a különféle me- 
ditatív módszereket, amik a lelki elcsen- 
desedésnek évezredes „technológiái”.

3. Jellemző civilizációnkra továbbá a 
már érintett lelki értékeknek leértékelésé
vel kapcsolatos személytelen és anyagi ér
tékek erős túlhangsúlyozása. A pénz, az 
anyagi jólét hajszolása, a személyes belső 
lelkivilág, a szellemi értékek elfojtásával 
jár. A szerénység és szegénység egyre in
kább csak negatív minősítést kaphat.

4. Civilizációnkban a hedonisztikus, 
egoisztikus szellem dominál. Az „önimá
dat társadalma” elfojtja és elsorvasztja a 
mélyebb és magasabb lelki rétegekkel va
ló kapcsolatot, aminek a lélek törvényei 
szerint egyenes következménye a tudatta
lanból rátörő elidegenedés! érzés, a szo
rongás és az élet értelmetlenségének érzé
se.

5. Népességünk egyre jobban elöreg
szik, egyre több az öreg ember és egyre 
kevesebb a fiatal.

6. Ha az archaikus értékek jelenlegi 
értékrendjét, az ősi maskulin-feminin vi
szonylatban vizsgáljuk, akkor azt kell 
megállapítanunk, hogy civilizációnk rend
kívül egyoldalúan eltolódott a férfias érté
kek irányába. Az előzőekben felvetettek 
nagy része is e szempontot támasztja alá. 
Mindez az értékek dimenziójában látható, 
amitől az egyes emberek, férfiak és nők, 
de leginkább a gyerekek, egyaránt szen
vednek, károsodnak. Mindebből az is kö
vetkezik, hogy korszellemünk egyoldalú
ságainak gyógyítása az ősi női és ezen 
belül is az anyai szellemi értékeken ke
resztül történhet leginkább.

Nem véletlen, hogy a legfőbb pszi
choterápiás iskolák lényegében ilyen ér
tékgyógyító kultúráit fejlesztették ki, 
kezdve a mélylélektani iskoláktól, C. Ro- 
gers személyközpontú irányzatáig és a hu
manisztikus iskoláig. Technikai civilizáci
ónk patogén egyoldalúságának legfőbb 
egyensúlyozója tehát a bensőséges meleg 
családi élet és a természettel való szerve
sebb kapcsolat lehet.

Mindezek a vázolt negatív folyama
tok azonban nem önmagukban léteznek, 
hanem kitermelik az egyéni és közösségi 
lélek kompenzatórikus válaszreakcióit, 
sőt maguk e negatív jelenségek is sokban 
pozitív fejlődési folyamatok árnyoldalait: 
túlértékeléseit, egyoldalúságait jelentik.

A korszellem patológia summáját 
pszichológiailag úgy összegezheteném, 
mint a külső világ racionális, egoisztikus 
értékeinek elhatalmasodását a mélylélek
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tani értelemben vett belső világ, a szellemi 
értékek és a legdöntőbben az Istennel való 
kapcsolat rovására.

E kérdésnél a tudomány jelentőségére 
még vissza kell térnem egy más megköze
lítésből. A korunk átlagemberének új val
lásává a tudomány vált. A múlt században 
és a századunk közepéig a modem ember 
diadalmas büszke alapérzülete a tudo
mány csodálatos eredményei alapján az 
volt -  mint egyik lelkészünk prédikációjá
ban megfogalmazta hogy mindenben 
lényeges problémánkat a tudomány segít
ségével előbb-utóbb meg tudjuk oldani. 
Vallásra, Istenre nincs is szükség. „Meg
halt az Isten” -  mondták. Századunk kö
zepe óta azonban korunk átlagemberének 
hangulata más, nem ez a diadalmas ala
pérzés, hanem a félelem, az elidegenedés, 
a szorongás. A világháborúk, az atomhá
ború veszélye, a környezetszennyezés 
ijesztő rémei a tömeges szorongást termel
ték ki: „Meghalunk!” „Kipusztul az embe
riség!” ,E pusztul a Föld” -  a tudomány 
segítségével! És az embereknek megint 
újabb „vallások” kellettek.

A korszellem patológia előbbi össze
gezését más oldalról úgy is meghatároz
hatnám, mint a vallási szükséglet elfojtá
sát. A vallási szükséglet alatt itt most az 
egyetemes emberi szükségletet értem, 
amely minden korban és kultúrában ilyen 
vagy olyan formában, de kialakult, meg
nyilvánult. Ennek az egyetemes emberi 
szükségletnek az elfojtása képezi civilizá
ciónk válságának a benne élő ember dege- 
nerálódásának mélylélektani alapját. Ezt 
természetesen nem lehet súlyos következ
mények nélkül megtenni. Az egyéni lélek 
mélye és különböző közösségek, csopor
tok, társadalmi rétegek stb. erre kompen- 
zatórikusan reagálnak, természetesen na
gyon különböző szinteken és formákban. 
Lássuk ezeket a főbb ellensúlyozó folya
matokat, kiindulva az egészségesebb for
mákból és haladva a zavarosabb, betege
sebb, illetve a kifejezetten kóros formá
kig:
a) Ébredést mozgalmak, megújulási áram

latok, ökumenikus szellem növekedése 
a keresztyénségen belül visszatérés 
vagy újra rátalálás az ősi forrásokra 
főleg nagy válságok ideje alatt, vagy 
követve azt.

b) Érdeklődésnövekedés más nagy vallá
sok és kultúrák iránt. Többen úgy érzik, 
hogy a nyugati civilizáció válságának 
az ősi keleti civilizációk értékei a 
gyógyszerei.

c) Megnövekedett az igény a különböző 
szélsőséges lélektani állapotok, külön
leges élmények, extázisok iránt szexua
litásban, zenében, agresszivitásban, 
egyéni és csoportos formákban.

d) Érdeklődésnövekedés tapasztalható a 
múlt század óta a legkülönbözőbb ok
kult irányzatok iránt.

e) A világszerte növekvő alkoholizmus és 
drogprobléma mint a vallási szükséglet

kóros megnyilvánulásai is értelmezhe
tők. Modern vallásokként. (Lásd pl. T. 
Leary új, modern vallása). Lényeges 
ezekben is meglátnunk a mélylélektani 
hátteret: az elfordulást, a menekülést, 
a reális, a tudatos, a racionális világ
tól, az irracionális, emócionálisfelé, az 
énvesztéssel járó markáns, különös, 
misztikus élmények kétségbeesett kere
sését.

f)  A szuicidiums tekinthető mélylélektani 
valláspatológia jelenségnek: hisz a 
gyökere az ego-vesztés, a kizárólagos
sá tett és ezért csődbe jutott egobabör- 
tönzöttségből való megszabadulás
vágy, a tudattalanba menekülés.

Az eddigiekből adódik: korunk em
berének és emberiségének válsága az igazi 
keresztyén szellemiség szükségletét 
szomjúhozza. A válság azonban a történeti 
keresztyén vallások funkcionálása mellett 
alakult ki. A modem ember válságának 
lényege végsősoron elemzésünk szerint 
nem anyagi, gazdasági, nem politikai, ha
nem szellemi, lélektani. Ez pedig a mély- 
lélektan, a pszichiátria/pszichoterápia il
letékességi területe, ami viszont fiatal tu
domány, alig száz éves, azonban igen 
jelentős eredményei is vannak már.

A pszichiátriának számos irányzata, 
szintje és iskolája van. A század folyamán 
az orvostudományon belül ez a szakág 
mutatta a legforradalmibb átalakulásokat 
és fejlődést. Főbb szintjei: a) biológiai 
pszichiátria, b) a közösség-lélektani, szo- 
cioterápiás szint és c) pszichoterápiás, 
mélylélektani szint. Tudnunk kell, hogy az 
iskolák jelentős része ateista szemléletű, 
egyesek kifejezetten antiteisták, de növek
vő számban vannak, akik ismerik, kutat
ják a vallási vagy szellemi dimenziót is és 
dolgoznak-gyógyítanak vele.

Szomorú tény viszont, hogy az embe
ri lélekkel foglalkozó „lelkészek” lelki
gondozók a legutóbbi évtizedekig elzár
kóztak, sőt ellenségesen viszonyultak 
ezekhez a területekhez. Ennek a nagyon 
sokszor kölcsönös ellenségeskedésnek a 
betegek látták elsősorban nagyon súlyo
san a kárát. Ez a mindkét oldalon tapasz
talható egymás elleni destruktívitás sajnos 
még a nyíltságot is nélkülözte sokszor, és 
a rombolóbb burkoltabb formákban zaj
lott. A nyílt kihívás, vita, az igazság közös 
keresése hasznosabb lett volna.

Ha a misszió fogalmát nemcsak föld
rajzi kategóriákban tudjuk elgondolni, ha
nem szellemiekben is, akkor ki lehet je
lenteni: korunk nagy missziós területe a 
pszichiátria és mélylélektan, és igen nagy 
szükség lenne egy igazi pneumátriai szak
ág kialakítására, keresztyén szemléletű or
vosok, lelkigondozók által.

Végül, ha komolyabban megnézzük, 
miért is félnek e területtől a keresztyén 
szakemberek, orvosok, lelkészek is, akkor 
azt tapasztaljuk, hogy azért, mert:

1. A megszokott, kényelmes, régi (kö
zépkor) emberképünk átalakítását igényli.

2. Nagyobb fokú önismeretet, önma
gunkkal való szembenézést kíván, mint a 
többi szakág, sőt a képzés alapfolyamatát 
is ez az önismereti munka képezi.

3. Sok még az ismeretlen veszélyek
kel teli „őserdő” és a ,fertőzés” veszélye 
is n reálisan létezik.

Van azonban már reális lehetőség a 
hídépítésre, a tudományos mélylélektan, a 
pszichiátria, a valláspatológia, az egyete
mes vallási szükséglet és a keresztyén 
szellemiség között. A legalapvetőbb ne
hézségek közé tartozik a terminológiai kü
lönbözőségből eredő konfúzió. A felsorolt 
területek jelenlegi egymáshoz való viszo
nyát ma még leginkább a diabolikus, egy
más ellen ható erők érvényesülése zavarja. 
Isten egybeszerkesztő munkája azonban e 
területen is megindult, de úgy érezzük, a 
munkás még oly kevés.

De végezetül és összefoglalva mit is 
nyújthat lényegében a keresztyén szelle
mű pszichoterápia, mélylélektan az ember 
leikével is foglalkozni, gyógyítani kívánó 
orvosok, lelkészek, lelkigondozók számá
ra?

1. Elsősorban emberismeretet, a páci
ens mélyebb és reálisabb értését és ezen 
keresztül adekvátabb lelki segítségnyúj
tást, gyógyítást. A lélek és szellem (pszi
ché és pneuma) megnyilvánulásainak 
megfelelőbb differenciáldiagnózisát.

2. A vallásos élet gyakorlatában meg
nyilvánuló egyedi és csoportlélektani je
lenségek észlelni tudását, mélyebb megér
tését és kezelni tudását.

3. A valláspatológiai jelenségek jobb 
felismerését, eredményesebb kezelni tu
dását. Ahol erős hatású szerekkel dolgo
zunk, ott a dozirozás és mellékhatások 
kérdéseire jobban kell számítanunk és vi
gyáznunk.

4. A szolgálatot végzők, orvosok, lel
készek, lelkigondozók fokozottabb lelki 
megtisztulását. A különböző belső lelki, 
ösztönös, érzelmi, szellemi erők kevere
dése igen általános és gyakori jelenség. A 
kellő differenciáldiagnózis, komplexusa
ink feldolgozása önmagunkban, a gyógyí
tó hatás egyik alapfeltétele.

Dr. Süle Ferenc

196



Fórum
Hozzászólás

Szabó Lajos: Az egyháztagság 
mai kérdései című írásához

(Az Egyháztagság mai kérdései című rövid összefoglalás 
fejezeteihez kapcsolódva állítottam össze mondanivalómat.)

1. ) Az érvényes törvény értelmezése
Az 1966. évi ET -§ 1 pontja szerint „A Magyar Evangélikus 

Egyház a lelkiismereti és vallásszabadság tiszteletben tartásával 
tagjának tekint minden Magyarországon élő evangélikus embert.”

Ez a törvény három igen fontos kérdést hagy nyitva:
— de jure ki tekinthető evangélikus egyháztagnak?
— de facto ki tekinthető evangélikus egyháztagnak?
— mit jelent evangélikus egyháztagnak lenni de jure és deW 

facto?
a) De jure evangélikus egyháztagnak tekintendő a történelmi 

gyakorlat szerint
— akit evangélikus lelkész az evangélikus egyház szertartása 

szerint megkeresztelt, és akit egyidejűleg bejegyeztek az 
evangélikus egyház keresztelési anyakönyvébe,

— aki saját elhatározásából betért az evangélikus egyházba 
ill. áttért az evangélikus hitre (vallásra).

b/ De facto ki tekinthető evangélikus egyháztagnak?
A történelmi gyakorlat szerint
— akit az evangélikus vallás szertartása szerint megkonfir

máltak,
— aki viszonylagos rendszerességgel látogatja a különböző 

istentiszteleti alkalmakat,
— akinek házaságkötését az evangélikus egyház szertartása 

szerint evangélikus lelkész megáldotta,
— aki gyermekeit evangélikus hitoktatásban részesíti,
— aki tevékenyen vagy passzívan részt vesz különböző egy

házi szervezetek munkájában és ünnepi alkalmakon,
— aki valamilyen módon és mértékben hozzájárul az egyház 

fenntartásához, anyagi szükségleteinek fedezéséhez.
(A törvény ET 8/§/3” a MEE tagjai szellemi és anyagi ere

jükkel részt vesznek az egyház életében és szolgálatában)

2. ) Mit vár az egyház tagjaitól?
Elsősorban mindazt, amit a de facto egyháztagoknál már 

megfogalmaztunk. De mindez még nem egészen elég. Az egyház 
még elvár valamit a de facto egyháztagoktól.

Elvár olyan hétköznapi életet, amelyben megmutatkozik, 
hogy a de facto evangélikus ember nemre, korra, társadalmi ál
lásra, iskolai végzettségre, vagyoni állapotra való tekintet nélkül 
élete példájával, szavaival, tetteivel, családjához, embertársaihoz, 
környezetéhez, hazájához való viszonyával, általános emberi ma
gatartásával bizonyítja, hogy az evangélikus valláshoz és egyház
hoz való tartozása nemcsak állapot, hanem az evangélikus vallás 
Krisztus tanításán alapuló hitének bizonyítása is.

3. ) Mit vár az egyháztagság az egyháztól?
A cikk főcíme: „Mit adunk az egyháztagoknak?”
Én jobban idevalónak tartom a „Mit vár az egyháztagság az 

egyháztól?” fejezet címet, mert úgy látom, hogy az egyháztagok 
nem azt kapják, amit várnak, és non  azt várnak, amit kapnak.

Itt most csak megemlítem a cikknek patentfrozott, közhellyé

silányult és öleimét vesztett szavait pl. küzdőképesség, aktuali
zálás, kontaktusteremtés, megnyerő légkör, természetes rugal
masság stb. vagy az ugyancsak simára kopott és erősen bizony
talan értelmű kifejezéseit, pl. a lelki töltekezés színtere, a nyugodt 
légkör biztosítéka, az állandóság jelképe, a közösség megélésé
nek kulturált formája, a szentség hatóterülete, stb. mert bírálatunk 
sokértelműségük miatt szinte lehetetlen.

Inkább a cikk egyik legfeltűnőbb mondatához kapcsolódva 
folytatnám mondanivalómat.

„A lelkészi munka szempontjából pedig elsőrendűen a minő
ségi áttörésre lenne szükség a templom és a gyülekezeti terem 
falain belül (és kívül). A felkészültség hiánya, a tartalom gyenge
sége, a forma esetlensége hatalmas mértékben rontja a mai gyü
lekezetépítő (megtartó) munkánkat”

Soha nem hittem volna, hogy ezt a mondatot evangélikus 
lelkész valaha leúja, megsértve a „mundér” becsületét De ha már 
leírták, én is folytatom.

Szükség lenne a mai hétköznapi életben Krisztus tanítása 
követésére buzdító, a követés mikéntjére és hogyanjára mutató 
ighirdetésre, tisztább, emelkedettebb hangú, a hétköznapi beszéd 
mosdatlanságától megtisztított stílusra, valamint hivatásuknak 
mindenben megfelelő lelkészekre.

Ide kívánkozik a Magyar Hírlap 1990. május 2-i számában 
megjelent „Nyakkendőt a Honatyáknak”! című olvasói hozzászó
lás.

Így a zsinati előkészületek idején nem ártana, ha a zsinaton 
is szóba kerülne az a nem elhanyagolható téma, mint a lelkészek 
külső megjelenése, a külső megjelenés és az egyház szolgáltatá
sainak összefüggése, mert a lelkészek az egyház képviselői a 
világban, és a róluk alkotott vélemény egyúttal az egyházról 
alkotott véleményt is befolyásolja. Amilyen a lelkész, olyan az 
egyház és amilyen az egyház, olyan a lelkész. Idézem a cikk első 
részét: „Az országgyűlés az állami szuverenitás legfőbb megnyil
vánulási fóruma. Az ottani megjelenésnek formái is vannak. Azt 
javaslom, hogy a házszabály tegye kötelezővé a megfelelő öltö
zéket mind a képviselők, mind a parlamenti tisztviselők számára. 
Az ülésteremben legyen előírt viselet a nyakkendő, mert egyre 
gyakoribb, hogy az ünnepi vagy közjogi fontosságú eseményeken 
lezseren jelennek meg.”

Bizony akadnak evangélikus lelkészek is, akik az istentisz
teleteken és egyéb ünnepi alkalmakon gyűrött, kopott, bizonyta
lan tisztaságú luther-kabátot viselnek, ami egy tépett varjúnak is 
szégyenére válna. Amikor pedig levetik a luther-kabátot, egyik 
másik éppen nem illik a híveknek az ünnepi alkalmat megbecsülő 
öltözetéhez. Mindez pedig nem anyagi, hanem az ünnepi alkalom 
lebecsülésének kérdése.

Pedig az istentisztelet sem alábbvaló, mint az országgyűlés.
De van tovább is. Idézem: „A képviselő ne olvassa beszédét, 

hozzászólását, legfeljebb beletekinthet jegyzetébe. Nevetséges 
dolog, hogy a képviselők nagyobb része felolvasást tart. Aki nem 
képes arra, hogy fejből mondja el véleményét, az ne vállaljon 
nyilvános szereplést.”

Bizony, a lelkész ne olvassa a beszédet sem az istentisztele
teken, sem más ünnepi alkalmakon. Nevetséges és nagyon szo
morú hogy az evangélikus lelkészek egyrésze az igehirdetést húsz 
percnyi felolvasásnak tartja, amely tartalmában primitív és zava
ros, stílusában magán viseli korunk mosdatlan beszédmódjának 
számos kifejezési formáját, előadásában pedig kerékbetöri a re
torika minden szabályát Aki non  képes arra, hogy fejből mondja 
el a tartalmában, formájában és stílusában jól megszerkesztett 
beszédét, az ne vállaljon igehirdetési szolgálatot
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De térjünk vissza az igehirdetésre
A rabbi az elveszett kőtáblákért kiált, az érsek Isten törvényei 

szerinti cselekedeteket követel a hit bizonyítékaként, csak az 
evangélikus lelkészek hajtogatják fáradhatatlanul az általános bűn 
és a generál megváltás igehirdetési közhelyeit, miszerint a meg
váltás gondja egyedül Istené, és az ember majd hogy nem szíves
séget tesz, ha hagyja magát megváltani. A valláserkölcsi törvé
nyekről szó sem esik, mert egyes evangélikus lelkészek szerint 
protestáns erkölcstanítás nincs, mert Isten törvényeit, Krisztus 
tanítását maradéktalanul nem lehet megtartani, és a végső elszá
molásnál úgyis mindegy, az ember igyekszik vagy sem, mert 
válogatás nélkül kegyelmeznek akinek kegyelmeznek.

Pedig korunkban, amikor az emberi gonoszság emberi élete
ket ront meg, dönt nyomorba, támad természetet, pusztít fűt, fát, 
állatot, vizet, levegőt, föld felett és föld alatt, amikor hitetlen 
emberek erőlködnek gátat vetni a romlás elé, hirdetik a tenniva
lókat a megelőzésre és a védekezésre, addig az evangélikus isten
tiszteleteken unottan ballag az istentiszteleti közhelyek malma. A 
jelenlevők, akik hegyezett füllel, csillogó szemmel, valami szebb, 
jobb és igazabbra vágyakozó lélekkel léptek be a templom kapu
ján, az istentisztelet végén üres szívvel, csalódottan, tanácstalanul 
és tájékozalanul indulnak vissza az életbe, családjukhoz, környe
zetükhöz, ahol tengernyi gond, küzdés, útvesztő és elhatározni 
való áll útjukban, és istentisztelet után se tudják, mit, hol, hogyan 
és miért cselekedjenek. Csak Istenbe Jézus Krisztusba vetett hitük 
és imádságuk tartja bennük a lelket, de nem értik, miért kell annyi 
keserűségen, nyomorúságon átmenni addig, amíg majd egyszer a 
sokat emlegetett megváltás elérkezik, miért nem lehet az embe
reket már itt a földön jóra tanítani, hiszen — még van, aki em
lékszik rá — Krisztus a szeretetet, a jóságot hirdette és azt is 
megmondta, hogyan kell ezeknek már itt a földön megvalósulnia.

De hallja ezt a miért-et valaki, és akarja-e valaki ezt a miért-et 
megválaszolni?

Az egyház csak megállapít. Fogynak az egyháztagok, a 
templomokban közönyös emberek ülnek, dúl az érdektelenség, 
diadalt ül a szekularizmus, üresen állnak a parókiák.

Néha fellobban egy-egy lidércfény. Néhányan csoportba ve
rődve kiáltják: „Uram! Uram! Mi mások vagyunk, mint a többi
ek.” És újra csend.

A többség pedig csak áll és vár. Várja a történelemnek azt a 
pillanatát, amikor Isten törvényeibe és Jézus Krisztus tanításába 
vetett igaz hit szinkronba kerül az emberi cselekedetekkel. A 
többség még vár. Vár, hogy valaki a szószékről tanítja, biztatja 
őket, hogy az ember földi életének jobbá tételére adott Isten 
törvényeket, küldött prófétákat, küldte egyszülött fiát, aki ember 
létében életének példájával bizonyította, hogy Isten törvényei és 
útmutatásai igazak, és azok szerint lehet és kell élni itt a földön.

Várnak, de hiába!
Lassan belefáradnak a várakozásba, elmaradnak a templo

mokból. Lehull a cserép az evangélikus parókiákról, mert fenn
tartásukra nincs fedezet, és a hajdan hitben és anyagiakban gaz
dag anyagyülekezetek szórvánnyá válnak, és ahonnan hajdan két 
napi járásra levő templomba mentek a hívők a nagy ünnepeken 
gyalog vagy szekéren, ott most nincs lelkész, üres a parókia, mert 
a hívők nem voltak hajlandók áldozni a fenntartásra.

Ki tudja, miért?
Sajnos, a földi élet egyik veszedelmes alaptörvénye: Valamit 

valamiért! A hívő és közönséges egyháztagok is kapni akarnak 
valamit. Kapni akarnak ékesen szóló, hitet ébresztő, Isten tör
vényei szerinti életre buzdító, a nyomorúságban vigasztaló, a 
megpróbáltatásokban biztató, igyekezetüket elismerő szavakat az 
igehirdetésekben, hogy a hétköznapok nehéz küzdelmében le
gyen miből erőt meríteni.

Csak ennyit akarnak az egyháztagok.
És talán van valami igazuk!

Egyházfenntartási hozzájárulás
Az egyházfenntartási hozzájárulás az evangélikus egyház lét

kérdése. A jelenlegi helyzetet tekintve az egyháztagoknak az egy
ház fenntartáshoz való viszonyulása magának az egyháznak a 
fennmaradását is veszélyezeti. Ahhoz, hogy a jelenlegi helyzet 
megváltozzon, nem elegendő, hogy a zsinat valamilyen normatí
va szerint megállapítja az egyháztagok egyházfenntartási kötele
zettségét, legyen az egyházfenntartási járulék, egyházi adó, tagdíj 
vagy valami más formában.

Ahhoz, hogy bármelyik változat működjék, elsősorban az 
egyháztagoknak az egyházhoz való viszonyulását kell megváltoz
tatni.

Ahhoz pedig, hogy ez a viszonyulás megváltozzék, az evan
gélikus lelkészeknek fel kell adni a jelenlegi, nagyon kényelmes 
álláspontot, hogy „amíg minket a gyülekezetek csak fizetgetnek, 
addig mi csak prédikálgatunk”, mert ez a szemlélet az elmúlt 
évtizedek alatt majdnem tönkretette az evangélikus egyházat.

Ahhoz, hogy az egyházfenntartás kérdését hosszútávra meg
nyugtatóan rendezni lehessen, elsősorban az egyházi szolgálat 
minőségét kell nagyon gyorsan emelni, ezen belül az igehirdeté
sek tartalmának minőségét és a lelkészeknek az egyháztagokhoz 
való viszonyát.

A lelkészeknek meg kell ismerni a gyülekezet lelki, szellemi 
és anyagi állapotát, a gyülekezet igényeit vagy igénytelenségét.

A gyülekezet igényelheti a változatlanságot, de dédelgetheti 
a felfelé, a szebbre, jobbra törekvés gondolatát is és irányulhat a 
gyülekezet minden egyes tagja életének tartalmasabbá, hitének 
erősebbé tételére, Isten, Krisztus tanításainak itt a földi életükben 
való minél teljesebb megvalósítására is, mert az ember környeze
te csak magának az embernek a megváltozásával változhat meg.

A lelkésznek szép szóval, okos beszéddel hívogatni kell a 
gyülekezet tagjait, bátorítani kell a gyülekezet szebbre, jobbra 
irányuló igényeit, vágyakozást kell kelteni az igehirdetések for
májával, választékos stílusával, szívet lelket gyönyörködtető elő
adásával, érdekes, megragadó, könnyen érthető és mindenkihez 
személy szerint szóló mondanivalójával. Az igehirdetés nyújtson 
biztatást az igaz hitre való törekvésre, Isten törvényeinek, Jézus 
Krisztus tanításainak kinek-kinek a saját életében való megvaló
sítására, mert az igazán hívő embernek nap mind nap szavaival, 
tetteivel, magatartásával, jó példával kell bizonyítani, hogy Krisz
tus tanítványa.

Az igehirdetésben legyen biztatás a megfáradtaknak, vigasz
talás a megszomorodottaknak, buzdítás a jóra való küzdelemben, 
elismerés az életükkel példamutatóknak, dorgálás az Isten tör
vényeit semmibevevőknek, igaz magyarázata Krisztus evangéli
umának, hogy a gyülekezet minden tagja személy szerint vihes
sen haza valamit, ami a saját családja, a környezete életét szebbé, 
jobbá és Istenben, Krisztusban hívőhöz méltóvá teszi.

Ha a lelkészek igehirdetéseikkel, személyes magatartásuk
kal, külső megjelenésükkel, a gyülekezet tagjaihoz való viszo
nyulásukkal elnyerik a gyülekezet tagjainak megbecsülését, ak
kor sem a gyülekezetnek, sem az egyháznak nem lesz gondja az 
egyházfenntartással, mert az egyháztagok személy szerint szük
ségét érzik az egyház fenntartásának. Akkor nem lesz szükség 
válogatásra, ki a de jure és ki a de facto egyháztag, mert az 
egyháztagok szívesen vállalnak közösséget hitben és anyagiakban 
egyházukkal.

Káldi Lajos
gyülekezeti fe lügyeli, Budapest
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Az igehirdető műhelye

Szentháromság ünnepe 
utáni 4. vasárnap
Lukács 6,36-42

Életet rendező irgalmasság
Nem mindegy, ki monjda ezt a mondatot: Legyetek irgalmasok! 
Itt Jézus beszél, Szavának hitele van, élete tanúskodik arról, hogy 
jogosan beszél. Szava teremtő szó, hallgatásakor új teremtéstör
ténet résztvevői lehetünk. A Biblia első lapjain olvassuk, hogy a 
teremtéstörténetben Isten saját képére és hasonlatosságára terem
tette az embert, Jézus szava új ember teremtése: ő  is az Atya 
képére és hasonlóságára akarja megformálni a tanítvány életét 
Legyetek irgalmasok, mint a ti Atyátok! Az irgalmasság új isten- 
képűségünk egyik jele. Életünket csak az irgalmasság rendezheti 
el, hozhatja igazán rendbe. Rászorulunk arra, hogy az irgalmas 
Isten megszánja és rendbehozza bonyolult életünket. Embertársa
ink közötti életünket is csak az irgalmas, megértő szeretet rendez
heti el. Egyéni és közösségi életünk igazi rendező ereje is az 
irgalmasság.

Irgalmasság kell az együttéléshez általában.
Irgalmasság kell a vezetéshez különösen.
Irgalmasság kell a hibák kijavításához mindenekfelett.
Jézus erről az irgalmasságról beszél, és lépcsőfokról lépcső

fokra halad felfelé emberi életünkben.
I. Irgalmasság kell az együttéléshez általában. Jézus ebben 

az igében megtanít helyes önismeretre, helyes szóra és helyes 
cselekedetekre. Mindháromra egyaránt szükségünk van az embe
rekkel való együttélésnél. Helyes önismeretre tanít: Ne ítéljetek, 
mert nem tett bíróvá titeket az Isten, ne kárhoztassatok senkit. Aki 
másnak képzeli magát, mint ami, az fantaszta, rosszabb esetben 
őrült. Reményik szépen írta egyik versében: „Nem a mi dolgunk 
igazságot termi, a mi dolgunk csak igazabbá lenni”.

Sok mindenhez keres munkatársat az Isten, de az ítélethez 
nem. Ezt egyedül magának tartotta fenn. Ne kontárkodjunk hát 
bele az ő  munkájába. Akinek joga volna ítélni, még nem ítél; s 
mi, akiknek nincs jogunk ítélni, máris ítélgetünk? János evangé
liuma 8. fejezetébem olvasható jelenet jut eszünkbe: Jézus a tetten 
ért nővel irgalmasan viselkedik Azt mondja: Az vesse rá az első 
követ, aki maga nem vétkezett... Nem a mi dolgunk a kődobálás, 
akié lett volna, az sem dobott követ a bűnösre, hanem szelíd 
szóval mondta: „Én sem vádollak, eredj el, és többé ne vétkez
zél.”

Hálás lehetek Istennek, hogy nem nekem kell ítélnem, hiszen 
én sem az embert, sem a körülményeit nem ismerem igazán, csak 
elképzeléseim vannak és nem valódi ismereteim, hiszen nem va
gyok mindentudó. Nem tudok beleszámítani ítéletembe mindig 
minden tényezőt. ítéletem pedig csak így lenne igazságos. Na
gyon bonyolult az emberi élet, és mi nagyon egyszerűen és elha
markodottan szoktunk ítélni.

A helyes szó, amire Jézus tanít: a bocsánat szava. Termé
szetesen ez nem csak üres szó, hanem lényünk egész magatartása 
is. A megbocsátáshoz komoly hit kell. Az nem véletlen, hogy 
amikor Jézus arról beszél tanítványainak, hogy még hetvenszer 
hétszer is meg kell bocsátani, a tanítványok ezt felelik erre az 
igényre: „Növeljed a mi hitünket!” Izrael népe szerette József 
történetét gyakran emlékezetébe idézni. Ennek egyik döntő aktu
sa József bocsánata volt. Ott kezdődhetett valami új, valami gyö
keresen más a testvérek viszonyában, amikor tudtukra adja, hogy 
megbocsát. Nem ítéli el, hanem felmenti őket Isten ott fordította

jóra nemcsak József életsorsát, hanem a testvéri kapcsolatot is. 
„Ti gonoszt gondoltatok ellenem, de Isten azt jóra fordította” - 
mondja József, és ennek a jónak a koronája a bocsánat. Ismeretes 
Illyés Gyula lakonikus rövidségű epigrammája: „Reszkess elle
nem, szörnyű a fegyverem: megbocsátok!” Valóban nagyszerű 
fegyver, ez ellen nem lehet védekezni, „menthetetlenül” megoldja 
a kérdéseket, rendbehozza az emberi együttélést

Jézus helyes cselekedetre is biztat: Adjatok! Gazdag, szép 
kifejezés ez. Sok minden belefér. Nem üzlet az élet, ahol mindig 
a szerzés a döntő, hanem adakozás, széjjelosztása annak, amink 
van. Ez teszi igazán éretté, felnőtté, emberré az embert: Tud adni, 
nemcsak elfogadni. Mindig kiskorú marad, aki szüntelenül csak 
kapni akar, gyűjteni, harácsolni. S felnőtté lesz a tanítvány is, ha 
megtanul adni, bátran széjjelosztani azt, amije van. Isten maga is 
példát nyújt nekünk abból, mit jelent mindig bőségesen, irgalma
san adni.

II. Irgalmasság kell a vezetéshez, a neveléshez is. Az tud jól 
vezetni Jézus szerint, aki hagyja magát vezettetni a Mestertől. Az 
tud jól utat mutatni, akinek a Mester megmutatja az utat. Az tud 
nevelni, akit a Mester nevelhet. Mi lenne velünk, ha nem irgal
masan vezetne minket az Isten -  csak bolyonganánk, ha nem 
mutatna irgalmasan utat -  bizonyára eltévednénk, ha nem nevelne
- neveletlenek maradnánk

Jézus ezeket a szavakat farizeusoknak mondta, akik éppen 
azért voltak taníthatatlanok, mert beképzelten mesternek képzel
ték és hirdették magukat, bezárt lelkek voltak, akik nem fogadták 
el Jézus tanítását, útmutatását, nevelését. Ezért is bolyongtak 
örömtelenül, tévedtek el saját maguk teremtette útvesztőkben s 
maradtak Isten országában neveletlen emberek. Ma ki lehet szé
lesíteni Jézus szavainak igényét: Beszéde szól mindannyiunkhoz, 
szava érvényes minden mai tanítványa számára. A tanítvány nem 
magától lát, non  a saját bölcsességére hagyatkozik. Mestere, Jé
zus nyitja ki szemét, ő  mutatja útját. Amikor az egyház igét 
hirdet, nem magára mutat és nem tündököl az egyedül bölcs 
mester szerepében, hanem Jézusra mutat és őt hirdeti Mesternek 
Mi önmagunkban vak emberek vak vezetői lennénk. Jézus a látó, 
aki irgalmasan vezet el Istenhez és felebaráthoz egyaránt. A mi 
időnkben Isten leszoktatott bennünket, az egyház népét a mester 
szerepről és megértette velünk, hogy a Mester iskolájában mi csak 
tanulók vagyunk. Az egyháznak emberek között nem az a dolga, 
hogy mindent jobban tudjon, mint mások, fölényesen kitanítson 
másokat, hanem az, hogy Mesterére figyeljen és Mesterére hívja 
fel mások figyelmét is. Más szavakkal: tanítható állapotban le
gyen és Mestere irgalmas szavát és lelkületét vigye másokhoz is.

Van igénknek konkrét üzenete a szülőknek is. Neveljetek 
irgalmasan, nagy megértéssel, nagy szeretettel, nagy türelemmel, 
mint ahogy a ti mennyei Atyátok is izgalmasan nevel titeket. Aki 
a tévedhetetlen mester szerepében tetszeleg gyereke előtt, előbb- 
utóbb hitelét veszti. Gyermeke észreveszi, hogy nem tökéletes, és 
hangot is ad ennek. A keresztyén szülő bátran megmutathatja, 
hogy ő is tanítvány, teljességgel rászorul a Mesterre, önmagában 
vak, szánét csak a mester nyithatja meg. Szülők sokszor nagyon 
kegyetlenek, irgalmatlanok tudnak lenni gyermekükhöz -  talán a 
legjobb szándékkal is. Csak a törvény szigorát éreztetik meg, de 
nem mutatnak semmit az irgalmasságból. Gyengeségnek, követ
kezetlenségnek tartanák az ilyen viselkedést. Pedig a kisgyermek 
vagy a serdülő ifjú nagyon vágyakozik irgalmasságra, megértésre. 
Mindennel elhalmozhatjuk gyermekünket -  még semmit sem ad
tunk neki, ha irgalmasságot nem tapasztalnak nálunk. -  Az élet
ből mindenki, ha kis körben is, ha rövid időre is, nemcsak vezetett
-  vezető is. Vezetni, nevelni csak irgalmasan szabad Jézus szerint.

m . Irgalmasság kell a segítéshez. Ebben az igéből a segítés 
szálkahúzás: hibakiigazítás. Ha nőn  tartjuk meg Jézus tanácsát, 
még segítőkészségünk is kudarcba fullad. -  Az irgalmasság a 
legjobb fegyelmező erő, az érteti meg, hogy mások hibájának
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feltárása előtt előbb magunknál kell hibakiigazítást végezni. A mi 
kívánságunk rendszerint ez: a körülöttünk lévő emberek legyenek 
mások, mert így, ahogy vannak, elviselhetetlenek, először ők 
változzanak meg, mielőtt hozzánk közelítenek. Isten kívánsága 
viszont ez: legyetek előbb ti mások, s így majd észreveszitek, 
egyszerre megváltozik minden körülöttetek is. A döntő szó itt az: 
előbb. Ezt a sorrendet kell megtartani, amit Jézus tanácsol. Sze
müvegcseréről van itt szó: akkor vegyünk fel nagyító szemü
veget, ha saját hibáink szemléléséről van szó és fordítsuk meg 
vagy cseréljük ki a lencsét, ha másokat nézünk. A tanítvány ma
gával szemben szigorú és mások iránt elnéző, pontosan fordítva, 
mint ahogy általában Jézus nélkül az emberek viselkedni szoktak. 
Igazi keresztyén testvérek között, a gyülekezetben sor kerülhet 
egymás hibáira való figyelmeztetésre, javításra, de mindig azzal 
a tudattal, előbb nekem magamnak van saját gerendáimmal dol
gom. Bonhoeffer így állapítja meg a szolgálat sorrendjét testvérek 
között, a gyülekezetben: nyelvünk megfékezése, a szelídség szol
gálata, a meghallgatás szolgálata, az igehirdetés szolgálata, 
amelynek egy része, hogy a másikat nem hagyom bűnben, hiszen 
bűnben hagyni szeretetlenség lenne..., de a sorrendet meg kell 
tartani! Ehhez irgalmasság kell, ha ajtóstól rontok a házba, ha a 
magam gerendájával nem törődöm, úgy többet ártok mint hasz
nálok. A mi időnkben Isten megtanít minket a helyes sorrendre. 
Egyházunk hitelesen csak úgy tud hozzászólni közügyekhez, tár
sadalmunk és az emberiség bajaihoz, bűneihez, ha ugyanakkor 
saját hibáit, mulasztásait, bűneit észreveszi, megbánja. Sőt előbb! 
Ez az előbb a feltétel, hogy szava hiteles szó legyen. Az önigaz
ság, hibátlanság pozíciójából még segíteni sem lehet. Segíteni 
csak irgalmasan lehet, s ehhez hozzátartozik, hogy a másik mellé 
lépek, és nem felülről kezelem le.

Jézusunk azt tanította, élete és halála is ezt mutatta, hogy az 
emberi élet kérdéseinek megoldása nem az igazság, hanem az 
irgalmas szeretet. Igazam van? -  Nekem is -  mondja a másik, 
ebből még vita, súrlódás támad. Szeretlek! mert erre tanított Jé
zus, mert mennyei Atyám is szeret -  ez a megoldás. A jó-, rossz 
tudásának fájáról szakított gyümölcs még nem tette boldoggá az 
embert -  a gonosz kísértése, csalása elhitette velünk, így leszünk 
olyanok mint Isten. Jézus Isten irgalmára mutat és így mondja: 
legyetek irgalmasok, mint mennyei Atyátok -  így lesztek olya
nok, mint Isten. Csak az irgalmasság az isteni megoldása az 
emberi életnek általában és részletkérdéseiben egyaránt.

Hafenscher Károly, 1964.

Szentháromság ünnepe 
utáni 5. vasárnap
Lukács 5,1-11

Követték ő t
Megtörtént eset? Példatörténet? Vagy talán a kettő összefonódása 
a Márk 1,16-18-ban található hagyomány alapján? Esetleg a Já
nos 21,1 kk-ban olvasható húsvéti történet Jézus életébe történő 
visszavetítése? Akármelyiknek tartjuk is Lukács 5,1-11-et, ezen 
a vasárnapon erről az igéről kell prédikálnunk.

A szakasz három részre bontható:
1. Kis szolgálat (5,1-3)
2. Nagy fogás (5,4-7)
3. Csodálatos megbízatás (5,8-11)
1. A SOKASÁG HOZZÁ TÓDULT ÉS HALLGATTA AZ 

ISTEN IGÉJÉT — Mindig így kezdődik. Hozzá megyünk. Nem
csak különféle bajunkkal betegségünkkel (v.ö. a 4. fejezet végé
vel), hanem hogy hallgathassuk. Jézusra vagyunk utalva.
Igaza volt Péternek, amikor a közismert vallástételét így kezdte: 
„Uram, kihez mehetnénk?..." Ez az első eset, amikor Jézus a

szabadban tanít. Kilép a zsinagógák keretei közül, mint ahogyan 
a Feltámadott a halál köteleiből. Előttünk megy Galileában! A 
hívás bizonyságtételre először azt jelenti, hogy bátran ki kell 
lépnünk nekünk is a templomi (népegyházi) kereteink közül. Isten 
igéjének a hirdetésével a sikertelen halászat miatt rosszkedvű, 
hálóikat mosó halászokig kell eljutnunk. És erre a mi esetünkben 
nemcsak a halászoknak van szüksége!

A HAJÓBÓL TANÍTOTTA A SOKASÁGOT -  Jézus belép 
Péter csónakjába és egy kis szolgálatot kér tőle. Első látásra úgy 
tűnik, hogy Jézusnak van szüksége Péter hajójára. De, ha jobban 
meggondoljuk, ez éppen fordítva igaz: Péternek van szüksége 
arra, hogy Jézus az ő hajójában megjelenjék! Fontos, hogy igénk 
első részében Jézus neve nem hangzik el. „Ő a Genezáret-tó 
partján állott.” A sokaság mindig így beszélt róla: „Hol van Ő?” 
Nem nevezik nevén Jézust. Vele gyógyíttatják magukat, tanításán 
csüngenek. Ennek ellenére Jézus számukra csak „Ő”. Sem a ne
vét, sem a nevéhez kapcsolódó hitvallást még nem ismerik vagy 
nem tudják kimondani. De már ismerik, fölkeresik, hallgatják. 
Mindig így kezdődik: Hozzá megyünk!

2. EVEZZ A MÉLYRE ÉS VESSÉTEK KI HÁLÓITOKAT 
FOGÁSRA -  A kérésből parancs lesz. Mindig így folytatódik: 
Isten igéjének a közelében beleütközünk az imperatívuszba. Aki 
az előbb Pétertől még csak egy kis szívességet kért, az most máris 
döntően beleszól életébe. Ez a tipikus, sokféleképpen megfogal
mazott Jézusi parancs: Töltsétek meg a vedreket vízzel! Ültessé
tek le a sokaságot! Kelj fel, vedd az ágyadat és járj! Adj innom!... 
stb. Ilyen a Názáreti Jézus. Ha egyszer a kisujjunkat odaadjuk 
neki, az egész kezünket megragadja! Jézus tehát mozgósít, mun
kába állít. De ez a munka csak látszólag egyezik meg a régivel. 
Péter két halászata között nemcsak az a különbség, hogy az egyik 
esetben reménytelen, a másikban pedig eredményes volt. Péter 
először a maga munkáját végezte. A második esetben azonban 
abba a munkába állt be, amiért nem ő fáradott (János 4,38)! Az 
első halászat Péter foglalkozása, ezzel szemben a második már a 
hivatása.

MESTER! A TE SZAVADRA MÉGIS KIVETEM A HÁLÓT 
- Í me, a tanítvány (|μαϑμται) születésének a pillanata. Figyelem
reméltó a megszólítás is: Mester! Jézus elfogadja ezt a megszó
lítást (János 13,13). De ennél fontosabb, hogy az ige hallgatásából 
cselekvés lesz. Jézus szava a döntő, amely alapján Péter az új 
munkába beáll. A hívás bizonyságtételre másodszor azt jelenti, 
hogy Jézus szavát engedelmesen végrehajtjuk. „Bármit mond, 
tegyétek meg” A Mester-Tanítvány kapcsolat lényege ez: „Tart
sátok meg parancsolataimat!” Aki ezt megteszi, az tanítvány. Már 
nemcsak hozzá megyünk, hanem Vele is! A Vele menni nem 
tudók örök jellemzője, hogy az ige hallgatásával kimerül a tudo
mányuk. (V.ö. János 6. fejezet vége.) Sőt: egy idő után már 
hallgatni sem bírják!

De ezzel együtt mindig kísért annak a veszélye is, hogy a 
tanítványok ebből a hivatásos munkából visszamennek eredeti 
foglalkozásukhoz, a nem hiábavaló munkából a hiábavaló fára
dozáshoz! Erről tanúskodik János 21,lkk. Ismételten beigazoló
dik, hogy Nála nélkül semmit sem tehetünk! S ezt mai „eredmé
nyeink” is gyakran bizonyítják. Ahol azonban parancsát teljesítik, 
szavára talpra állnak és elindulnak a tanítványok, ott hamarosan 
szakadozni fognak a hálók!

3. MENJ EL TŐLEM, MERT BŰNÖS EMBER VAGYOK, 
URAM -  Mindig ez a vége! Az Isten közelébe jutott ember előtt 
nyilvánvalóvá válik méltatlansága. „A Názáreti Mester Úrrá ma
gasodik.” (Madocsai). S a tanítvány megszégyenülten makogja 
gyónását. Ez Jézus. A bizonytalan mélység fölé vezeti követéit, 
ahol nem marad más hátra az ember számára, mint megragadni 
az Ő megtartó kezét. (V.ö. Máté 14,30)

NE FÉLJ, MOSTANTÓL FOGVA EMBEREKET FOGSZ -  
Jézus a méltatlansága tudatára ébredt Pétert szolgálatába állítja. 
Íme, az apostol (αποστολοι) születésének a pillanata. Ez Péter 
harmadik halászatának a kezdete, az emberhalászaté! A tanítvány 
hivatás küldetéssé magasztosul! Jézus küldése tehát megbocsátás, 
megbocsátása egyben küldés! A hívás bizonyságtételre harmad
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szor azt jelenti, hogy elindulunk a másik ember irányába, mert 
mostantól kezdve már nemcsak hozzá és vele, hanem nevében is 
megyünk! Senki sem csak önmagáért keresztyén. Az egyház nem 
Noé bárkája, amelyben a kedvezményezettek békésen és bizton
ságban hajóznak az örökkévalóság felé. Az egyház halászbárka, 
amelyből minden oldalon szolgálatra kész halászok hajolnak ki 
újra és újra kivetve hálóikat. Az apostol sorsközösséget vállal 
Urával, ezért szabaddá kell válnia minden evilági megkötöttség
től. Éppen, mert erre a csodálatos megbízatásra méltatta Ura: 
Embereket kell megnyernie Jézus ügye számára! Jézus már hús
vét előtt is kiküldte tanítványait. Ez a szolgálat húsvét után még 
nagyobb nyomatékot kap. Az apostolok nem üres kézzel mennek! 
Nem kell nekik a leglényegesebb kérdésre („Fiaim, nincs enniva
lótok?”) szégyenkezve így felelniük: „Nincs.” Nagypéntek és 
húsvét után nem kitalált (halász) meséket követve kell megismer
tetniük az Úr Jézus Krisztus hatalmát és megjelenését. A látszólag 
mindent elhagyó Péterek ebből a csodálatos halfogásból sokat 
magukkal visznek! Egy életre szólóan lesz mit adniuk az embe
reknek abból, amit Jézustól kaptak! Tanítványként és apostolként 
is Péter az első, de nem az egyedüli! A másik hajóra is szükség 
volt a nagy halfogás idején (V.ö. János 6,22-23). S a Jézust első
ként követők között nem egyedül kellett elindulnia Péternek az 
új úton. Jakabbal és Jánossal és a többiekkel együtt követték őt.

Bach János Sebestyén az erre a vasárnapra írt kantátját a 331. 
számú ének utolsó versével fejezi be. Ezt vagy a hasonló dalla
mon énekelhető 438-as éneket ajánlom a gyülekezeteknek.

„Járj Isten útján hű munkában,
Mondj imádságot, éneket!
Egyedül benne bízzál bátran,
Megújul akkor életed.
Ki benne bízik boldogan,
Arra az Úrnak gondja van."

Weltler Sándor

Felhasznált irodalom: Dr. Prőhle Károly: Lukács Evangéliuma; Madocsai 
Miklós: Homiletikai előkészítő, Lp. 1983. S. szám 313. oldal; Helmut 
Gollwitzer ... und lobten Gott -  Két igehirdetés Lukács 5,1-11 alapján; 
Gottfried Voigc Dér Schmale Weg 327. kk oldalak.

Szentháromság ünnepe 
utáni 6. vasárnap
Rm 6,3-11

Ez a szakasz a keresztségről szóló tanítás egyik alappillére. A 
keresztségben meghalunk a bűnnek és -  mint ahogy Jézus is 
meghalt és feltámadt -  új életre kelünk. Ez az élet már nem a bűn 
hatalma alatt áll végzetesen, hanem alapvetően Isten hatalma 
alatt. A keresztség így teszi értelmessé és nem reménytelenné a 
bűn ellen való harcot. Lehetőség van arra, hogy végletes értelem
ben ne a bűn győzzön felettünk. Ugyanakkor a keresztség a bűn 
útjával való szakítás. A felnőttkeresztség idején ez elhatározás
ként jelenthetett meg, a gyerekkeresztség idején pedig ösztönzés
ként.

A magyarázat legnagyobb feszültségét bennem az jelentette, 
hogy miközben befejezett módon szólunk arról, hogy meghaltunk 
a bűnnek, aközben a bűn körülvesz minket, meghatározza lépé
seinket, bonyolult hálót fon körénk és naponkénti harcot kell 
ellene folytatnunk. Ebben a feszültségben egyedüli megoldásnak 
azt látom, hogy tudatosítsuk, hogy a keresztség Isten cselekvése. 
Alapvetően nem én szakítottam a bűnnel, hanem Isten szakított 
el tőle. Olyan ez, mint amikor megmosom a gyermekemet, de ő 
visszamegy a sárba. Annyira már nem tud mocskos lenni, mintha 
nem mostam volna meg. Aki pedig meg is ismeri a tisztaság 
örömét, az vágyakozni fog utána.

Luther úja ezzel a szakasszal kapcsolatban: „Igen, a keresz
tyén ember kétszeresen is meghal. Először lélekben a bűnnek. 
Kegyelemmel teljes, boldog halál ez, bár a testnek-vémek fájdal
mas és keserves. Édes halál, mert a mennybéli, tiszta, tökéletes 
örökéletnek visz eléje. Azután testileg is meghal. De ez nem is 
halál, hanem csendes, szelíd elalvás, amit azért kénytelen elszen
vedni, mert a test, míg e földön él, a lélek ellen hadakozik. A test, 
mivel valameddig e földön él, bűnt hurcol magán, -  menekül a 
halál elől. Úgyhogy Istennek végül úgy kellett ítélnie, hogy a test 
is meghaljon bűneibea De még ez is szelíd halál, s nem egyéb 
álomnál. Mert hiszen a test nem marad a halálban, hanem mivel 
a lélek már megszabadult tőle, -  ítéletnapkor újra előjön megtisz
tulva, fénybeöltözve, hogy a lélekkel ismét egyesülve tiszta, en
gedelmes, bűhtelen testté legyen.”

Első konfrontáció: A keresztelés gyakorlata
Megszokott gyülekezeti kép. Szülők, keresztszülők állnak az 

oltár előtt, kezükben kisgyermek. A rokonság hátra-hátra pillant, 
hogy tudják, mikor kell felállni és leülni. A gyülekezet idősebb 
tagjai közül többen könnyeznek a meghatottságtól. Az élet kez
detének varázsa mindenkit lenyűgöz. A kismama -  sok helyen él 
még ez a szokás -  talán az első útján érkezett a templomba. Ébben 
a hangulatban bizony nem könnyű megtalálni a keresztség szent
ségének igazi üzenetét. A keresztség halál és élet. Keresztelői 
beszédünkben pedig szívesebben vállaljuk az életet olyan érte
lemben, ahol a sorrend ez: élet és halál. így alacsonyul a keresz
telés a biológiai születés ünnepévé.

„Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik a Krisztus Jézusba ke- 
reszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk?” (6,3)

Mennyivel könnyebben értették ezt a mondatot azok, akik 
között a felnőttkeresztség volt a megszokott. Pál korában minden 
bizonnyal ez volt az általános. A felnőttkeresztség egyúttal szakí
tás is volt. így illeszkedik a levél tartalmához is inkább. Szakítani 
kell a törvény által élesen kirajzolódó bűnnel és a törvényen épülő 
teológiával. Meg kell halnia az eddiginek, hogy életre kelhessen 
az új. Mennyivel nehezebben értjük és képviseljük ezt a mondatot 
egy most született kicsi keresztelésekor. Éz az ige arra kényszerít, 
hogy ünnepi hangulatoktól elszakadva, érzésektől elszakadva az 
élet valódi arculatát fedezzük föl. Csak így kerülhet hangulatok 
és érzések idején is a helyére a keresztség szentsége.

A keresztség során Krisztus egyházának tagja lettem. így is 
mondhatnánk: testének tagja. Nem örömteli ez a tagság. A szen
vedő Krisztus tagjának lenni szenvedés. Sőt halál! Legalábis a 
világ szemszögéből nézve az. Hiszen a világ -  benne én magam 
is gyakran -  az óembert tekinti értéknek. Annak pedig halnia kell. 
A kereszt útja -  benne a keresztség útja -  életes halál. A bún 
számára halál, a világ számára halál, de Krisztus számára élet.

Második konfrontáció: A keresztség statisztikai jellege
Zsinat közeledtével égetővé vált a kérdés: ki az egyház tagja? 

A legtöbb meghatározásban ott található a keresztség kötelezett
sége. Ez -  az amúgy jó meghatározás -  a gyakorlatban könnyen 
okozhatja a keresztség szemléletének torzulását. Egyik oldalról 
gyakran válik a szentség csupán az egyházközségbe való beiratás 
eseményévé. Az elmúlt időszak különösen is táplálta ezt a felfo
gást, hiszen a konfirmáció vagy hitoktatás idején a megkeresztel
teket lehetett csak megkeresni. Sokan úgy tekintik a keresztséget, 
mint valamiféle családi kötelességet, amin -  eleget téve a család
tagok kívánságának -  át kell esni. Napjainkban a politika esetleg 
azt igazolja, talán „nem is árt”.

Miközben a gyermekkeresztség csak akkor elfogadható taní
tásunk szerint, ha valóság a keresztyén család, addig egyre ter
mészetesebbnek tartjuk a képletes hitvallásosságot, hiszen tudjuk, 
hogy az esetek nagy részében olyanokat is megkeresztelünk gye- 
rekkeresztséggel, ahol családi keresztyénségről nem lehet beszél
ni.

Másik oldalról arcrándulás nélkül vesszük tudomásul azt, 
hogy a statisztikailag feltüntetett, megkeresztelt egyházközségi
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tagok jelentős hányada -  átlagosan 80-90 %-a -  nem tagja a 
gyülekezetnek.

Nem könnyű tehát erről az igéről prédikálnunk, ha követke
zetesen átéljük a szószék felelősségét. Ezen a vasárnapon lelkész
nek és gyülekezetnek egyaránt ki kell lépnie a statisztikai szem
léletből, és át kell lépnünk ennek az igének keresztség szemléle
tébe.

ő , aki azt mondja: ne ölj! -  gyilkol
Emlékszem arra, amikor a celldömölki strandon néhány éves 

gyerekként fejeseket ugráltunk. Mivel még úszni alig tudtam, 
mindig a korlát mellé kellett csobbannom, hogy azonnal meg 
tudjak kapaszkodni. Egyszer valaki rám ugrott. Ez már magában 
is gond volt, ráadásul a korlát is hirtelen nagyon messze került. 
Arra emlékszem, hogy az úszómester nagyon leszidott utána. 
Talán azóta érzem azt, hogy a vízbefulladástól való félelem em
beri belső félelmeink megfogalmazása. Beszéltem olyanokkal, 
akik álmukban fuldokolnak vagy esetleg másokat fojtanak vízbe. 
Filmek fogatókönyvében a feszültség csúcsát lehet megteremteni 
egy fojtogatós jelenettel.

Talán éppen azt a félelmünket használja ki Isten a keresztség 
szentségében, hogy megérezzük szabadításának nagyságát. Az 
óemberünk minket fojt meg, ha Isten nem segít rajtunk. A kereszt- 
ségben azonban Isten vízbe fojtotta az óemberünket.

Ennek a vasárnapnak oltári igéje minden bizonnyal nem az 
én logikám alapján kapcsolódik az igehirdetési alapigéhez. (A 
törvénytalpú szemléletet állítja szembe az evangéliumközpontú 
etikával.) Az viszont meghökkentően kirajzolódik, hogy Isten, aki 
azt mondja: ne ölj! -  gyilkol. Ez a gyilkossága azonban az én 
életem. Isten vízbe öli az engem gyilkoló óemberemet.

Persze a vízbefojtás nem egyszerű dolog. Az óember küzd az 
életéért. Itt is, ott is kidugja a fejét. Irgalmatlanul kapálózik. 
Már-már sikerül felbukkannia. Isten azonban biztos kézzel tartja. 
A legnagyobb baj az, hogy én is küzdők érte. Szeretném meg
menteni, hiszen szeretem. Ha megmentem, elvesztem.

Ezt a visszás helyzetet éljük át Krisztus halálával kapcsolat
ban is. Ha Krisztus megmentette volna magát a kereszten, akkor 
végünk. Mivel azonban Ő meghalt, ezért van lehetőségünk arra, 
hogy vele meghalva mi is föltámadjunk.

A megtérés azt jelenti, hogy vissza kell térnem Isten szaba
dításának ehhez a logikájához. Hadd vesszen az óemberünk.

R.A. Moody híres könyvében megszólalók közül többen -  
visszatérve a klinikai halál állapotából -  értékesebbnek tartják az 
életük folytatását. Pedig ők csak azt folytatják, amit abbahagytak. 
Isten egészen más és új életet ad nekünk. Ne tekintsük tehát Isten 
ajándékát semmisnek, értéktelennek azzal, hogy ellene és nem az 
óemberünk ellen küzdünk.

Koczor Tamás

Szentháromság ünnepe 
utáni 7. vasárnap
Róma 6,19-23

A vasárnap jellege
Ennek a vasárnapnak a témája: Hit által az örök életre! Arra a 
Krisztusra nézünk, aki az igazság és a szabadság után vágyódó, 
kereső ember mellé áll. Vigasztal, utat mutat azáltal, hogy magára 
vette a világ nyomorúságait és erőtlenségeit. Krisztusban megje
lent az Isten kegyelme és váltásga minden hívő üdvösségére! (Rm 
1,16-17)

A vasárnap igéje

Igénk a Római levél első gondolatsorához tartozik. (Rm 1,18- j 
8,39). Pál apostol ellentétpárok felállításával mutat rá arra a tény
re, hory a Krisztustól távol élő ember -  legyen az pogány vagy 
hithű zsidó -  elveszett, hitbeli és morális csőd felé tartó úton jár. 
Figyelmünket a megszentelt élet áldására és értékére irányítja. Mi 
az az érték, az a plusz, amit Húsvét örömhíre, a feltámadott 
Krisztus jelent a ma élő keresztyén ember számára. ,Az igaz 
ember hitből él.”

Az ige értelmezése: Textusunkban a fejezet első versében 
felvetett kérdésről van szó. Két alternatíva jelenik meg előttünk.

1. a bűn útja -  amely a halál kapujához vezet
2. az Isten szolgálatéiban megszentelt élet útja -  amely aján

déka az örök élet

A bűn minden kor embere számára komoly ellenség. Kívülről 
és belülről egyaránt képes támadni. Olyan alattomosan hálózza 
be az életünket, hogy mire észrevesszük a szorítását, addigra már 
lehet, hogy késő. Kizsákmányolja és zsoldosává teszi az embert. 
Azt hiszem, hogy a társadalmunk hitbeli és morális válsága mind
annyiunkat figyelmeztet a bűneink komolyanvételére!

Milyen gyümölcsöt termeltünk a társadalomban? -  a csalá
dokban? az egyházban? -  stb... Aktuális példákkal szemléltethet
jük , hogy hová juthat korunk embere, ha fejet hajt a divatok, 
különféle hóbortok előtt, komolyan nem véve a bűn realitását.

De az első Nagypéntek és Húsvét óta az igazság elérhető 
közelségbe került hozzánk. Hála az Emberfiának! Jézus Krisztus 
öröksége a bűnbocsánat és a megszentelt élet ajándéka, az örök 
élet ígérete! E két alternatíva között él a keresztyén ember. S ez 
komoly hitbeli és lelkiismereti kérdéssé éppen a mindennapi élet 
során válik. Hogyan él, hogyan valósítja meg a családjában, az 
otthonában, a munkahelyén, az emberek között az Isten akaratát?

Itt válik kérdéssé a szolgálat. A Hegyi Beszédben Jézus ép
pen a tanítványai körében tér ki erre a kérdésre. Nem véletle
nül! Konkrét állásfoglalást is tesz, „Senki sem szolgálhat két Úr
nak” (Mt 6,24)

Mindkét életformának megvan a gyümölcse és eredménye. 
Az egyik a szó igazi értelmében érett gyümölcs, a másik záptojás.

Érdekes ellentétpárként jelenik meg a zsold és az ajándék 
képe. Az Isten szolgálatában nem bért, hanem ajándékot kapunk. 
Nem is akármilyet! -  mindezt kegyelemből hit által! .mindezt 
csupán atyai, isteni jóvoltából és irgalmából cselekszi, és én arra 
sem érdemes, sem méltó nem vagyok. Mindezért én neki hálá
val és dicsérettel, szolgálattal és engedelmességgel tartozom.” 
(Luther: Kis Káté I. Hitágazat magy.)

A bűnösnek viszont fel kell vennie a megérdemelt bérét, a 
zsoldot, ami kimért fizetést jelent.

Részletes magyarázatot olvashatunk a Lelkipásztor alábbi 
számaiban: 1952/283-84, Bodrog Miklós 1966/372-76, Garami 
Lajos 19674/382-83, Pintér János 1983/380-82.

Az igehirdetés felé
Úgy érzem hogy az igehirdetésekben a megszentelt élet ér

tékeire és áldására kellene a hangsúlyt helyezni. A prédikáció 
témája lehetne: Krisztus ajándéka és a megszentelt élet. Olyan 
korban élünk, amikor mindenki mondja a megáét. Divat ma egyet 
nem érteni. Minél kacifántosabb az ember véleménye, annál jobb. 
A tavaszi választások is rámutattak arra a népbetegségre, hogy 
milyen könnyen elbeszélünk egymás füle mellett. Lelkészi szol
gálatunkban mindannyian érezzük, hogy másként kell beszélnünk 
a gyerekeknek a hittanórán, mint az időseknek a bibliaórán. Jó 
lenne az igehirdetésekben is megtalálni azt a hangot, amellyel ezt 
a kissé sablonos textust élővé, naprakésszé tudnánk tenni!

1. Kegyelem az, hogy az Isten lealacsonyodik hozzánk! Pál 
apostol emberi módon beszél. Tudja azt, hogy nem „szentek” 
ülnek előtte. Olyan embereknek beszél, akik vívják nap, mint nap 
a hitük harcát, vívják a súlyos kenyérharcot. Két lábbal benne 
élnek a világban. S lehet, hogy a bűnről másképpen vélekednek. 
De az életük gyümölcseit a saját bőrűkön tapasztalják. Hány és
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hány ember teszi fel magának a kérdést a válás, a tönkrement 
házasság után, vagy az alkoholos pohár felemelése után: Hol 
rontottam el? A bűn realitása és romboló hatása korunk embere 
számára is kérdés!

De hála az Istennek, hogy leereszkedik hozzánk! Emberi 
nyelven szól az ige. Hallható az evangélium. S ez az Ige testté 
lett! Jézus Krisztus szemmel láthatóvá és értelmünkkel megragad
hatóvá tette az Isten akaratát.

2. Kegyelem az, hogy Jézus elhozta az emberek közé az 
igazságot! Igazság a lelkiismeret békéjét jelenti. A bűn eltiporja 
az igazságot. A golgotai kereszt ennek a folyamatnak szab határt. 
Megálljt parancsol. Jézus Krisztus leveszi az ember válláról a bűn 
terhét, a lelkiismeret vádló csomagját és így Isten szolgálatába 
állít. Ez az út vezet a megszentelt élethez, amely nem csupán egy 
szép idea vagy keresztyén hübrisz. Ellenkezőleg, életszagú való
ság. Jézus felszabadít az Isten akaratának a megvalósítására és 
megélésére! Egyre nagyobb szüksége van erre a családoknak, a 
társadalomnak és az egyháznak is.

Milyen gyümölcsöt termel az örökös torzsalkodás és a vég
letekig menő vádaskodás? Azt hiszem, van miért szégyenkeznie 
mindannyiunknak!

3. Kegyelem az, hogy a bűnbocsánatból élő Krisztust követő 
élet az ígéret örökségének a hordozója! Az engedelmes élet nem 
marad az Isten válasza nélkül. Igazi természt hoz és részese az 
Isten kegyelmi ajándékának. Itt a földön megszentelt élet, ahol 
Krisztus otthonra talál a szívekben. Megszentelt élet a házastársak 
között. Áldás a családi otthonom Óriási érték mindez! — amit 
sokszor csak akkor értékelünk, amikor elveszett.

Odaát pedig az örök élet, Kisztussal közösségben.
Az ilyen élő hitű ember joggal járhat felemelt fejjel!
4. Szth. ünnepe után 7. vasárnapon szólaljon meg az ígéret!
A kereső, nyugtalan, bizonytalan igehallgató emberek felé

pedig hangozzék el a hívó szó a megszentelt élet igénye felé.
Igénk mondanivalóját nagyon jól kifejezi a 415-ös énekünk:

"Szegény fejem  hová hajtanálak 
Ha a Krisztus ölére nem?
Ha tégedet nem óhajtanálak 
Kit óhajtanék mást, Istenem?
Te szánod a bílnös szívet,
Boldog, aki hozzád siet!"

ifj. Detre János

Szentháromság ünnepe 
utáni 8. vasárnap
Rm 8,12-17

A vasárnap jellege
Isten sötétségből világosságra hív: Szeretet által Isten gyerme
keivé! Ebben az összefüggésben kijelölt igeszakaszunk azt mu
tatja be, mi jellemzi azok életét, akiket isten elhívása kiragadott 
már a sötétség hatalmából (Kol 1,12-1), vagyis hogyan élhetünk, 
ha „szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adott Szentlélek 
által” (Rm 5,5)

9. Az óegyházi evangélium (Mt 7,15-23) hangsúlyos üzenete 
pedig ez: „Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt 
mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én 
mennyei Atyám akaratát” (21.v.).

Amiről az ige szól: Mit jelent Isten gyermekének lenni?
Az ige tartalmát rögtön az igehirdetésre tekintve próbálom

megfogalmazni, közbeszúrva itt-ott az exegetikai megjegyzéseket 
is.

Kik Isten gyermekei? Akik Jézus Krisztust befogadták, sze
mélyes hittel, mint Megváltójukat és Urukat (Jn 1,12). Akik el- 
veszettségükre rádöbbenve, bűneiket meglátva és megbánva, 
Krisztushoz jöttek, és hittel megragadták a Krisztus váltsága alap
ján fölkínált isteni kegyelmet. Égetően szükséges, hogy egyhá
zunkban újra erőteljesen folcsendüljön a megtérésnek, újjászüle
tésnek ez a biblikus hirdetése, hiszen rengetegen automatikusan 
elintézettnek tartják az újászületést a keresztéggel. Pedig mit 
mond erről Luther? „Hit nélkül semmit sem használ a keresztség, 
noha önmagában bőséges, isteni kincs”(Nagykáté, IV.r. 34). 
Mindezzel összefüggésben -  igeszakaszunk modanivalójának he
lyes megértése és hirdetése szempontjából is -  alapvetően fontos 
tudnunk, hogy csak azokban lakik Isten Lelke, akik valóban hí
vőkké lettek, (Ef 1,13-14), és viszont „akiben nincs a Krisztus 
Lelke, az nem az övé” (Rm 8,9). Textusunk első szavaival (αρααουν

) Pál apostol szorosan kapcsolja mondanivalóját ahhoz, amit 
az előző szakaszban (Rm 8,1-1) a Krisztusban való élet valósá
gáról leírt, és így fejt ki: Milyen ismertetőjelei mutatkoznak im
már a hívők új életének?

1. A Szentlélek hatalma és vezetése által meghatározott élet
folytatás (12-14.V.).

a) Ahol a Szentlélek munkálkodik, ott az ember életében 
egyfajta öldöklő harc folyik. Ezt a harcot nem a saját erőimmel 
vívom a bűn ellen, hanem a hit harca ez. Hitben megragadom 
Krisztus váltságának, szabadításának tényét, és ezt szegezem 
szembe bűnös természetemmel. Mindez pedig nem bebeszélés 
önmagámnak, nem ún. „pozitív gondolkodás”, hanem a Lélek 
munkájának valósága bennem. Isten Lelke biztat, hogy számoljak 
azzal, amit Jézus Krisztus a kereszten elvégzett: megvásárolt vé
rével Isten számára (Jel 5,9), és óemberem Isten ítéletében Ővele 
együtt megfeszíttetett (ennek hirdetője a keresztség is, Rm 
6,4,6.11). Ezért nem vagyok többé a hústestnek, (σαρξ) vagyis a 
megromlott, Istentől elszakadt, önző, bűnös természetnek adósa. 
Halandó testem (σωμα) tagjainak nem kell szükségképpen a bűn 
eszközeinek lenniük immár. Ugyanakkor -  mivel továbbra is 
reális lehetőség, hogy bűnös természetem szerint, magamnak él
jek -  figyelmezetet is Pál szavain keresztül a Szentlélek, hogy a 
bűn a halálba vezet (vö. Gal 5,19-21). Így ösztönöz és erősít a 
„test cselekedeteinek ” folyamatos öldöklésére, folytonos bűnbá
natban -  és örömben...

b) Isten gyermeke, önmagában a bűnt folyton megtagadva, a 
Szentlélek vezetése alatt él, és a Lélektől vezetteti magát (ayov- 
xai - praes. mediopassivum). Mit jelent ez? A lélek Isten igéje 
által megújítja és kormányzása alá vonja értelmemet, érzéseimet, 
akaratomat, Isten akaratának felismerésére és iránta való engedel
mességre vezet (Ef 5,15-18: Rm 12, 2). Mindezt nem erőszako
san, személyiségemet szétrombolva teszi, hanem épp ellenkező
leg: lelkiismeretemhez szól. Megeleveníti, személyesen nekem 
szólóvá teszi adott helyzetekben az olvasott, hallott vagy eszembe 
juttatott igét, hogy meghalljam abban jó Pásztorom hangját (Jn 
10,27). Akikben a Krisztus beszéde gazdagon lakhat (Kol 3,1), 
azokat érzékennyé teszi a Lélek finom belső ösztönzéseire és 
tiltásaira, valamint arra, hogy megkülönböztethessék a Szentlélek 
szavát, késztetését attól, ami a saját pszichéjükből vagy éppen
séggel idegen lélektől származik (Zsid 4,12: Jk 3,15: 1Jn 4,1: 
2Kor 11, 3-4). Ahol kényszerhatások, kényszergondolatok van
nak, ott mindig más lélek munkálkodik, nem a Szentlélek (vö. 1 
Kor 12, 1-2! -  így leleződik le pl. a pünkösdista és az ún. kariz
matikus mozgalom sok jelenségének idegen forrása is). A szent
lélek „az erő, a szeretet és a józanság Lelke” (2Tim 1,7).

2. A Szentlélek által munkált imádság (5.v.).
A Szentlélek vezetése szerinti, örvendező, hálás engedelmes

ségnek, az Isten szeretetének csatornájává váló hívő életnek a 
benső titka és kiindulópontja az imádság. Az igazi imádság nem 
más, mint élő kapcsolat az élő Istennel. Összeköttetés azzal az 
Istennel, aki Fiában, az Úr Jézus Krisztusban megmentő, szerető
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Atyaként nyilatkoztatta ki magát. Akik befogadták az Úr Jézust, 
és ilymódon Isten Lelkét vették (az eredeti szöveg itt is rámutat 
ennek a ténynek egyszeri, esemény jellegére: αλασετε - aoristos), 
azok egy páratlan, csodálatos viszonyba kerültek Istennel. Kap
csolatuk a gyermek kapcsolata Atyjával, melynek közvetlensége 
mutatkozik meg a Jézustól vett (hiszen Jézus nevében, Jézusért, 
az ő  áldozata alapján létezhet ez a kapcsolat) ,Α ββα” megszólí
tásban.

Ezt a Szentlélek szerinti imádságot tehát az Atya benső is
meretéből fakadó bizalom jellemzi, szemben a kiszámíthatatlan 
kényúrtól tartó rabszolgai rettegéssel, őszinte, bensőséges és 
ugyanakkor alázatos Istenhez fordulás, nem megjátszott pózolás. 
A kelletlen, formális „ima” helyébe léphet a Lélek munkája nyo
mán a folyamatossá váló beszélgetés Istennel (a κραζομεν jele
nidejű, folyamatos cselekvést jelöl). Amellett, hogy megújuló 
imádságra indít a Szentlélek, imádkozó közösségbe is von Isten 
többi gyermekeivel, erre is utal a „kiáltjuk” szó többesszáma. (Vö. 
mindehhez pl. Ef 3,14-21: 6,18)

3. A Szentlélektől eredő bizonyosság (16-17. v.)
A gyermeki imádságnak és engedelmességnek a hordozó 

alapja bennünk végső soron az a bizonyosság, amelyet a Szent
lélek ajándékoz Isten családjába történt befogadtatásunk (hyiot- 
hesia = fiúvá fogdás, 15.v) ténye felől.

a) A Lélek „prófétikus közvetlenséggel” (Althaus) tanúsítja 
lelkűnknek (πνευμα) -  melyet Istentől elszakadt, halott állapo
tából megelevenített, s lakhelyévé tett, mikor Krisztusban hitre 
juttatott - ,  hogy Isten gyermekei vagyunk. Egyben lelkünket is 
belevonja ebbe a tanúskodásba. Míg a υ ι  szó inkább a Krisz
tusban hívők helyzetét fejezi ki, addig az itt használt xekvov szó 
az Atyával való meghitt kapcsolatra utal. Másképpen úgy mond
hatjuk ezt, amiről itt szó van, hogy a Lélek üdvbizonyosságot ad. 
(Vo. pl. Ef 2,8: „kegyelemből vagytok megmentettek” -  EOXE 
GEGOXjpEVOi, az eredeti szöveg szerint) Ez nem magabiztosság! 
Isten óvjon minket az ún. „hívő gőgtől!” De attól az elbizakodott
ságtól is, hogy nem hiszek az Úr ígéreteinek és a Lélek bizony
ságtételének (pl. Jn 3,36; 6,37; ÍJn 5 10-12)! Csodálatos vigasz
talása és kincse a hívőknek az, ahogyan a Szentlélek bizonyítja 
számukra, hogy Jézus Krisztus váltságműve alapján örökre szó
lóan befogadta őket az Isten, - ezért nem kell pl. az „önelfogadás” 
hamis eszméjével bíbelődnünk.

b) Az üdvbizonyossággal egyben az Istennél reánk váró örök 
élet és dicsőség boldog reménységét is ajándékozza Isten Lelke 
a Krisztusban hívőknek. Pál apostol rámutat, hogy a gyermekek 
örökséget szoktak nyerni atyjuktól: Isten gyermekeinek öröksége 
nem kevesebb, mint részesedés Isten életében és dicsőségében 
(Rm 5,2; IThessz 2,12; Jel 21,1-7). Mindez azonban csakis az Úr 
Jézus Krisztussal való közösségből vár azokra, akik benne hisz
nek. Krisztushoz tartozásunk pedig abban nyilvánul meg, ha most 
az ő  érzülete határozza meg immár mentalitásunkat, magatartá
sunkat ebben a világban: szomorúság a bűn, hitetlenség, közöny, 
keményszívűség és ezek következményei miatt; részvét és szol
gálat Urunk világosságával és szeretetével az emberek iránt, -  és 
ha úgy kell lennie, szenvedés kifejezetten is az ő  nevéért...

Akiknek életében ezt a Krisztussal való közösséget (melybe 
az „együttszenvedés” is beletartozik) valósággá teheti és folya
matosan munkálhatja a Szentlélek , azok fognak bemenni Uruk 
dicsőségére is, amikor eljön az ideje.

Végül két idézet, lelkésztársaim figyelmébe, szeretettel: A 
Lelkipásztor 1947 nyári számába írta erről az igéről Veöreös Imre 
(191.lp.): „Tudom jól, hogy híveink töbségéből hiányzik Isten 
Lelkének ez a munkája, de miközben megmutatjuk, hogy mi a 
Szentlélek munkája a keresztyén ember életében, az igehirdetésen 
keresztül ez a munka meg is kezdődhet vagy folytatódhat lelkűk
ben.”

A másik idézet Kari Heim professzortól való, aki röviddel 
halála előtt, 1958-ban írta egy:k barátjának ezt: „Csak az méltó 
és alkalmas az Igével való főj tikozásra, aki személyesen meg
tapasztalta Krisztus valóságát, és életét neki szentelte. Határozott

megtérésen kellett átmennie. Bűneinek bocsánata nyomán üdvbi
zonyosságot kellett nyernie. így, és csakis így lehet valaki Krisz
tus bizonyságtevője, aki másokat is a Megváltóhoz képes vezet
ni.”

Az igeszakasz korábbi feldolgozásai megtalálhatók a Lelki- 
pásztor 1947/nyári, 1952/7., 1966/6., 1974/7. és 1983/7. számai
ban.

Adámi László

Szentháromság ünnepe 
utáni 9. vasárnap
1 Kor 10, 1-13

A vasárnap jellege
A mai vasárnap üzenetét Jánossy Lajos így summázza: Az evan
gélium (Lk 16,1-9) a megtapasztalt kegyelem felelősségét, a szá
madás és ítélet komolyságát húzza alá. Az epistola -  vagyis 
kijelölt szószéki igénk -  a hamis biztonság veszélyére figyelmez
tet. Luther azt mondja: a korinthusiak azt hitték, hogy nekik már 
semmi sem hiányzik és semmi nem árthat. -  A kegyelem arra akar 
indítani, hogy egészen Krisztus uralma alatt éljünk. (Az egyházi 
év útmutatása 38 1).

Bach kantátái jól mutatják a vasárnap jellegét ez alkalommal 
is. A három kantáta, amelyeket erre a vasárnapra írt, főleg a hamis 
sáfárra utalnak, de többször találkozunk a kísértés gondolatával, 
és annak legyőzésével is, ami már belevág az epistola gondolata
iba.

Megjegyések a szöveghez:
1. v. ovőeácű 'yapop.ca; avvoEiv(ignorari) kettős tagadás: 

erős állítás = nem akarom, hogy ne tudjátok, azaz akarom, hogy 
tudjátok wco TT|v VE<t>£>j]V - a felhő és tűzoszlop vezetésére utal 
(Exodus 13,21)

2. v. öux xnq xaÁotaoTp; átkelés a Vörös-tengeren.
3. v. Lelki-eledel: manna, mert közvetlenül Istentől kapták
4. v. A lelki-ital: a sziklából fakadó víz. A manna, akár csak 

a víz az úrvacsorára utal
ó.v.TUTOi (figuráé): intő példa. -  Szerepel itt a gonosz kíván

ság, a concupiscentia. Alapvető teológiai fogalom, jelentése: bű
nös, érzéki, de nemcsak érzéki kívánság, hanem tágabb értelem
ben a romlott emberi természet. Ágostai Hitvallás: az ember is
tenfélelem, bizalom és Isten iránti szeretet nélkül születik, de 
bűnös vággyal (séd cum comcupiscentia).

9.v. jelentése: ne kísértsük Istent, ne próbáljuk ki, meddig is 
tart türelme

ll.v. von-öeoxa intés, buzdítás

Exegetikai megjegyzések
Schlatter kommentárjában a keresztséggel hozza kapcsolatba 

a tengeren való átkelést, és az úrvacsorára vonatkoztatja a mannát 
és a sziklából fakadó vizet. A keresztség és úrvacsora ugyan 
közvetíti a kegyelmet, de hamis lenne azt hinni, hogy máris a 
célnál vagyunk. Ez hamis biztonság lenne. A víz és a manna Isten 
ajándékai voltak, és ezek már akkor is Krisztus által adattak. A 
szikla „kísérte őket”, újra- meg újra abból ittak. Éppúgy kegye
lem alatt voltak, mint a korinthusi gyülekezet, vagy mi, mai 
keresztyének. Sorsukat, bűnhődésüket látva magunkra kell gon
dolnunk: mi is járhatunk úgy, mint ők.

A korinthusiakat is fenyegette a bűnös vágy, a régi jólét 
visszakívánása (egyiptomi húsos fazekak). Ha megkísérlik, hogy 
a kegyelmet összeegyeztessék a bűnben való megmaradással, ez 
oda vezethet, hogy kísértik Istent: meddig terjed az Ő türelme.
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Schlatter végül hozzáteszi: Pál csak az önteltséget támadja, 
de nem akarja kiölni belőlünk az Istenbe vetett bizalmat.

A prédikáció iránya
Prédikációnk címét így fogalmazhatnánk meg: „Komoly fi

gyelmeztetés és drága vigasztalás.” E két pólus között kell mo
zognia mondanivalónknak, mert ez a kettős üzenet van meg tex
tusunkban is. A figyelmezetetést és a vigasztalást egyszerre kell 
hirdetnünk, vállalva az ezzel járó feszültséget, ami nem egyéb, 
mint a törvény és az evangélium feszültsége. Minket is fenyeget 
a bukás, pusztulás, ha azt tesszük, amit a zsidók a pusztában. Bár 
sok mindent megtapasztaltak: a csodálatos átkelést a Vörös ten
geren, a mennyből hulló mannát, a kősziklából fakadó vizet, 
mégis jött a kívánság (6/7.v.), a bálványimádás, a zúgolódás Isten 
ellen: Miért hoztatok fel minket Egyiptomból? (Num 21, 5-6). 
Minket, mai keresztyéneket is ugyanez fenyeget. Ha elfelejtjük a 
megtapasztalt áldásokat, Isten meg-megújuló segítségét, biínbo- 
csánatát és szeretetét. Ugyanez fenyeget, ha zúgolódunk a próbák 
miatt, vagy ha mi is megpróbáljuk a bűnös életet a kegyelemmel 
egyeztetni. Ez tehát a figyelmeztetés vonala igénkben.

De ott van a drága vigasztalás is. Bár újra meg újra elbukunk, 
de hű az Isten (13.v.). Hűsége egyrészt azt jelenti, hogy nem kísért 
erőnkön felül és a szabadulást is megadja, másrészt mindig kínál
ja a bűnbocsánatot, amíg tart a kegyelmi idő. Nem utolsó szava 
a büntetés. Erre példa az érckígyóról szóló történet. Igaz, hogy a 
zúgolódás miatt tüzes kígyók marták meg a népet, de aztán Isten 
megsajnálta őket és megparancsolta Mózesnek, hogy rézkígyót 
csináljon, tűzze azt egy póznára és aki rátekintett: megyógyult a 
mérges, halálos kígyómarásból.

A végső megoldás tehát ez: feltekinteni az érckígyóra, ami 
nem más, mint a golgothai kereszt előképe. A bűn szakadékéba 
esve tehát a szabadulás útja nem saját erőlködésünk és nem a 
magunk megtisztítása, hanem rátekintés az érckígyóra, azaz Jézus 
keresztjére. Isten hűsége abban áll, hogy a szabadulásnak ezt az 
útját kínálja nekünk is. Miként a zsidóknak a pusztában.

A mai vasárnap üzenetének evangéliumi mélységei Bach erre 
a vasárnapra irt kantátájának hallgatása közben tárultak fel előt
tem (BW V105, Herr gehe nicht ins Gericht mit deinem Knechte).

A mai vasárnap evangéliumában, a gazdag ember azt mondja 
a tékozló sáfárának: adj számot! A Bach kantáta nyitó kórusa 
viszont így könyörög: Ne szállj perbe a te szolgáddal (Zsolt. 
143,2) -  És Isten válaszolt a bűnös ember könyörgésére. A nagy 
per eldőlt, és pedig nem másutt, mint a golgothai kereszten. Va
laki kifizette helyettünk a nagy adósságot.

Úgy érzem, hogy valamiképp ebben az üzenetben kell kicsú
csosodni prédikációnk döntő mondanivalójának. Merészen kell 
hirdetnünk: bukásaink, bűneink súlyosak, de a másik oldalon ott 
áll Krisztus keresztjének megingathatatlan ténye. Salve crux, spes 
unica.

Gáncs Aladár

Szentháromság ünnepe 
utáni 10. vasárnap
Lk 19,41-48

Bár tanulnánk Lukácstól „anyaggazdálkodást”, tudatos alkotó 
munkát, szerkesztést, mindezt röviden. A középpontban mindig 
Jézus marad, még úgyis, hogy sír. Vigasztalhatatlanul. Tudjuk, 
hogy miért -  Jeruzsálem eljátszotta jövőjét. Nem gazdaságilag, 
nem kulturálisan, hanem azzal az egyszerű ténnyel, hogy nem 
vették komolyan Jézust, sőt visszautasították. Jézus egy pillanatra 
sem hagyta rá népére, hogy azt csinál, amit akar. „Hozsarmázás” 
után vannak, és így még megdöbbentőbb a kontraszt. Színes 
filmkockák után fekete-fehérben minden, minden átmenet nélkül.

Nagyszerű „szerkesztés” és érzékeltetése a jövőnek. Igazságosan, 
tényszerűen ítéli meg a jövőt. Sorozatos melléfogás eredményezi 
ezt a jövőt. Hol vannak már attól, hogy meg tudják adni a csá
szárnak, ami a császáré, s az Istennek, ami az Istené?! Egyikre 
sem képesek már, pedig mind a kettő egyszerre fontos. Elfogytak 
a tartalékok fejből és szívből. Belezüllött a jövőtlenségbe, ill. a 
megjövendölt tragédiába. Krisztus után 70-ben be is következett.

Vallásosság? Volt! Saját képükre formált. Az még nem ke- 
resztyénség ma sem, hogy most hirtelen nincs útban az egyház, 
vagy nincs útban a lelkészi hivatal, de a „Hozsannázás” sem a 
tartalmat takarja. Ezen a módon nem lehet közrend, amelynek 
jövője békesség.

Miért időszerű ez a pont Lukács evangéliumában? „A törté
nelem az élet tanítója” -  mondás igazát nem szeretném elvitatni, 
de valami nagy baj van a tanulókkal, mert nem tanultunk a törté
nelemből. Kiújul ez a „sérülésünk” szinte minden emberöltő ko
rában. Az önzés, az engedni nem akarás, az önigazság, az önmér
ce hitelességének igénye. Jézus nem jöhet számításba. Megrázó 
élményem beteglátogatásnál, amikor az önző látogató felteszi a 
„meg tetszik ismerni” korszakalkotó kérdést. Ennyire önzők va
gyunk. Miért kell pont engem megismerni, amikor azt is tudom, 
hogy „az én Megváltóm él, s utoljára porom felett megáll.” A 
látogatónak is gyógyulnia kell a Megváltó irányába.

A kapott idő
Ennek az időnek rendeltetése van. Itt most nem a végtelen 

időre gondolunk, hanem amelyikben meghatározott cél és feladat 
van. Hittan, konfirmáció, vasárnap, munkanap, csend, hallgatás, 
vagy éppen beszéd legyen is az. Mi vádol mégis ebben az „óra
rendből”? Az elmulasztott alkalmak sora. Pedig ezt az időt „fel
lendülésre” kaptuk. A békességre vezető utat nem akkor kell 
keresni, amikor már nincs kő kövön.

Lesz ítélet
Örök gond az ítélet kérdése, még akkor is, ha az Apostoli 

Hitvallásban alkalomról-alkalomra elmondjuk, hogy „eljön ítélni 
élőket és holtakat”. Az embereket a 'mikor’ izgatja, Jézus pedig 
azzal teszi egyértelművé az ítélet valóságát, hogy annak jeléről 
nyilatkozik: kő kövön nem marad. Egyértelmű jel. Dyen lesz az 
ítélet is, azaz félreérthetetlen. Azok is értik, tudják, érzékelik 
majd, akik eddig nem értettek a szóból, az Igéből, az igehirdetés
ből.

Ez az Ige előrejelzés, amelyben nincs ránkbízva a változtatás 
joga. Nekünk máshoz van jogunk, sőt inkább lehetőségünk, be
épülni Isten üdvtervébe, és komolyan venni abban szolgálatunk 
lehetőségét.

Templomtisztítás
Sok olyan település van a földön, amelyet egy-egy templom 

jellemez, pl. Debrecen, Szeged, Kecskemét, Ják, Zsámbék, Pécs, 
hogy csak hazánk lakóhelyeit említsem. „A keresztyénség a jeru- 
zsálemi templomra azzal a szeretettel gondol, hogy az volt Jézus 
temploma. Lukács ezt kiemeli azzal, hogy evangéliuma ott kez
dődik és végződik.” (Prőhle: Lukács evangéliuma 1966. 293. 
oldal)

Hány embernek jut eszébe ez a jézusi történet, amikor otthoni 
temploma előtt megáll. Csak annyi, hogy őt ott keresztelték, ott 
volt konfirmandus, ott állt esküvői oltár előtt. Ott kezdődött el 
valami nagyon lényeges az életében, azaz Isten-gyermek lett a 
keresztség alatt.

Hány ember adja ezt a feleletet, amikor gyermeke rákérdez 
a hazai templom előtt, hogy miért építették? Miért renoválják? 
Mit jelent a tábla a bejárat mellett: műemlék!?

Mire vonatkozik? Jó ezt újra, meg újra tudatosítani. A tábla 
a stílusra, az épület korára vonatkozik -  elismerése annak, hogy 
az „ősök” az ügynek megfelelő épületet akartak emelni, amit az 
utókor tisztel és értékel ezen a módon. De nekünk a templom nem 
műemlék, hanem „színhely”. Az imádság színhelye, sőt otthona,
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lakása, mégpedig állandó lakása.
Olyan hely, ahol az emberek nem rang szerint vannak együtt, 

de nem is foglalkozási ág szerint, hanem az imádságért.
Két nézet csap itt össze: a jeruzsálemieké és Jézusé. Nem 

anyagi haszonra épült a templom, nyerészkedésre, ügyeskedésre. 
Aki ott van, az azért legyen ott, ami rendeltetése annak. A temp
lomban nem miért, hanem „kiért” vagyunk ott. Jézus egyértelmű 
magatartásában ez válik érthetővé.

Jézus kiűzi azokat, akik nem azért voltak ott, amire Jézus 
rendelte. Arról Lukács nem ír, hogy hányán lehettek ott, akiket 
kiűzött Jézus, pedig más összefüggésben a számok is jelentőség
gel bírtak. Úgy látszik, hogy ez itt ebben az összefüggésben nem 
érdekes. így húzza alá annak fontosságát -  ez ezt kiemeli - ,  hogy 
tanított ott minden nap.

Ez azt is jelenti, hogy volt kinek prédikálni. E nem minden
napos megrázkódtatás után. E „felháborítónak” tartható beavat
kozás, közbelépés ellenére is. Volt kinek tanítani Isten igéjét. 
Ilyen jelenet után is, az Isten szeretetének evangéliumát.

Lehet ez biztatás vagy felelet minden kishitűségre is?

Jézus betér a templomba
Az előző pont elé is tehettem volna ezt a bekezdést, de most 

érzem -  ebben a sorrendben -  fontosnak annak aláhúzását, hogy 
Jézus nem gond nélkül tér be a templomba. Az más kérdés, hogy 
milyen kép fogadta ott. A lényeget abban látom, hogy gondját 
nem hagyta odakint, hanem azzal együtt tért be. Sorskérdés a 
„batyu”, amely egyértelműen -  életkérdés.

Ennek a jövőnek a biztosítékát a békességben adja meg. 
Olyan alkotóeleme ez a holnapnak, amely nemcsak alapja, hanem 
„mester-gerendája”. Aki ismeri a régi építkezéseket, az tudja, 
hogy ehhez kapcsolódik minden, ide fut össze minden, ez teszi 
teherbíróvá az egész épületet, ennek erejétől függ, hogy mennyire 
terhelhető a tető. Központi kérdés ez. Hosszútávon, generációkon 
keresztül. Személyes sorsok és életek függnek ettől. A biztonság 
alapja is ez.

A templom az imádság helye, de az imádság „haszna”, hogy 
megtérjünk a falu javára, a gyülekezet javára, a család javára, az 
iskola javára. Tudatosan nem mondtam -  a magam javára. Az 
önzés Jézus korának is gondja volt.

Missziói elkötelezés
Nagyobb elmélyülésben az igehirdetésben, az ige hallgatásá

ban, a Biblia olvasásában, de az énekek felfedezésében is. Nem 
célunk a főpapok, írástudók és vezetők szintjének elérése, de a 
rajongás sem a mi asztalunk. Ezektől a szélsőségektől viszont 
csak Jézus szándékának jobb megismerése vezethet el.

Káposzta Lajos

Szentháromság ünnepe 
utáni 11. vasárnap
Lk 18,9-14

9. v. 7te7COtőoTOu; £())’ -  ezt a kifejezést figyelembe véve és a 
szövegkömyezetet, talán fordíthatjuk így: meg volt győződve a 
maga igazáról; biztos volt a saját igazsága felől az önmagát igaz
nak látó ember szakkifejezése.

11. v. Ttpoq eauxov xeroxa vagy xaoxa tcpoi; eauxov az 
egyik a formális olvasás szempontjából, a másik a belső igazság 
kifejezőjeként fogadható el. Fordítási lehetőségek szempontjából 
a következőkként érthetjük a szöveget. így imádkozott magában. 
Elfogadható, hogy magával kapcsolatosan így imádkozott. A szö
vegből kiolvasható, hogy magához imádkozott. Ez utóbbi nem 
valószínű, bár imádsága nem érte el az imádság „kritériumát”. így

valóban önmagához szól, az eredmény legalábbis ez.
oxi odk eip.1 öXJTtep — hogy nem vagyok olyan vagy mert 

nem vagyok olyan. Egyik esetben a hála ebből az alapállásból 
fakad, míg a másik estben ez a hála tárgya.

13. v. pót xco apotpxcűXco -  nekem bűnösnek vagy hozzám 
bűnöshöz, illetve hozzám bűnnel telihez, esetleg hozzám a célté
vesztetthez. Mindezek aláhúzzák a vallomás töredelmességét, az 
őszinte bűnbánatot.

Szövegértelmezés: Ennek a jézusi példázatnak hármas célját 
ismerhetjük meg:

1. Helyes Istenismeretre tanít.
2. Helyes önismeretre vezet.
3. Helyes emberismeretre oktat.
Érdemes felfigyelni a példázat jézusi bevezetőjére. Kiknek is 

és miért is mondja el Jézus ezt a példázatot? Ez hangol rá a 
mondanivaló pontos megértésére. Néhány elbizakodott ember
nek, vagyis olyanoknak, akik lehetnek bár vallásosak, de Isten
ismeretük eléggé hiányos és téves. Aztán ezek olyanok, akiknek 
a belső igazságuk azt sugallja, hogy ők igazak. Félreismerik ön
magukat is. Ebből következően lenézik a többi embert. Ez téves 
emberismereti diagnózis.

Két embert mutat be Jézus a példázattal. Azzal, hogy temp
lomi imádkozásukat rajzolja meg, rámutat legbensőbb lényükre.

Ez a két ember, mondhatjuk így is, kétféle teológiával ren
delkezik, amiből fakad az imádságuk.

A farizeus hátterében a jól ismert bölcsesség (hokmá) teoló
gia húzódik meg. A jónak dicséret, a bűnösnek büntetés jár. Nem 
a cselekedeteivel van a baj, mert az ma is követendő példa lehet. 
Tisztességes életmód, egyházszeretet, vallásosság. A baj az ebből 
fakadó önigazsággal és annak embert torzító következményével 
van.

A vámszedőt ma a kegyelem teológusának mondhatnánk. 
Mégsem az a jó benne, hogy gonosz, hanem az, hogy ezt be is 
tudja vallani. Ezt fejezi ki magatartása is -  távol áll, nem néz az 
égre és a mellét veri.

A farizeus imádsága visszahull önmagára, és ítélkezése kap
csán Isten ítéletét rántja magára. A vámszedő imádsága elér Is
tenhez. Bizalma, őszintesége és alázata miatt szabadulást és áldást 
nyer.

A példázat mai üzenetét nem a képek hasonlóságában, hanem 
a mondanivalóban kell keresni. Lehet a körülmények sokat vál
toztak és eltérőek, de az ember belső világa, ma is ugyanaz, mint 
aminek Jézus a példázattal bemutatja. Innen kell meghúznunk a 
vonalat a mába.

Igehirdetés! vázlat
Ma lelkigondozói beszélgetést folytatva sokszor a következő 

tapasztalatokra lehetünk figyelmesek. Jól tele tömjéneznek min
ket. Drága, aranyos tisztelendő úr... Aztán következik az ember
társaink megítélése, leszólása. Tudja, mégis csak borzasztó a 
munkatársam, aki... Végül kiemelkedik a beszélő tökéletes volta. 
Nem azért mondtam el, dehát... Jól tudjuk sokan nem keresik fel 
a lelkipásztorukat problémáikkal, nem mintha nem lenne, csak 
leszoktunk róla vagy annyira magánügynek gondolják sokan. 
Imádkozni, igét olvasni lehet odahaza is -  hangzik sokak ajkáról 
a kijelentés.

A nagy Lelkigondozót néha mégis talán felkeresik, mármint 
az Istent. Amit elmondunk, az talán úgy hangzik, mint a példá
zatbeli beszélgetések egyike. Nézzük ezt a két imádkozót, hátha 
magunkra ismerünk és tanulhatunk belőle valamit. Mindkettőjük
nek, a farizeusnak és a vámszedőnek is volt bizonyos I s t e n  
i s m e r e t e .

Mindannyian „öröklünk”, hordozunk lelkűnkben egy Isten
képet. A ránk ható vallási dolgok is alakítják Istenről alkotott 
ismereteinket. Például a jót jutalmazó és a gonoszt megbüntető 
Istenről. A becsületesen élő és rendszeres templomot látogató 
hívőről, akit halála után az Úr a mennyekbe visz.

A példázatbeli farizeus rendes templomba járó tag. Az egy
házi törvények szerint kifogástalan. Nem rabló, parázna, gonosz...
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Azt gondolja magában, ezzel teljes mértékben eleget tett az Úris
tennek. Ő már elérte a mércét, amit sokan nem képesek elérni. A 
vámszedő nem tud felmutatni semmit sem Isten előtt, amit nyíltan 
meg is vall. Egyedül, amit tehet, megvallja vétkeit, Ő olyannak 
ismeri Istent, aki többre becsüli az őszinteséget bármely „nagy” 
tettünknél.

Az olvasott ige utolsó verse megmondja, a vámszedő jól 
ismerte az Istent. Isten a szívünket és nem a teljesítményeinket 
akarja. Sokan talán idősek a gyülekezeteinkben. Igazi biztatás 
lehet a számukra a magatehetetlenség küszöbár, Isten a szívedet 
akarja. Vannak még tenni nem tudó fiatalok, akiktől sem kér mást 
az Úr, csak a szívüket. Akad sok tettrekész ember, tőlük is előbb 
a szívüket kéri.

Testvérem, tudod, Isten tőled is először a szívedet kéri?!
Ugyanakkor van ö n i s m e r e t ü n k  is.
Tele vagyunk különböző tesztekkel, szinte az óvodától a 

halálunk napjáig. Gondolhatunk itt személyiségkutató tesztekre. 
Nyelvvizsga és felvételi mérőlapokra. Mindent és mindenkit vizs
gálunk és vizsgáztatunk. A sok vizsga közben vajon önmagunkat 
ismerjük-e?

A farizeus úgy ismeri önmagát, mint „szuperhívőt”. Az egy
házi elvárásoknak eleget tett. Ezzel lelkiismeretét megnyugtatta. 
Bizonyos önmaga és üdvössége felől. Ellenben a vámszedő nem. 
Annyira nem, hogy még tekintetét sem meri az égre emelni. Távol 
áll meg és kimondja: élete tele van bűneivel. Érzi, egész lényét 
átjárta a gonosz hatalma. Bizony, jó lenne ettől megszabadulni. 
Ezért a felelet sem marad el, a szabadulás és bűnbocsánat. A 
kettőjük közti különbség, míg a farizeus saját tetteitől nem látja 
lénye valóját, mert azok falként zárják el önmaga reális látásától, 
addig a vámszedő érdemei hiányában annak láthatja belső lényét, 
ami.

Beszélgettem valakivel. Elmondta, többször van rosszul, de 
nem akar elmenni az orvoshoz, mert addig jó, amíg nem tudja az 
ember, mi a baja. Biztos, hogy jó ez az álláspont? Sokan ma is 
elbújnak szerepszemélyiségük álarcai mögé, de attól még azok, 
akik. Gyógyulásra reménye annak van, aki orvoshoz megy, bűne
itől való szabadulásra annak van lehetősége, aki Jézushoz megy. 
Egykor Ádám és Éva bűneik kapcsán a fák közé rejtőztek. Ma 
talán pozícióink, vallásoskodásunk mögé bújunk, mindenesetre 
Isten tőlünk is megkérdezi: Ember, hol vagy? Mármint tudod-e 
te, hol vagy most és ki is vagy valójában?

Lényünktől elválaszthatatlan e m b e r i s m e r e t ü n k .
Madarat tolláról, embert barátjáról. Lakásunk beszél rólunk. 

Amilyen a külső, olyan a belső is. Szavainkból ismernek meg. 
Csak magadban bízzál, másban soha. Valahogy így ismerjük meg 
embertársainkat.

A farizeus ránézett tetteire és keresett valakit, aki ezzel nem 
rendelkezett, s máris volt ok hálaadásra. Mintha azt mondta vol
na: -  Uram köszönöm, hogy erkölcsileg legyőztem a másikat. A 
vámszedő emberismerete úgy szólt, ahogy Jézus is mondta: „Ne 
ítélj és nem ítéltetsz.” Lehet, cselekedeteink alapján különbek 
vagyunk másoknál, de lényünk legmélyén szegény, szánalomra 
méltó bűnösök. Amink van, az mind Istentől van.

Ma önmagunkra, gyülekezeteinkre figyelve sok a pletykaság. 
Sokak számára az embertárs csupán céltábla, akibe bennünk levő 
bűneinket beledobálhatjuk. Saját undokságainkat másokra vetít
jük. Úgy is mondhatnánk: ki mint él, úgy ítél.

Testvérem, neked embertársad fele-barátod vagy fele-ellen
séged?

Aki önmaga előtt őszintén magába néz, az megijedhet. Aki 
embertársára néz, az csalódhat vagy beképzeltté válhat. Aki Isten 
előtt néz önmagába, az nem mondhat mást, mint a vámszedő: 
Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek! így kegyelmes Istenre és 
felebarátra lehet találni. Aki erre rátalál, az megérti a vasárnap 
jellegét. Mindig kegyelemre szorulunk!

Sándor Frigyes

Szentháromság ünnepe 
utáni 12. vasárnap
Márk 7,31-37

A vasárnap az egyházi esztendőben
„A siketnéma meggyógyításának evangéliuma azt hirdeti, hogy 
Krisztus Urunk megnyitja fülünket az egyházban Isten igéjének 
meghallására, és képessé teszi nyelvünket, életünket Isten ma- 
gasztalására. Az epistola (2 Kor” ,4-9) pedig különösen a kegyel
mi eszközök szolgáit szinte félelmetes erővel vonja felelősségre 
ezen a vasárnapon: tudatában vagyunk-e annak, hogy a Szentlélek 
hivatalában szolgálunk?! Krisztus Urunk ugyanazzal a kegyelem
mel könyörül rajtunk, mint az evangéliumbeli siketnémán. Élete- 
levenedés követi-e szolgálatunkat, Isten kegyelmének és dicsősé
gének magasztalására szolgál-e szívünk-nyelvünk-életünk? -  Ez 
a vasárnap különsen is kötelességünkké teszi, hogy Isten igéjének 
világosságán megkérdezzük magunkat, gyülekezetünket: mire 
használjuk a nyelvünket?!” (Jánossy)

A szöveg
Első olvasásra olyan ez az elbeszélés, mintha valami varázs

latos gyógyításról lenne szó. Jézus félrevonja ezt a beteget, azután 
sajátságosán kezeli: az ujját fülébe helyezi és nyálával érinti a 
néma nyelvet, majd föltekint az égre s azután mondja ki a varázs
latos szót: Effata! Erre a beteg ismét normálisan hall és beszél. 
-Nem lehet csodálkozni, hogy többen úgy találták, vagy találják, 
hogy ez most azután igazán legenda és megütköznek azon, hogy 
ezt a Bibliába egyáltalán felvették. -  Dóka Zoltán így fr erről jól 
használható kommentárjában: „A leírás jellegzetesen tükrözi a 
hellenista csodaelbeszélések stílusát. Szinte halmozódnak benne 
az ókori mágikus gyógyítás „eszközei”... ami persze az ókori 
ember számára nem volt olyan idegen, mint ma. -  A mágikus 
csodaképzetekhez érdekesen kapcsolódik a 37. vers ótestamentu- 
mi utalása (lMóz 1,31, Ézs 35,5 k) amely Jézus gyógyítását úgy 
jellemzi, mint a végső üdvidő megjelenését s ezzel Jézust, mint 
páratlan isteni küldöttet magasan kiemeli az ókori csodatvők so
rából.” -  Más írásmagyarázók -  pl. Rienecker -  arra a feltevésre 
jutottak, hogy Jézus itt hosszadalmas előkészülettel szeretne va
lamit tanítványai számára megtanítani. Keleten a szellemi veze
tők szívesen használtak szimbólikus cselekményeket ilyen ese
tekben. így szerette volna Jézus tanítványai értésére adni: az 
emberek gyakran természetüktől fogva süketek, vakok és lusták 
a jócselekvésre. Ezért már most tanulják meg, hogy a későbbi 
missziói tevékenységük során nemcsak nyitott fülekkel, szívekkel 
fognak találkozni. De a bezárt szívűeket sem szabad mellőzni, 
mert Isten kegyelme és irgalma minden emberre vonatkozik. -  a 
37. versben győződhetünk meg e gyógyításnál talán a legfonto
sabb dologról:,, azután az égre tekintve fohászkodott.” Ez volt 
félrevonulásának mélyebb oka. Amikor Jézus félrevonult, mindig 
azért tette, mivel magányos helyen Istenével, Atyjával akart 
együtt lenni. A csendben Istent keresi fel, hogy közel legyen 
hozzá. Ebbe a szent csendbe akarja bevinni ezt a süketnéma 
testvérét is, akinek a nyelve kötve és fülei zárva. Imádkozik érte, 
hogy könyörüljön rajta az Atya. Hadd részesüljön ő is azokból a 
csodálatos képességekből, amelyeket más embereknek adott, 
hogy halljanak és beszéljenek. Csak ilyesfajta imádság után 
mondja neki: Nyilatkozzál meg! Ez nem varázsszó itt, hanem 
inkább teremtő szó, amelyet az Atya a Fiúnak átadott, ami hang
zott egykor a teremtés hajnalán pl. a sötétség felett: „Legyen 
világosság!”

Élő mondanivaló
Jézus valahányszor betegség nyomorúságával találkozik,
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nem tud ellenállni. Engedi, hogy erőt vegyenek rajta, amikor 
egy-egyaggodalmaskodóéskínzottlélekállelőtte.mintazelőzőkben 
a pogány asszony is. Egyáltalán nem akar csodadoktor lenni és 
elsőlátásra mégis az! Pedig Ő elsősorbannem láb- és kézsériiléseket 
akar gyógyítani, hanem minden erejével azon fáradozik, hogy 
emberekkel, velünk megértesse Isten országa üzenetét, hogy élő 
hitre segítsen. Egyszerűen nem tud kemény lenni, hanem újra és 
újra gyógyít. Valóságos részvét van benne. Nem amolyan mai 
értelemben vett néhányszavas, postán küldött részvétnyilatkozat, 
hanemaszenvedésbenvalóvalóságosrészvétel.Őmagamélységesen 
szenved amiatt, hogy vannak betegségek és tisztátalan lelkek, 
amelyek háborgatj ák a normális életet és nem engedik az embereket 
arra a vidám istenfiúságra eljutni, amire a Teremtő minket szánt. 
Az ő  részvéte felháborodás a szenvedés ellen, oly érzés, amely 
belőlünk mai keresztyénekből sokszor teljesen hiányzik. Mi akarva 
nem akarva, beletörődünk a számunkra „változtathatlanba”. Jézus 
azonban azért jött, hogy mennyei Atyja uralmát és kegyelme idejét 
meghirdesse, amiben az ember kezdi megérteni, hogy Isten útjai 
afelé tartanak, ahol többé nincs fájdalom és kiáltás, nincs bún és 
betegség, halál, se jogalanság, se könny és nincsenek tisztátalan 
lelkek. (S. Dieterle) Itt azt a Jézust látjuk, aki azon fáradozik, 
hogy megnyissa a süket ember fülét, hogy hallja és értse őt (Dóka) 
t.i. azt nagy örömhírt és annak csodálatos gondolatait, amelyekkel 
őbetört ebbeamibűntől,gonosztóltönkretettvilágunkba,életünkbe. 
„Nyilvánvaló tehát, hogy Márk szimbólikus értelemben is használja 
ezt az elbeszélést, akárcsak a vak meggyógyításának történetét is 
(8,22-26)” (Dóka)

Az igehirdetés felé
„Effata! Nyílj meg! Szólalj meg!”
Édesapám hosszú debreceni hitoktatói működése során rend

szeresen bejárt a Siketnéma Intézetbe is, hogy az ottlévő néhány 
evangélikus gyermeket is tanítsa. Megtanulta azokat a kézmoz
dulatokkal formált betűjeleket, amik segítségével meg tudta ma
gát értetni. Ilyen módon ismertetett meg a tanulókkal valamit 
Jézus életéből, a Biblia világából. Néha engem is magával vitt. 
Döbbenten csodálkoztam ezen a különleges kommunikációs 
módszeren. Gyerekfejjel nehezen értettem meg, hogy ezek a 
diákok nem hallanak semmiféle hangot és így beszélni sem 
tudnak. Szántuk őket, de e testi bajukat meggyógyítani nem 
tudtuk. Változhatatlan tényként könyveltük el.

1. Jézus meg tudja nyitni a süket füleket! Mind testi mind 
lelki értelemben. Ő nemcsak nyálát használta fel, hanem a Gol- 
gothán a szíve vérét is odaadta mindnyájunkért, a legjelentékte
lenebb embertársáért is. Valamennyiünkért mondta jól hallható 
módon: vegyétek, egyétek, ez az én testem és igyatok ebből 
mindnyájan, ez az én vérem, amely érettetek kiontatik bűnök 
bocsánatára. Ez másféle megkötözöttségből szabadított ki. Ez az 
Istentől való elidegenedés és a bibi átka alóli feloldás volt. 
Nekünk nemcsak nehezen halló füleink vannak, hanem a szívünk 
is megátalkodott és kemény. Nagyon csekély „zenei hallásunk” 
van arra, hogy meghalljuk az Isten országa jóhfrét. Péter levelé
ben olvassuk: „bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy 
miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk: az <5 sebei 
által gyógyultatok meg!” (1 Pt 2,24) Nagyon fontos az ép fül, 
mert „a hit hallásból van”.

2. Jézus szólásra tudja bírni a szánkat is! Ahol a fül ép a 
hallásra, ott már a száj is megnyílik. Mindkét funkció szükséges 
a normális léthez. Nagyszerű dolog az egymással való kommu
nikálás lehetősége. De gondoltunk már arra, hogy a fülünk arra 
is való, hogy az Isten hívását, hangját meghalljuk és befogadjuk? 
És szánk, a beszédkészségünk arra is való, hogy az Isten csoda
dolgait továbbadjuk, hogy bizonyos missziói küldetése van mind
nyájunknak egymás felé? Gondoltunk már arra, hogy Isten ránk, 
embrekre bízta az Evangéliumi örömüzenetének továbbadását? 
„Menjetek el tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket...” 
Ma ismét sok lehetőséget adott elénk Isten, hogy kicsinyeknek, 
nagyoknak, kétkedőknek, keresőknek, testi-lelki betegségekben 
szenvedőknek meghirdessük az Úr kedves esztendejét, hogy a 
Jézus Lelke erejével belekiáltsuk minél többeknek a fülébe: 
Effata!

3. Jézus felkészít az örömhírrel való szolgálatra! Rohanó, 
zaklatott életedből, a tömeg szorongató öleléséből félrehív, mint 
a siketnémát -  „iétrevonta őt egymagában a sokaságból” -  és be

akar kapcsolni az Istennel való gyógyító közösségbe. Megtanít 1 
feltekintve imádkozni, Istent atyának megszólítani. Fel akaija I 
tárni előtted annak az országnak az ajtaját, amellyel ő betört erre 
a földre és tekintetedet arra felé akarja irányítani, ahol Isten lesz 
minden mindenekben, ahol majd teljesen gyógyultan fogjuk a 
Bárány Jézust dicsérni szívvel, szájjal lélekkel!

Itt a földön lehet, hogy keresztet, testi bajt és sokszor bűnöket 1 
kell cipelnünk és olykor nehezen hallunk és értünk, sokszor j 
egészen eldugul a fülünk. A vigasztaló és egyben bátorító: Jézus | 
így is szóbaáll velünk, elfogad és újra és újra hallóvá teszi I 
fülünket és beszélővé a szánkat, hogy bátran mondjuk tovább a 
„varázsigét”: Effata! Nyílj meg! Szólalj meg!

Lábossá Lajos

Tisztelt Egyházmegyei Közgyűlés!
Kedves Testvérek!

Mindenekelőttmegköszönömaztabizalmat.mellyelagyülekezetek
megválaszottak.

Amikor Szabóné Mátrai Mariann nagytiszteletű asszony te
lefonon közölte a választás eredményét, Jeremiás mondása jutott 
az eszembe: „Rávettél Uram és rávétettem”. Ha nem is pontosan 
így, mert a jelölőbizottság nevében ő keresett meg korábban is, 
és a „rávétel” nem az Úrtól eredt. Nem volt erre a szolgálatra 
„belső elhivatottságom”. Az egyházmegyei presbitérium érezte 
úgy, hogy a mai világban nem illik az egyes jelölés. Én ráálltam!

Szeretném az Úrtól venni ezt a szolgálatot!
Miért nem veszem annak nyugodtan? Miért gyötrődöm azóta, 

amióta ismerem a választás eredményét? Azért, mert nem isme
rem a gyülekezetek presbitériumának indítékait.

Hiszen nem nagyon ismerhettek! Nem mondtam el soha, mit 
gondolok az egyház életéről, van-e elképzelésem a változtatá
sokra vagy egyáltalán mit látok helyesnek a jövőre nézve.

Társadalmunk, politikai életünk tele van nyugtalansággal. 
Ami régi, nem jó! Talán ezt lehet érezni az egyházban is. Új 
kell! Új emberek, függetlenül attól, hogy a régiek mit tettek. Ez 
az, amit nem tudok egyszerűen Isten akaratának elfogadni. Én 
nem ilyennek ismertem meg az én Uramat, ő  mindig a szíveket 
vizsgálja, a valóság szerint ítél.

Azt hiszem csak akkor tudok ebben a kérdésben megnyu
godni, ha megismerem a pesti egyházmegye lelkészeit, presbite
reit, gyülekezeteit és meggyőződöm arról, hogy Isten előtt el
csendesedve, ráfigyelve döntöttek.

Ez előtt a választás előtt nem volt kampány! Hadd pótoljam 
ezt most. Néhány szót hadd mondjak magamról. Építészmérnök 
vagyok.

A 40-es évek végén, az ébredés idején érintett meg az Isten 
igéje. Egy evangélizáción tértem meg, ragadott meg Krisztus 
szeretete. Fiatal diák voltam még. Azóta próbálok az Ő útján 
járni, élek és dolgozom az egyházban. A  pietista irányzatot érzem 
magamhoz közel. így indultam, és komolyan veszem Pál apostol 
intését: „amiképpen vettétek a Krisztus Jézust, az Urat, akképpen 
járjatok is őbenne.”

Az alatt a negyven-egynéhány év alatt, ami az elhívásom 
óta eltelt, sokat formált az Úr, de azt hiszem, alapkérdésekben 
ma is úgy látok, ahogy akkor „tanultam”.

1957-ig Tordason éltem, ott voltam gyülekezeti munkás -  
mégpedig tanfolyamot végzett, papírom is van róla, -  mert 
lelkészünk komolyan vette a laikusok besegítését a gyülekezeti 
munkába, -  azóta pedig a kispesti gyülekezet tagja vagyok. Ott 
élek, segítek, szolgálok amire szükség van, olyan munkát végez-
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ve. Ennyit talán magamról.
A gyülekezeti munkáról alkotott vé

leményemet nyilvánvalóan meghatározza 
a kegyességi forma, amelyet magaménak 
vallók.

Ennek megfelelően legfontosabbnak 
tartom az egyéni döntést, a tudatos hitet, 
azt a személyes kapcsolatot Jézussal, ami 
átformálja az ember gondolkodását, egész 
belsőjét, és ennek megfelelően megmutat
kozik a mindennapokban. Azt szeretném, 
hogy minél többen személyes megváltó
juknak ismerjék meg Jézus Krisztust. Ta
lálkozzanak az Isten szeretetével, és vi
gyék ezt a szeretetet az emberek közé.

Ez azt jelenti, hogy a gyülekezetben 
a lelkipásztori munkát, az ébresztő igehir
detést, az evangélizációt fontosnak tar
tom.

De ez mellett megtanultam tisztelni, 
becsülni a tradicionális kegyességi formát 
is. Nagy megtartó ereje van annak is! 
Lehetőséget ad arra, hogy ha az ébredés 
szele, Isten Szent Lelke fú jni kezd, feliz
zon, lángra lobbanjon, élet támadhasson 
a gyülekezetben. Elszomorítani csak a ve
getáló gyülekezet szomorít el. Ahol nincs 
tradíció, nincs ébredés. Úgy gondolom 
komoly munkával ezen kell segíteni.

Hogyan? Itt van megint zavar ben
nem!

Egyre nyílnak a kapuk a szolgálatok 
előtt. Mind több és több munkaterület lesz 
a gyülekezetekben is. Ha nincs belső tíz, 
belső erő, nem fognak ezek a szolgálatok 
ellaposodni. Elerőtlenedni! Szabad-e eről
ködnünk? Vagy a belső megerősödésre 
kell koncentrálnunk!? Várjunk, és sza- 
lasszuk el a lehetőségeket? Nem tudom!

Ismerem azt az igét, hogy „az én erőm 
erőtlenség által ér célhoz”, de ez testi 
erőtlenség volt, és nem belső! Megfárad
tán, Krisztussal való belső kapcsolat nél
kül, belső „csontjainkat égető tűz” nélkül 
szabad-e minden adódó munkaterületet 
elvállalni, és megerőtlemteni, lehetőséget 
elveszteni? Nem tudom! Azt hiszem a 
választ erre együtt kell megkeresnünk.

Persze ez nem azt jelenti, hogy ölhe
tett kézzel várjunk a Lélek megeleveníté- 
sére. Legalább a „haszontalan szolga” 
szintjére el kell jutnunk, azaz mindent 
meg kell tennünk, amit ránk bízott a gaz
da. De ezt a mindent én elsősorban a belső 
megerősödés, megújulás érdekében tett 
munkára érteném, és csak ezután szolgálni 
kifelé.

A gyülekezetekben végzett hitébresz
tő munka „belmissziói” munka mellett, -  
nyilván mert „így vettem a Krisztust, mert 
így éltem meg a magam keresztyén életét 
eddig is, -  fontosnak tartom a közösségek 
kialakulását a gyülekeztekben.

Elsőnek talán a lelkészek közötti ffa- 
temitás kialakulását. Azt gondolom az 
LMK-ban végzett munka egy kicsit más. 
Nagyon fontosnak érzem azt, hogy a lel
készeknek is legyen olyan kapcsolata egy
mással, ahol nem vezetőként, hanem test
vérként csendesednek el az ige fölött. 
Ahol együtt tudnak imádkozni, tusakodni 
a problémáikkal, hogy megerősödhesse
nek egymás hite által. Nekem ilyen em
lékeim majd harminc esztendővel ezelőtt- 
ről vannak, amikor a bátyám járt össze -

távol Borsodban -  a közeli lelkészekkel 
testvéri közösségbe, fratemitásba. Ezek 
nem csak evangélikusok voltak, hanem 
reformátusok és katolikusok is! Erről hal
lott hírek, ezen tapasztalt élmények mon
datják velem, hogy a lelkészeknek is kell 
közösség.

Ugyanígy fontosnak tartanám segíte
ni a közösségek kialakulását a gyülekeze
tekben is! Van akinek nem elegendő, ha 
csak „hallja” az igét. Kérdezni szeretne, 
hozzászólni, a maga látását megosztani a 
testvérrel. Ehhez kell az a kis kör, közös
ség, ahol ismerik egymást, hordozzák egy
más terhét, osztoznak egymás örömében. 
Úgy gondolom, ilyen kis élő sejtek erőt 
adhatnak a gyülekezeti munkának. Imád
kozó hátteret „munkaerőforrást” jelenthet
nek.

Tudom, hogy közösséget nem lehet 
létrehozni, de elő lehet segítem létrejöttét! 
Lehet biztatni az emberek, keressék egy
mást!

Régi vágyam az olyan gyülekezet, 
ahol otthont talál többféle kegyességi for
ma is. Ez többlelkészes gyülekezetben 
könnyebben létrejöhet. De jó lenne, ha ez 
az egylelkészes gyülekezetekben is kiala
kulhatna! Tudom, hogy nem egyszerű! 
Természetes az, hogy minden lelkészben 
kialalkult egy meggyőződés a hit dolgai
ban. Mindenki elkötelezte Isten előtt ma
gát egy-egy kegyességi gyakorlathoz. 
Mégis úgy érzem, meg kellene próbálni! 
Olyan elszomorító, hogy sokan elmennek 
a gyülekezetekből, mert máshol mást kap
nak, máshol érzik jól magukat. Ez külö
nösen Budapesten nagy kísértés! Nagy a 
választék!

Jó lenne ha a gyülekezetek integrálni 
tudnák a különböző irányzatokat, kegyes
ségi formákat. Ehhez a lelkészeknek kel
lelne megértés, tolerancia a vezetésben. 
Elfogadni a másságot, és szeretettel kép
viselni, mondani azt az igazságot, amire 
Isten elvitte őket.

Nem egyszerű feladat, tudom, de jó 
iskola lehetne az ökumenikus kapcsola
tokhoz is. A sokszínűségben megélni az 
egységet! A Krisztusban megtalált egysé
get.

Amiről eddig beszéltem, az a gyüle
kezetek belső élete. Erős gyülekezetekből, 
élő gyülekezetekből alakulhat ki erős egy
házmegye. A feladatokat akkor tudjuk el
látni, ha élő gyülekezetek állnak mögöt
tünk. Hogyan tudja az egyházmegye ve
zetése ezt elősegíteni? Azt hiszem ez 
gyülekezetenként változó lehet. A közös 
munkában tisztázódik, hogy mi a gyüle
kezetek elvárása az egyházmegye vezeté
séhez, és abból mit tudunk jó lelkiisme
rettel elvállalni. Akkor derül ki az is, hogy 
mit tudnak a gyülekezetek elfogadni abból 
is, amit itt az előbb elmondtam. Mond
hatnám úgy is, hogy egy koncentrált erő
forrás lehet ez az egyházmegye a meg
újulni vágyó egyházunk egésze számára, 
is. Rajtunk múlik, hogyan tudunk egyet
érteni, vagy közös utat találni a meg
újulásra.

A mai társadalom fokozottan figyel 
az egyházra. Tudjuk-e hordozni a Krisztus 
képét ebben a világban? Minket nézve Őt 
ismerik-e fel? övéinek tartanak-e? Mit

fognak rólunk megtudni?
Hiszen Jézus azt mondja: "Arról fog

ja megtudni mindenki, hogy az én tanít
ványaim vagytok, ha szeretitek egymást.” 
Hogyan fogunk megújulni? Szeretetben? 
Tudom, hogy a szeretet nem csak kedves 
szó, mosoly. Megismertem az Isten sze- 
retetét, amelybe beletartozik az intés, a 
feddés, a buzdítás, a vigasztalás is. Így 
együtt! Amire szükségem volt!

Hogyan éljük meg az Isten szeretetét 
az egyház megújulásában? Tudunk-e úgy 
feddeni, hogy az javára váljon az egyház
nak és az egyénnek is!? Hiszen az egyház 
emberekből, testvérekből áll.

Ez, azt hiszem, komoly próbatétel ma 
rajtunk! Csak nehogy rosszul vizsgáz
zunk.

Ezért beszéltem először a gyülekeze
tek belső megújulásáról, a gyülekezetet 
alkotó emberek megújulásáról, mert csak 
ez lehet az Isten szerinti útja az egész 
egyházunk megújulásának.

Ehhez szeretnék én is kapcsolódni. 
Ebben szeretnék, erőm szerint részt venni. 
Tulajdonképpen nem is az én erőm sze
rint, mert az kevés. Ehhez szeretnék Is
tentől erőt kérni, szeretetet, mert erőtlen 
vagyok és a magam indulatával csak ron
tani tudok.

Ahhoz, hogy ezt megtehessem a test
vérek támogatását, imádságát kérem.

Köszönöm, hogy meghalllgattak.

Budapest, 1990. április 7.

Pintér Győző
egyházmegyei felügyeli

Berzsenyi J. Miklós
élt 91 esztendőt

Berzsenyi Miklós temetéséről hírt 
hozott az Evangélikus Élet. Itt most 
közüljük azt az igehirdetést, amit 
Józsa Márton mondott el. Az igét az 
elhunyt maga választotta és ősi 
evangélikus szokás szerint végren
deltében kérte. Lk 17,10 nekünk lel
készeknek is jó iránytű lehet egész 
szolgáló életünkben. Ez a temetési 
igehirdetés egyben példa arra, mi
ként lehet Istent magasztalni em- 
berdicsőités helyett, anélkül, hogy 
elhallgatnánk mindazt, amit Isten 
egy szolgáján keresztül cselekedett. 
Homiletikailag szólva: a kázus és a 
kérügma egyensúlyát tartotta meg 
a homiléta.

(A szerkesztő)

Celldömölk, Kemenesmagasi 
1990. május 4. (Lk 17,10)

Aki 91 esztendőt élt, az részese a 
történelemnek, és ez igaz lenne akkor is, 
ha most bármelyik kemenesaljai öregem
bert temetnénk. Mennyivel inkább igaz ez 
Berzsenyi Janosits Miklós temetésén. 
Mert az ő közel 100 esztendeje során 
élettapasztalatai sokféle csatornán gyűltek 
össze. Mérnöki hivatásában a gyémánt és 
vasdiploma tulajdonosa. Gazdag szellemi
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életét és magyarságát az az örökség biz
tosította mely őt Kemenesalja ódaköltőjé
vel, Berzsenyi Dániellel kötötte össze. 
Lelki életét egészen kicsi korától a szülői 
ház evangéliumi légköre határozta meg. 
így nőtt bele nagyapai hatásra már fiatalon 
az egyházfelügyelői szolgálatba. Ebben 
késő vénségéig megmaradt és Dömölki 
felügyelői tisztét 42 éven át, a vasi egy
házmegye felügyelőségét pedig 20 évig 
viselte. Isten a 48 évig tartó házasságukat 
két leánnyal, két unokával és két déduno
kával ajándékozta meg. Gazdag, kilenc 
évtizedes életének ez még a dióhéjnál is 
kisebb foglalata, mert végrendeletben úgy 
rendelkezett, hogy koporsójánál ne az 
életrajzát mondjuk el, hanem azt az igét 
amelyben élettapasztalatait summázta: 
„Azért tehát ti is, ha teljesítettétek mind
azt, amit parancsoltak nektek, mondjátok 
ezt: Haszontalan szolgák vagyunk, azt tet
tük, ami kötelességünk volt.”

Berzsenyi Miklós nagyon jól ismerte 
a Bibliát. Jól tudta, hogy Luk. evang. egy 
másik fejezetében Jézus azzal bátorítja jól 
virrasztó szolgáit, hogy amikor eljön 
Uruk, asztalhoz ülteti szolgáit és felszol
gál nekik. De Berzsenyi Miklós nem ezt 
a versenyt választja, amely a szolgálat 
jutalmáról szól, hanem a szolgálatnak e 
nyugtalanító üzenetét. Azt akarta, hogy 
erről legyen szó koporsója mellett, mert 
tudja, hogy olyan nemzedékek lesznek a 
temetésén, akik az elmúlt 40 év folyamán 
a munkáról megcsömörlésig sokat hallot
tak, de az Isten előtti szolgálatról semmit 
vagy vajmi keveset. Tudta, hogy a II. 
világháború óta milyen iszonyatos még 
ma is hallani a „munkaszolgálatos” kife
jezést és milyen utálatos volt évtizedeken 
át hallani a hazug jelszót: „Nálunk a mun
ka dicsőség dolga!” Berzsenyi Miklós tud
ta, hogy most a nemzeti fordulat Ígéretes 
napjaiban népünk sorsa elsősorban nem 
azon dől el, hogy mi történik a parlamenti 
üléseken, hanem az, hogy magyar népünk 
megtanulja-e újra azt amit régen még tud
tak parasztjaink, iparosaink, tisztviselő
ink, tanáraink, tudósaink: hogy minden 
munkát meg kell hogy előzzön a szolgálat 
tudata! Mert tudták ezt, azért mondták: 
„Emberé a munka, Istené az áldás!” Mert 
Isten úgy teremtett minket, hogy legyünk 
művelői ennek a földnek! Ezért vagyunk 
emberek! Teremtő Istenünket szolgáljuk 
amikor jól végezzük munkánkat önma
gunk és embertársaink javára! Ezt a „hit
tant” kell megtanulniok iskolásgyereke
inknek, Újainknak, akik a múlt és jövő 
feszültségei között nem tudnak eligazodni 
és ezt kell újra tanulni a felnőtteknek, akik 
a szép, de csaló szavak világában oly 
sokszor megkeseredtek. Berzsenyi Miklós 
ebben a tanulásban segít temetése napján 
is. úazdagtartalmú választott igéjéből leg
alább három üzenetet meg kell Miamink! 
Sőt szívlelnünk!

Először: A szolgák Ura, Jézus Krisz
tus él! Igaz, hogy már közel kétezer éve 
annak, hogy keresztfán ontott vérével, ha
lálával megvásárolta az Ő szolgáit, de 
harmadnap feltámadott és örökké él! Igaz, 
hogy igéje papírra, tehát holt anyagra írva, 
a Bilbiában érkezik hozzánk, de a Biblia 
Ura, Jézus él! Felügyelő Testvérem min

dig kérte és várta a híreket a siófoki temp
lom építéséről és készült a felszentelésére. 
Legutóbbi levelemben írtam, hogy a szob
rászművész elkészítette finn nyírfából a 
feltámadott 2 méternél nagyobb szobrát 
és az ott van a szobámban míg felállítják 
a templomban. Egyszer elkeseredésemben 
egy barátom azt mondta: „Marci bácsi, ne 
nyugtalankodjon, hiszen együtt lakik a 
feltámadottal!” Ez a békesség valóság volt 
Testvérem életében. Az élő Jézus adott 
tartást hosszú, próbás életének évtizedein 
át. Tőle kapott erőt elviselni legutolsó 
heteinek szenvedéseit. Halála előtti vasár
nap, amikor leánya felolvasta az Útmutató 
igéjét: (2 Móz 32,26) .Jöjjön hozzám aki 
az Úré!” úgy válaszolt, mint aki az ágya 
mellett álló Jézusának mondja:„Kész va
gyok Uram, megyek!” Az élő Úrért lehet
séges, hogy még most a temetésen se az 
elmúlás kérlelhetetlensége és a halál fagya 
árad e kripta körül, hanem az Úrnak szol
gáló testvér hívja övéit, gyülekezetének, 
hazájának népét: Szolgáljatok velem!

Másodszor: Szolgálatunk munkame
zeje a: Minden! Amikor az Úr arra hívott, 
hogy műveljük a világot, akkor mindent 
reánk bízott. Mindenért felelőssé tett! Egy 
kis madárkától, virágszáltól kezdve, egé
szen a napsugaras vagy csillagos égig. Az 
igénkben szereplő szolgákra is sok mun
kát osztott az Úruk kint a réteken és bent 
a lakásban egyaránt.

Berzsenyi Miklós szédítően nagy 
munkamezejét lehetetlen felsorolni. Való
ban mindenre kiterjedt! Már nem sokan 
élhetnek azok közül a kiscserkészek kö
zül, akikkel ijfúkorában Isten szép termé
szetét járta. De él sok-sok fiatal, akiknek 
konfirmációján olyan átéléssel mutatta 
meg saját konfirmációi emléklapját. Ke
menesaljának evangélikus népe vele 
együtt élte át az evangélizációknak, kon
ferenciáknak, csendesnapoknak maradan
dó áldásait. Az egyházmegye minden gyü
lekezetében megfordult és szolgált. Ismer
te a gyülekezet legutolsó 60 évének lelki 
és egyházépítő történetét, nélküle megírni 
nem lehetséges. A nehéz évtizedekben 
nemcsak az egyházon belüliek, hanem az 
egyházon kívüliek közé el kellett mennie. 
Felejthetetlen emlékeim közé tartoznak 
azok a napok amikor az egyházellenes 
ostromok idejében Felügyelőnk csendes, 
de határozott szóval állt meg ellenségeink 
szóvivői előtt. Ekkor értettem meg igazán, 
hogy az egyházunkat képviselő vezető lel
kész és felügyelő párt miért mondják 
„ikerelnökségnek”. Mert az ikrek testvé
rek és jótestvérek!

Harmadszor: Szolgálatunkat mind 
haszontalanul végezzük!

A mindig, mindenütt szolgáló Berzse
nyi Miklós önmagára vonatkoztatja Jézus 
szavát, és magát haszontalan szolgának 
mondja, aki csak azt tette ami a köteles
sége volt. És a haszontalan szolga nem 
vette zokon, hogy évtizedek folyamán se 
püspöki elismerésben, se sajtó-nyilvános
ságban nem részesült. Talán az alkata volt 
ilyen szerény és ezért nem vette figyelem
be gazdag életének nyilvánvaló értékeit? 
-  Isten megengedte, hogy 35 évig élhes
sek ennek az áldott embernek közelében. 
Ezért, azt hiszem, ismerem a titkát is.

Valahogy így fedhetném fel ezt a titkot: 
Szemei előtt, szíve mélyén óriásira nőt; 
Jézus Krisztus, aki halálával és feltáma
dásával véghezvitte a váltság művét és 
mégis szelíd és alázatos volt. Minél in
kább megnőtt az ő Ura, annál mélyebbre 
süllyedt szelídségben és alázatban az ő  
szolgája!

Berzsenyi Miklós holttestét, koporsó
ját rövidesen elrejti ez az ősi, családi sír
bolt. De reánkbízott tanításának élnie kell 
nemzedékről-nemzedékre: Szolgáljunk az 
Úrnak alázattal, hogy munkánk is gyü
mölcsöző legyen saját magunk és ember
társaink javára!

Mi pedig, akik hozzá tartozunk, akár 
mint családjának tagjai, akár mint a gyü
lekezet kicsinyei-nagyjai, akár mint társai 
a szolgálatban, adjunk hálát Istennek 
azért, hogy Berzsenyi Miklósban ilyen 
hosszú ideig igazi felügyelőt adott ne
künk. Aki soha el nem fogyó szeretettel 
ügyelt reánk! Ámen.

Ének: 201. Jézus élte életemnek
Józsa Márton

ny. lelkész

Kiss János porai 
felett

Temetési  igehirdetés 
Budapesten, a Farkasréti 

Temetőben, 1990. április 23-án

„Ha a búzaszem nem esik a földbe, és 
nem hal meg, egymaga marad, de ha 
meghal sokszoros termést hoz.”

Jn 1224
Ha Kiss János testvérünk itt lenne 

közöttünk, valahol a háttérben húzódna 
meg. Mert ő ilyen volt.

Nem szeretett a középpontban lenni. 
Nem akart csillogni. Nem kívánta azt, 
hogy elismerjék. Mindig hátul, mindig 
utolsónak, mindig valahogyan kívülma- 
radva szolgált nagyon csöndesen és na
gyon alázatosan. Azért, mert valakit mm 
dig fontosabbak tartott magánál. Azért, 
mert úgy érezte, hogy valaki másnak kell 
a középpontban lennie. Azért, mert nem 
tudott magára másképp tekinteni, csak 
úgy, hogy egy ügynek a szolgája. A szol
gálat volt fontos számára es nem o m-ga.

Tudjátok ezt, Testvérek, hiszen jel 
ismertétek. Az ő számára Jézus volt min
den! Valóban minden. A legfontosabb, az 
egyetlen, az. Aki a középpontba való. Aki
re figyelni keti, Aki kiiltí és Akinek enge 
delmeskedru kell. Milyen sokat beszéli 
Jézusról!

Igaz, nem pompásan megfogalmazót 
tantételekben. Nagyon egyszerűen, na
gyon hétköznapian, de úgy tudott Jézusról 
bizonyságot tenni, hogy áunelegítette em
berek szívét. Sok testvérét indította el 
Jézus felé.

Engedjétek meg, hogy hamvai mellett 
néhány dolgot megemlítsek abból ami' ;> 
nagynak látott Jézusban! Mi volt az, amit 
a tapasztalatából, a hitéből tovább ak 
adni? Miről beszélt a fóti kátnorképzó esti
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és reggeli áhítatain? Hogyan tett bizonysá
got Jézus Krisztus szeretetérő l amikor 
négyszemközt beszélgetett testvéreivel?

1. Először is, Testvéreim, mindig úgy 
emlegette Jézust, mint a nagy Szabadítót, 
aki az ördög hatalmából szabadítja meg az 
embert. Bocsássátok meg a szót: néha el
mosolyodtam, amikor az ördögről beszélt. 
Néha túlzottnak éreztem, amit mondott. De 
úgy tapasztaltam, hogy az ördögöt azért em
líti olyan sokszor, hogy annál hatalmasab
ban mutassa meg Jézus szabadító hatalmát. 
Aki minden bilincset le tud tömi, minden 
kötöttséget fel tud oldani, mert hatalmasabb 
a Sátánnál. Sokszor maga is mosolyogva 
mondta: „Legyőztük az ördögöt Jézus ere
jével, Jézus kegyelméből és irgalmából.”

2. A második, amit Jézusról elmondott, 
az volt, hogy ő  a bűnösök Megváltója. De 
ő nem így fejezte ki magát, hanem úgy, 
hogy Jézus az, aki hajlandó egy asztalhoz 
ülni a bűnösökkel. Nem is azt vátja, hogy 
a bűnösök menjenek oda hozzá, ő  maga jön 
közéjük, vállalja velük a közösséget De sok 
beszélgetésben próbált közvetíteni a bűnö
sök Megváltója és bűneikből szabadulni 
akaró emberek között!

3. A harmadik, amivel vele kapcsolat
ban emlékezem, hogy bármennyire egysze
rűen, nagy seretettel, hatalmas erővel be
szélt Jézusról, az mindig hangsúlyos volt, 
hogy Jézus az övéitől fegyelmet vár! Jézus 
a fegyelemnek is Ura. Nem lehet akárho
gyan szolgálni. A maga szakmájára gondol
va említette, hogy az orgonapadra nem lehet 
akárhogyan odaülni. Akiket nevelt, azok 
tudják, hányszor mondotta: aki hit nélkül ül 
az orgona mellé, az nagyon rosszul végzi 
munkáját! Mert a hit adja azt a fegyelmet, 
amire szükség van az orgonánál, Isten és a 
gyülekezet szolgálatában. Nem lehet akár
hogyan szolgálni! Csak imádkozva, az igére 
figyelve, belső összeszedettséggel. A kánto
rokat pedig arra tanította, hogy szívvel-lé- 
lekkel figyeljenek az igére, mert úgy lesz 
szolgálatuk Isten-szerinti.

4. S végül, Testvéreim, ti tudjátok, 
hogy úgy is szólt Jézusról, mint akit sokat 
kell emlegetni. így is mondhatnám: akiről

kötelességünk bizonyságot tenni. Mindig 
azért égett a szíve, hogy a bizonyságtétel 
megfelelő módját és szavát megtalálja. Sok
szor mosolyogva mondta el, amiről úgy 
érezte, hogy el kell mondania. Jézusról be
szélt akkor is, amikor reggeli és esti eliga
zításokon a rendet hangsúlyozta. Talán 
mindnyájunkkal megtörtént: átölelt és be
szélni kezdett. Ezekben a beszélgetésekben 
egyszercsak átforrósodott a szó, mert nem 
Kiss János beszélt, hanem Jézus Krisztus 
Kiss János által. Rajta keresztül az ő  sza
badító hatalma, irgalmassága szólt.

Délelőtt találkoztunk még, -  március 
25-én -  azután hallottuk, hogy Isten haza
szólította szolgáját.

Nem tartotta fontosnak magát. Mást 
tartott fontosabbnak, azt, aki az igazi mag 
volt, aki a földbe hullott, hogy nekünk éle
tünk legyen! Ezt az önmagát feláldozó Jé
zust szolgálta, így lett maga is áldott mag
gá! Milyen érdékes: amikor a termés meg
látszik és megérik, hol van már a mag? 
Vagy ki gondol a magra? Az már nem fon
tos. Kiss János így értette magát ha jön a 
termés, nem a vető, nem a mag a fontos, 
hanem a termés és a termés Ura. Ő úgy 
szolgált annak az Úrnak, aki érette is Maggá 
lett, hogy szolgálata által sokak számára 
maggá lehessen.

Testvéreim, ma Kiss János itt állana va
lahol hátul, hogy Jézus mögött legyen.

Amikor búcsúzunk tőle, ezt a Jézust 
lássuk! Ezt a Jézust lássátok: testvére, fiai 
és menyei, unokái, sógora, sógornői. A gyü
lekezetek, ahol Kiss János szolgált. A fóti, 
a mogyoródi gyülekezet, a Deák-téri gyüle
kezet, az egész ország szinte valamennyi 
evangélikus gyülekezete. Mindegyik kapott 
valamit az ő szavából, az ő hitéből, az ő 
szolgálatából. Hamvai nyugvóhelyükre ke
rülnek, de él Jézus Krisztus és Jézus Krisz
tusban él Kiss János testvérünk!

Legyen hozzá irgalmas az a Megváltó, 
Aki élt, majd aláhullt a földbe és feltámadt. 
Szolgáljon majd neki örök életre szólító 
szóval, kegyelemből. Ámen.

Bohus Imre

A BOKODI Evangélikus Egyházközség pályázat útján kívánja betölteni a
nyugdíjazás folytán 1990. július 1-vel megüresedő lelkészt állását.

A PÁLYÁZAT FELTÉTELEI:
A) Kötelességek
Az evangélium és a szentségek, eddigi rend szerinti tiszta és helyes szolgálatán 

kívül, fokozott hangsúllyal végzett gyermekbibliaköri, hitoktatási és konfirmációi mun
ka, valamint a konfirmáció utáni ifjúság lelkipásztori gondozása, az evangélikus csa
ládok rendszeres látogatása. Ökumenikus lelkipásztori alapálás. -  Botodtól 4 km-re 
fekvő Dad községben lakó evangélikusok lelki gondozása, beleértve a havonta egy
szer tartandó istentiszteletet.

B) Javadalom
A gyülekezet lelkésze számára biztosítja:
1. Négyszobás, teljes komfortú, újonnan épített lelkószlakást, ezen belül elhe

lyezkedő lelkószi hivatalt, távhívásos telefonnal (34-60-535), és szintén beépített - 
egy azon hőközpontból fűthető -  gyülekezeti termet (téli istentiszteletek tartására 
alkalmas).

2. Havi 9.000 forint fizetést, és évi 10 000 forintos tüzelő térítést.
3. Karácsony, húsvét, pünkösd és a konfirmáció főistentiszteletének perselypén

zét. Ez a .stóla" összeggel együtt havi kb. 1.500-2.000 forintot jelent.
4. A lelkészlakáshoz csatlakozó 627 négyszögöl zárt kertet, amelynek jó kar

bantartása a gyülekezet feladata.
5. Az egyházközség fizetés és tüzelő térítésben mindenkor alkalmazkodik az 

országos ár-illeltve életszínvonalhoz.
A pályázók jelentkezését az esperesi hivatal elmére kérjük: 2800, Tatabánya, 

I., Tátra u. 13.
Az Egyházközség elnöksége

CORRIGENDA

A Lelkipásztor májusi 
számában

Prof. A. Köberle c. cikkében a 151. 
oldalon a 2. hasáb 8. sorában: 
megszégyenítjük helyett meg- 
szegényítjük
152. o. 2. hasáb 3, 4. sorában: A 
halál számára helyett A halál 
titka és annak legyőzése -  A 
szekták, mint figyelmeztetés az 
egyház számára (1 sor kima
radt)

165. o. 5. bek. 8. sorában a helyes 
szöveg: „Kormányzását, műkö
dését jogi határozatokkal, ha
talmi szervekkel kell biztosí
tani. Ezek az irányító szervek 
jogi kereteik között is az Ige 
szellemében működnek és..."

166. o. 1. bek. 2. sorában a helyes 
szöveg: ...a hitvallás történeti 
vetületében.

166. o. 1. bek. 15. sorában a helyes 
szöveg:kinek-kinek szellemi- és 
életadottságaihoz mérten

166. o. 4. bek. 3. sorában a helyes 
szöveg:...ez a vezetői képes
ség...

167. o. 6. bek. 4. sorában a helyes 
szöveg: ...rendelkezésre álló...
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Evangélikus
A Z EVANGÉLIKUS EGYHÁZ 
GYÜLEKEZETI LAPJA
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Új Evangélikus Harangszó
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A várvavárt áldott Tavasz rügyet fakaszt , bimbót bont , dalra 
készteti a madarat, megpezsd'ti az é le te t. Ezen a tavaszon a  ̂ mi 
Egyházunk életében is  rügy fakad, bimbó f e s lik :  a bizakodó Remény
ség rügye, bimbója, hiszen ú jra  híveink kezébe adhatjuk, nehez esz
tendők hosszú hallgatása után, egyházunk la p já t, az Evangélikus Ha
rangszót. t

Hosszú volt a t é l. No nem az évszak, mely hárem-négy hónapig 
ta rt, hanem a "korszak"-nyi t é l!  Az istennelküliségnek , il le t v e  
az öni stenf tésnek dermesztő időszak*- . Mennyi v iru ló  h a jta s, mennyi 
reményteljes bimbó, mennyi sarjadó rügy esett áldozatául! íme egy 
csokorravaló valamikori evangélikus kiadva’nyaink közül, melyeknek 
nem volt szabad é ln iü k : a Könyvnaptár, a B ib iia o lv asó  Vezérfonal,
egyházi újságunk, lapunk: az Evangélikus É le t , il le t v e  Evangélikus 
Harangszó.. .Cs í rá jában fagyott meg vallásos iroda lem kiadasanak ^gon
dolata, a l ig -a l ig  adhattuk k  ̂ falinaptárunkat, s a Kiskátét es i -  
madságokat is magaba foglaló Énekeskönyvünk igen ritk án , nagyon 
korlátozott számban, sőt, megcsonkitottan láthatott napvilágot. 
Dermesztő zúzmaraként telepedett a szellemre és lé lekre , oe a s z i
vekre is a letűnt kor kóros önimádatának fé ltése, féltékenysége, 
kizárólagossága. A lig  h ittük már lesz újraéledés.

Á*n ha a zsengét lefagyasztotta, e lpusztította  is  az istente- 
lenseg metsző, didergeto szele,, mégsem tudott mindent meqserrmisi- 
teni . Megmaradt a TŐ és a G/ÖKER. És az Ur Isten remény rügy fakasz
tó ú j Tavaszt bocsátott földünkre. S milyen csodalatos: amikor a
naptár szerint télnek nevezett évszak kezdődött,' akkor v ir u lt  ki a 
Szabadság Tavasza, sok-sok reménység-rügynek, bimbónak fakasztója, 
nyitogatója. Temesváron fakadt az első, K risztus Törzsökén, hogy^- 
tána az egész országban é letre  kapjon. Csupa Öröm! Csupa reménvsng!

Tudjuk azerban, mennyi kárt OKoznak a tavaszba visszatérő tel 7 
csatlo'sok: a fagyok! Tapasztaltur , hogy a magat rmegadni nem akaró

"tér'-nek mennyi reményteljes f ia ta l é- 
let es-i _t áldozatul, lattu? , hogy a 
nemzeti kisebbségek legszebb reményeit, 
elemi, természetes jogainak bimbóit hogy 
sorvaszthatja el a minden közösségnek 
egyformán kárára váló gyűlölködés es 
erőszak. Tanúi lehettünk a Tavasz 
megtorpanásának, a virágos agat, a^re- 
ményt tördelő "tavaszi hóesésnek". Mégis 
h isszuk, hogy mindazok, akik benne ma
radnak az áldott Tőben, Jézus K risztu s
ban, é ln i fognak, és meg fogják teremni 
a békességnek, a szeretetnek, a megér - 

tésnek, az írás szavai szerint a Lélek
nek gyürrölcsei t .

Az ilyen  gyümölcstermésnek a re
ménységével in d ítju k  el ú jra  lapunkat,
Evangélikus Harangszónkat, hogy belekon- 
duljon híveink életebe, ébressze, 
hívogassa, te re lje  a figyelmet a le lk i
ekre, Isten dolg aira, v ig a s zta lja  a meg- 
szemorodottakat, bátorítsa a gyengéket, 
juttassa  el a közösség bizonyosságát és 
erejet a já rn i nem tudó öregekhez, az 
ágyhoz kötött betegekhez, vá ljon  az e- 
vangelikus öntudat, kegyesség, buzgóság 
és szeretetszolgálat^ termőtalajává és 
forrásává, a magabaszállás, az Önvizsgá
la t, az elmélkedés és az imádkozás belső 
szobájává, evangélikus egyházunk h írnö
kévé, a jtó nyitássá  az egész keresztyén- 
ség, az ökiméné fe lé , gyermekeink és i f -  
ja ink számára a va lláso s irodalom ta n í
tójává és alkotásra ösztönzőjévé.. .Mind
azok számára, akik kezükbe veszik, v á l
jon áldássá!

Kondulj hat, Evangélikus Harangszó!
Kondulj, és juss el a szívekhez! Hirdesd 
a Lélek Tavaszét! Hadd csengjen a 
szívekben -  lelkekben a Feltámadott 
K risztus á lta l ajándékozott új Élet Sza
vának örcm-visszhangja!

RADUCH ZSO LT
a Brassói Evangélikus Egyházmegye 

alesperese

Péter apostol husvétja
Baja Mihály

jártam Veled Gálileában,
Láttam, a sok-sok nagy csodát.
S követtelek, bár sullyedezve, 
Örvénylő hullámokon a t .

S mikor szó ltá l: szeretsz-e engem? 
Könnyektől vér zett a szemem,
Uoy fogadKoztam, hogy szeretlek,
En Uram és én Istenem!

Ctt ujjongtam Virágvasárnap,
K ir á ly i Köntösöd megett,
Hallottam, a hozsánna-zengést,
Hallottam. a feszitsd meg-et.

Gyötrődtem a Getsemánéban.
Virrasztva a bús holnapot -  
S ja j ,  elszunnyadtam, mint a gyermek 
Ariikor Judás eladott.

Követtelek nagy eltökélve,
Hogy véremrei megváltsalak,
S m ielőtt a kakas szolt volna: 
’-iáremszor regtapadta lak

K isértelek a Golgotára,
S mikor nagy lelked elhagyott,
Azt hittem az Isten f iá r ó l:
Csak ember ő : s, csak halott.

S ma Husvét hajnalan a lelkem 
Örök bizonyság fo rr ja  a t :
^átom a s ír t  csodás-üresnek,
És hal lom az Élet szavát.

Es nincs mar kétség a szívemben,
Hogy Jézus é l,  hogy nem h alo tt!
Es hirdetem, amig csak élek: 
Feltámadott, feltámadott!

E ver s utolsó sorát -  kissé' módo
sítv a  -  ! r/m i de:

FELTÁMADOTT, fel táradott! f 
Ugyanaz a szo,ketfeIekeppen 
leirva:ugyanaz a szó, kétfelé gon
dolat hordozója. (

FELTÁMADOTT - l^en, feltáma
dott a K risztu s,a  v ilá g  Megváltója. 
S mint a vízbe dobott ko nyomán 
szetgyuruzo nullamok -  az üres s ír t  
megpiIlanto asszonyokon, Peteren, 
Tartáson, az errmaus i vándorokon 
keresztül, kétezer ev távlatából is 
-  újból begyűrűzik eleiünkbe, a 
szón keresztü l, a husvet órarüzene- 
te: Krisztus feltámadott!
Legyen hál̂ a erte Istennek.

feltámadott- A rrasod'k fe ltá 
madás betűi approbbak, az elsőt 
csendben, alázatosan, szinte bátor
talanul követ'k. Ilyen bátortalanul 
támadott fel ezen a husvéten, hosz- 
szas tetszhalálából az Evangélikus 
Harangszo. Bátortalanul, mert nem 
tudni, k ik , hogyan viszonyulnak 
ehhez a feltámadáshoz? Hol e: 
mennyire varnak rá? MM varnak toie 
a szorvanyosodo^ poganyosodo v ilág  
emberei, akik "a Mariak a földön két

fo lytatás a ?


