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Szólj Uram!
Hallja a Te szolgád...

Reformáció
„Pál apostol hirdette az Isten országát 
és tanított az Úr Jézus Krisztusról 
teljes bátorsággal.”

(ApCsel 28,31)

R eform áció hónapjában az egyháztörténet kezdeteiről 
szóló egyik tudósítást olvastam fel. P ál apostol Róm ába érke
zik és m egkezdi szolgálatát. Ezzel a textusválasztással is je 
lezni akartam, hogy am i a XVI. században történt, az szerves 
része az egész egyháztörténetnek, mert amit P ál tett, ugyanazt 
tették a reform átorok is: hirdették Isten országát és tanítottak 
az Úr Jézus Krisztusról.

A reform ációnak az az ága, amit evangélikusságnak ne
veznek, nem szívesen beszél a négy és fé l évszázados egyház
történelemről, hanem csak húsz évszázadról szeret szólni. En
nek a húsz évszázadnak egy része a reform áció is. Hiszen a 
Reform ációban sem Lutherről volt szó végső soron, amint a 
C selekedetek könyve sem P éterről szól vagy Pálról, hanem az 
Úr Jézus Krisztusról, aki szenvedése után is sok bizonyítékkal 
mutatta meg, hogy Ő él. Ahogyan róm ai testvéreink sem P é
terben hisznek, úgy mi sem Pálban hiszünk, hanem minden 
kereszténnyel együtt Jézu s Krisztusban.

Az újszövetségi Szentírás utolsó történeti könyvének utol
só verse a  felolvasott mondat. Olyan ez, mint a  kettőspont 
szerepe a  mondatban: utána következik valami, igen utána 
következik az egyháztörténet. Egy könyvsorozat lezárul (a 
négy evangélium és az A postolok C selekedeteiről írott könyv) 
és következik az egyháztörténeti esem ények sora, most már 
húsz évszázada és ebben  a  sorozatban a  Reform áció.

Szándékosan nem lapoztam m ég egyet az Újszövetségben 
-  ahol a  R eform áció hónapjában leggyakrabban idézett Ró
mai levél szakasz á ll: „Nem szégyenlem az evangéliumot, h i
szen Isten ereje az, am ellyel minden hívőt üdvözít, elsősorban  
zsidót, de görögöt is, mert Isten a m aga igazságát nyilatkoz
tatta ki abban hitből hitbe, ahogyan meg van írva: az igaz 
em ber hitből él. " Jelezn i akartam, nem reform ációi alapelv
ről kell beszélnünk, hanem egy történelmi folyam atról, amely 
mindig visszamutat arra, akiről P ál is, Luther is beszélt. Pál 
apostol kalandos út után -  még hajótörést is szenvedett -  
érkezett meg a  Róm ai Birodalom  fővárosába. A hívek, akik 
értesültek jöveteléről, szívesen fogadták, elébe mentek, m ajd 
fogságában m egkezdte az apostol szolgálatát. Szavára egye
sek hittek, m ások nem -  így írja nagyon józanul le a helyzetet 
Lukács, orvos-kísérője, és a  C selkedetek könyvének szerzője.

Mi történt Róm ában? M eghirdeti Isten országát, tanít J é 
zus Krisztusról és hitben, bizalom ban él, teljesíti küldetését az 
apostol. M eghirdette Isten országát. Isten országa nem fö ld 
rajzi hely, hanem Isten uralm a bárhol. Azt jelen ti be, amivel 
Jézus is kezdte szolgálatát: elérkezett, közeljött, itt van az 
Isten országa. Nem Jeruzsálem ről beszélt, nem is Rómáról, 
hanem a  Birodalom  fővárosában egy új országról, új uralom
ról. Ugyanígy a  R eform ációval kapcsolatban nem elég  Wit- 
tenbergről, Wormsról vagy Wartburgról beszélnünk, hanem

Isten uralmáról kell szólnunk. H add legyen Isten Isten! Já rt 
már az apostol a kisázsiai vallások fővárosában  Efezusban, s 
meghirdette, hogy nem az efezusi D iana az imádandó, járt 
már Athénben, az akkori szellem i világ fővárosában és azt 
prédikálta, hogy nem az értelem  dönt és ül az élet trónusán, 
hanem az a férfi, akit a számunkra Ism eretlen Isten küldött, 
m egjárta Korinthust, tudott mulatóiról, kocsm áiról, feslett 
életm ódjáról s m eghirdette: nem a zabolátlan erkölcstelenség  
az életet irányító úr, hanem Isten az, akit Ő a  keresztrefeszí- 
tettben ismert meg igazán. Most a császárvárosban hirdeti 
ugyanezt, az igaz Isten uralmát, a mindenhatónak tűnő csá
szár közelében. Luther is a  m aga korában és hazájában min
denkivel szemben, ha kellett, hirdette Isten uralmát. H add 
legyen Isten Isten. Ma M agyarország városaiban és falvaiban  
meghirdetni Isten uralmát apostoli, reform átori, igazi egyházi 
feladat. Elsőrendű.

Tanított Jézus Krisztusról, az Úrról. Szívesen beszélek er
ről: tanított, nem csak azért, mert a számomra is oly drága 
Fasori Gimnázium Szomszédságában szólok, ahol most már 
újra folyik a tanítás, hanem azért is, mert egyházunkat tanító 
egyháznak ismerem, itthon és világszerte egyaránt. Evangéli
kus templomok tövében mindenütt nem csak papiak, hanem  
iskola is áll, vagy gyülekezeti terem, ahol tanítani lehet. Né
vadó hitvallásunkat egy egyetem i tanár fogalm azta, Melanc- 
hthon. S az Ágostai H itvallás egyházm eghatározásában ezt 
olvassuk: egyház ott van, ahol az evangéliumot tisztán tanít
ják.

Aki Jézus Krisztusról tanít, az életközeibe, s örökélet-kö- 
zelbe kerül, ahogyan Ő halászok és vámszedők, tanítók és 
tanítványok, férfiak  és nők hétköznapi életében  tanított életre
való és örökéletrevaló tananyagot... P ál apostol a  teljes 
Krisztusról tanított: aki egyszerre volt a próféták megígért 
néma Báránya és a hívő tanítványok által felism ert beszélő  
Isten, kereszten szenvedő és húsvétkor feltám adott... Aki J é 
zusról tanít, az nem csak értelm ét csiszolja, hanem keresztény 
életfolytatást is tanít, felszabadult mindenfajta ism eretre és 
elkötelezett a szeretet m oráljára

Mindezt hitben, teljes bizalommal, nyíltsággal, bátorság
gal cselekszi az apostol. Nem fintora, hanem érdekessége az 
Egyháztörténetnek, hogy ezt a nehezen fordítható szót, ami 
felolvasott versünkben szerepel, Hieronymos (a róm aiak 
Szent Jerom osa) a  Vulgataban fiduciával ford ítja  Luther ked
venc szava lett a Vulgata hit-szakkifejezése, „ cum omni fidu- 
c ia ” olvassuk a  róm aiak évszázadokig előnyben részesített 
bibliafordításában. -  Bizalom válságban é lő  m ai nemzedéknek 
jótétemény, gyógyszer ez a biblikus fogalom : Bizalom. íme, 
Jézus uralmának meghirdetése, a  R óla szóló tanítás bizalmat, 
nyitottságot, bátorságot munkálhat ma is -  Jézus evangéliu
ma, P ál tanítása, Luther felfed ezése az egyház mindenkori 
drága kincse: Isten éltető ereje -  érdem es továbbadni. Nincs 
lezárva a keresztény történelem. Benne élünk ma is, és folyta
tása következik, következhet a  következő nemzedékben is. E r
re tanít a C selekedetek könyvének utolsó verse a Reform áció
kor.

A T V  Örömhír címűi adásában áhítat tartására kértek. Az itt közölt 
eredeti szöveg egyharmada kerülhetett csak adásba az idd rövidsége 
miatt. Talán nem fölösleges végigmeditálni ezt a kísérleti anyagot, hi
szen űj műfajjal van dolgunk ma, amikora médiák szolgálatra kérnek.

H .K .
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Gáncs Aladár

A zene 
teológiája

Az előadás elhangzott a 
Protestáns Közművelődési 

Egyesület zenei szekciójának 
1990. szeptember 15-i 

ülésén.

A zene teológiájának fejtegetését - bár
mily szokatlan-azzal kell kezdenem, hogy 
élesre állítom a képet: élesen elválasztom 
egymástól a világi és egyházi zenét. Bibliai 
kifejezéssel élve elválasztom egymástól a 
„régi" és „új" éneket. (Zsolt 98:1).

A zene eredeti célja a felejtés, vagyis a 
kikapcsolódás. Ennek oka az, hogy az em
berélete itt a földön alapjában véve nagyon 
szomorú (a múlandóság miatt). Hogy ezt a 
szomorú sorsot feledtesse az ember, találta 
ki a zenét, a táncot, és a mámor különböző 
formáit. A zene feledtet...

Ha viszont a zene tartalmi oldalát néz
zük, akkor arra a mondásra kell utalnunk, 
hogy a „szem a lélek tükre" és ezt a zenére 
alkalmazva abból a tételből indulhatunk ki, 
hogy a zene is a lélek tükre. Sőt, minden 
amit az ember kőbe vés, lefest, vagy versbe 
foglal stb. az mind az emberi lélek tükre.

Nos itt a nagy különbség! Más az „új 
ének" vagyis az egyházi zene, és más a régi 
ének vagyis a világi zene. A világi zene 
valóban „a lélek tükre", de az egyházi zene 
nem a lélek tükre. Nem az ember érzéseit 
tükrözi. Alaptételünk az egyházi zene egy 
transzcendens üzenet hordozója, amely nem ar
ról szól hogy mi van az emberben, hanemjiogy 
az evangélium által, vagyis jézus megváltói 
munkája által mivé lehet az ember. Az egyházi 
ének és zene tárgya ez az egyetlen új üze
net, hogy a golgotái áldozat valami újat tud 
adni az embernek, újjá teheti az embert. 
Tárgya nem az ember, még csak nem is a 
vallásos ember és nem a vallásos ember 
érzései. Nem az ember vallásossága, nem is 
az ember hite.

E bevezető mondatok után álljon itt 
még két megjegyzés a zene lényegéről. Az 
egyik szerint a középkori zeneszemléletet 
szépen ábrázolja Ranaello Szent Cecília cí
mű képe. A kép szerint a mennyei éneklést 
egyedül Cecília érti meg, aki tekintetét fel
felé emeli az angyali kórus felé. Lefelé tartja 
a kis kézi orgonát, amelynek sípjai a földre 
fognak hullani. Egyes sípok m ár kilazultak 
és a tőkéről való kieséssel fenyegetnek. A 
földön széttört és megrongált hangszerek

hevernek: egy viola da gamba elszakadt 
húrral és betört tetővel, két kézi dob ütők
kel, két blockflőte stb. A gótikus középkor 
számára a musica instrumentális csak alá
rendelt jelentőségű. Tükörképe, hasonlata, 
képmása az érzékfeletti mennyei zenének.1 2 1 2 3 4 5

Próbáljuk summázni a kép értelmét: 
Az énekes zene több, mint a hangszeres 
zene. -  Az egyházi zene több, mint a világi 
zene. -  A mennyei zene több, mint a földi 
zene. A földi zene csak előképe a mennyei 
zenének. Eszünkbe jut a régi mondás, ame
lyet orgonákra szoktak írni: „Musica prae- 
ludium vitae aetemae." Ez volt tehát a kö
zépkori zeneszemlélet.

A másik megjegyzés Bach-al kapcsola
tos. Sajnos tőle csak igen kevés mondás 
maradt fenn a zene céljáról. Ide kívánkozik 
1708-as mühlhauseni beadványának egy 
mondata, miszerint végcélja az egyházi ze
ne Isten dicsőségére (Eine geregelte Kir- 
chenmusik zűr Éhre Gottes). Bach itt tehát 
a rendszeres egyházi zenére teszi a hang
súlyt. Azt kívánja, hogy a zene mögött ne a 
zeneszerző „ihlete" álljon, hanem egy kö
zösség, a gyülekezet igénye, amely pl. va- 
sámapról-vasámapra egy kantátát kívánt 
tőle. Ez merőben eltér a későbbi zeneszem
lélettől, ahol a független, szabad művész áll 
szemben az őt ünneplő közönséggel. Bach 
az egyházi zene vagyis az „új éneTP szolgá
ló vonására utal. Célja az, hogy rend
szeresen igényeljék szolgálatát.

Ezt a rendszerességet szimbolizálja pl. 
a 17. századi toronyzene. A német evangé
likus városokban óránként zendül meg a 
templomtoronyból a fuvóskorál. Isten 
hangja állandóan, rendszeresen beleszól a 
hétköznapok szürkeségébe. Ez az állandó
ság, rendszeresség az egyházi zenének 
egyik ismertetőjele.

A következőkben vessük fel azt a kér
dést, mi a haszna annak, hogy a zene teológi
ájával foglalkozunk? Nem kétséges, hogy a 
zene technikai vagy történeti kérdései min
dig érdekesek. Egy hangszerjátékos élete 
végéig is technikailag mindig újat tanulhat. 
Érdekes a zenetörténet elemzése is: hang
szerek, zenei stílusok kialakulása, korsza
kok elhatárolása, zeneszerzők élete, hang
szerek fejlődése... De mi a haszna az elvi 
kérdésnek a zene céljáról? Más szóval,: mi a 
haszna a zene teológiájának?

Tapasztalatom az, hogy a zene teológi
ája megbízható hajtóerőt jelent az egyházze
nei munkában. Amikor feltárja a zene ben
ső és végső értelmét, ugyanakkor egyben 
tudatosítja az egyházi zene nagyszerű több
letét minden más muzsikával szemben. A 
kántor, orgonista vagy karvezető másképp 
ül az orgonapadon, másként vezényli a kó
rust, ha kiváltságnak érzi, hogy mint Isten 
muzsikusa szolgálatával az evangéliumot 
prédikálhatja. De ehhez tisztázni kell azt, 
hogy az egyházi zene az istentiszteleten 
nem esztétikum, nem dísz, nem luxus, ha
nem szerves része az egyház istentiszteleti 
életének.

A szekularizáció korában az igehirde
tőnek, de az egyházi zenésznek is szembe

1 W.Guriitt cikke Musik und Kirche 1941:131 kk.
2 Bach Dokumente. Bánd L l.
3 F.Bhane: Dieev.Knchenmusik Potsdam, 1931.67.lp.
4 G.Süller cikke Másik und Kirche 1970:2-3 főzet
5 A Stier. Krrchhches Singen. Berlin, 1960.7kk.

kell nézni a fiatal Bornemisza Péter kérdé
sével: „humanista legyek vagy prédiká
tor?" A templomi zene mögött is sokszor az 
a közismert szekuláris szemlélet áll, hogy 
ez kulturális munka. Nagyra becsülve a zene 
kulturális jelentőségét is, ki kell jelente
nünk, hogy az egyházban a zene elsősor
ban adoratív és predikatív jelentőségű. 
Kultúra és hit között nem ellentét van, ha
nem feszültség. Tegyük hozzá: az egyházi 
zenészeknek vállalni kell ezt a feszültséget.

Lássunk néhány gyakorlati példát, 
hogy a kép élesebben álljon előttünk! Egy 
templomban este 6-kor istentisztelet van, 
amelyen a gyülekezet vesz részt. 7 órakor 
viszont egyházzenei hangverseny van. Ho
gyan néz ki ez a gyakorlatban? 7-kor ki
megy a gyülekezet (mert őt a zene nem 
érdekli) és bejön a „koncertpublikum", 
amelyet az ige nem érdekel csak a kulturá
lis rendezvény.

De ez a feszültség régebbi mint gon
dolnánk. Már 1536-ból van adatunk arra, 
hogy az istentiszteleten súrlódásokat oko
zott az orgonajáték és a művészi karének 
túltengése. Az egyszerűbb hívek arról pa
naszkodnak, hogy a sok zene miatt nem 
marad idő a gyülekezeti éneklésre. Az 
éneklő gyülekezet így kerülhet feszültség
be a túltengő zenével. Korabeli adatok sze
rint magát a prédikációt, sőt a liturgiát is 
megrövidítették a zene kedvéért3 4 5. A gyüle
kezeti éneklés háttérbe szorításával a luthe
ri egyházi zene alapgondolatait sértették 
meg.

Vegyünk még egy példát. A lipcsei 
Thomas Kirche-ben a Bach motetta-esten
került feszültségbe a gyülekezti ének és a 
művészi zene. Valaki azt mondta: „müy 
szörnyűség egy programba venni Bach 
művészi muzsikáját és a gyülekezet szánal
mas koráléneklését! Különféle indokokkal 
megnyirbálják a motetta-est programját: 
egymásután marad el a gyülekezeti ének, a 
lekció sőt a prédikáció is.

A következőkben általánosságban 
vessük fel a kérdést, mi a zene funkciója, 
miért kell a zene. Alfred Steier az éneklés 
végső gyökerét a gyermeki csodálkozásban 
és örömben látja. A gyermek, még öntudat
lanul, egészen benne él a csoda világában. 
Minden talákozás a teremtés műveivel, vi
rággal és bogárral, széllel és vízzel, Nappal, 
Holddal és csillagokkal -  kimeríthetetlen 
csoda elé állítja őt. Tapasztalati tény, hogy 
még beszélni sem tudó gyermek hogyan 
figyel fel az énekre. A zene elsősorban ér
zelmi életünkhöz tartozik, és mivel a hit 
megrázza értelmi és akarati világunk mel
lett érzelmi világunkat is, ezért természeti 
folyománya az éneklés. Amit az evangéli
um üzenete belőlünk kivált, azt a próza 
nem tudja teljeséggel kifejezni. Az éneklés 
nemcsak része az egyház tevékenységének, 
hanem egyik fontos jele annak, hogy él az 
egyház. Az élő egyház mindig énekel, és 
ahol csukottak az énekeskönyvek és az aj
kak, ott baj van a hittel is.

A  zene teológiájáról írt dolgo
zatomban 1965-ben a zenének 6 féle funkci-
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óját dolgoztam ki. Ezek hosszabb kifejtésé
ről most nem lehet szó, de röviden soroljuk 
fel őket:

1. A zene adoratív jellege. Eszerint a 
zene elsősorban Isten dicsőségét szolgálja. 
Bach minden kottája végére odaírta: Soli 
Deo Glória. Közelebbről ez azt jelenti, hogy 
az ember Isten megtapasztalt jóságára há
lával válaszol. Az új ének a Biblia szerint 
Isten dicsérete, szemfcen az embert dicsőítő 
régi énekkel.

A liturgia ritmusában az adoratív zene 
voltaképpen mindig válasz a meghallott 
igére (Wort-Antwort). A Krisztusban ka
pott kegyelmi üzenet hallatára az ember 
imádattal válaszol.

2. Sokak által vitatott kérdés a zene 
vrédikatfo jellege. Bach-könyvem dmén egy 
kérdőjel szerepel: „Ötödik evangélista?", a 
kérdés t.i. az, hogy nevezhető-e Bach evan
gélistának? Tágabb értelemben nem csak 
Bachnál vetődik fel ez a kérdés. Válaszom
ban mindenekelőtt a szöveg fontosságára 
mutatok rá. Az igei tartalmú szöveg vala
milyen formában az igét hordozó zenének 
tekinthető. Az igehirdető szándék elsősor
ban Bach egyházi zenéjében (még az orgo- 
nakorálokban is) tagadhatatlan. Schütz és 
Bach, de más evangélikus zeneszerzők is 
teológus módon exegetálják a szövegeket 
és ábrázolják a zenében.

3. A zene harmadik funcióját így jelöl
tem meg: a zene kozmikus jellege. A zene 
dallamaival és harmóniáival Isten rendjét 
tükrözi. így szöveg nélkül is Isten gazdag
ságát és dicsőségét hirdeti. Ennél a fejezet
nél nem szabad elhallgatnunk, hogy a ter
mészetes ember feszültségben, sőt ellentét
ben áll Isten rendjével. Ezt látjuk a tékozló 
fiú bátyjának magatartásában, aki hazatér
ve hallja a zenét és a táncot, ahogyan Atyja 
ünnepli az elveszett testvér hazatérését. A 
görög szövegben συμψονια szó szerepel.1 
Apa és fiú közt létrejött a harmónia, a meg
békélés, de ez nem kell a nagyobbik fiúnak. 
A modem zene disszonanciáit hallgatva, 
legalábbis el kellene gondolkoznunk azon, 
hogy nem függ-e ez ősze a modem élet és 
Isten rendje közti feszültséggel...

Edmund Schlinck tanulmányában a ze
nét a játék és a rend mozzanataiból vezeti 
le. Igazi játék csak ott van, -  mondja, ahol a 
teremtmény megbékélt Teremtőjével és el
fogadta annak rendjét.2

Emil Brunner „Dér Mensch im Wi- 
derspruch" c. etikájában abból a feszültség
ből indul ki, amely azt az embert jellemzi, 
aki ellentmondásban van istentől kapott 
rendeltetésével.

A zene harmóniái Isten végtelen 
csendjét és önmagában való békességét 
szemléltetik. A modem ember Bach zenéjé
ben valószínűleg az Isten békességét érzi és 
ezért sóvárog utána.

4. A negyedik pontban az aktív muzsi
kálásról kell szólnunk. A zene soha sincs 
készen, mindig újra kell teremteni. Épp az 
a nagyszerű benne, hogy aktivitást követel. 
Egy festmény, vagy szobor vagy épület ké
szen van -  nincs mit hozzáadni. Csak azt 
várja, hogy szemléljük, gyönyörködjünk 
benne. A muzsika mintegy „alszik" a kotta
fejekben és azt kívánja, hogy újra életre 
keltsük. Ez az életre keltés a nagyszerű él
mény előadónak és hallgatónak. A gépzene

korában különösen is érezzük, hogy 
mennyivel több az aktív muzsikálás gyó
gyító hatása, mennyivel intenzívebb él
ményt ad, mint a csupán passzív lemez
hallgatás.

Ezzel máris súroltuk az 5. pont mon
danivalóját: a zene vigasztaló jellege. A be
vezető fejtegetésben utaltunk rá, hogy az 
ember élete itt a földön alapjában véve na
gyon szomorú, gondok, bajok, múlandó
ság miatt. A zene vigasztaló, megnyugtató 
funkciója nyilvánvaló. A régebbi orgoná
kon teológiai szimbólumokat is láthatunk. 
Egyik jellegzetes szimbólum a hárfázó Dá
vid alaja. Dávid az egyházi zene védő
szentje volt. Az orgona-szimbólum I. Sá
muel 16-ra utal: Dávid hárfajátéka felvidít
ja a depressziós Saul királyt..3

6. Végül szólnunk kell a zene eschatölo- 
giai jelentőségéről. A zene nemcsak egysze
rűen Isten rendjét jelképezi, hanem Isten 
eljövendő országát is. Besch idézi Eduard 
Burri fejtegetését miszerint Bach zenéje hír
adás Isten országa jöveteléről. Isten országa 
közeledik, néhány ragyogó prelúdiumban 
majd teljes túlvilági szépségében teljesedik 
ki a fúgában amire példa a hatalmas D-dúr 
orgonaprelúdium és fúga.4 Bach kantátái
ban is központi helyet foglal el a Jézus-sze
retet mellett az örökélet reménysége. Besch 
ebben a két mozzanatban summázza Bach 
zenéjének teológiai tartalmát.

Most egy különleges fejezethez jutot
tunk, amelynek a címe is furcsa lesz: orgo
naépítés és teológia.

Kiindulópontunk, hogy az orgonaépí
tés története az orgonák külseje és nangzá- 
sa valamiképpen tükrözi az egyház törté
netét is. Az orgonaépítés virágzása vagy 
hanyatlása meglepően összecseng az egy
ház virágzásával és hanyatlásával Az csak 
külsőség, hogy az oigona homlokazta min
dig követte az oltár stílusát..5 A gótika szár
nyasoltárokat épít és hozzá szárnyas ajtók
kal ellátott orgonákat. A reneszánsz kpr 
hangszerei is követik a korabeli stílust. És 
ki ne ismerné fel a barokk orgonák szob
rokkal, zenélő angyalokkal pompázó pros- 
pektjeiben a barokk oltárok túláradó moz
galmasságát?

De amit a szem lát, az csak a külső. A 
hangszernél természetesen a hangzás a leg
fontosabb. Az orgona történetében éppen a 
változó hangzásideál tükrözi a teológiai 
változásokat. A reneszánsz és barokk litur
gikus, kultikus hangzásra törekszik. Ez a 
nangzásideál sokáig fennmarad. Műszaki 
háttere az ún. felhangpiramis teljesen ki
építő csúszkaládás hangszer.1 2 3 4 5 6 Ez csak a 
múlt század végén szűnt meg, amikor el
vesztették érzéküket a régi orgonák hang
szépsége iránt. Aki ilyen régi orgonát hal
lott, tudja, hogy emögött egy egészen más 
világkép áll. Valaki így fejezte ki: „A régi 
imádkozó és Istent dicsőítő orgonák" (Die 
alté betende und lobsingende Oigel).7 A 
régi oigonaépítő mesterek hitüket építették 
bele a hangszerbe, és a régi orgonák hangja 
mögött egy theocentrikus világkép áll.

A múlt század végén új hangzásideál 
jött. A litrugikus hangzás helyett a vonós- 
zenekart utánzó érzelmes vagy hangtö
megben tobzódó hangszereket Készítettek. 
A 20. század orgonamozgalmai mögött vi
szont nemcsak a barokk hangzás iránti

nosztalgia van, hanem az egyház igazi lé
nyegének újra felismeréseis.

Végül szóljunk pár szót az egyházi zene 
sajátosságairól. A Biblia szerint a hit hallás
ból van, de tegyük hozzá: -  és látásból is. A 
hitet szolgálhatja nemcsak a zene de a kép
zőművészetek is. Haebler mutat rá arra, 
hogy egy kép is szolgálhat hitet ébresztő 
látnivalóval. A zene és a képzőművészetek 
közös vonása a templomban, hogy felada
tuk nem díszítés, hanem prédikálás. Té
mánk most nem a keresztyén festészet, de 
van egy komoly összecsendülés a zene és a 
keresztyén festészet teológiája között. Ezt 
különsen akkor vettem észre, amikor az 
ikonfestészettel foglalkoztam. Az nyilván  
csak legenda, hogy a névtelen ikonfestők  
térdelve festettek, de az tény, hogy m unká- 
juk nem a saját dicsőségüket szolgálta, ha-  
nem a kinyilatkoztatást akarták megfeste-  
ni. Az Isten cselekvését és nem az ember 
érzéseit, áhítatát vagy hitét. Kiélezett mon-  
dattal jutunk az egyházi zene centrumába 
is. Különösen Bachnál látjuk, hogy nála a 
téma nem a vallásos ember, hanem Isten, 
aki magát kinyilatkoztatja. Legjobb példa 
erre a H-moll mise „Credo in unum Deum"
. A hangsúly nem azon van, hogy „Credo", 
hanem nogy „in unum Deum". Téma: nem 
az én hitem, -  ez nem „vallásos" zene, ha
nem egyházi zene. Hogyan nyilvánulnak 
meg a sajátosan egyházi vonások Bachnál?

a. ) Bach felhasználja a korabeli opera 
da-capo áriáját. Ez alapjában homofon for
ma, de amikor Bach a szólista énekét kísérő 
hangszerrel ellenpontozza: önkéntelenül 
visszahozza a polifóniát és vele a közép  
kort, a genuin egyházzenei stílust.

b. ) Még melyebbre visz Bach csodála
tos szépségű koráláriáinak elemzése. Itt ar
ról van szó, hogy a szólista énekébe bele
szól egy hangszeres koráldallam. A 161-es 
kantátában az alt énekli: „Komm du süsse 
Todesstunde..." Itt arra a pillanatra gondol, 
amikor a halál után megláthatja Jézust. De 
váratlanul megszólal az orgonán a bele
szőtt koráldallam: „Herzlich thut mich ver- 
langen". És ez már a gyülekezet hangja. 
Ennek teológiai értelme: a szólista, vagyis 
az egyes hívő, az örökélet hitével nem áll 
egyedül, mögötte áll a gyülekezet. így 
szokták mondani: a korái megkereszteli az 
áriát.

c. ) Még szebb példa a Máté passió nyi
tó kórusa. A 8 szólamú kettőskar és zenekar 
a Golgotha felé haladó Jézust kíséri fájdal
mas Máltásokkal: „Kommt ihr Tócnter, 
Magt mit Trahnen." A tétel lírai, drámai 
nagyszerűsége teljes, de Bachnak ez kevés! 
És ezért kilencedik szólamként fölébe éne
kelteti a koráit: „O Lamm Gottes unschul- 
dig..." És ezzel a tételt liturgikus szintre 
emeli. Bekapcsolja az éneHő gyülekezetét. 
Itt vagyunk újra a lutheránus egyházi zene 
alapvető tételénél, hogy annak háttere nem 
más, mint az éneklő gyülekezet.

Van-e frissebb irodalom is az utolsó 25 évből
(Lásd: lábjegyzetet)

Szerk.

1 Lukács 15:11-32.
2 E.Schlinck: Zum theol.Problem dér Musik. Tübingen 1950.
3 I. Sámuel 16:14-23.
4 H.Besch: J.S.Bach Frömmigkeit und Glaube Kassel, 1950.146.1p.
5 U.Pape: Die Gestaltung des Orgelprospektes. Musik u.Kirche 1964: 222kk.
6 H.Klotz: Um die Bedeutung dér Orgel M.u.K. 1966.257.kk.
7 Supper: Lesebuch fürOrgelleute Kassel, 1955.101 lp.
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Evangélikusok a nagyvilágban

Dialógus a 
Dialógusról

Lelkésztovábbképző 
konferencia Izrael és az 

egyház kapcsolatáról
Napilapok is beszámoltak egy
házunk és a norvég evangélikus 
egyház missziói társaságának 
1990. október 2-3-án az orszá
gos egyházunk Üllői úti tanács
termében tartott lelkésztovább
képző konferenciájáról. Elnöke 
Szebik Imre püspök volt, ügyve
zetője -  motorja -  Heige Aarflot 
norvég lelkész.

Beszámolóm alcíme nem egészen 
pontos. A sokszorosított program címfeli
rata ugyanis: „A zsidók először: Egyház, 
Izrael és az evangélium". E konferencia 
témájának ez a megfogalmazása félreért
hetetlenül utal Róm 1,16-ra, ahol az új for
dítás szerint ezt olvashatjuk: „Nem szé
gyenlem az evangéliumot, mert Isten ereje 
az, amellyel minden hívőt üdvözít, első
sorban zsidót, de görögöt is. " Ez tulajdon
képpen a Római levél témája -  mondta 
Aarflot a konferenciát bevezető bibliata
nulmányában. Figyelmünket a proton -  
„először" szóra irányította. Akik ezt az 
„előszört" időrendi megjelölésnek tekin
tették, arra a következtetésre jutottak, 
hogy a zsidóság (miután nem fogadta be 
az evangéliumot) többé már nem válasz
tott nép. Helyébe az egyház lépett. Ezt lát
szik igazolni Pál apostolnak az a gyakorla
ta, hogy először mindig a zsinagógát ke
reste fel missziói útjain, majd az ottani 
meghasonlás, olykor tetleges bántalmazás 
után fordult a pogányokhoz. Aarflot rá
mutatott e nézet tévedésére. Az „először" 
nem kronológiai, hanem elvi, teológiai tar
talmú kifejezés. Péter azt mondja a zsidók
nak: „Isten elsősorban nektek támasztotta 
fel és küldte el szolgáját..." (ApCsel. 3,25- 
26). Róm 11. fejezetében pedig arról tanús
kodik, hogy Izrael választottsága továbbra 
is érvényben marad. A keresztyén egyház 
a zsidóságon belül támadt mozgalom, a 
próféták Ígéretének beteljesedése. Ilyen ér
telemben szólt Jézus a kánaáni asszony
hoz is (Mt 15,24).

Muntag Andor Róm 11. fejezéről tar
tott bibliatanulmánya részletesen is kifej
tette, -  talán némi hangsúly eltolódással -  
amire Aarflot utalt. Ő ugyanis a hit által 
való megigazulás hirdetése szemszögéből 
közeledett a kiemelt 11. fejezethez, mert ez 
az evangélium tartalma és az egész Római 
levél témája. Pál apostolnak a szelíd olaj
fáról közölt példázata tulajdonképpen a 
természetes tapasztalattal ellenkezik. Szin
te abszurd. Vad ágak (a pogányok) oltat- 
nak a szelíd olajfa törzsébe. Szó sincs tra

gédiáról. Abból, hogy a zsidóság nagy ré
sze nem tudja elfogadni Krisztust, nem 
következik, hogy megszűnt kiválasztott
ságuk. Továbbra is Isten népe. A törzsnek 
megmarad az az ígérete, hogy „az egész 
Izrael megmenekül", vagy „Izrael egészen 
megmenekül." Ez azonban titok, mint 
ahogyan maga a bűnök bocsánata is titok. 
Ez a titok a keresztyén-zsidó párbeszéd a 
dialógus alapja Muntag professzor szerint.

Ehhez a titokhoz közelített a harma
dik bibliatanulmány, amelyet M. Kvarme 
főtitkár tartott, aki 15 éve tevékenykedik 
Jeruzsálemben a norvég egyház „Caspari 
Intézetében" amely a finn egyházi cent
rum keretében működik a zsidó-keresz
tyén párbeszéd szorgalmazása érdekében. 
Tulajdonképpen két előadást tartott egy
más után. Ez első bibliatanulmány volt és 
meglepően új fénybe állította a Cselekede
tek könyvének első fejezeteit. Péter pün
kösdi beszédét és annak sajátos vissz
hangját, archeológiai és kortörténeti észre
vételek segítségével. A második előadás a 
bibliatanulmányból következő néhány, a 
mai dialógus szempontjából fontos alapel
vet igyekezett tisztázni ezen a címen: „Két 
út a közös Istenhez".

A főtitkár bibliatanulmányát érdemes 
részletesebben ismertetni.Abból indult ki, 
hogy az első keresztyén gyülekezet tagjai 
mind zsidók voltak. A zsidóságon belül 
helyezkedtek el, akárcsak az esszénusok, a 
farizeusok és a szadduceusok. A zsidóság
gal -  akárcsak ma -  annak irányzatai és 
csoportjai révén találkoztak, sőt nemcsak 
találkoztak, hanem együtt éltek. Péter 
pünkösdi bizonyságtétele, eddig meglehe
tősen figyelmen kívül hagyott módon, na
gyon számbavette ezeket a csoportokat. 
Bizonyságtétele mai megértése miatt is ér
demes ezekkel a csoportokkal foglalkozni.

Mindenek előtt az esszénusokkal kell 
foglalkoznunk. Helyi szempontból is ők 
voltak az első gyülekezet közvetlen szom
szédai. A qumráni gyülekezet nemcsak a 
Holt-tenger mellett telepedett le. Zárt kö
zösségükkel Jeruzsálemben és Damasz- 
kuszban is találkozunk. Ezt a qumráni te
kercsek is említik. Dél-nyugat Jeruzsálem 
kapuját a környékében lakó esszénusok 
miatt az esszénusok kapujának nevezték. 
A későbbi ásatások során meg is találták a 
Holt-tengeriekhez hasonló tisztálkodási 
medencéket. Az ő körzetükben állt a ház, 
amelyben Jézus tanítványaival az utolsó 
vacsorát tartotta, és amelynek felházában 
élték át a tanítványok a Szentlélek kitölté
sét. Ez a szomszédság főleg az első gyüle
kezet struktúrájának kialakulására volt 
hatással. -  Pünkösd az esszénusok számá
ra kiemelt ünnep volt. A szövetség meg
erősítése és a bűnbánat ünnepének tartot
ták. Vízzel meghintés útján gyakorolták 
megtisztulásukat ezen a napon. Magukat 
a szövetség megújítására, az új szövetség 
népének tartották. Ez a háttér érthetőbbé 
teszi, miért hívott bűnbánatra és kereszt- 
ségre Péter. Ez önmagában nem hatott 
rendkívülinek. A rendkívüli, az új az volt, 
hogy Jézus nevére hivatkozva hangzott 
felhívása. Sokan csatlakoztak az esszénu- 
sokhoz  a haszidokhoz, az „istenfélőkhöz" 
a zsidók közül. István megkövezésénél is

jelen voltak. A „kegyesek" temették el 
(ApCsel 8,2).

A farizeusok magatartásának megítélé
sénél is figyelmen kívül hagyott mozzana
tokra irányítja Kvarme tekintetünket. Sok 
volt közöttük a „szimpatizáns". Gamáliel 
a nagytanácsban a keresztyének védelmé
re kelt (ApCsel 5,8). ApCsel 15,5 szerint 
némelyek csatlakoztak a hívőkhöz. -  A fa
rizeusi irányzat több jellegzetes vonása is
merhető fel az első gyülekezet körében is. 
Első helyen kell említeni a tradálás, a szó
beli hagyományozás formáját. így adták 
tovább Jézus tanítását a tanítványok is. A 
farizeusok számára a templom nem az ál
dozatok bemutatása miatt, hanem a temp
lomtéren kialakított zsinagógák miatt volt 
jelentős. Ide jártak az első gyülekezet hí
vei is (ApCsel 2,45), hogy résztvegyenek a 
napi háromszori imádság alkalmain. A fa
rizeusok között vált szokássá az „Atya" 
megszólítás Istenre. Jézus ebben a hagyo
mányban élt. A feltámadás hit is farizeusi 
jellegzetesség volt. A farizeusok komolyan 
vették és rendszeresen gyakorolták az asz
talközösséget mint az egyetértés, a bi
zonyságtétel és az anyagiakban való osz- 
tozás alkalmát. Ilyen módon akarták telje
síteni a Tóra Jézus által is idézett 
parancsát: „Szeresd az Urat, a te Istenedet, 
teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes 
erődből." Érdemes ezzel egybevetni amit 
ApCsel 4,32-37 ír a jeruzsálemi gyülekezet 
testvéri közösségéről.

A szadduceusok és a templomi szolgá
latot ellátó papok szorosan együttműköd
tek. Ott látjuk őket István, Péter és Pál 
letartóztatásánál. A templom rendjének 
őrzői voltak. Számukra a templom Isten 
nevének lakhelye. Péter a templom ékes 
kapujában Jézus nevében állította talpra 
az ott kolduló bénát. Jézus nevének emlí
tése háborította fel őket.

Az első keresztyén gyülekezet tehát a 
zsidóságon belül helyezkedett el. Azonosí
totta magát Jákob népével és az írott ha
gyománnyal. Az új mozzanat a Messiásról 
szóló bizonyságtétel és a názáreti Jézus 
személyével beköszöntő új korszak bekö
szöntése volt.

A főtitkár második előadása a párbe
széd céljára és módjára irányította figyel
münket. Előadásának címe: „ Két út a közös 
Istenhez' .  Mit értsünk ezen? Azt kell ezen 
értenünk, hogy a zsidókérdés megközelí
tése részünkről dialektikus, vagyis: pozi
tív és egyben kritikus is. Pozitív, mert az 
egész zsidó lelkiséget az Isten-központú
ság határozza meg. Ez az Istenközpontú
ság pedig a Bibliában, annak mindkét ré
szében gyökerezik. A mi Istenünk az ő Is
tenük: Abrahám, Izsák és Jákob Istene. 
Megközelítésünknek önkritikussá kell len
nie. Teológiai gondolkodásunkat erősen 
meghatározza az ókori egyház görög, hel
lénista fogalomrendszere, amint az az 
ősegyházi hitvallásokban is tükröződik. A 
közgondolkodásban helytelenné vált ná
lunk a zsidó Isten-fogalom megítélése. A 
zsidó teológia számára Isten nem távoli, 
hanem közeli. Az élet leghétköznapibb je
lenségei között személyes kapcsolatban áll 
vele a hívő. Példaképpen a „Hegedűs a 
háztetőn" c. éppen az előző napokban a
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televízó által közvetített híres filmre hivat
kozott Kvarme. Az Újzövetség helyes 
megértéséhez (amint hozzászólásában 
Zsigmondy Árpád szellemesen fogalmaz
ta meg) nem annyira az „Entmithologisie- 
rung" mint inkább az „Enthellenisierung" 
segít el. A Tórát is pozitívabban kell érté
kelnünk. Nem tekinthetjük egyszerűen 
követelést kifejező törvénygyűjtemény
nek. Alapvető tartalma evangélium. Gon
doljunk a Sínai szövetségkötésre. A Tízpa
rancsolat ezzel a jó hírt közlő kijelentéssel 
kezdődik: „Én, az Ú r vagyok a te Istened, 
aki kihoztalak téged Egyiptomból, a szol
gaság házából..." Pozitívan kell értékel
nünk a rabbinizmust. Teológiája nem 
rendszeres. Értékelnünk kell, hogy benne 
jelentős szerep jut a Tóra, az eljövendő vi
lág, a bűn és a bűnbánat, az Isten királysá
ga kérdéseivel foglalkozó tanításnak. Kö
zelítésünk egyben mégis kritikus, mert a 
rabbinizmus maga is ellentmondásos. A 
rabbinista teológián nevelkedett Pál ma
gatartása is dialektikus ezért. Róm 9-ben 
nagyra értékeli,hogy a zsidók a bibliai tra
díciót megtartják. A 10. fejezetben azon
ban kifejti, hogy buzgalmuk „nem helyes 
ismeret szerinti". Egyetlen vallás teológiá
ja sem áll olyan közel az egyház teológiá
jához, mint a rabbinista teológia. Ugyan
akkor egy vallás teológiája se fordul oly 
határozottan Krisztussal szembe mint ez a 
teológia. A Tóra törvényeskedő értelmezé
se is Jézus elvetésével kezdődik el.

Előadása kezdetén rámutatott, hogy a 
második világháború és a holocaust óta a 
zsidósággal való találkozás új korszakába 
léptünk. Újra felfedeztük Izraelt. Új szere
tet és felelősség ébredt a zsidóság iránt. 
Befejezésül négy pontba foglalta, hogy mi
ként közeledhetünk közös Istenünkhöz: 1. 
Nem elég csupán szóban bizonyságot ten
ni közöttük, hanem szeretni kell őket se
gítségre kész szolgáló szeretettel ott és 
amikor rászorulnak. 2. Bizonyságtételünk 
formája a dialógus. Ismernünk kell termi
nológiájukat és tudnunk kell hogyan értik 
szavainkat (ezért mellőzzük a misszió em
lítését). 3. A rabbinizmus jobb megértése 
elősegítheti az Újszövetség jobb megérté
sét és hitünk megújulását. 4. Párbeszédük
kel elősegíthetjük a zsidóságban hagyo
mányaik megelvenedését.

Aarflot a norvég zsidómisszió létre
jötte és kibontakozása történetének felvá
zolása kapcsán részletesebben is indokol
ta, hogy miért tartózkodnak újabban a 
„misszió" fogalmának használatától: miért 
élnek helyette inkább a dialógus fogalmá
val. Szó sincs a misszió eredeti tartalmá
nak megtagadásáról, inkább annak a felis
meréséről, hogy a misszió nem lehet mo
nológ és nem válhat propagandává. 
Norvégiában hajdanában nem éltek zsi
dók. Most is csupán 8 ezerre tehető szá
muk. Mégis, száz évvel Herzel fellépése 
előtt létrejött az Izrael barátainak köre, kü
lönös vágy töltötte el ezeket az embereket. 
Jeruzsálembe akartak menni s ott várni Jé
zus érkezésére. 1861-ben Kari Paul Caspa- 
ri zsidó származású teológiai professzor 
újjászervezte az ugyancsak zsidó szárma
zású német Delitsch teológiai professzor
ral ezt a kört. Így alakult ki a norvég zsidó 
misszió. A misszió egyik kiemelkedő 
munkása volt Johnson Gisle norvég lel
kész aki előbb Galazban, majd haláláig 
Budapesten működött a misszió tulajdo
nát képező Gyarmat utcai székházban.

Vallotta, hogy csak az térítse a zsidókat, 
aki szereti őket. A norvég missziónak van 
Jeruzsálemben egy Caspati nevét viselő 
központja. A budapesti székház újra hasz
nálatba vételét azért szorgalmazzák, mert 
hazánk sajátos helyzete és egyházunk ki
sebbségi jellege kedvező feltételeket bizto
sít a zsidóság iránt érzett felelősség és ta
núskodás többdimenziós szolgálatára.

A magyarországi zsidómisszió kiala
kulásának történetét Ferenczy Zoltán dol
gozatából ismerhettük meg. Kiemelte a 
skót misszió szerepét, amelynek budapesti 
letelepedését, kitűnő iskolájának munkás
ságát Mária Dorottya, József nádor evan
gélikus neje szorgalmazta még a szabad
ságharc előtt. Részletesen foglalkozott a 
norvég misszió hazai munkájával és ezzel 
kapcsolatban az 1946-ban elhunyt Johnson 
Gisle szolgálatával. Pósfay György hozzá
szólása tisztázta, hogy az Ó utcai gyüleke
zet nem zsidómissziói központ. A herm- 
huti testvéigyülekezettel sincs kapcsolata.
A stuttgarti evangéliumi iratmisszióhoz 
kötődik tevékenysége.

A hazai református egyház újabbkori 
történetéből Tamás Bertalan ref. lelkész Be- 
reczky Albert püspöknek a második világ
háború idején a zsidóság ügyében tanúsí
tott elvi-teológiai és közéleti szolgálatát 
emelte ki. Ismertette a református zsinat 
Izrael népével és az antiszemitizmus elíté
lésével foglalkozó mostani nyilatkozatát.

Tamás Bertalanhoz hasonlóan meghí
vott vendégként vett részt a konferencia 
első napján Raj Tamás főrabbi. Ismertette a 
Magyar Zsidók Kultúrális Egyesületének 
célkitűzéseit, amelyek között első helyen 
szerepel a zsidó-keresztyén párbeszéd 
szoigalmazása. Rámutatott a közös gyöke
rek jelentőségére. Kívánatosnak tartotta az 
Ószövetség közös tudományos tanul
mányozását azzal a gyakorlati célkitűzés
sel, hogy közös magyar fordítás jöjjön lét
re. Utalt a nap estéjén kezdődő szukkót 
ünnepek szimbólumaira: a pálmaágra, a 
citromra, a mirtuszra, és a fűzfaágra. Ezek 
különböző tulajdonságú emberek jelképei, 
de összességükben az egész emberiséget 
kötik egy csokorba. Ilyen egy csokorba kö
tött legyen az ecclesia és a synagoga viszo
nya.

Előadásához többen szóltak hozzá. 
Hafenscher Károly a zsidó múzeum jelen
tőségére hívta fel a figyelmet és cikket kért 
az előadótól a Lelkipásztor számára. 
Grünvalszky Károly hozzászólása kap
csán kifejtette Raj Tamás a „goim" szó po
zitív tartalmát. Aarflot figyelmeztetett, 
hogy nemcsak szavak, hanem szertartá
sok, cselekmények és tettek formájában is 
kifejezhetjük magunkat. Hangoztatta, 
hogy Jézus megfeszítésével nem szűnt 
meg Jézus zsidó volta. Benczúr László egy 
1946-ban megjelent kiadványt mutatott 
fel. Bereczky Albert, Ordass Lajos, Kádár 
Imre és Éliás József evangélizáló előadása
it tartalmazza. A könyv címe: „Keresztyé
neknek a zsidóságról -  zsidóságnak a ke- 
resztyénségről". Hozzáfűzte: keresztyén 
identitásunk tisztázásához hozzásegít a 
zsidósággal folytatott párbeszéd. Megkér
dezte: fordítva is érvényes ez? Raj Tamás 
szerint a zsidóság önmeghatározása füg
getlen a keresztyénség létezésétől, tanítá
sainak ismeretétől. A zsidóság azonban 
többnyire keresztyén közegben él, ezért 
szükséges, hogy helyes információhoz jus
sanak a keresztyénséggel kapcsolatban.

Külön színt jelentett a konferencia 
második napján Baruch Maoz előadása. A 
„Kegyelem és igazság" gyülekezetének 
vezető személyisége 1953-ban az USA-ból 
Izraelbe emigrált s ott 1963-ban keresz
tyénné lett. Elvileg nem lehetséges Izrael
ben zsidónak keresztyénné válnia. Gya
korlatilag mégis több zsidókeresztyén kö
zösség létezik, nem egyház, hanem 
„egyesület" formájában. Problémáik bo
nyolultak. Ez abból is adódik, hogy Izrael 
állama demokratikus, de társadalma nem, 
mert társadalmi szempontból végső soron 
a rabbik határozzák meg a zsidó identi
tást. A zsidó keresztyének -  Így Maoz is -  
arra hivatkoznak, hogy az első keresztyé
nek mind zsidók voltak.

Rövid időre részt tudott venni a lel
kész-továbbképző konferencián Harmati 
Béla püspök is. Megköszönte a norvég 
testvéreknek, hogy a tolerancia szellemé
ben folytatott dialógushoz segítséget nyúj
tottak. Ő is rámutatott a misszió és a dia
lógus szoros kapcsolatára. Kifejezte azt a 
reménységét, hogy rövidesen egy intézet 
létesítése is elősegíti ezt az ügyet. Elgon
dolkoztató észrevétellel fejezte be nagy fi
gyelemmel kísért felszólalását. Sokszor azt 
gondoljuk: szép lenne, ha a másik nem 
olyan lenne amilyen, holott mindnyájunk
nak szüksége van arra, hogy Isten megvál
toztassa.

Olyan időben töltöttünk együtt két 
napot ezen a lelkésztovábbképző konfe
rencián, amikor a napi sajtó Csoóri Sán
dornak a Hitelben közölt egyik írása nyo
mán szenvedélyesen, nem mindig a tole
rancia jegyében foglalkozott a minket is 
foglalkoztató kérdéssel. Tudatosan tartot
tuk magunkat távol a napi eseményektől 
és vitáktól. Az alapvető kérdések tisztázá
sára törekedtünk. A gyógyító szót keres
tük!

Benczúr László

Nyilatkozat 
a lutheránus 
keresztyének 

és zsidók 
találkozásáról
A Lutheránus Európai 
„Egyház és Zsidóság” 

Bizottság évi ülésének 
beszámolója

A Lutheránus Európai Egyház és Zsi
dóság Bizottság -  egy egész Éurópára ki
terjedő evangélikus egyházakból és szer
vezetekből álló közösség -  évi összejövete
lein, Birmingham 1986, Budapest 1987, 
Wien 1988, Ustron 1989 és Driebergen 
1990 megfogalmazta, hogy lutheránus ke
resztyének Európa különböző országaiból 
milyen módon viszonyulhatnak a zsidók
hoz és a zsidósághoz közös tapasztalataik
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és ismereteik jelenlegi állása szerint. Egyre 
világosabb lett, hogy milyen sok keresz
tyénnek kell még igehirdetését, tanítását 
és egész egyházi gyakorlatát megváltoz
tatnia. Sokat kell még az egyháznak, a 
gyülekezeteknek, szervezeteknek és egy
házi munkatársaknak tanulnia.

Újra tudatosítottuk magunknak, hogy 
a társadalom és politika területén milyen 
nagy hatása van a teológiai kijelentések
nek -  régen ugyanúgy, mint ma -  és mi
lyen nagy ezen a téren az egyház felelős
sége. A történelemnek és különösen a teo
lógia történetének feldolgozása 
elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy 
az egyház újra hitelt nyerjen és hogy Eu
rópában az együttélésnek új formája jö
hessen létre.

Mint lutheránus keresztyének a kö
vetkező kijelentésekkel fordulunk az álta
lunk képviselt egyházakhoz és más ke
resztyénekhez abban a reményben, hogy 
ők is hozzájárulnak a keresztyének és zsi
dók közötti viszony megújulásához.

I. Alapvető megállapítások
1. Mivel Jézus a zsidó népből jött, s 

magát attól nem határolta el, és mivel az 
Ótestamentum Jézusnak és az óegyháznak 
bibliája volt, ezért a keresztyének Jézusról 
tett hitavallásukban a zsidókhoz és vallá
sukhoz egyedülálló viszonyba kerülnek, 
amely különbözik minden más valláshoz 
való viszonytól.

2. Ez a keresztyének és zsidók közötti 
viszony az egy Istenről szóló bizonyság
ban gyökerezik, ahogy ez ránk maradt az 
Ótestamentumi Szentírás könyveiben, 
amely közös iratunk. Ebben ugyanazokat 
a szavakat olvassuk, ha különféleképpen 
magyarázzuk is azokat és másképpen 
folytatjuk, keresztyének az Újszövetség
ben, zsidók a Talmudban.

3. Isten Izráelt saját népévé választot
ta. Ez a kijelentés nem vesztette érvényét 
és az Újszövetségnek Jézusról, mint az el
jött Megváltóról szóló hitvallásában újra 
megerősítést nyer. Az egyház nem helyet
tesíti Izráelt.

4. Hisszük, hogy Isten hűségesen ve
zette Izráelt a történelemben és a zsidó 
vallási hagyományokon keresztül mint 
népet megőrizte. Izraelnek az Atyák Föld
jére való visszatérésében Isten szövetségi 
hűségének jelét látjuk.

5. A keresztyén gyülekezet a zsidó 
nép körében keletkezett, ezért saját öntu
datának meghatározásában szüksége van 
a zsidósághoz való viszonyára. Azóta a 
keresztyénséghez ugyanúgy tartoznak zsi
dó eredetűek, mint más népből valók. A 
zsidó-keresztyének hozzájárulhatnak ah
hoz, hogy az egyház saját gyökereit tuda
tosítsa magának. A zsidók és keresztyének 
közötti párbeszédhez sajátosan járulhat
nak hozzá.

II. A shoa (holocaust) és 
következményei
1. A shoa (holocaust) és a zsidóelle- 

nesség története mélyreható kihívást jelen
tenek az egyházi tanítás és gyakorlat szá
mára. Már a Szentírás magyarázatánál fel 
kell ismerni a zsidóellenes írásmagyaráza
ti lehetőségeket és az oktatásban és igehir

detésben le kell ezeket küzdeni. Bár a ke- 
resztyénség és zsidóság történetileg köl
csönös konfliktusokba keveredtek, az anti
szemitizmus nem tartozik az egyház dog
májához és nem lehet a tanítás és 
gyakorlat része.

2. A keresztyén triumfalizmus, amely 
hosszú időn át terhelte a keresztyén-zsidó 
viszonyt, nem egyeztethető össze egy ko
moly találkozással és igaz bizonyságtétel
lel, ezért szükséges ezen a ponton megvál
toztatni a gondolkodásmódot. A triumfa- 
lizmuson olyan fölényeskedő magatartást 
értünk, amely egy saját ideális vallási ha
gyományt a másik fél történeti valóságá
val hasonlítja össze. A triumfalizmus a 
theológia gloriae kifejezője, amely eltekint 
a kereszttől, s a Jézusról szóló kijelentése
ket hamisan az egyház valóságára vonat
koztatja. így Jézus korának zsidósága sötét 
lesz, s evvel a háttérrel az egyház akkor is, 
ma is még ragyogóbbnak tűnhet. Ez a fel
fogás gyakran az elnyomás és üldözés iga
zolására szolgált.

3. Az egyháznak meg kell tanulnia 
bűnbánatot gyakorolni, hogy zsidókhoz új 
viszony alakulhasson ki.

4. A zsidók és keresztyének az üdvös
séget keresik és különböző feleletet talál
nak. Az Újtestamentum szerint az üdvös
ség Jézus Krisztusban nyílt meg, aki a zsi
dóknak és pogányoknak útja az 
üdvösségre. Annál inkább kell tehát ne
künk keresztyéneknek zsidó beszélgető 
társainkat alázattal, szeretettel és tisztelet
tel fogadnunk és az ő hitbeli megnyilatko
zásaikat a kiengesztelődésről és megvál
tásról meghallgatnunk és komolyan ven
nünk. A végső ítélet az emberről Istené és 
az ő titka marad.

III. A találkozás formái
1. A zsidók és keresztyének közötti 

viszony évszázadok óta azért terhelt, mert 
a zsidók legtöbbször mint kisebbség álltak 
szemben egy nagy keresztyén többséggel. 
Ebben a helyzetben a zsidók sokfélekép
pen szenvedtek, ezért érzékenyen reagál
nak minden erőszakra, amit keresztyén 
részről éreznek. Megerősítjük azt a meg
győződésünket, hogy különösképpen a 
zsidó és keresztyén találkozásánál kerülni 
kell minden kényszert, vagy kény
szerhelyzetek kihasználását. Az a cél sem 
igazolhat bennünket, hogy embereket térí
tünk Krisztushoz.

2. A találkozásnak elengedhetetlenül 
szükséges előfeltétele az, hogy a keresz
tyének a zsidó bizonyságtételt meghall
gassák, hit- és élettapasztalataikból tanul
janak és ezáltal a bibliai hagyománynak új 
oldalát figyeljék meg. Zsidóknak és ke
resztyéneknek sok mondanivalója van 
egymás számára és együtt Isten valóságát 
újra felfedezhetik.

3. Ilyen találkozások kihívást jelente
nek a saját bizonyságtétel számára is. Ez 
azonban nem állhat csupán szavakból, ha
nem a kapcsolat gyakorlatában kell meg
mutatkoznia. Túdnunk kell, hogy a zsidó- 
ellenesség gyakran megcáfolta szavainkat. 
A találkozás mindkét félnek lehetőséget 
ad arra, hogy a másik bizonyságtételéről 
meggyőződjön.

4. A keresztyének és zsidók közötti 
minden találkozás annak belátására kell 
hogy eljuttasson, hogy Isten maga az, aki 
küld és missziónál. Ez a belátás segít fel

adataink és lehetőségeink megértésére. Is
ten felhatalmaz kölcsönös bizonyságtétel
re a Szentlélek szabad munkálkodásában 
bízva. Ó határoz a bizonyságtétel hatásá
ról és minden ember üdvösségéről. Meg
szabadít attól, hogy mindent magunknak 
kelljen véghezvinnünk. Ez a belátás köte
lezi a keresztyéneket zsidó beszélgetőtár
sai hitének és meggyőződésének tisztelet
ben tartására.

5. Azok az egyházak és szervezetek, 
amelyek ilyen értelemben nyitottak a ta
lálkozásra, a zsidó-keresztyén viszony 
megújulását szolgálják.

IV. Következtetések
1. Reméljük, hogy kijelentéseink alap

ján a zsidók és lutheránusok közötti talál
kozások tisztázódnak és gyakoribbak lesz
nek. Bizottságunk lehetőségeihez képest 
kész ebben közreműködni.

Ezért elengedhetetlen
-  történetileg, kritikai módon átgondolni a 

zsidók és keresztyének közötti feszültsé
gek keletkezését, melyek már a Szent
írásban jelentkeznek.

-  idealizált elképzeléseket nem szabad a 
másik fél hétköznapi valóságával össze
hasonlítani.

-  közös nyelvet találni. A beszélgetés sok
szor azért nehéz, mert ugyanaz a bibliai 
fogalom különböző irányba fejlődött.

-  a jelen helyzet eseményeinek megértésé
hez az eredeti szövegeket és írásokat kell 
figyelembe venni.
2. Sürgetjük, hogy a lutheránus egy

házakban ne csak a késői Luther romboló 
hatású zsidóellenes kijelentéseit dolgoz
zák fel a dolgok tisztázására az 1983-as 
stockholmi nyilatkozat értelmében, hanem 
alapvető tételeket is, mint Torvény és 
Evangélium, Hit és Cselekedetek, ígéret és 
Beteljesedés, A Két Birodalom, hogy ezek
nek hatását is átgondoljuk a zsidó-keresz
tyén viszonyra vonatkoztatva. Ezen a té
ren fontos lenne egy közös teológiai mun
ka, különösen a bibliai helyek 
magyarázatánál.

3. Mindenkit felszólítunk arra, hogy 
keresztyéneknek a zsidósággal kapcsola
tos ismereteket továbbítsanak és elősegít
sék egy pozitív, nem torzított beállítottság 
kialakulását. Ezáltal kell leküzdeni mind a 
világi eredetű antiszemitizmust, mind az 
egyházi antijudaizmust.

4. Kérjük, hogy foglalják imádságaik
ba a zsidó nép üdvösségét és békességét, 
érezzék magukat egynek azokkal, akik ha
zájukat, menedéküket és reménységüket 
Izráel államában találták meg.

A Lutheránus Európai Egyház 
és Zsidóság Bizottság 

(LEKKJ) tagjai

fordította: Szilas Attila
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Kitekintés az Ökumené világába

Egyházi Világhíradó
1990 augusztus-szeptember

A két ném et állam  egyesülése szokatlanul erős hullámverést keltett 
a német egyházi életben. A több évtizedes külön fejlődés erős egy
házi eltérései miatt az egyházi unió folyamata jóval bonyolultabb
nak látszik, mint a politikai-gazdasági egyesülésé. Beszámolunk egy 
rendhagyó nemzetközi konferenciáról, amelyet egyházi részvétellel 
tartotok a norvég fővárosban. Egy újabb vatikáni állásfoglalás az 
egyház tanítói hivatalának korláta iról várhatóan sok vitát vált ki az 
ökumené köreiben. Rövid beszámolókat hozunk a rom ániai egyház 
helyzetéről, az Öböl-válság egyházi vonatkozásairól és a vallások 
számadatairól Kínában, a világ legnépesebb országában.

Megegyezés a német egyházi 
unió sokat v ita to tt 

menetrendjéről ?

Szeptember elején Drezdában tartotta 
második ülését a nyugat- és keletnémet 
tartományi egyházak közös előkészítő bi
zottsága. Június végén Demke püspök, az 
NDK evangélikus egyházszövetségének 
új elnöke, még öt évi átmenettel számolt a 
végleges protestáns egyházszervezet létre
jöttéig. Egész nyáron nagy viták folytak az 
egyesülésről. A többség -  főleg a nyugati 
tartományi egyházakban -  siettette volna, 
egy erős kisebbség mindkét oldalon élesen 
kritizálta a nyolc keletnémet tartományi 
egyház gyors beolvadását a nagyobb nyu
gati egyházszervezetbe (EKD). A kritiku
sok arra hivatkoztak: elsietett egyesítés 
esetén nem lehet majd igazán figyelembe 
venni az NDK evangélikus egyházának 
sokban eltérő fejlődését számos területen 
(szervezti és pénzügyi kérdések, a katonai 
szolgálat és lelkigondozás eltérő formái, 
más-más tövények az abortusz-kérdésben, 
stb.).

A gyors egyházi egyesítés hívei sze
rint a négy évtizedes fokozatos szétválás 
lényegében külső kényszer volt, a nyolc 
keletnémet tartományi egyháznak ezért 
egyszerűen ki kell mondania szervezeti-jo
gi csatlakozását a tizenhat nyugatnémet 
tartományi egyházhoz. Ez ellen az erősen 
jogi szemlélet ellen főleg a keletnémet 
evangélikusok részéről hangzottak el ko
moly érvek: nem veszi figyelembe az elté
rő történelmi realitások miatt a teológiai és 
a gyülekezeti életben, az egyház szerveze
tében évtizedek során kialakult különbsé
geket.

A közös bizottság végül is Drezdában 
olyan javaslatot fogadott el, amely szerint, 
alapos előkészítés után, a két egyházrész 
zsinatai 1991. májusában közös tanácsko
zásra üljenek össze és ott döntsenek a hu
szonnégy evangélikus-protestáns német

298

tartományi egyház közös szervezetének 
(Evangelische Kirche in Deutschland) 
visszaállításáról.

Két héttel később tartotta meg az 
NDK evangélikus egyházszövetsége 
(Evangelischer Kirchenbund) az utolsó 
zsinatot Lipcsében. Ez végül is megsza
vazta a fent javasolt „menetrendet” azzal, 
hogy az új, teljes EKD-zsinatnak 1991. 
novemberében kell összeülnie. Csak akkor 
szűnik meg a .Kirchenbund”, a keletnémet 
tartományi egyházak külön szövetsége. A 
keletnémet zsinat tiltakozott a nyugatné
met egyházi rend egyes részeinek (kötele
ző egyházi adó, külön katonalelkészi szer
vezet a hadseregben, stb.) egyszerű átvéte
le ellen. Leich thüringiai püspök az 
„összenövéshez” szükséges, tartós türe
lemről beszélt. Hempel drezdai püspök az 
egyesülési folyamat mindenfajta sietettése 
ellen emelt szót: mindkét oldalnak tekin
tettel kell lennie a történelmi realitásokra - 
mondotta a keletnémet „Kirchenbund” he
lyettes vezetője a vitában.

Harangszó-vita az egyesülés 
előtt -  ökumenikus 

istentisztelettel kezdődtek az 
október 3-i ünnepségek

A német újraegyesülést megelőző he
tekben nagy feltűnést keltő vita zajlott az 
NSZK és az NDK evangélikus egyházai
ban, mégpedig az egyház részvételének 
módjáról az októberi ünnepségeken. Kohl 
nyugatnémet kancellár felszólította a né
met egyházakat a templomi harangok 
megszólaltatására éjfélkor, az egyesülés 
órájában.

Főleg az protestáns egyházak, püspö
kök és lelkészek részéről számos tiltakozás 
hangzott el: a harangszó istentiszteletre hív 
és nem lehet egy politikai esemény puszta 
kísérőjelensége. Sokan a „trón és oltár” 
német történelemben közismert jelenségé
nek megismétlődésétől féltek. Mások ezt a

tartózkodást élesen elítélték. A „harang
szó-vita”, amely jelezte a német lelkek mé
lyén rejlő félelmet az állam és egyház 
újabb összefonódásától és heves nyilatko
zatokhoz vezetett, végül is békés meg
egyezéssel végződött. Az állami vezetők 
elfogadták, hogy a harangszó istentiszte
letre hív, ezért tartsanak istentiszteleteket 
mindenütt, az újra egyesülő Németország
ban. Egyházi oldalról nem emeltek kifo
gást az éjféli harangszó ellen, ahol az egy-  
házközség így döntött, de az istentisztele-  
tekre és Isten igéje üzenetének 
megszólaltatására tették a hangsúlyt. Beje
lentésre került, hogy az egyesülés központi 
berlini ünnepségei október 3-án reggel 9 
órakor az evangélikus M arienkirche-ben 
tartandó közös, protestáns, római katoli
kus,ortodox és szabadegyházi ökumenikus 
istentisztelettel veszik kezdetüket, ame
lyen az új állam és az egyházak képviselői 
együtt vesznek részt. Hempel drezdai püs
pök és Lehmcmn mainzi római katolikus 
püspök, a püspöki kar vezetője, igehirdeté
sükben Isten színe előtti közös hálaadásra, 
bűnbánatra és keresztyén reménységre 
hívták a német népet a XX. századnak ezen 
a történelmi fordulóján.

Nemzetközi konferencia a 
gyűlölködés ellen 
-  Oslói Felhívás

„A gyűlölet anatómiája -  Ellentétek 
feloldása dialógus és demokrácia útján” -  
ezzel a szokatlan témával tanácskozott egy 
nagy figyelmet keltett nemzetközi konfe
rencia a Norvég Nobel-Békedíj Bizottság 
és a new-yorki Elie Wiesel Alapítvány az 
Emberiességért közös rendezésében.

Rendkívüli volt a résztvevők és előa
dók névsora is. Az előadók között szere
peltek Mitterand francia, Jimmy Carler 
volt amerikai, Vaclav Havel cseh-szlovák 
és Landsbergis litván elnökök, Nelson 
Mandela dél-afrikai fekete vezető, Bonde- 
vik norvég külügyminsztger, Per Ahlmark 
svéd író-politikus és Gunnar Stálsett, a 
Lutheránus Világszövetség főtitkára, sok 
más, ismert személyiséggel együtt.

Vaclav Havel elnök arról beszélt, 
hogy „a gyűlölet megszállottjainak tudata
lattija mélyén az a perverz érzés rejtőzik, 
hogy egyedül ők vannak az igazság birto
kában.. Csak most látjuk az igazi nagysá
gát annak a szörnyű örökségnek, amelyet 
a totalitárius rendszer hagyott ránk... Az j 
általános frusztráció állapota egyeseket ar
ra kísért, hogy haragjuknak pót-áldozato- 
kon engedjenek szabad folyást.”

„A gyűlölet magvai, amelyeket a tota- 
litárizmus éveiben vetettek el, most a náci- 
onalizmus talaján nőnek föl... A gyűlölet a  
kollektív tudat fontos részévé lett, és átjárt,  
eltorzított és elembertelenített mindenkit” 
-  ezt Anatoli Rybakov, az orosz írószövet-l



ség elnöke mondta a sztálinista korszak 
örökségéről.

Bondevik norvég külügyminiszter 
szerint „normarendszereket alkottunk 
ugyan az egyén és az állam számára, de 
csak keveset tettünk azért, hogy valóban 
segítsük a részvét, az igazságosság és az 
irgalmasság megvalósulását”.

Per Ahlmark svéd író-politikus az an
tiszemitizmust jelölte meg mint „a legsú
lyosabb és legmaradandóbb gyűlöletet két
ezer év óta”, és a gyűlölet iránti közönyünk 
legyőzésére hívott föl.

Gunnar Stálsett LVSZ-főtitkár a val
lási gyűlölködésről mint a „vallás sötét 
oldaláról” beszélt. A keresztyénség, a zsi
dóság és az iszlám közös szégyene -  
mondta -  hogy „a vallásaikban rejlő pozi
tív erőket nem tudták a béke és kiengesz- 
telődés igazi erejévé tenni mindeddig a 
palesztin-izraeli konfliktusban”.

Eduardo Gomez salvadori evangéli
kus püspök a gyűlölet történetéről, a gaz
daság és hatalom utáni vágy átkáról beszélt 
Latin-Amerikában. „A gyűlölet áldozatai 
Latin-Amerikában a szegények, akiknek 
nyomorúságát a szociális igazságtalanság 
okozza... Akik a gonosz rabjai és akiknek 
cselekvését a gyűlölet irányítja, azok Isten 
igéje és műve ellen emelnek kezet.”

A nemzetközi tanácskozás a résztve
vők által aláírt felhívást (Oslói Nyilatko
zat) intézett a világ kormányaihoz, szerve
zetihez, a tömegtájékoztatási szervekhez 
és a nevelési intézményekhez a gyűlölet és 
a gyűlölet iránti közömbösség legyőzésé
re. Ebből a felhívásból idézünk:

„A vallási gyűlölködés Isten arcát te
szi láthatatlanná. A politikai gyűlölködés 
az ember szabadságát teszi tönkre.A tudo
mány világában a gyűlölet az embert a 
halál szolgálatába kényszeríti. Az iroda
lomban elferdíti az igazságot, eltorzítja a 
történelem igazi jelentését és a szépséget a 
vér és szenny sűrű rétege alá rejti... A de
mokrácia dialógust jelent. A másik nélkül 
sem az egyik, sem a másik nem gondolható 
el. Ezek együtt építik fö l a „ népek testvéri
ségét" ... Ezek a szavak nemcsak azt jelen 
tik, hogy mi szilárdan elhatároztuk szem
befordulásunkat a visszataszító és erősza
kos gyűlölködés áradatával, amely még 
elbortítja társadalmunkat. Aláírásunkkal 
megerősítjük azt a meggyőződésünket, 
hogy az emberiségnek van ereje a gyűlölet 
megállítására, és méltó is egy ilyen győze
lemre (Elie Wiesel)."

A felhívás teljes szövege a lwi d 
35/90. számában olvasható.

A teológia szabadsága körüli 
vita - Ratzinger kardinális a 

teológiai pluralizmusról

Fontos új vatikáni dokumentum látott 
napvilágot az egyház tanításáról és a teo
lógusok egyházi szerepéről. Az „instruk
ció” szerzője -  a pápa jóváhagyásával -  
Joseph Ratzinger kardinális, a Hit és Taní
tás Kongregáció vezetője. A 28 ívoldalas 
dokumentum szól ugyan az egyház teoló

gusainak, mint Isten ajándékának nélkü
lözhetetlen szerepéről. De ugyanakkor szi
lárdan kitart az „egyház tanítói hivatala”, a 
pápa és a püspökök egyedül autoritatív 
szerepe mellett az egyház tanításának kér
déseiben. Az egyház hivatalos tanításától 
való nyílt eltérést még az ún. „nem változ- 
hatatlan” tanok esetében is megengedhe
tetlennek nyilvánítja, mivel ez kísérlet egy 
„parallel tanítói hivatal (magisterium)” 
felállítására az egyedüli hivatalos tanítási 
autoritás mellett.

Vatikáni sajtókonferenciáján a kardi
nális elsősorban az ellen lépett fel, hogy 
egyes neves teológusok (például Hans 
Küng svájci vagy Charles Curran észak
amerikai teológus) a nyilvánosság előtt is 
kifejezték kritikájukat a hivatalos egyházi 
tanítás fölött. Teológiai kétségek előfor
dulhatnak. De megengedhetetlen a teoló
gus számára -  mondotta -  nyilvánosan 
szemberfordulni az egyház hivatalos taní
tásával. „A teológiai kutatás szabadságát 
az egyház hitén belül maradva kell gyako
rolni” -  állapítja meg a vatikáni instrukció, 
amely élesen szembefordul a teológiai plu
ralizmus egyes formáival és a relativiz
mussal teológiai kérdésekben.

Evangélikus részről az ilyen, hivata
los egyházi autoritáshoz kötött tanításban 
Krisztus és a Szentlélek munkálkodásának 
emberi leszűkítését látjuk. Feltétlen tekin
télye a keresztyén hit és az egyházi tanítás 
kérdéseiben egyedül a Szentírás igéjének 
van. Bármilyen küzdelmes és nehéz is sok
szor az Ige teológiai üzenetének megszó
laltatása az egyházban, a reformáció egy
házai nem térhetnek le a szabad teológiai 
kutatás és teológiai viták útjáról. Mert hi
szünk abban,hogy „a Szentlélek... megta
nít majd titeket mindenre” (Jn 14:26). A 
„titeket” pedig az egész egyházat jelenti: 
teológusokat, lelkészeket, püspököket, 
gyülekezeti tagokat és a zsinatokat, a ma
guk sokszínűségében és dinamikus egysé
gében.

Érthető, hogy az új vatikáni dokumen
tum körül máris heves viták támadtak ró
mai katolikus oldalról is. „Ez a dokumen
tum támadás a katolikus teológia szabad
sága s ezzel együtt Isten egész népének 
szabadsága ellen” -  írja 22  római katolikus 
teológus a „Tübingeni Nyilatkozatban". 
„A harmadik évezred küszöbén” központi 
témával szeptemberben ülésezett a belga 
Leuven (Löwen) híres fakultásán több mint 
5 0 0  római katolikus teológus az egész vi
lágról, 50  országból. Ezt a tanácskozást az 
ismert katolikus teológiai folyóirat, a 
„Concilium", szervezte. A neves münsteri 
dogmatikus, Johann Baptist Metz pro
fesszor, a valláshoz való ellentmondásos 
viszonyról szólt korunkban, amely értékeli 
a vallásokat, de elveti az istenhitet. A világ 
szenvedései iránti nyitottságra és „univer
zális felelősségtudatra” hívott fel a harma
dik évezred küszöbén. Feltűnő volt a kong
resszuson az európai észak-amerikai „ér
telmi teológia” és a „harmadik világ” 
teológusainak „élet-teológiája” közti fe
szültség. A kongresszus zárónyilatkozata, 
amelyet a többség ugyan elfogadott, de

nem kapta meg a hivatalos nyilatkozathoz 
megkívánt háromnegyedes többséget, kri
tizálja a katolikus egyház „siralmas visz- 
szavonulását az igazságosság, béke és a 
teremtett világ megőrzése konciliáris foly- 
matából” (célzás a szöuli tavaszi világkon
ferenciára). U gynakkor- nyilvánvaló uta
lással a vatikáni dokumentumra -  kijelenti: 
„Minden olyan kísérletnek, amely a kato
likus teológiát egyedül a tanítói hivatal 
funkciójának tekinti, egyértelműen ellene 
mondunk.”.

Ebben a vonatkozásban érdekes és 
némileg vigasztaló az a hír, hogy a pápai 
Gregoriana Hittudományi Egyetem két hó
napra vendégprofesszori előadásokra hívta 
meg Rómába Eduard Lohse nyugalmazott 
hannoveri evangélikus püspököt, volt új- 
szövetségi teológiai professzort „A Római 
Levél centrális üzenetei” témával. Ez az 
első eset, hogy evangélikus püspök -  teo
lógus ilyen meghívást kapott a legismer
tebb római katolikus egyetemre.

Egyházi hírek Romániából

Dr. Tőkés László, a világszerte ismert 
és becsült erdélyi református püspök 
(Nagyvárad) beiktatása után a nyár elején 
újabb ünnepe volt az erdélyi reformátusok
nak: Kolozsvárott beiktatták tisztségébe 
dr. Csiha Kálmánt, az Erdélyi Református 
Egyházkerület 44. püspökét. Ugyancsak 
beiktatták hivatalába dr. Christoph Klein 
erdélyi szász evangélikus püspököt, volt 
teológiai professzort, aki D. Albert Klein 
püspök halála után került a szász Ágostai 
Hitvallású Evangélikus Egyház vezető 
tisztségébe.

Románia sokmilliós ortodox egyházá
ban -  a forradalom utáni lemondását 
visszavonva -  újra Teoctist pátriárka fog
lalta el a legmagasabb tisztséget. Egy je
lentős változásról is hír t  kaptunk: júliusban 
felszentelték Bukovina és Moldávia új 
metropolitáját Jasi-ban: a 39  éves Daniel 
Ciobotea lelkészt, aki sok éven át volt a 
bossey-i Ökumenikus Intézet tanára Genf 
mellett. Az új metropolita a .második em
ber” a román ortodox egyházban és hagyo
mány szerint a pátriárkái tisztség váromá
nyosa. Ciobotea kinevezésétől ökumeni
kus nyitást várnak a román egyházi 
életben.

Ennek a nyitásnak bizonyos jelei mu
tatkoznak abban is, hogy négy romániai 
egyház (az ortodox, a református és a két 
evangélikus egyház) az Egyházak Világta
nácsa és az Európai Egyházak Konferenci
ája képviselőinek jelenlétében háromna
pos tanácskozást tartott Kolozsvárott. A 
kiadott közlemény szerint a résztvevők 
megegyeztek abban, hogy romániai egy
házak elsődleges feladatai: a bizalom épí
tése az emberek között, az egyházak pár
beszédének és együttműködésének erősí
tése, a diakóniai szolgálat kiterjesztése 
elsősorban az árvák, sérültek és idős embe
rek közt, végül a román Biblia-társulat 
megszervezése. Egy év múlva újabb ta
nácskozásra jönnek össze a négy egyház 
képviselői.
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Lelkész-szemmelNincs viszont eddig semmi hír arról, 
mi lett a sorsa annak a tavasszal az Egy
házak Világtanácsa és a Lutheránus Világ- 
szövetség által is elfogadott javaslatnak, 
hogy a román és magyar egyházak képvi- 
elői együtt vitassák meg -  esetleg Bécsben 
-  jó  szolgálatuk lehetőségeit a nemzeti és 
vallási kisebbségek jogainak érvényesíté
sére és a feszültségek enyhítésére.

A z Öböl-válság és az egyházak

A váratlan, súlyos krízis a Perzsa 
Öböl vidékén, Kuvait megszállása tovább 
nehezíti a keresztyének helyzetét a Közel- 
Keleten.

Irakban mintegy 40 ezer szír ortodox 
(arám) keresztyén él. Az I. világháború 
után mintegy 20 ezer örmény ortodox csa
lád menekült Irakba, mai számuk ismeret
len. A legnagyobb keresztyén közösség a 
mintegy félmillió kaldeus hívő. A válság 
előtt mintegy 200 ezer egyiptomi kopt 
ortodox vendégmunkás dolgozott az or
szágban.

Kuvaitban kevés számú anglikán, ró
mai katolikus és szabadegyházi keresz
tyén él, akik jórészt külföldiek. A főváros
nak három keresztyén katedrálisa van: a 
vidéken több tucat gyülekezet él. A ke
resztyének sorsáról az iraki megszállás 
után nincsenek hírek. Az Arab-félsziget 
államaiban 14 millió mohamedán között 1 
millió a keresztyének száma, akik jórészt 
nyugati és ázsiai eredetűek.

A térségen kívüli egyházak és egyházi 
szervezetek támogatják ugyan az ENSZ 
embargó-határozatait, de figyelmeztetnek 
a krízis mélyebb gyökereire is, valamint a 
legnagyobb óvatosságra a további lépé
sekben. Az USA Nemzeti Egyháztanácsa, 
amely 32 protestáns és ortodox egyház 
közös szervezete, támogatja az embargót, 
de a békés megoldás mellett foglal állást. 
Az Egyházak Világtanácsa és a Közel-Ke
leti Egyháztanács elítélik az iraki inváziót, 
a krízis igazi megoldását azonban csak 
valamennyi súlyos közelkeleti probléma 
(a palesztin-kérdés, Libanon, Ciprus) 
gyors és igazságos rendezésében látják.

Hivatalos adatok a vallásokról 
Kínában

A világ legnépesebb országában 
(1100 millió lakos), a kommunista Kíná
ban, az Államtanács Vallásügyi Irodájá
nak közlése szerint mintegy 100 millió 
buddhista, közel 20 millió mohamedán, 
több mint 5 millió protestáns és 4 millió 
római katolikus él. Egész Kína területén 
több mint 800 ezer lelkész teljesít szolgá
latot, mintegy 40 ezer templomban és 
szentélyben. Az Új Kína Hírügynökség 
szerint a lakosság egytizede tartozik az öt 
legfontosabb valláshoz. Nincsenek adatok 
a taoizmus követőinek számáról. A taoiz- 
mus az ötödik legjelentősebb vallás a tá
volkeleti birodalomban.

NGY

Tübingenben
tanultam

Az 1989/90-es tanévben mindkét 
szemesztert Tübingenben tölthettem a 
Lutheránus Világszövetség ösztöndí
jasaként. Sokáig vártam erre a lehető
ségre -  mégis, ha a külső körülménye
ket, a körülöttünk zajló eseményeket 
tekintjük, elmondhatom: a lehető leg
jobbkor kaptam meg. Ottani élménye
imről június elején beszámolót küld
tem „Üdvözlet Tübingenből" rímmel, 
amely az Evangélikus Élet július 8-i 
számában jelent meg. Most az abban 
is említett teológiai vonatkozásokról 
szeretnék valamivel részletesebben ír
ni, de röviden újabb dolgokra is kité
rek.

Teológiai hallgatóként és fiatal lel
készként mindig úgy láttam, hogy a 
„diakóniai teológia" (most írom le elő
ször e kifejezést egy saját cikkben) -  
sok más irányzattal együtt -  megáll 
félúton. Bár tudom, hogy az ellenke
zőjére is sok példát lehet felhozni, 
mégis úgy éreztem, hogy a hivatalos 
irányvonal nem, vagy alig veszi tekin
tetbe: a keresztyénség keletkezését és 
az üldöztetés évszázadaiban való 
fennmaradását valójában csak az in
dokolhatja, hogy az Alapítót kétségte
len halála után tanítványai élőnek... 
(az utolsó szóval hitünk szerint egé
szítsük ki e hosszú mondatot). Ezért 
elsősorban az foglalkoztatott és foglal
koztat, hogy Jézus Krisztus miért Úr? 
-  Ezen kívül a két szemeszter közötti 
itthoni doktorjelölti konzultációra ké
szülve, már amennyire ennyi idő alatt 
lehetséges volt, valami általános képet 
is próbáltam nyerni a mai (rendszeres) 
teológiai -  és nemcsak teológiai -  
problémákról.

Húsvét problematikájának jobb, 
érthetőbb megközelítésében nagyon 
sokat segített az összes tübingeni új
szövetséges között legnépszerűbb 
Christian Dietzfelbinger docens szemi
náriuma János evangéliumának hús
véti történeteiről, azaz a 20.21. fejezet
ről. Módszere úgynevezett „Problem- 
Exegese" volt, azaz: a szövegből 
adódó összes kérdést fel kell tennünk, 
és néha a kérdés fontosabb, mint a 
felelet. Néhány példa: miért fordult 
meg a magdalai Mária kétszer egymás 
után, miért ért előbb a szeretett tanít
vány az üres sírhoz, miért a „noli me 
tangere", miért: „boldogok, akik nem 
látnak, és hisznek", de utána rögtön: 
„sok más jelt is tett Jézus, amelyek 
nincsenek megírva ebben a könyv
ben". Bár bizonyára nem először hal

lottam, mégis itt tudatosult bennem, 
hogy 21,1-14 valószínűleg a Feltáma
dott első megjelenését írja le (amely 
történetet Lukács más összefüggésbe, 
Jézus fellépésének kezdetére tesz). 
Igaz, mai gondolkodásunkkal Papinit 
idézve mondhatjuk: „az Ország szép, 
de ki tudja, mikor jön el, addig pedig 
valamiből élni kell". Mégsem valószí
nű, hogy a 20,20-21 szerint már meg
történt elhívás után a tanítványok 
csak úgy visszatértek volna eredeti 
foglalkozásukhoz. A két utolsó fejeze
tet természetesen János evangéliuma 
egész szemléletének öszefüggésében 
vizsgáltuk. Sokat foglalkoztunk a töb
bi evangélium húsvéti történeteivel, 
továbbá az Újszövetség más idevágó 
vonatkozásaival is.

Többszáz hallgatóval együtt jár
tam a legismertebb tübingeni (de talán 
úgy is mondhatjuk: jelenlegi legismer
tebb német) protestáns teológus, a re
ménység teológiájáról ismert jürgen 
Moltmann „Gotteslehre -Trinitatslehre" 
című előadására. (A téma bonyulult- 
ságán kívül gyors beszédéhez is hozzá 
kellett szokni, ami a német hallgatók 
számára sem volt olyan egyszerű). 
Először a filozófusok, elsősorban Kant 
és Hegel istenfelfogásával foglalko
zott, utána pedig az úgynevezett is
tenbizonyítékokkal. Arra hívta fel a 
hallgatóság figyelmét, hogy Aquinoi 
Tamás mit akart valójában bizo
nyítani: nem azt, hogy Isten létezik, 
hanem azt, hogy Isten mi (causa príma 
stb.). Itt beszélt arról is, hogy nincs 
abszolút talaja (helye, szerepe) az érte
lemnek, hanem értelmi rendszerek 
vannak -  ennek előrebocsátása nélkü
lözhetetlen a teológia és a természet- 
tudományok viszonyának megítélésé
nél. Ezután következett a „szenthá
romságtan" részletes kifejtése -  az 
újszövetségi gyökerek: az Atya, Fiú, 
Szentlélek külön említése, a közöttük 
valamilyen módon szükségszerű vi
szony. Majd pedig a különböző értel
mezési kísérletek és tévedések, ame
lyek révén a tant a történelem folya
mán megpróbálták érthetővé tenni 
vagy elvetni (arianizmus, triteizmus, 
modalizmus stb.). Töbször is nyoma
tékosan hangsúlyozta, hogy a Szent
írás alapján a háromságból kell kiin
dulnunk, nem pedig az egységből, 
mint ahogy ez utóbbit Ágoston is tet
te. Alaposabb részletezésre itt nincs 
mód, csak annyit hadd jegyezzek 
meg: sokan úgy érezték, hogy bármit 
is tartunk helyes tanításnak, és bármit 
is tart helyes tanításnak a téma egyik, 
ha nem éppen a legkiválóbb szakér
tője, a kérdőjele(ke)t ő sem tudja eltün
tetni. Hadd idézzem még egyszer
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nincs abszolút talaja az értelemnek, ha
nem csak értelmi rendszerek vannak.

A harmadik rendszeresen látoga
tott alkalom Hans Küng szemináriuma 
volt az Apostoli Hitvallás mai értel
mezéséről -  nem tudom, hogy még 
hány teológus van német nyelvterüle
ten, aki annyit szerepel a nyilvánosság 
előtt, mint ő. A szeminárium témája 
jelentős részben hasonló volt az imént 
említett előadáshoz, de sokkal köny- 
nyebben követhető. Ő is hivatkozott 
Kantra: „Az értelem téren és időn kí
vül nem kompetens." Ennek előrebo
csátásával is nagyon megragadott, 
hogy a különböző kérdések tárgyalása 
során mennyire alaposan, milyen vilá
gos logikával érvel. Még azzal is, hogy 
egyszer ebédre is vendége lehettem, 
máskor is járhattam nála, számos 
könyvével megajándékozott, né- 
hánnyal Teológiánkat is. Termé
szetesen bizonyos megállapításaival 
lehet vitatkozni -  kiéivel nem? Többek 
között hangsúlyozta, hogy az Aposto
li Hitvallás nem minden kijelentése 
egyformán fontos (szűztől születés, 
pokolra szállás), illetve, hogy a Hitval
lást mai ismereteinknek, műveltsé
günknek megfelelően kell értenünk 
(mennybemenetel, Atya jobbján). 1979 
végén a pápai csalhatatlanságot két
ségbe vonó nézetei miatt „Lehrver- 
bot"-ot kapott Rómától, de továbbra is 
vezetője az általa még a hatvanas 
években alapított egyetemi ökumeni
kus kutatóintézetnek. Szemináriumai
nak résztvevői között körülbelül fele
fele arányban vannak a protestáns és 
a katolikus teológiai fakultás hallga
tói. Érthető okból szinte minden alka
lommal volt egy-egy megjegyzése a 
Vatikánról, a tekintélyuralmi rendszer 
problémáiról, továbbá a pápa- és Má- 
ria-dogmák (az ő kifejezésével „luxus
dogmák") tarthatatlanságáról. Jelenle
gi legfontosabb kutatási területe a 
keresztyénség és a világvallások vi
szonya.

Eberhardt Jüngel, a Stift elöljárója 
csak egy szemináriumot tartott „A mi- 
tológiátlantiás határai" címmel, amely 
sajnos az előbbivel egy időben volt, 
így nem tudtam rajta részt venni. Vi
szont töbször is fogadott, sok értékes 
könyvvel megajándékozott, néhány 
rövidebb művét olvastam, ezek is sok 
újat adtak -  ő is a legismertebbek kö
zül való. Remélem, hogy másodszor is 
eljön hozzánk.

Természetesen sok más érdekes -  
teológiai és nem teológiai -  előadást is 
hallgattam. Hadd emeljem ki Paul 
Knitter cincinnati (USA) katolikus pro
fesszor előadását a keresztyénség és a 
világvallások viszonyáról, és az azt 
követő vitát Jüngel, Küng és Moltmann 
professzorokkal. Knitter a világvallá
sok valóban pluralista teológiáját 
akarja kialakítani, a keresztyénséget is 
beleértve; Amerikában sok híve van. 
Ehhez pedig szerinte a keresztyénség

abszolút igazságra való igényét fel 
kell adni: „Ha a keresztyének a kizá
rólagossághoz ragaszkodnak, az igaz
ság tulajdonképpen közömbös szá
mukra." Jézus szerinte Istent nem kor
látozza: „Jesus totus Deus = totum 
Dei. (Jézus attól, hogy teljes Isten nem 
egyenlő az Isten teljességével.) Ho
gyan tanul a keresztyénség, ha azt 
mondja, hogy Isten végső szavával 
kezd dialógust a többivel? Nem lehet 
elzárkózni mások értékeitől, hangoz
tatta. -  Vitapartnerei elsősorban arra 
mutattak rá, hogy az engedékeny ke
resztyénség, marxizmus vagy iszlám 
nem képes és nem méltó a párbeszéd
re. A végén már ő is sokkal engedéke
nyebb volt, igaz, hivatkozott rá, hogy 
neki nem anyanyelve a német, szóval 
elismerte (valójában mennyire, azt 
nem tudom), hogy jó, ha a keresztyén 
embernek is van meggyőződése, ame
lyet nem ad fel egykönnyen. Nagyon 
tanulságos volt számomra ez az este, 
már csak azért is, mert tíz éve lelkésza
vatási meghívómra ApCsel 4 ,12-t vá
lasztottam. A különböző keleü vallá
sok iránt nálunk is egyre többen ér
deklődnek. Ezért komolyan (de 
lehetőleg toleránsán és empátiával) 
kell foglalkoznunk azzal, hogy a mi 
hitünk miért több és jobb más tanítá
soknál.

A nem teológiai előadások közül 
W. Schulze aacheni professzor, klima- 
tológus, a tavaly májusi bázeli európai 
ökumenikus gyűlés egyik szakér
tőjének előadása volt rám a legna
gyobb hatással; ő az „üvegházhatás" 
erősödéséről, az éghajlat várható fel- 
melegedéséről beszélt. Odakint a TV 
és a sajtó rengeteget foglalkozott a té
mával. A szakértők többsége ma már 
egyetért abban, hogy a káros hatások 
lesznek túlsúlyban, ezek mértékéről 
azonban erősen megoszlanak a véle
mények. Ezenkívül is még számos 
más probléma van, és mint mondotta, 
felelőtlenség az egész földdel kísérle
tezni. A józan ész azt diktálná az em
beriségnek, de legalább a döntésho
zóknak, hogy tegyenek valamit, mert 
ha biztosat tudunk, akkor már késő 
lesz. Vagy vegyük tudomásul, hogy 
például Európa nagy részén már csak 
bizonyos ideig (2030,2050,2100;) lehet 
civilizált emberhez méltóan élni?

Előadást tartott Óta Sikk is az 
1968-as prágai tavasz gazdasági re
formjainak atyja, aki szociális piacgaz
daság mellett érvelt, az elmondottak 
nagyjából már ismerősek voltak. A 
gazdasági élet etikai kérdéseivel sokat 
foglalkoznak odakint, mi sajnos jelen
leg legfeljebb a szükségből próbálha
tunk erényt csinálni... Ruud Lubbers 
holland (kereszténydemokrata) mi
niszterelnök egy új igazságosabb 
nemzetközi rend megvalósításának le
hetőségeiről beszélt, tekintettel az Eu
rópa keleti felén zajló változásokra. 
Mottója: „Minden ember számít".

Rögtön eszembe jutott: kár, hogy Hol
landia kis ország. Most meg az: Irak
nak sem sokkal több lakosa van...

Az Egyházak Világtanácsa, a Lut
heránus Világszövetség és az NSZK 
egyházai diakóniai szervezetének ösz
töndíjasai részére eddig minden év
ben szerveztek bevezető konferenciát, 
egyházlátogatást (az idén a Kurhes- 
sen-Waldecki és Hessen-Nassaui Egy
házba, Kassel és Frankfurt között) és 
berlini utazást. Ez utóbbira június 5-
11. között került sor, a korábbiaktól 
teljesen eltérő körülmények között. E 
látogatás csúcspontját Albrecht Schön- 
herr ny. berlin-brandenburgi püspök, 
Bonhoeffer tanítványa, az NDK Egy
házszövetsége volt elnökének előadá
sa jelentette: az NDK egyházai a for
dulat idején. Részletesen beszélt az 
egyház szerepéről, arról, hogy az egy
ház korrumpálódott legkevésbé az 
összes társadalmi erő közül. Bonhoef
fer nyomán „egyház másokért" volt, 
így tudott részt vállalni a társadalmi 
fejleményekből. Elemezte a fordulat 
okait, ezek: a gorbacsovi reformpoliti
ka, a magyarországi vasfüggöny le
bontása és az ezzel járó menekülthul
lám, továbbá a templomokból kiindu
ló tüntetések, és általában az, hogy a 
legtöbben már nem óhajtották elvisel
ni a szavak és a valóság közötti fe
szültséget. A lakosságnak körülbelül 
csak egyharmada tartozik valamilyen 
egyházhoz. Mégis sokan éltek az egy
házak által nyújtott lehetőségekkel, 
azzal, hogy így valamivel könnyebben 
és biztonságosabban bírálhatták a 
rendszer anomáliáit. Egyébként igaz, 
hogy gyakorló keresztényeknek bizo
nyos hátrányokkal kellett számolniuk, 
viszont aki teljes meggyőződéssel ki
állt a hite mellett, az nyugodtan élhe
tett. Az egyház sok esetben segített, a 
dolog természeténél fogva csendben, 
továbbá nyíltan bírált bizonyos dolgo
kat (utazási gyakorlat, iskolai diszkri
mináció, katonai nevelés, cenzúra 
stb.). A jobb légkörért való fáradozás
nak megvolt az ára is, például az ál
lam vezetői szívesen fényképeztették 
magukat egyházi személyiségek tár
saságában, hogy a nyilvánosság előtt 
jópontokat szerezzenek. Még sok-sok 
deformációt fognak felfedezni, mon
dotta, az elmúlt negyven, nem! ötven- 
hét évi diktatúra következményeként. 
Másrészt a hirtelen átmenet az eddig 
szokatlan szabadságba óriási lelki 
problémákat okoz, az egyháznak segí
tenie kell ezek megszüntetésében, 
még a bukott rendszer kiszolgálóinak 
esetében is. Az egyháznak a jövőben is 
keresnie kell a maga útját, nem merül
het el a jólétbe, nem kényelmesedhet 
el, hanem a jövőben is szabadnak kell 
maradnia.

Szentpétery P éter
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Tanít az egyháztörténet...

Diakonisszatestvérek 
gyülekezeti szolgálatban

„A munka sok, a munkás oly kevés!" -  énekeljük régóta szép 
467. énekünknek ezt a sorát. Igaz volt ez évtizedekkel ezelőtt Is, 
amikor még -  a diakonisszaházak feloszlatása, 1951. előtt -  mi 
diakonisszatestvérek is végezhettük evangélikus egyházunkban 
fiatalon, örömmel a sokféle, sokszínű munka valamelyikét kórház
ban, szeretetintézményekben, gyülekezetekben.

Maga a gyülekezeti munka is sokszínű volt. A diakonissza a 
lelkész segítője, munkatársa lehetett városi, vagy falusi gyülekezet
ben. A diakonissza-anyaház küldte ki, s a gyülekezet az anyagi 
fedezetet oda irányította, hiszen a testvérek ruházatáról az anyaház 
gondoskodott. A gyülekezet lakást, ellátást adott. Az utóbbi néhol 
sorkoszt formájában valósult meg.

Az előzetes kiképzést előzőleg mind megkapták a testvérek, s 
a diakoknisszaház vezetői igyekeztek őket képességeik szerinti 
munkahelyekre irányítani. Kórházban valamennyien dolgoztunk 
hosszabb-rövidebb ideig.

Két gyülekezetben munkálkokdhattam én is annak idején, 
mint gyülekezeti testvér: Pesterzsébeten és Szarvason.

Pesterzsébet képe akkor nem a mai volt. Hova lettek aóta a régi 
utcák, földszintes, sokszor nagyon ütött-kopott házak? Gyér volt a 
templomlátogatás és nagy a szegénység.

Gyermekmunka, ifjúsági munka és látogatás, minél több láto
gatás! Ez volt a feladat. Segíteni, ahol segítségre van szükség. 
Kórházba juttatni a beteget. Milyen öröm volt a meglátogatottat 
felfedezni az istentiszteleten: beváltotta ígéretét!

Be lehetett vonni a munkába kedves gyülekezeti munkatársa
kat. Egy asszonytestvérünk hímezni tanítgatta leányainkat szép 
régi, népi minták nyomán. A bevételből meg tudtuk ajándékozni 
karácsonykor a gyermekeket és a rászorultakat.

Látogattam kórházban is erzsébeti betegeinket. S egy felejt
hetetlen kolozsvári beteget is: Reményik Sándort! Gyógyulóban 
visszaadta egyszer a látogatást, eljött Pesterzsébetre, megnézte 
evangélikus templomunkat. És 50. születésnapján pesterzsébeti 
kertből vittem köszöntésére piros-fehér-zöld csokrot.

Szarvas volt a következő gyülekezeti munkahelyem. Szarvas, 
ótemplomi gyülekezet, Tessedik Sámuel gyülekezete! Szarvas, 
evangélikus árvaházával, gimnáziumával, tanítónőképzőjével!

Két lelkésze és egy segédlelkésze volt akkor az ótemplomi 
gyülekezetnek, nekik segíthettem. Munka jutott bőven. Ébredési 
idő volt. Egy-egy hétköznapi estén evangélikus elemi iskoláink 
zsúfolt tantermeiben tartottunk bibliaórát. S tarthattam hetenként 
bibliaórát a képzőben, gimnáziumban, ifjúsági órát vasárnap dél
után az árvaházban., és sokat látogattam.

Emlékszem, az egyik szép új házba azzal a gondolattal nyitot
tam be: itt nagy a jólét, talán nincs is lelki éhség. S éppen ott volt a 
legnagyobb: gyógyíthatatlan beteg volt az édesapa.

Sorkoszton voltam s az is alkalmat adott beszélgetésre, a csa
ládok megismerésére.

Az 1942-ben, a búcsúzáskor „A Szarvasi Prot. Nőszövetség"- 
től ajándékul kapott Biblia (Stuttgarter Jubileumsbibel) kedves em
léke a felejthetetlen szarvasi hónapoknak. Szarvasra emlékeztet, 
ahányszor a kezembe veszem.

Azért kellett néhány hónap múlva másik diakonisszatestvér
nek átadnom a szolgálatot, mert abban az évben indult Fébé Evan- 

élikus Diakonissza Egyesületünk leánynépfőiskolai munkája, s 
sztől már népfőiskolásainkat készíthettem fel arra, hogy hazatérve 

a faluba, gyülekezetbe, ők is segítők, ők is munkatársat legyenek, 
hiszen „a munka sok, a munkás oly kevés!"

Ahol a gyülekezetben evangélikus óvoda volt, ott óvodai mun
kát is végzett a gyülekezeti testvér. S mindenütt fontos feladat volt 
a betegek, öreget, magányosok látogatása gyámolítása, segítése.

Milyen öröm most, amikor a bezárult kapu újra megnyílt, 
Krisztus hívását követő fiatalokat újra felkészíteni ilyen szolgálatra, 
hogy majd mint diakónusok, diakonisszák siethessenek újra a gyü
lekezetekben lelkészeink segítségére!

Kérni Urunkat:
„Segíts, hogy könnyet,
jajt észrevegyünk,
és segíts, hogy a Te kezed legyünk!

A Te irgalmas, 
szerető kezed
érje el bennünk a kicsinyeket,
elhagyatottak
minden nyomorát!
Hiszen Te itt vagy, 
és szolgálsz tovább - 
és szolgálsz tovább!”

Túrmezei Erzsébet
diakonissza testvér

Új és remélhetőleg hosszú sorozat Indul, deo volen- 
te, a Lelkipásztorban PÁLYÁM EMLÉKEZTE elmen. 
Nyugdíjas, még szívesen író lelkósztestóverek írják 
meg életük és szolgálatuk történetét, nem a maguk 
dicséretére, hanem szolgatársaik hasznára. Ezt a 
sort magam kezdem. 20 hónappal ezelőtt elhangzott 
summázás ez. A pesti LMK1989. január 11-én tartott 
ülésén mondtam el. - Amikor felolvastam, többen 
kérték, hogy jelenjék meg valahol. Most megszüle
tett a megfelelő keret.

Szerkesztő

Bemutatkozás 45 év után
LMK, 1989. január 11. Deák-tér

Szirmai espres úr Összegezésnek írta napirendi pontként búcsú
szavaimat. Igen, aktív lelkészként búcsúzom a Pesti LMK-tól, nyug
díjba vonulásom előtt néhány nappal. Mégsem összegezésnek 
mondom, mert ezt még túlságosan korainak tartom, majd valaki 
egyszer megírja vagy elmondja nekrológként szolgatársaim közül. 
Amit mondok, szubjektív lesz, kevés statisztikai adattal s valóban 
inkább bemutatkozáshoz, mint summázáshoz hasonlít.

Tudom, bemutatkozni a szolgálat elején szoktak, esetleg úgy, 
hogy valaki bemutat. Mégis, úgy érzem, ilyenkor is lehet, az aktív 
lelkészi szolgálat végén.

Ez a bemutatkozás nem az álarcosbálok szabályainak megfelelő 
lesz, tudvalevő ezeken éjfélkor leveszik az álracot, s nagy meglepe
tésre kiderül, ki kicsoda... Nem hordtam álarcot.

Nem is lelkészi szolgálatom legvégén elmondott, utolsó még 
értelmes szó, mert -  deo volente -  letévén ezt a deák-téri szolgálatot, 
nem akarok végleg elnémulni...

Tóth-Szöllős Mihály, az Evangélikus Élet szerkesztője, telefonon 
feltett öt kérdést: Mit jelent nekem a Deák-tér? Mit végeztem teoló
giai munkát? Hogyan vettem részt egyházunk külügyi munkájá
ban? Hogyan éltem meg az Ökumenét, különös tekintettel a rk. 
egyházra? Mik a terveim nyugdíjas éveimben? -  ez egy szerkesztő 
érdeklődése a 3 flekkes interjú előtt, most mégis engedjétek meg, 
hogy ne ezt a sémát alkalmazzam bemutatásomkor. Noha érinteni 
akarom valamennyi itt felvetett kérdést, de nem ebben a sorrendben 
és nem csak ezt a fonalat használom Mozaikképet nyújtok, a mo- 
zaikkövecskék száma szaporítható.

Unicum előadásaim során ez a mostani. Mert LMK-ban sokszor 
tartottam ugyan előadást, de mindig valami kijelölt vagy választott 
témáról, amihez olvasni kellett, anyagot gyűjteni, tájékozódni. Most 
gondolkozni kell, s óhatatlanul is magamról kell beszélnem, szemé
lyemről is, szolgálatomról is, a pesti LMK-ról, s egyházunkról is, 
ahogyan én látom -  s amit mondok, nem elméleti kérdés, nem is 
tudományos teológiai, nem is útibeszámoló, noha egy hosszú útról 
szól:

1954-1989, a Meghívó felső sarkában is ez áll. 35 év a Deák 
téren, 45 év az egyház szolgálatában (A teológus éveket beszámítják 
ma a munkaviszonyba, s én 1944-ben lettem Sopronban teológus)

1. Deák-tér -  Voltam itt 3 hónapig segédlelkész, kőbányai és 
fóti Mandák otthon-beli beosztásom mellett. 3 évig helyettes lel
kész, gyakorlatilag paróchus, aki mellé 3 segédlelkészt osztottak be 
munkatársként. Majdnem 15 évig másodlelkész, ami teljes jogú 
lelkészi szolgálatot jelentett az igazgató-lelkész vezetése alatt, és 15
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évig paróchus lelkész, ebből 12 évet igazgató-lelkész. Végered
ményben mindegy, hogy milyen minőségben szolgáltam itt, szemé
lyem egy bizonyos kontinuitást jelentett a Deák-tér életében. Előde
im közül nem volt még, aki 35 évet egyvégtében lett volna ezen a 
helyen, csak lelkészi munkát végezve. Raffáy volt legtovább. A 
kontinuitás mellett azonosulást is jelentett ez a 35 esztendő. Én, aki 
egykor fasorinak tudtam magam, hiszen ott kereszteltek, konfir
máltak, ott jártam gimnáziumba és ott volt az esküvőm is -  Deák
téri lettem, így néztem önmagámra, így néztek rám is, ennek a 
„deák-téri létnek" minden előnyével és hátrányával...

2. Kik mellett és között szolgáltam ? Először a püspököket említem 
-  nem, mintha hierarchikusan gondolkoznék. Néhai Káldy püspök 
szerint született kongregadonalista vagyok. Dezséry László püspök 
idejében kerültem ide (valószínűleg elsősorban Benczúr László 
püspöki titkár, atyai jóbarátom sugallatára). Ordass Lajos püspök 
idején itt maradtam, az ő idejében iktattak be másodlelkésznek (első 
gratuláló levelet és egy eszperantó Bibliát Dezséry Lászlótól kap
tam), Káldy Zoltán püspök úr mellett csaknem 28 évet szolgáltam, s 
most Harmati Béla püspök úr mellett voltamaz utolsó másfél évben. 
Egyiknek sem voltam „lieblingje", de mindegyiknek igyekeztem a 
magam módján és eszközeivel munkatársa lenni. Mind a négy 
püspököt olyan közelről ismertem, mint kevesen, és ez azt is jelenti, 
hogy egyiket sem láttam félistennek -  de ördögnek sem! Dezséryvel 
együtt imádkoztam, úrvacsorát adtam neki és rengeteget beszélge
tett velem, amikor már nem volt püspök. Különösen nagyon meleg 
szívű, gyötrődő-vívódó embernek ismertem meg, hálás szeretettel 
gondolok rá. Ordass Lajost a minneapolisi világgyűlésre utazóink
ban ismertem meg, lelépett a magas piadesztálról és esténként, a 
nagy hajó tatján, anagy vizen együtt énekeltünk: deres már a határ., 
csak a pipa meg a pohár bor... -  erről kevesen írtak még. Amikor 
már csak otthon dolgozott, néha elküldött egy-egy Kierkegaard 
fordítást. Észak szerelme összekötött, szolgálatomat megbecsülő 
néhány levele birtokomban van, temetésére nem mehettem ki, de a 
10 éves évfordulónál a családtagoknak én hirdettem az igét Zsid 
11-12 alapján. Hálás szeretettel gondolok rá is... (külföldön testvé
reket figyelmeztettem: ne űzzenek vele személyi kultuszt, ő maga 
ezt nem igényelte, azt is kértem, ne azonosítsák vele a magyar 
ev.egyházat, mert névtelen, hűséges lelkészek munkája éppen 
olyan fontos és névtelen gyülekezeti tagoké szintén, de személyét, 
hűségét, evangélikus lelkészi becsületét mindig nagyra értékeltem.) 
Káldy Zoltán püspök úrral jobban voltunk, mint azt általában hiszik. 
Megbízott abban, hogy a Deák-téren jól mennek a dolgok, sokat 
fordítottam neki angolból, svédből, még németből is, de na kellett, 
norvég és dán róla vagy rólunk szóló újságcikkeket fordítottam 
postamunkában. Előadásait, igehirdetéseit néha órák alatt fordítot
tam magyarról angolra, néha szombat éjszakán. Volt, amikor nem
csak fordítottam, hanem írtam is egy-egy felszólalását, mert nem 
ért rá elkészíteni. Ilyen volt az LVSZ elnökké választása után mon
dott, néhány mondatos expozéja is, ami igen jó visszhangot keltett 
világgyűlés sajtójában is. Betegsége idején többször meglátogathat
tam Kórházban is, otthonában is, ahogyan ő is meglátogatott a 
kórházban, amikor nagy feszültségek idején „lerobbantam." Az 
utolsó karácsonykor még én adtam úrvacsorát neki és feleségének. 
Sajnálom,hogy a Déli Kerületi Presbitérium kérésére írott levelet 
(amit én fogalmaztam tisztességes hangon, s amiért a legutolsó déli 
ker.presb. ülés köszönetét szavazott) Káldy Zoltánná ellenségesnek 
minősítette, félreértve annak egyértelmű jószándékát -  ennek kö
vetkeztében temetésén sem szolgálhattam, s a gyászjelentésére or
szágos egyházunk nem engedte kiírni, hogy Káldy Zoltán deáktéri 
lelkész volt. Mélyen sértett.

Harmati Béla püspökségének örültem, hiszen benne deáktéri 
lelkész került a püspöki székbe, és ő presbitériumunk három jelöltje 
közül az egyik volt. Püspöksége kezdete óta zavartalan az együtt
működésünk. Amikor először volt deáktéri lelkész, jelölésébe kife
jezetten az én kérésemre egyezett bele Káldy Zoltán.

Munkatársaim közül Kékén Andrással dolgoztam legtovább, a 
legközelebbi munkatársi viszonyban. 18 évig. Amit róla mondani 
tudnék, azt elmondtam 1974. májusában, a temetési igehirdetésben, 
amit a Lelkipásztor leközölt. „Az igényes vándor hazaérkezett" 
címen. Teológiai véleménykülönbségünk és sok, írásban megma
radt vitánk ellenére kitűnően tudtunk együtt dolgozni, és, ha sza
bad így fogalmazni, jól kiegészítettük egymást.

Az említettek mind szememben az átlagosnál nagyobb formá
tumú emberek, s hálás vagyok Istennek, hogy nem a „szürkék 
hegedőseit" ismerhettem csak meg...

Külön szeretnék szólni hozzám beosztott munkatársakról, 
szintén a hála kifejezésével. Gémes István, Madocsai Miklós, Nagy 
Erzsébet az első három, kitűnő teamwork volt lehetséges velük, 
feledhetetlen SzV-ek, MTO-k, Dóka Zoltán, Horváth Erzsébet, Ta- 
kácsné Kovácsházi Zelma, Foltin Brúnó, Bízik László, Harmati Béla 
mind önálló egyéniségek, külön-külön szín a többpapos deáktéri 
gyülekezetben. Pintér Károlyban, testvéremben és jó munkatásam- 
Dan sem csalódtam, szívós, dolgos, az ügyet szerető, kitűnő evan

gélikus lelkész, az életét tette a szolgálatra, minden tekintetben 
megbízható munkatárs. -  Itt kellene szólnom ún. laikus munkatár
saimról, felügyelőkről és presbiterekről, bizottsági tagokról és azok 
elnökeiről. Sok nehéz órát, napot, időt éltünk át. Nem LMK téma, 
de így fogalmazom: büszke vagyok presbitériumunkra, egy elpa- 
posodó egyházi struktúrában felelős laikusok gyülekezete. Kívá
nom a pesti kollegáknak és az egyházmegyei, -  kerületi és országos 
egyháznak, hogy ilyen jellegű presbitériuma legyen. Férfiak és nők, 
akiknek szívügyük az egyház, fejük is, szívük is a helyén van.

3. Milyen volt a szolgálatom? Sokszínű, sokoldalú, drága szolgá
lat. Gazdag. Két arca volt: 1.) a gyülekezeti munkára néző és 2.) az 
országos feladatokra tekintő.

1. ) A gyülekezetben sokágú munka folyt: SzV, többféle bibliaóra, 
ifjúsági és gyermekmunka, diakónial munkamenet szolgálat, s a 
legfontosabb az igehirdetés, az evangéliumhirdetés szolgálata. 35 
év után is remegő lábbal megyek fel szószékünkre, és szinte fizika
ilag érzem az elvárást: figyelő tekintetek, nyitott fülek, szívek várják 
az evangéliumot. Mai nyelven, nem írásmagyaiázatot, nem tudós
kodást, hanem élő igét. Életem legfontosabb eseménye, hogy állan
dóan prédikálhattam, nem untam meg, amit foglalkozásként űz
tem, szívem mindvégig megmaradt szerelme: a prédikáció. íróasz
talom két és fél évtizede állandó könyvecskéje Kari Kampffmeyen 
Das teure Predigtamt. így tekintek én is erre a szolgálatra: draga, 
vagyis becses prédikációs szolgálat. Ez a leglényegesebb munkám 
volt és marad, ha még bárhol lehetőségem nyílik rá... Gyülekezeti 
munkatervekiől nem beszélek, 30 évfolyam leírt, hetenként megje
lenő, 3 példányban íródott újságomról, a húszperces felolvasások
ról, ez több, mint 1000 legépelt előadás Gutenberg után 500 évvel 3 
példányban írt újság kuriózumnak sem utolsó! Faliújság anyagról 
és mások összegyűjtött és felhasznált előadásairól (Other men's 
flowers) most nem szólok.

2. ) Országos munkában is állandóan benne voltam. Idősorrend 
nélkül hadd említsek néhány munkaágat: sajtómunka, 1950-ben 
jelent meg az Élővízben az első fordításom, 1952-ben az első írásom 
a Lelkipásztorban, 1954-től az Evangélikus Életben publikáltam, a 
Diakóniának kezdettől fogva szerkesztőbizottsági tagja voltam, Saj
tótanács tagja évtizedeken át, tavalyi lemondásomig. Publikáltam 
a Teológiai Szemlében, Teológiában, Vigíliában, Lutherischer 
Rundschauban, svéd újságban. (LVF hivatalos lapjában), stb.

Lelkészképesító Bizottság: több ciklusban a mai napig tagja va
gyok. Boldog voltam, hogy a déli kerületben olyan komolyan vették 
a lelkészvizsgát, két napig vizsgáztattunk. Diakóniai munka: egy 
darabig az Üllői úti otthonban voltam vezető, társadalmi munká
ban, Mandák otthont másfél évig vezettem 1953-55-ben, a konferen
ciák megszűnésével lemondtam. Teológián különböző minőségben 
és tárggyal adtam elő. 1952-53-ban először angolt tanítottam lektor
ként, későb 1957. után újra egy darabig. 1984-től homiletikát tanítok 
a II. éveseknek, c. professzorként. A LVSZ magyar Nemzeti Bizottsá
gának tagja vagyok, ami világgyűlések közelében jelentett mindig 
több elfoglaltságot. Tdmácskodtam egyházunkban, Különböző szin
ten, különböző nyelvből, különböző grémium előtt. Legtöbbet saját 
szószékünkön, de a Puskin utcában, az Üllői úton, Kelenföldön, 
Budavárban és még sok más helyen, amerikai egyházi elnököt, 
LVSZ vezetőket, svéd érsekeket, finn érseket, a jelenlegi LVSZ főtit
kárt bibliatársulati titkár korában, kínai delegáció tagját és benne 
Ting püspököt különböző korszakaiban, dán prímást és norvég 
püspököt, tanzániai püspököt, a bukobait, aki később az LVSZ 
elnöke lett. Sok édes sztorit tudnék elmondani frissítőül tolmácspá
lyafutásomról. Voltak nehéz, izzasztó tolmácsolásaim sajtóértekez
leten, munkaebéden, Genfben, Budapesten, Kecskeméten, Galyate
tőn (!), 10 napon keresztül nemcsak az üléseken, hanem egy tárgya
lás-sor alkalmával, ami 5 EVT vezető és 5 MEE vezető között zajlott, 
s amin jegyzőkönyv nem készült. De a tolmácsban sok mondat 
benne ragadt.

Külügyi munka, ez is országos szolgálat volt. Életem úgy ala
kult, hogy nemcsak egy helyen töltöttem 35 évet, hanem sok helyen 
járhattam is: 3 kontinens 35 államában. Úgy kezdőtt, hogy az EVT 
megalakulásának évében, 1948-ban az első sorozat egyik ösztöndí
jasaként Gettysbuigban, Pa, USA-ban tölthettem egy akadémiai 
évet. Korunk krízise keresztyén etikai szempontból volt a témám, 
amire az ösztöndíjat kaptam, s ez kibővítése volt a szigorlati dolgo
zatomnak. A házasság válsága keresztyén etikai szempontból. 
Amerika új világ volt számomra, ahol minden más volt, mint amit 
megszoktam: gazdag, de kegyetlenül kemény élet, nagy munka
tempó, könyörtelen küzdelem Mások az órák, 20 perc előadás után 
25 perc vita minden órán, a tanárral lehetett szembe beszélni, dog
matika vagy etika órán megkérdőjelezni mondanivalóját, az egy
háztörténész az LVSZ vicepresidentje volt, a közép-európai ET 
szakértője ott, aki örökké faggatott, hogy mint jelentett az ellenre
formáció Magyarországon -  dr. Abdel Ross Wentznek hívták. A 
tanárok és halígatók német és skandináv származásúak voltak. Carl 
Rasmussen ajánlotta, hogy tanuljak svédet, ő dán származású volt, 
de svédből is fordított (Nygren, Aulén könyveket). Naponta el
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mondtam az egy keresztyén egyházat valló hitvallást és 260-270 
keresztyén felekezettel (!) éltem együtt. Kinyílt a világkeresztyén- 
ség előttem Hazatérve az akkori dékán azt leérte, hogy felejtsem el 
a „Krízis" szót és Amerikát, ha azt akarom, hogy „jól legyen dolgom  
és hosszú életű legyek e földön". Ma ezt különös hallani, a fiatalok 
talán el sem hiszik, 1957-ben kerültem inra külföldre, Ausztriába, 
és Ausztria, Svájc, Franciaországon át az Egyesült Államokba, Min- 
neapolisba, a ül. világgyűlésre. Azóta még háromszor voltam Ame
rikában, háromszor jártam Afrikában: Tanzánia, Libéria, Madagasz
kár végcélokkal. Bejártam Északot, Island kivételével. Nyugat-Eu- 
rópát, Nyugat és Kelet-Németországot, voltam Olaszországban 
többször, Csehszlovákiában 1968-ban a prágai tavaszt éltem át, 
Lengyelországban és a Baltikumban is lehettem. Két vonalon dol
goztattak: a misszió és az ökumenikus dialógusok közül a r.katoli- 
kus-evangélikus magas szintű párbeszéd. Olyan helyekre juthat
tam be -  Vatikán, kolostorok, könyvtárak - ,  amelyek rendszerint 
zárva vannak idegenek előtt, s olyan emberekkel találkoztam, aki
ket könyvekből, újságcikkekből szokás ismerni: II. János Pál pápától 
Nyerere elnökig. Boldog vagyok, hogy nem turista utakon vehet
tem csak részt, hanem az egyház hívására és küldésére, egyházunk 
nevében, s boldog vagyok,hogy nemcsak sivatagok és dzsungelek, 
óriás hegyek (Kilimandzsáró és Mont Blanc) meg óriás erdők, nem 
is csak nagy tavak és óceánok jutnak eszembe, ha a glóbusz egy-egy 
országára nézek, hanem emberarcok és hangok, nevető afrikai kol
dusszegény testvéreink és csöndes szavú, gazdag svédek, jókedvű 
norvégok és sokat beszélő olaszok, üzleti gondolkodású, praktikus 
amerikaiak, és tudós, művelt, precíz német professzorok, akik egy- 
egy szó igazi jelentésének megtalálásáért 2-3 órás szócsatát vívtak. 
Mennyi különböző ember, hány jó testvérem, óriási az Isten család
ja, nagy a Teremtő fantáziája és óriási Jézus Krisztus vonzása ma is. 
Voltak csúcspontok az életemben: Minneapolisban én voltam a 
legfiatalabb delegátus, nem csak magyar relációban, de a magyarok 
közül én értettem legjobban az amerikai stílust, prédikáltam Sta- 
vanger egy elővárosában svédül és nem kellett tolmács, jól értették 
a helyiek tolmács nélkül. Madagaszkárban a záró istentiszteleten én 
köszöntöttem a vendéglátó antsirabeli gyülekezetét egy nagy nor
vég katedrálishoz hasonló evangélikus templomban, Dar-es Sala- 
amban az egyik fő előadás (Ishida) korreferense voltam a plenáris 
ülésen -  itthon erről kevés szó esett, de a jegyzőkönyv teljes terje
delemben hozta az előadást. A budapesti világgyűlés preassembly- 
jén, az ifjúsági nagygyűlésen a nyitó istentiszteleten én prédikálhat
tam három nyelven, és a gyűlésen én rendeztem azt a kis jelenetet 
angolul, amiben a MEE bemutatkozott Mr and Mrs Lutheren segít
ségével. Idő hiányában próba nélkül kellett felállni a sokezres hall

atóság előtt, és angolul játszanunk, tréfálkoznunk, de halálosan 
omoly dolgokról, míg feícsattant a taps.

Az ökumenikus munka szintén szívügyemmé lett, s a 11 éves 
LVSZ-Vatikán Közös Bizottság tagság sok mindent lehetővé tett, 
ami másnak nem adatott. 10 éve prédikálhattam először Pannon
halmán, most 19-én ünnepeljük meg Szennay főapát úrral az 1979- 
es eseményt, s szolgálhattam a római Pápai Magyar Intézetben 
Dankó László meghívására, előadással -  ő akkor ott spirituális volt, 
ma kalocsai érsek. Járhattam Esztergomban, Egerben, Kalocsán és 
a budapesti Hittudományi főiskolán előadóként, többféle grémium 
előtt: hallgatók, profok, levelezők, továbbképzősök, püspökkari 
ökumenikus tanács. Sok szeretettel találkoztam. Örülök, hogy nem
régiben prédikálhattam a Debreceni Nagytemplom szószékéről re
formáció ünnepén, s a Kálvin téren többször is, csakúgy, mint a 
belvárosi templomban vagy a Petőfi téri orthodox templomban. 
Kaptam sok szeretetet és kaptam sok meg nem értést, neves és 
névtelen levelet. Volt református lelkész, aki azt ajánlotta, hogy 
hamar térjek át katolikusnak, s volt református lapszerkesztő, aki 
kivágta cikkemből a római katolikus egyházat kritizáló írásomat 
azzal, hogy ma nem tanácsos a római egyházat bírálni. Volt evan
gélikus esperes, aki egy másfél órás r.kat. -  evangélikus kapcsola
tokról tartott előadásom után váratlanul kijelentette, hogy most már 
tudja: a legnagyobb missziói területünk a r.katolikus egyház... Örü
lök, hogy 4 könyv és két nagy jelentőségű nyilatkozat szerzői között 
az én nevem is szerepel. Nemet és amerikai diákok, meg skandiná
vok, amikor az Úrvacsoráról, a lelkészi hivatalról, az egységmodel- 
lekről, a jövő víziójáról olvasnak és tanulnak (a Das Herrenmahl 
tankönyv!) vagy a CA450 éves, Luther születésének 500 éves évfor
dulójára kiadott nyilatkozatunkat ismertetik, az én nevem is ott 
szerepel. De annak is örülök,hogy a terézvárosi r.kat templom kis 
hittantermében katolikus fiataloknak tarthattam előadást az evan
gélikusokról, vagy Csengődön együtt szolgálhattam a kalocsai ér
sekkel r.kat. templomban - ő lituigizált, én prédikáltam az ő kéré
sére.

4. Valamit a teológiáról -  Rendszeres teológusnak készültem, a 
dogmatika -  etika érdekelt. Nem részletezem, amit akartam, nem 
tudtam tető alá hozni. A hatvanas évek elejétől a gyakorlati teoló-

tiával kezdtem foglalkozni. Igazán sokat olvastam, főleg homileti- 
át. Kiderült, hogy lehet doktorálni. Egy „mammut" disszertációt

készítettem (867oldal): Az igehirdetés tartalma és szándéka ma. Sok 
viszontagság után, 1967. októberében, a reformáció 450 éves évfor
dulójára beadtam. Hamar kiderült, hogy summa cum laude nem 
lehet, mert teológiai pluralizmusról írtam az európai és magyar 
teológia áttekintésénél, s ez „eretnekségnek" (!) számított. Egy évre 
rá megvédtem a disszertációt, és habilitáltam. Nagy Gyula és Groó 
Gyula volt az opponensem. Rajtuk kívül még kb. 15-en olvasták a 
disszertációt, amit pazarlásnak tartok, minden elfogultság nélkül. 
Egy református lelkész írt róla recenziót a Teológiai Szemlében, 
evangélikus újságban nem kapott sajtót. Ennyi energiával és 
anyaggyűjtéssel külföldön egy könyvsorozatot lenet írni és kiadni 
Megtanultam, hogy türelmet kell tanúsítanom. Ma már biztosan 
másként imám meg, amit 22 évvel ezelőtt fejeztem be, de máig 
sajnálom, hogy tulajdonképpen privát véleményeken kívül vissz- 
hangtalan maradt, és ma mar nem uptodate. Amit experimentális 
homiletika vonalán bemutattam ref. és r.kat vélemény szerint is 
pionírmunka volt Magyarországon. Nem kedveztek az idők, s az
óta kiapadt az enregia. -

Teológiai munkának számítom, amit a misszióról és a misszió 
elméletéből tanulhattam. Felajánlottam, hogy tanítok missziológiát 
(1946-ban adott le Podmaniczky Pál ilyen csillagos tárgyat utoljára)
-  két prof. kivételével nem lelt visszhangra. -  S talán különös, ha 
ide sorolom és nem egyszerűen a spirituális irodalomhoz az imád
ság nemzetközi és feleícezetközi, drága kincsestárának felfedezését.
-  Teológiai munka volt, amit az LMK-ban végeztem különböző 
témájú előadások tartásával. Volt év, hogy hármat is tartottam a 
pesti LMK-ban és mindig vállaltam, ami cikkre vagy előadásra 
kértek. Sokkal többet olvastam és írtam, mint amennyi a publikáci
ókon látszik (2 imakönyv, CA évforduló, Az élet védelmében).

5. Nyelvek -  Van két állami felsőfokú nyelvvizsgám, (angol és 
svéd), mindkét nyelvet tanítottam is világi mellékállásban is az 
Arany János Nyelviskolában (Pedagógus Szakszervezet). Kellett a 
pénz és örültem, hogy tanítva tanulhatok tovább magam is. Gyak
ran kellett németül is szolgálni a Deák-téren, esküvőn, temetésen, 
idegenvezetőként, hangversenyeken és olyan konferenciákon, ahol 
német volt a tárgyalási nyelv (Purkersdorf, Josefstal, Hirschluch 
stb.). A tolmácsszolgálatnál már említettem sztorikat, itt hadd em
lítsem meg, hogy Dezsérynek fordítottam először norvég újságcik
ket, s Vető Lajosnak dán pszichológiai szakszöveget, Kálay püspök
ről svéd, dán interjút. Harmatinak norvég újságcikket, a Gyarmat 
utcai norvég imaházról szóló cikket... Érdekesség ezen a téren is 
akad: ref. lelkész kérésére kis holland gyermekimádságos köny
vecskét fordítottam, s tanzániai kollégának olasz újságot Rómában, 
ami rólunk szólt. Mindig sajnálom,hogy szláv nyelvet nem tanul
tam és a francia is kimaradt. Ha még egyszer kezdhetném a teológus 
éveket -  vagy még inkább a gimnáziumot - ,  munkaidőm felét 
nyelvtanulásra fordítanám. Aki a nyelveket szereti, nyitott ember, 
mások iránt érdeklődő, nem a nyelvtehetség a döntő, hanem a 
kommunikációs kényszer és a befogadókészség... Szorgalom és 
lehetőség is kell, de itt is érvényes a kegyetlennek tűnő törvény: 
akinek van, annak adatik! -  Zavar, ha valakivel nem tudok kommu
nikálni. Ha Csömörre vagy Nagytarcsára megyek és a gyülekezti 
tagok szlovákul beszélnek, az éppen úgy zavar, mint ahogyan a 
malagaszi Madagaszkáron vagy a kiszunaheli nyelv Tanzániában 
vagy Nairobiban.

6. Szubjektivebb területekre is menjünk: barátok, család, vendé
gek -  Kortársaim között barátom csak egy van: Madocsai Miklós 
egykori munkatársam, gödöllői szomszédom. Atyai jóbarátom is 
van egy: Benczúr László. Mindkettővel évtizedes barátság fűz 
össze. Az előbbi mellett akkor is kitartottam, amikor 6 évig nem volt 
egyházi szolgálatban, egy gyógyszertárban fizikai munkásként dol
gozott, és ő is mindig kitartott mellettem, ha fent voltam, ha lent... 
Az utóbbi tulajdonképpen megmagyarázhatatlanul kísért, minde
neket jóra magyarázott, kíváncsi volt a véleményemre, megjelent 
itt-ott, ahol előadást tartottam, vigasztalt, ha elkeseredtem -  Az 
előbbivel tudunk nagyokat hallgatni is csillagos eget nézegetve, 
vagy sakkozás közben, az utóbbival heves szocsa fákat is vívtunk 
az elmúlt évtizedeket értékelve, de mindig tartva a teológus becsü
letességet. Sokan írták már nekem: kedves Barátom! -  de igazán e 
kettő jut eszembe, ha barátról van szó.

Van egy-két kollegám, sőt volt principálisom, akit nagyon 
szerettem: Scholz László, Friedrich Lajos, Bencze Imre. Sajnálom 
azokat, akik principális nélkül indultak. Volt prof. is, aki barátságá
ba fogadott: Kamer Károllyal leveleztem és Ferdinánd Istvánnal, 
sokáig Újszászy Kálmánnal. Néhány kolléga nagyon közel áll hoz
zám,de talán nem nevezhetném barátnak ma mán Tarjám Gyula, 
Németh István...

Családom erős, biztos hátteret jelentett. Elsősorban Feleségem. 
Nála jobb, rendesebb, szerényebb és dolgosabb papnét nem tudok 
elképzelni. Sok hátrányt viselt mások miatt az életben, miattam is. 
Volt, hogy úgy bocsátották el a KPM-ből, hogy „amíg papné van a 
minisztériumban, még mindig van üres hely"... Sokat segített a 
legkülönbözőbb munkában, pl. fordításoknál, gépelésnél, éjszaká-
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kat gépelt nemcsak a disszertáció első leírásánál, hanem a posta
munkánál. Az, hogy megszólat egy előadás Nigériában, Chilében 
vagy Uppsalában, és a szöveget le lehetett adni a sajtónak, az ő keze 
munkája. Könyvelő vizsgája is, könyvtárosi vizsgája is van, angol 
szaklapot szerkeszt évek óta, s mindig szíve fájdalma volt, hogy az 
egyházban tulajdonképpen nem volt helye sohasem. Nagy pazarlás 
munkaerőgazdálkodásunkban! -  Már késő.

Vele függ össze a vendélsátás. Mi nagyon szeretjük a vendége
ket, és ezzel bőven elláttam feleségemet. Fel sem tűnt neki, ha a.e. 
fél 10-kor kaptunk értesítést, hogy Mau, Messner és Anza Lema a 
11 órás istentisztelet után nálunk ebédelnek. Skandináv vendége
ket, de németeket is, amerikaiakat is rendszeresen felhoztam vasár
napi ebédre, egy tanzán diák harmadik éve a vendégünk minden 
második vasárnap, de ökumenikus vendégekből sem volt soha 
hiányunk: Szennay főapát úr, Jelenits piarista rendfőnök, Hegedűs 
Kolos ferences tartomány főnök éppen úgy itthon volt nálunk, mint 
a belvárosi plébános vagy a két szomszéd református kolléga a 
családjával. Gyermekeink kis koruktól megszokták a színesbőrűe- 
ket is, Mártika legjobban a néger babáját szerette, mert az olyan volt, 
mint William Uthy, a ghanai újságíró-iskolás vagy Omolo Kamari- 
va, a nigériai orvostanhallgató. A nagy szobánkban 30-nál többen 
fértek el az egykori ifjúság tagjai, ún. száraz-tábortűznél, a SZV után 
az előadókat mindig szeretettel láttuk munkatársaimmal együtt. 
Ezekre az alkalmakra legalább olyan szívesen emlékezem most, 
mint előadásaikra...

Testvérem sohasem volt, de volt egy sógorom, akit 3 éve temet
tem el, ő testvérem helyett testvér volt. A tudós orvoskandidátus 
olyan keresztyén bizonyságtevő végrendeletet írt, amit a mi ko
runkban még nem láttam. Most özvegyen maradt sógornőmet ér
zem testvéremnek

Gyermekeim hitben és szolgálatban testvéreim Fiam lelkész, 
az egyházi muzsika szerelmese, utolsó félévét végzi a Zeneakadé
mia karvezetői tanfolyamán. Szombat esténként megkérdezem, 
amit Scholz kérdzett 1949/50. minden szombat délutánján tőlem  
„Tisztelendő úr, a holnapi vázlat?" -  Hogy mi a szórványmunka, 
minden fizikai megpróbáltatásával, azt a pesti gyerek „kis Hafens- 
cher" 9 év után igazán jól tudja, s mindig nagyon kis fizetésből élni, 
azt is megtanulta. Menyem becsülettel buszozott be az elmúlt há
rom évben Kiskőrösre, mert „papné nem lehet óvónő a faluban" - 
tartotta az egyik vezető ember. -  Lányom is a szakmában van, 
igazán jó eredménnyel és egyben felsőfokú nyelvvizsgával végezte 
el a közgazdasági egyetemet, mégis, a második gyermek után ott
hagyta a közgazdasági pályát, elvégezte a levelező teológiát és 
beállt gyülkezeti szolgálatba: kántor és hitoktató, konfirmációt tanít 
és bibliaórát vezet, és harmadik gyermek után gyermekbibliakört 
és énekkart. Lelkész és „egyházias fazonú", ahogy ő mondja. Azt 
hiszem, a vömnek ilyen értelemben is jó segítőtársa abban az élő, 
nyüzsgő gyülekezetben, a nagytarcsaiban. Talán egy kicsit ömlen
gős, szirupos a családról való szavam. Nem szégyenlem -  ha Luther 
csak a „papcsaládot" találta volna ki, úgy is nagyon szeretném, s 
ma úgy látom, egyházunkban volt egy nehéz szakasz, amikor a 
papcsaládok mentették meg a lelkészutánpótlást. Gyülekezeteink 
népe nincs tisztában azzal, hogy mit jelentenek a szolgáló, az ügyért 
égő, s valóban sok-sok áldozatot hozó papcsaládok

Most nem szólok már elköltözött Édesapámról, Édesanyámról 
és a két, szinte „bigott evangélikus" családról, amiből származom. 
Isten áldja meg őket haló poraikban: nagyon szelíd, kedves édesa
pámat és energikus, valamikor jókedélyű édesanyámat.

7. Kanyarodjunk vissza a szolgálathoz-, az LMK-ról valamit:
Kemény Lajos, Gyöngyösi Vilmos, Korén Emil, Virágh Gyula, 

Szirmai L. Zoltán az esperesi névsor. Mind más profil, egyiknek sem 
volt könnyű dolga... Az egykori pesti LMK-ra még teológus korom
ból emlékezem vissza. Kemény ott ült, de a szót Grünwalszky, 
Dezséry, Bottá, Scholz vitte, az utóbbi a MELE nagytekintélyű 
elnöke volt. Nagy teológiai viták dúltak, szikráztak a szavak, érvek, 
mondatok. De utána elmentek az Apostolokba egy pohár sörre. - 
Gyöngyösire úgy emlékezem, mint aki szervezeti kérdésekkel, sza
bályrendeletekkel rengeteget foglalkozott, és az általa legigazibb
nak tartott lutheri teológiát képviselte.

Itt álljunk meg a sorban: emlékezem nagyon nívós előadások
ra, igazán hasznos bibliatanulmányokra, kitűnő beszélgetésekre, 
nagy letolásokra és komoly sértődésekre. Sok LMK-ban fordultam 
meg előadóként, tapasztaltam testvériesebb légkört, de azért a pesti 
LMK-nak volt valami varázsa: jólértesültség, néha humor, néha 
szellemesség, és ha szidtak kívülről-felülről, úgy összetartás és 
öntudat is. Ahogy végignézek arcokon, életeken, sorsokon, egyre 
jobban becsülöm a pesti papokat, minden hibánkkal együtt. Nehéz 
szakma ez, a vízfejűvé nőtt fővárosban ma evangélikus lelkésznek 
lenni. Teológián külön kellene szinte képezni Pestre való papokat.

Mit tudnék tanácsot adni az utánam jövőknek, s a még aktív 
szolgálatban maradóknak? Vigyáznom kell, nehogy kitanítsak bár
kit is. A testvér szavát akarom megszólaltatni:

1. Legyetek öntudatos evangélikus lelkészek Nincs magasabb

poszt ennél, tanította nekem Budaker Oszkár -  hálás vagyok neki 
a mai napig. Vannak beosztások kívánatosak vagy vonzók, tekinté
lyesek vagy sikeresek, de aki lelkész, az legyen lelkész akkor is, ha 
esperes, püspök, tanár, levéltáros, központi hivatalban dolgozik. Ez 
beosztás Kérdése, de lelkésznek lenni mentalitást és hivatást jelent... 
Van, aki csak addig akar pesti lelkész lenni, amíg fel nem kerül, s 
ha felkerült, már nem érdekli a gyülekezete -  mondogatja sokszor 
nekem Weltler Jenő, a pesti egyház igazán jó ismerője. Szava figyel
meztetés. Tudom, hogy szükség van Üllői útra és Puskin utcára, de 
az egyház dolgai a gyülekezetben dőlnek el, a szószéken, a lelki
pásztori beszélgetésnél, a gyermekbibliaköri munkán, a kórházban, 
a látogatásnál.

2. Nem igaz, hogy rózsákon jár Krisztus híve, ha keresztet 
hordoz szíve -  ahogyan tanultuk a Luther-rózsa leírásánál. Legfel
jebb úgy igaz, hogy nem rózsaszirmon, hanem tövises rózsákon 
jár... A lelkész is. Irgalmatlanul nehéz az irgalom hirdetőinek foglal
kozása, szakmája, munkája, ha komolyan veszik Állandó stressz a 
készülés miatt, állandó el nem végzett munka, mert ha megfeszülsz, 
akkor sem tudsz mindent elvégezni. Mindenhez kell érteni legalább 
a hozzászólás szintjén, s dönteni végleg Neked, lelkésznek kell, 
mert Te vagy mindenért felelős, s Te látod az összefüggéseket 
(építés, renoválás, költségvetés stb.).

3. Bele kell törődni abba, hogy mindent nem lehet elvégezni és 
valóban irgalomból élünk Mindig marad mulasztás, mindig keve
sebb az erő és kevesebb az idő, mint amennyi szükséges volna...

4. Jól kell bírni a kritikát. Nem az vagy, aminek mondanak. 
Kikiáltják a lelkészt mindenfélének. Tudnia kell, hogy kicsoda. 
Lelkipásztori imádságos könyvünkben van egy fontos mondat, az 
elmúlt 35 évben nagyon sokszor elmondtam: Tégy szabaddá, hogy 
ne törődjem emberek ítéletével. Tégy készségessé, hogy a gyüleke
zet óhajat meg ne vessem. Ez a dialektikus igazság.

5. Időben kell elmenni, s helyet adni fiatalabbaknak. Minden
nek rendelt ideje van, az aktív kornak és a nyugdíjasnak is. Gyur- 
kovics Mária -  mondják -  eggyel többet énekelt, mint kellett volna 
-  t.i. koloratúr áriát. Sokan arra az egyre emlékeznek Időben kell 
elmenni, amikor még van önkontroll. Szerettem volna magam is 
modellt adni ebben a vonatkozásban.

6. Végül, amit Dezséry Lászlótól tanultam: nemcsak emberek 
vannak, de helyzetek is -  és nemcsak helyzetek, de emberek is. A 
mondat mindkét fele fontos, ha megtanuljuk, hisz az emberek 
megértéséhez vezet...

Mik a terveim nyugdíjas koromra? -  Ezt kérdezi TSzM utoljára.
-  Szeretnék pihenni, feszültségből lazulni, 35 évi stress után 

kiengedni. Laktam egy hetet egy afrikai professzornál, Kaligula 
bukobai professzornál A monróviai puccs idején úgy tudott aludni, 
kilazulni, ahogy én még soha;

-  szeretnek tanítani, amíg ép eszem birtokában vagyok, teoló
gusokat is, másokat is, ha igény van rá;

-  szeretnék sokat olvasni, Bibliát is, sok ki nem olvasott köny
vemet is;

-  szeretnék fordítani, van egy-két fordításra való skandináv és 
angol könyvem, cikkem, amit érdemes lenne másnak is ismerni;

-  szeretnék magam is könyvet írni, meglévő tengernyi anyagból 
válogatni, és újat is írni (p. imakönyvet: Urunk, van valami monda
nivalónk Neked...);

-  szeretnék csöndben lenni, imádkozni, gondolkodni, meditálni;
-  szeretnék utazni (MO-t kevésbé ismerem, mint egy-két másik 

országot, vagy a környező országokat);
-  szeretnék sokat együtt lenni családtagjaimmal, gyermekeim, 

unokáim jószerivel nélkülem nőttek fel, ha igénylik a társaságomat, 
most nem mondom majd, hogy nem érek rá, apa készül..

-  szeretnék sokat a szabadban lenni, nemcsak hetente egyszer, 
mint eddig, kertet gondozni, gyalogolni, úszni;

-  szeretnék sokat nevetni, régen többet nevettem, és nagyon 
hiányzik., humoros írások, sztorik, az egyház és a nem-egyház 
humora egyaránt érdekel, s baráti társaságban szomjazom a neve
tésre...

-  szertnék felkészülni halálomra és az örökéletre. Eddig leginkább 
csak rövidtávú programokat készítettem. Amit leírtam az Énekes- 
könyv imádságos részében másoknak, magam is komolyan ve
szem: Urunk, emlékeztess halálunkra gyakran, és Urunk emlékez
tess örökéletünrke még gyakrabban! Ars moriendi és az ars vivendi 
összetartozik Memento mori és memento vivere -  ez a teljes emlé- 
keztetés. így készülök

U.i.: ú rvacsoráztunk, bőnbocsánatot hirdettem és kaptam, 
most mégis a szubjektív hangú bemutatkozás után, ami mégiscsak 
egy hosszú útszakasz lezárása volt, ha haragosom van: bocsánatot 
kérek, feltétel nélkül... -  ha nincs harag köztünk, őrizzetek meg jó 
emlékezetekben és imdáságotokban. Köszönöm.

H afenscher Károly
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Fórum

Levél -  igehirdetésről
Budapest, 1990. szeptember 7.

Nagytiszteletű Felelős szerkesztő Úr!

.. .Rendszeresen olvasom a Lelkipásztor Igehirdető műhe
lye c. fejezetében megjelent írásokat, amelyeket különböző 
lelkészek a lelkészi munkaközösségben elhangzottak figye
lembevételével írnak, segítségül lelkésztársaik prédikációinak 
összeállításához. Egyes lelkészek szorgalmasan fel is használ
ják ezeket az írásokat igehirdetéseikben, azonban többnyire 
csak az egyébként jó l megszerkesztett írásoknak egy részét, 
rendszerint az alapigéhez fűzött „Megjegyzések a szöveghez” 
valamint az „Exegetikai megjegyzések” esetleg az igéhez kap
csolódó kortörténeti írásokat használják fel, mert javában virul 
az a feneketlen balhiedelem, hogy az istentiszteletek résztve
vői kizárólag azért jönnek templomba, hogy gyengén össze- 
fércelt, különböző teológiai, exegetikai és kortörténeti felolva
sást hallgassanak. Az igehirdetésen megjelenők nem a tömö
ren fogalmazaott alapigék felhígított magyarázatát akarják 
hallani, hanem az alapige lényegének és mondanivalójának 
értelmezését, hogy az alapige helyes értelmezése révén útmu
tatást kapjanak hétköznapi életüknek a Krisztusban hívőkhöz 
méltó folytatására.

Sajnos a Lelkipásztor „Igehirdető műhelye” c. fejezetében 
megjelent írások zöme ugyancsak igemagyarázat és az igehir
detési közhelyek gyűjteménye és nem az ige értelmezése.

A csatolt prédikáció összeállítása közben magam is ta
pasztaltam, hogy az értelmező igehirdetés összeállítása, meg
szerkesztése és egységessé tétele sokkal nehezebb, fáradságo
sabb, mint a magyarázóé. A magyarázó igehirdetésben a lel
kész az alapigéhez, szavaihoz, soraihoz, de leggyakrabban a 
kötőszókhoz (de, azonban, ámbár, noha, csaknem stb.) fűz 
többé kevésbé az alapigéhez illő megjegyzéskeket, minden 
felelősség nélkül. Ehhez kapcsolódnak a következők.

A minap találkoztam egyik atyámfiával, aki egy olyan 
győr-megyei kis faluban lakik, amelyben 60 évvel ezelőtt szin
te csak evangélikusok éltek, akiknek ősei hajdan Vadosfára 
jártak templomba a nagy ünnepeken. Az elmúlt 60 év alatt a 
jelentős és jómódú evangélikus gyülekezet néhány egymás 
után következő lelkész közreműködésével odáig jutott, hogy 
ma a gyülekezet már csak gyenge szórvány (amihez hozzáse
gített az evangélikus őslakosság erős megfogyatkozása és a 
többnyire semmiféle valláshoz nem tartozók betelepülése is 
[mert a ma élő evangélikusok már nem is tudnak, kevesen 
vannak], de alighanem nem is akarnak sem a gyülekezet fenn
tartására, sem a lelkész eltartására áldozatot hozni.) A kérdés: 
Miért?

A kérdésre atyámfia azt válaszolta: azért, mert a templom
ban soha egyetlen szót sem hallani arról, hogy az embernek 
hogyan kellene élnie, pedig a Bibliában pontosan benne van, 
hogyan kell élni az embernek, hogy itt a földön nyugodt, békés 
élete legyen. De erről a templomban nem beszélnek. Pedig a 
Biblia szerint Isten, meg Jézus Krisztus azt akarja, hogy az 
ember itt a földön éljen békében meg szeretetben. Majd hoz
zátette: ez a papok bűne, mert csak Vietnamról, harmadik 
világról, poltikáról, hitről, bűnről, kárhozatról és megváltásról 
beszélnek, de senki sem mondja meg, mit kell tenni, hogyan 
kell élni, hogy ne legyünk annyira bűnösök. A kárhozattól ma 
már senki sem fél, azt senki nem veszi komolyan, hiába fe
nyegetőznek vele, hiszen a legtöbben azt se tudják, hogy mi a 
kárhozat és miért kellene nekik elkárhozniuk. Mindenki jól 
akar élni, mindegy, hogy hogyan és miből, de mindenki féle
lemben él, az emberek félnek egymástól, mert senki nem tud
ja, hogyan lehetne félelem nélkül élni itt ebben a világban. Ez 
pedig a papok hibája.

(Az egyszerű emberek nem intézményekben gondolkod
nak, hanem személyekben. Az állam a tanácselnök és a titkár, 
az egyház pedig a pap meg a püspök. Ezért tartják felelősnek 
a papot és a pap miatt fordítanak hátat az egyháznak. Egyéb
ként csak végig kell nézni a keresztyénség, az egyház törté
nelmén, mindig a papok hibáját kérték számon az egyházon 
és az egyházat, sőt magát a keresztyén eszmét kárhoztatták a 
papok hibája miatt. Úgy látszik, ez ma sincs másként)

De térjünk vissza az igehirdetésre.
Az igehirdetés nem magyarázza az alapigét, hiszen a mon

datokat, a példázatokat mindenki megérti. Az alapigét értel
mezni kell és mindig úgy, hogy az értelmezés hangsúlyozza 
az Istennek az emberhez, az embernek Istenhez és az Isten
ember kapcsolatának realizálódása eredményeként az ember
nek az emberhez való viszonyát, mert senki se higgye, hogy 
az embernek az emberhez való viszonyulásában az embernek 
Istenhez, és az Istennek az emberhez való kapcsolatának sem
miféle összefüggése nincs. Istent ha nem törődött volna az 
emberrel, az ember földi életével, akkor nem adott volna neki 
törvényeket, útmutatásokat, nem küldte volna el prófétáit és 
végül nem küldte volna el a földre Jézus Krisztust, hogy sza
vaival, tanításaival, tetteivel és kereszthalálával világítsa meg 
az embernek az Istenhez vezető utat.

Egyébként a magyarázat és az értelmezés között hatalmas 
különbség van, mert a magyarázattal kapcsolatban a magya-  
rázónak semmiféle felelőssége nincs, legfeljebb tárgyi tévedés 
történik, de az értelmezés felelősséggel jár, mert nem mindegy, 
hogy az evangélium szavait, kijelentéseit, példázatait hogyan 
értelmezik, mert emberéletek forognak kockán. A történelem 
folyamán milliók életébe kerültek az evangéliumok téves- és 
félreértelmezései.

Tisztelettel

Káldi Lajos
gyülekezeti felügyeli 

1158 Budapest, M osolygó A. u. 31.

306



Az igehirdető műhelye
elmosódnak határvonalak emberek előtt jó és rossz, igazság 
és bűn között.

Szentháromság ünnepe 
utáni 22. vasárnap
Fii 1,3-11.

Exegetikai megjegyzések
Nem szükséges részletes exegézist adni, hiszen Cserhá

ti Filippi kommentárjában mindannyiunk számára kéznél 
van. Inkább néhány gondolat aláhúzására s esetleg más 
megvilágítására igyekezem.

Pál ebben a levelében is valóban az antik levélformát 
tartja meg abban a vonatkozásban is, hogy az önmaga, va
lamint a címzettek megnevezése és az üdvözlés után egy 
imádságos szakasz következik. Textusunk tulajdonképpen 
a levélnek ez a része. Ami ebben a szakaszban különöskép 
pen is jellemző, az az erősen személyes hangvétel. Bizonyá
ra közrejátszik ebben az a segítség, melyet a filippibeliek 
neki fogságában nyújtottak, de feltétlenül az is, hogy a gyü
lekezettel összekapcsoló szeretet-szálakat nem oldozta és 
szaggatta meg tévtanítások, pártoskodások zűrzavara. Rö
viden szólva ez a levél nem harci-levél, nem ilyen helyzet
ben született. Igénkben kétszer is előfordul a „lóisztus n a p  
jára" kifejezés. Mindkét alkalommal a gyülekezet szem
pontjából. 6.v. „elvégzi a Krisztus Jézus napjára", és 10. v. 
„tiszták és kifogástalanok legyetek a Krisztus napjára". A 
6. verssel kapcsolatosan nem csupán az „en hümin" kifeje
zés fordítása a problematikus -  „bennetek", vagy „közötte
tek" szóval adjuk vissza -  hanem részben ezzel összefüg
gően az is, hogy mi az a jó munka, amelyet Isten elkezdett 
a gyülekezetben. Ha az előbbi változatot fogadjuk el, akkor 
ez lázárja, hogy ez a gyülekezet részvétele a szolgálatban, 
Így nem lehet más, mint az ő üdvösségre vezető, vivő mű
ve, melyet elkezdett a Jézusban való hittel és a keresztség- 
gel, s amely azon a napon nyer beteljesedést. Úgy tűnik, ezt 
az értelmezést választották bibliafordítóink is, hiszen „ben
neteket" fordítanak. Ha a második változatot tartjuk he
lyesnek, akkor a jó munka lehet Isten üdvösségre vivő mű
ve, de a gyülekezet részvétele is a szolgálatban, sőt ebben 
az esetben a mérleg nyelve talán kissé ez utóbbi felé hajlik. 
Mindez összefügg azzal, hogy az 5. versben az evangéliom- 
mal való közösségvállalást hogyan értelmezzük. Nem két
séges, hogy benne utalás van a gyülekezet szere- 
tetadományára, ez azonban még nem feltétlenül jelenti a z t, 
hogy csupán ezen a vonalon értsük. Benne van ebben a 
kifejezésben annak elfogadása, a benne való hit is.

A 10. versben ugyancsak felhangzik a „Krisztus napjá
ra". Bizonyos, hogy ez egyrészt mutatja az apostol végtör
téneti közel-várását, de a vers tartalmából az is bizonyos, 
hogy ez a jelen földi életre való motivációjában válik fon
tosé. (Visszaható eschatologia!) A tisztaság és feddhetet
lenség, vagy kifogástalanság kétségkívül azonosítható az
zal, hogy nem érhet valakit a szeretetlenség vádja -  gon
doljunk a tövény rövid összefoglalására , a nagy 
parancsolatra -  általános gondolkodás és szóhasználat sze
rint azonban ez bizonyos értelemben mégiscsak leszűkítése 
e két kifejezés tartalmának. Pál számára az életszentség 
ugyan nem valami elvont tartózkodás a világtól, de valósá
gos életfolytatás a világban. (Lásd: Róma 12,2. és 6,1 kk.) 
Amiért tehát Pál könyörög az a minden értelemben való 
feddhetetlenség és tisztaság. Nem felesleges ezt hangsú
lyoznunk talán éppen a mi időnkben, mikor olyan sokszor

A prédikáció felé
Az igénkben kétszer előforduló eschatologiai kitekintés 

mintegy közrefogja egész keresztyénségünket. Isten elkez
dett bennünk valamit, amit véghez akar vinni a Krisztus 
napjára. Ez a reménységgel várt nap nemcsak azért óhajtott, 
mert az egyház Ura elé állhat, hanem azért is, mert akkor 
lesz teljessé a bűn és halál rabságából való szabadulásunk. 
Isten üdvre vivő munkája azonban nem egyszerűen két 
cselekvésében valóság csupán. Keresztségünkben, a kez
detben és Krisztus megjelenésében, a végben. E két pillér 
között ott feszül emberi életünk íve a maga egész valóságá
ban. Isten itt végzi a maga csodálatos üdvre vezető munká
ját.

Az egyházi esztendő vége felé szemünk egyre inkább 
a visszatérő Krisztusra tekint. Nem véletlen ez. Hiszen az 
idő, az egyházi esztendő múlása is erre figyelmeztet, de 
valójában a mi egész hitünk arra a napra irányuló, arra 
becélzott. Reménységgel és „félelemmel és rettegéssel" vár
juk Őt. Reménységgel, mert bizodalmunk van abban, hogy 
aki elkezdte bennünk az ő munkáját, az véghez is viszi 
Krisztus napjáig. Félelemmel és rettegéssel, mert tudjuk, 
nem vagyunk tökéletesek és kifogástalanok sem szere- 
tetben, sem ismeretben, sem tisztaságban. Ezért igyekszünk 
az apostollal, mint versenyzők a célegyenesben, hogy elér
jük a célt.

A hitnek ebben a harcában nem vagyunk magunkra 
hagyottak. A kegyelem tart bennünk. Persze szem kell hoz
zá, hogy ezt felismerjük. Mert nemcsak az a kegyelem, ha 
elveszi rólunk Isten a kísértés terhét. Nemcsak az a kegye
lem, ha megáld különböző jókkal, testiekkel és lelkiekkel. 
Az is kegyelem, ha próbál kísértések között, ha szenvedést 
bocsát reánk, vagy ha hitünkért szenvedést és háborgatást 
hordozunk, mint Pál. Szem kell hozzá, a hit szeme, mert 
ezen keresztül másként látszanak dolgok és események. Ha 
elgondolkodunk csak magunkon és életünkön, ki kell mon
danunk végső következtetésként nincs más, csak a ben
nünket szüntelenül hordozó, körülvevő kegyelem. Éltünk 
csupa szennyfolt, hitünk, mint a változó hold, és szívünk
ben mégis ott ezért a bizonyosság, hogy az ő napján szentül 
és feddhetetlenül állhatunk előtte, hiszen az örök kegyelem 
takar be ott is minket, az ő érdeme rejti el rútságunkat és 
bűneinket.

A hit harcában nemcsak Istentől nem vagyunk ma
gunkra hagyottak. Nemcsak az örök kegyelem tart, de tud
hatjuk, hogy hordoz bennünket a Krisztusban hívők imád
sága is. Pál könyörög a filippibeliekért, sőt minden gyüle
kezetért. Azokért, amelyeknél ő végezte a magvetés 
munkáját, de azokért is, amelyekbe még el sem jutott. Az 
oratio öcumeniáca-ban is felhangzik vasárnapról vasárnap
ra a könyörgés kísértésben lévőkért, szenvedést hordozó
kért, az egész egyházért és minden tagjáért. Micsoda hatal
mas kórus ez! Kezdve az apostoloktól évszázadokon át a 
mi időnkig. Nem kérdezem, az oratio öcumenica mondása
kor együtt dobban-e szívünk a szöveggel? Csak arra figyel
meztetek: mekkora erő van abban, hogy tudjuk a hit harcá
ban ott áll mögöttünk a földön élő egyház imádsága nem
zedékek végeláthatatlan láncolatában. Valahogy ebben át 
kell, hogy éljük és megértsük a szentek közösségét, annak 
valóságát.

Van azonban ennek más velütelete is. Ez pedig a szere-
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tét. A filippibeliek Pál iránti szeretete az 6  segítő adomá- I 
nyukban mutatkozott meg. Pál irántuk való szeretetének 
jele ez a nagyon is személyes hangvételű levél, ó  a 11. 
versben az igazság cselekedeteiről beszél és ezek a szeretet 

cselekedetei. Félő, hogy elkopott számunkra ez a szó. Egy
szerű érzelmi vonalra toltuk át jelentését. Igaz, itt az apostol 
is telve van érzelmi töltéssel, ez azonban nem mond ellene 
annak, hogy maga nagyon is aktív tettekben ne lássa meg
valósulni a gyülekezet iránta való szeretetét. Ez a szeretet 
az evangéliom ügyéért való áldozatvállalás ebben az eset
ben. Talán nem lényegtelen elgondolkodni azon sem, mi 
meddig megyünk el ebben. Féló, hogy sok szép és talán 
igaznak ható szó mellett az evangéliom ügyéért való anyagi 
áldozatvállalásban erősen lemaradtunk nemcsak a filippi- 
beliektől, de őseinktől és más vallási közösségektől is. Hol 
van akkor a szeretet szép szava mellett a szeretet cseleke
dete?

Gondolataimat azzal kezdtem „a Krisztus napjáig". Si
essünk hát, hogy kifogástalanok legyünk, mert int az idő, 
sürget annak múlása!

Bánfi B éla

Szentháromság ünnepe 
utáni 23. vasárnap.
Fii 3,17-21.

Az eljövendő ország felé halad Isten népe, és ez külö
nösen is hangsúlyossá lesz az egyházi év végén. A „theolo- 
gia viatorum" egyszerű és dísztelen, mint a szegények Bib
liája. Úton vagyunk hazafelé, a megfeszített és feltámadott 
Jézust követve, sírva és örvendezve. Pál apostol is sírva 
panaszkodik igénkben a tévelygések miatt, és örvendezik a 
még nagyobb kegyelemnek, az erős Üdvözítőnek.

Az Igével való ismerkedés közben sokszor felzengett 
szívemben a Zarándokok karának wágneri fenséges dalla
ma... Valóságos háttérzene volta fogságon éppen átvándor- 
ló apostol vallástételéhez. Ez látszólag diadalmas, glóriás 
ének, pedig elhalkul néha, sóhajtozik, zokog, panaszkodik 
a kereszt súlya alatt, a vereségek szégyenében. Siratja a 
keskeny utat elhagyókat, még az ellenfeleket is, hogy aztán 
beérve a célegyenesbe örvendezzen a csúcsnak, a nyitott 
kapunak, a megváltó kegyelem otthonának.

-  Fenn zeng az ének, lenn még könny pereg, -  mondja 
az egyik énekünk. A kereszt Krisztusának népe valóban 
fentre és lentre oszlik? Ha így van is, mégsem különül el 
egymástól. Amint egyszerre vagyunk igazak és bűnösök, 
ítéletre méltók és kegyelembe fogadottak, mégis érezzük a 
bűnbánat és bűnbocsánat között a nagy közbevetést. Innen 
a magunk erejéből nem mehetünk oda, az átjutást nem 
érdemelhetjük ki. Lent vagyunk a mélységben ítélet alatt. 
Egyedül Isten munkája a felemeltetés. Ezért van Isten népe 
már itt a földön is lent és fent, sírásban és örvenedzésben. 
Ezért énekel együtt az üdvözült örvendezőkkel.

Pál aggódik szeretett filippi gyülekezetéért. Hiszen ez 
az első európai gyülekezete. Az öröm levelének tartott Fi
lippi levél nagy része dicséret, hálaadás, buzdítás, de a 
harmadik fejezet (nagyjából) feszültséggel teljes, valószínű 
egy Filippibe küldött másik levél része. A gyülekezet életé
ben már komoly bajok mutatkoznak.

Tévtanítók, tövényeskedők, önmegváltók hígítják a 
gyülekezetei néhány évvel a kezdet után. A kereszt tényét 
nehéz megemésztenie az ókor vallásos emberének, mert az 
„botrány és bolondság". Máig is találkozunk ezzel az elle
nérzéssel. Ezért leplezi le textusunkban „Krisztus kereszt
jének ellenségeit", akik nem kívülről támadják a gyülekezet

hitét, hanem magukat igaznak és keresztyénnek tartva 
meg-megkerülik a kereszt kegyelem-hitét. A kereszt elhal
ványul, az érdemek mind jobban villognak és az önmegvál
tás ezernyi leh etőség e k ikü szöböli Krisztus m egváltó halá
lának és  feltámadásának egyedül üdvözítő valóságát. Ezen 
kétségbeesik Pál, mint a jó szőlősgazda, aki nagy gombás 
fertőzést talál a szőlőskertben.

Szeretné megrázni őket. ( -  „Amire eljutottunk együtt, 
aszerint haladjunk! „ 16.v. -  „Amire példát adtunk nektek, 
azokra figyeljetek!" 17. v. -  „Legyetek követőim, testvére
im ...") Mert ő semmi más nem akart lenni, mint Krisztus
követő, így az őt követők: Krisztus-követők. Ez a követés 
pedig egyedül a kereszt Krisztusában megmutatott kegye
lemre való építés. Ezt naponkénti megtérésben kell és lehet 
élni. így lesz a kereszt: célkereszt, amivel hazáig eligazo
dunk az úton. A kereszt tűvékony lézersugárt ad, amely az 
egyetlen utat rögzíti mögöttünk és előttünk az üdvösség 
kapujáig, át hegyeken és völgyeken. Másban nincsen üd
vösség, csak irgalmas Jézusunkban, akit biztos reménység
gel követhetünk. Mennyei polgárjogunk is az Ő ajándéka.

Itt megállók, mert egy hosszú doxologia következhet
nék a solus Christus-ról. Akinek hatalma van bűnön és 
halálon, égen és földön. Ezt adta az Atya a kezébe.

Arra figyeljünk azonban oda, ami az apostol felindu
lását indukálta. Mert amíg Pál az egyetlen üdvösséges útra 
figyelmezteti híveit, sírva emlegeti fel a más utat választó
kat. Akik nem abba az irányba tartottak, amerre a Krisztus 
keresztje mutat. Leleplezi őket: „Krisztus keresztjének el
lenségei" (18.v.) Nem kívülről támadnak a gyülekezetre, 
csak a kegyelemre való hagyatkozás kényelmetlen nekik. 
Saját erőből akarják befolyásolni Istent. Felmutatják, hogy 
méltók tudnak lenni Isten segítségére. Ezért az önmagában 
bízó ember süket lesz Isten szavára. A megtérést, a napon
kénti alázatos igazodást feleslegesnek tartják, hiszen a böj
töt megtartják. Ezeknek ezért a „hasuk az Istenük". Ezek 
azzal dicsekszenek, ami a gyalázatuk. Életük értelmét a 
saját dicsőségük keresésében látják. Ezek a buzgó vallásos
ság köntösében nagyon is önmaguk körül forgó emberek. 
Földiek.

Vigyázz, gyülekezet! Ne szélesítsd ki a keskeny utat új 
kiegészítő sávokkal, önmegváltással, önelégültséggel. Ez a 
„kiegészített evangélium" már hamisítás, és a Krisztus-kö
vetés mással való kiváltása. A kereszt Krisztusa a maga 
útjára hív, ahol csak Ó adja a bűnbocsánatot és üdvösséget. 
Isten szeretete ezt a gyönyörűséges utat adja nekünk. Ván
dorok, ezért óvjátok egymást az eltévelyedéstől! Az Úr kö
zel!

A Prédikáció irányában
1. Halljuk ki a zarándokok karából hűséges öregjeink 

örvendező énekét. Ki kezdettől, ki később állt be a Jézust 
követni akarók vándor-seregébe, benne érzik magukat a 
célegyenesben. Megkoptak, megdarálódtak, az utolsó évti
zedekben különleges módon is, hitük sem kifogástalan, de 
itt vannak. Velük énekelünk együtt. Van mit tanulni tőlük, 
a tékozló fiú örömétől a jó és hű szolga boldogságáig sok 
mindent. Biztassuk őket a nagy út végefelé. Mindegyikük 
kapjon tőlünk valamit, szeretete t, hálát, megbocsátást, kö
szönetét. Hiszen egy szakaszon együtt vándoroltunk velük 
ugyanazon kegyelem alatt.

2. Ne harsogjunk Krisztus „ellenségei" ellen, mert akkor 
kivételnek érzi magát mindenki a templomban. Talán in
kább fedezzük fel időnkénti önmagunkban „Krisztus ke
resztjének ellenségeit". M ert tartozásunk van testvéreink 
iránt, miközben ajándékainkat az oltárra visszük. Vegyük 
észre, hogy többen miattunk nem követik Jézust. Keressük 
a bocsánat és a megbocsátás alkalmait, hiszen ugyanazon 
kegyelemből élünk.

3. Igazítsuk el szeretettel a „neofitákat" és a gyülekezet 
régi-új embereit. Nem mi térítettük meg őket, nem mi hoz-
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tuk őket vissza. Kevés kivételtől eltekintve, nagyon hézagos 
az ige-ismeretük, többnyire heti „egy-órás" keresztyének és 
az imaéletük alig mérhető. Jó tanításra és bizonyságtételre, 
imádságra és közösségre van szükségük. Testvérre van 
szükségük, aki odaszereti őket a bibliaórákra, alkalmakra, 
evangéliumot hallgatni. Teológiájuk sok tetszetős tévtaní- 
tással vegyített. Tapintatosan, de felelősséggel és igen sok 
szeretettel igazítsuk ki őket.

Pál is erre figyelmeztet. Kegyelemből tartattunk meg 
hit által.

4. Gyermekek, felnőttek, öregek, -  mind közeledünk az 
Úrhoz. Hazahívásunk napját nem tudhatjuk. De Advent 
előtt szabad győzelmekről bizonyságot tenni, új kezdetre, 
megtérésre hívni és az örök élet örömét meghirdetni irgal
mas Krisztusunkban. Szüksége van a világnak a kereszt 
Krisztusát követő hívő zarándokok kórusára.

Németh István

Az egyházi esztendő utolsó 
vasárnapja
Máté 25,1-13.

I. Exegetikai kérdések
1. vers: „akkor". Nem eldöntött, hogy a bevezető szócs

ka hangsúlyos idő-meghatározás, amely Jézus visszajöve- 
telének napjára vonatkozik, vagy hangsúlytalan átvezetés 
az új példázatra, ami Máténál oly sokszor előfordul.

A „hasonló lesz" futuromot is különbözőképpen értel
mezik az írásmagyarázók. H. Orphal, hivatkozva M t 7 ,24- 
re és 26-ra, nem futurum exactumnak tekinti s ennek meg
felelően hangsúlyozza, hogy a példázat a jelenre vonatko
zik. Ezzel szemben W. Klas a futurum kiemelésével a 
példázatot eschatolgoikus példázatként értelmezi, ami a vi
lág végére és a megváltó eljövetelére utal.

Igehirdetésünk szempontjából dönthetünk e két lehető
ség között, s ennek megfelelően határozhatjuk meg a peri- 
kópa scopusát. Elképzelhető azonban az is, hogy e kettős 
mondanivalót, a jelenre és a jövőre vonatkozó üzenetet, 
együtt szólaltatjuk meg.

A példázat, a rabbinista hagyományból ismert „dati- 
vusszal kezdődő" példázatokhoz tartozik. A dativusz rövi
dítése a példázatok ismert és szokásos bevezetésének: Egy 
példázatot akarok neked elmondani. Mihez is hasonlít ez? 
Úgy áll (viszonylik, aránylik) ez, mint ahogy (+dat)... Ilyen 
bevezetést találunk pl. Mk 4,30-31-ben: Mihez hasonlítsuk 
az Isten országát, vagy milyen példázatba foglaljuk? Olyan, 
mint ... (lásd még Lk 13, 20-21). A rövidített dativuszos 
bevezetés értelmét nem adja vissz a „hasonló..-hoz, -hez, 
-höz" fordítás. Feltételezve az arám eredetit és figyelembe 
véve a rabbinista hagyomány szövegét, körülíráshoz kell 
folyamodni: úgy áll az ügy /dolog ezzel, m int.. Az esetek 
többségében a példázat tartalma is ebbe az irányba mutat. 
Perikópánknál például nyilvánvaló, hogy a mennyek or
szága nem a tíz szűzhöz hasonló, hanem a menyegző képe 
hordozza a mondanivalót. (J. Jeremiás).

13. vers: helyes fordításban: „virrasszatok". Máshon
nan idekerült logion, ami nem illik a példázat képsorához. 
Az elbeszélés ugyanis nem rója fel a vőlegényt váró lányok
nak, hogy elaludtak, ahelyett hogy ébren virrasztottak vol
na. Thielicke például nemcsak legitimnek, de egyenesen 
példaszerűnek mondja a lányok alvását, pihenését, ami 
nem ellentétes a várakozással, sőt egyenesen hozzátartozik. 
A téves magyar fordítás (vigyázzatok) azonban lehetővé 
teszi, hogy képzavar nélkül a 13. verset is hozzácsatoljuk

az alapigéhez.
Valószínű, hogy a példázatot a paruzia késésének krí

zisét átélő gyülekezet tradíciója formálta, értelmezte és al- 
legórikusan átalakította (Dodd).

n . A példázat értelmezése
Az újtestamentumi kérügma döntő és evidens tartalma 

az Úr visszajövetele és érkezésének váratlansága. Mindket
tő ebben a példázatban is megszólal. A perikópa speciális 
mondanivalója viszont a paruzia késésével kapcsolatos, 
ami nemcsak történelmi dimenzióban, de individuális, 
szubjektív vonatkozásban is, az „okos" várakozás kérdését 
veti fel. A válasz keresése közben mindenesetre kerüljük el 
az allegorikus értelmezést, amely az „olaj" jelentését igyek
szik megfejteni. Az exegetikai és homiletikai irodalomban 
számos példát találunk ugyan erre: az olaj -  Szentlélek, hit, 
szeretet, jócselekedet stb. E megfejtések esetlegessége és kü
lönbözősége is figyelmeztet az allegorikus értelmezés fo
nákságára. A példázat megrázó mondanivalója, a meghívás 
elfogadása, hogy az égő lámpás, a várakozás még nem 
biztosítja a részvételt a menyegző örömében. Ha a kezdet 
után elmarad a folytatás, a reménységről kiderül, hogy il
lúzió volt csupán. Megrázó a kívül rekedtek zörgetése. Van, 
amikor már késő...

Láthatatlan határvonal választja el az okosokat a bal
gáktól. Ha a Krisztus-várás nem formálja jelenünket, ha 
reménységünk nem indít Istennek szentelt életre -  mi lesz 
akkor velünk? Jézus érkezőben van. Várjuk bizalommal. 
Menjünk elé örömmel! Imádkozzuk igaz szívből: jöjjön el a 
te országod! Bizony, jövel Uram Jézus!

A jelen „hiány-listája" szorongó várakozásra kény
szerít. Ebben a várakozásban a holnap reménységgel ke
csegtet, de ígéreteit ritkán váltja valóra. Az idegőrlő, bi
zonytalan várakozás, az átélt csalódások keserűsége meg
mérgezi az életet. Halljuk meg és adjuk tovább a jó hírt: íme 
a vőlegény! Jöjjetek fogadására!

III. Örökélet vasárnapja
Az „örök" nem kronológiai fogalom, qualitást jelent, 

igaz, teljes életet, boldog célba érkezést. E reménység nélkül 
nemcsak meghalni, élni is nehéz. A példázat képsora lehe
tőséget ad arra, hogy boldogan valljunk e reménységünk
ről. Nem halotti torra, de menyegzőre vagyunk hivatalosak. 
Egy boldog ünnep előestéjének szent készülődésében élhe
tünk. Ebben a reményteljes készülődésben értéket és értel
met kap e földi lét, a szép még szebbé, az öröm még ragyo
góbbá, az igazság még igazabbá, az érték még értékesebbé 
lesz. Nem magától, nem magamtól, hanem attól, akinek 
szeretete soha el nem múlik.

M adocsai M iklós

Advent 1. vasárnapja
Rm 13,11-14

Pál római levelében a dogmatikai rész, majd a zsidó 
nép eangélfumhoz való viszonya után következik az az 
etikai rész (12-15. fej.) amelyből perikópánk való. Ez azzal 
a jól ismert szakasszal kezdődik, amely megadja az alap
hangját az egész etikai résznek: „okos istentiszteletként 
szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul..." Az Isten
nek tetsző életmód és a felsőbbség iránti engedelmesség 
részletezése után következik igénk, melynek lényege az, 
hogy mindezeket sürgősen kell tenni, mert fogy az idő.

Mivel ezt a textust évszázadok óta adventi igeként 
használják, hangsúlyt kell, hogy kapjon Krisztus második
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visszajövetele, illetve annak sürgető közelsége. Fontos, 
hogy az adventi igehirdetésben ne egy egyszeri történeti 
esemény (Jézus születése) évenkénti megünneplésének 
hangulatát készítsük elő, hanem a két advent közt élő ke- 
resztyénség „Krisztus-nélküli" állapotában felmutassuk a 
Krisztust. A kijelölt szöveg legfontsoabb mondata ezért sze
rintem az, hogy: öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust. 
E kijelentés előkészítésére és indoklására Pál a sötétség és 
világosság Jézustól már jól ismert hasonlatát használja. Té
telesen is felsorol néhány sötét dolgot, hogy azután annál 
jobban világítson Krisztus magunkra öltésének lehetősége. 
Problémát okoz 14 b. értelmezése. Egyszerűbb volna a hely
zet, ha az igealak aktív v oln a:... nehogy bűnös kívánságok
ra gerjesszetek, (ti. másokat) Ehelyett a passzívum vissza
hat: ... nehogy bűnös kívánságokra gerjedjetek. Ráadásul a
14. vers két tele tartalmilag sem illik össze, hacsak nem azon 
a gyenge szálon, hogy Krisztus testének magunkra-öltözése 
konzekvenciákkal jár saját testünk használatára is.

1. Az idő a szorgalmas barátja, a lusta ellensége
Az egyházi év első vasánapja ismét az idő múlására 

emlékeztet. Az időről meglehetősen közhelyszerűen szok
tunk gondolkodni: az idő rohan, senki nem tudja megállí
tani, elszáll az élet, stb. Azonban egyszeriben megszűnik a 
közhelyszerűség, ha az idő fogalmával a haszontalanul el
töltött életet említjük együtt. F.Villon Haláltánc-balladájá- 
ban hátborzongatóvá válik a refrén: „... s az évek szálltak 
mint a percek", mert előtte egy-egy gyenge, emberi életcél 
típusa áll. Az idő múlásában nem maga a múlás, hanem az 
értelmetlen elmúlás, az igazi célok nélkül való elmúlás a 
szomorú. A Jézus két visszajövetele közötti időben, így eb
ben az ádventben is nekünk meg lehet hirdetni, hogy bár 
az idő múlik, nekünk van lehetőségünk az értelmes emberi 
életre.

Az idő múlása tehát csak addig ellenséges folyamat, 
amíg meg nem tanulunk vele Krisztus szerint élni. (Csak 
annak ellensége a mély víz, aki nem tud úszni.) Példákat 
lehet sorolni arra, hogyan hajszolja magát a világ és az 
egyes ember is a végkimerülésig, hogyan tud hajtani földi 
célok és határidők elérésére. Az idő tehát nem képzelt, ha
nem valóságos ellensége annak, aki Isten szerint lusta, bár 
emberek szerint igen szorgalmas lehet.

Isten az idő fogalmát nem kényszerítésnek, nem egész
séget felőrlő szorításnak adta, hanem lehetőségnek, aján
déknak. Ismerd fel a lehetőséget, használd ki az alkalmat, 
ne szalaszd el a felkínált kegyelmi időt. Ki lehet itt térni a 
tengersok elszalasztott lehetőségre, alkalomra, amit Isten 
adott a családban, munkahelyen, bárhol a világban, és 
amellyel nem éltünk. Akár a tízparancsolat szerint is végig 
lehet gondolni az elmulasztott alkalmakat a szeretetre, 
munkára, stb. Az idővel tehát nem az a fő probléma, hogy 
eltelik, hanem, hogy kire fordítom; magamra, vagy a fele
barátomra. (Vo. 13.9)

Az idő tehát hasznos eszközzé lehet a kezemben, ha 
arra fordítom, amire Isten rendelte. Advent sem elsősorban 
saját karácsonyi hangulatunk felgerjesztésére való idő, ha
nem olyan idő, amelyet Krisztus szerint való kihasználásra 
kaptam. Ez jelenti az ádventi idő kiterjesztését egész évre, 
sőt egész életre.

2. Hajnalodik
Az álomból való felébredés rejtélyes dolog. Nincs még 

pontosan tisztázva biológiailag, hogy mitől is ébred fel reg
gel a szervezet, de az biztos, hogy nem az akaratunk meg
feszítésével ébresztjük fel saját magunkat, hanem egyszerű
en felébredünk, vagy valamilyen külső, durvább hatás fel
ébreszt. Ráadásul aki alszik, nem is tud magáról, kiesik 
térből és időből, megszűnik az önkontrollja és nem tud 
kommunikálni. A lelki értelemben vett alvás is ezekkel jár. 
Pál szelíden, de határozottan ébresztget ebből a mély lelki
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álomból. Nem tudod magadat felébreszteni, külső segítség 
kell. Amíg lelki álomban voltál megszűnt az önkontrollod, 
nem láttad tisztán az életedet, elveszettségedet, bűneidet, 
de a szabadulást sem. Amíg alszol, addig csak te létezel, 
amíg lelki álomban vagy, addig az önzés a fő tulajdonsá
god.

Az ádvent a felébredés időszaka legyen, mert hajnalo
dik. Olyan Úr közeleg, aki miatt érdemes felébredni. Érde
mes az álomképeket félrelökni és hamar belezökkenni a 
valóságba. A reggeli felébredéskor új nap kezdődik. Még 
minden lehet abból a napból, a lehetőségek végtelen variá
ciója. Egy új nap, egy tiszte lap; bármi kerülhet még rá. Aki 
a lelki álomból ébred, az az üdvösség hajnalát látja, vagyis 
fölismeri, hogy eddig aludt, és most jön a konkrét valóság: 
Jézus közeledik. A szíve ajtaját boldogan kinyitja előtte 
(137.ének), hogy Jézus valami újat kezdjen vele.

Az éjszaka múlása, azaz Jézus közelsége, nemcsak a 
hívő egyén szubjektív örömhíre, hanem az egész teremtett- 
ségre nézve objektív valóság. Tehát nem lehetünk megelé
gedve azzal, hogy mi magunk többé-kevésbé felébreszttet- 
tünk, hanem kötelességünk az ébresztés feladatát az embe
riségen, de elsősorban a ránkbízottakon szüntelenül 
folytatni. (Missziói parancs). Az ébresztés módszerét meg
tanulhatjuk Jézustól is, Páltól is: szelíd, de határozott és 
nem olyan, mint az őrmestereké a kaszárnyában. Ez a szó 
tehát hogy „ébredjetek" szorosan összeköti Szentháromság 
ünnepe utáni utolsó vasárnapot ádvent 1. vasárnapjával.

3. Nappali ruhánk a Krisztus
A nappali ruha felöltéséhez a hálóruhát le kell vetni. 

Bűneinket megbánni, Jézushoz vinni, hogy levegye rólunk 
mindig feladatunk, de különösképpen a bűnbánati idősza
kokban: ádventben és böjtben. Sokan megpróbálják - ma 
különösképpen -  ráhúzni a hálóruhára a nappalit. Kétszí- 
nűek, képmutatók, kaméleonok, köpönyegforgatók -  válto
zatos a magyar nyelv szókincse erre a tulajdonságra. Meg
térés, azaz a régi levetése nélkül ez azonban nem megy. A 
bűnlajstromban amelyet Pál a 13. versben felsorol, nemcsak 
Augustinus ismert magára, hanem mi magunk is, mintha 
csak tükörbe néznénk látjuk meg korunk és saját önző 
énünk képmását. Ha azonban csak a régi ledobására szólí
tana fel az ige és helyette nem adna semmi mást, akkor sem 
Augustinus, sem azóta senki nem térhetett volna meg. A 
régi megszokott, beidegződött, sőt begyepesedett gondola
tainkat, álmainkat kidobni nem könnyű. Megszerettük bű- 
neiknket. De ha van helyette egy tökéletes öltözet, ezt ki
hagyni; életünk legnagyobb lehetőségének elszalasztása.

Aki magára öltötte az Úr Jézus Krisztust, ajándékba 
kapta ezt az új ruhát. Aki kipróbálta, tudja jól, hogy ezt 
levetni nem érdemes, mert rátalált a legjobbra. Gd. igaz
gyöngy) Ez a ruha az élet minőségivé válása. Ismert a köz
mondás: Nem a ruha teszi az embert. Ebben az esetben nem 
igaz. Annyival értékesebb az létem, amennyit Jézusból tar
talmaz. Annyival értékesebb a gondolatom, amennyit Jézus 
gondolatából tartalmaz. Annyival minőségibb az életem, 
amennyit Jézus minőségéből tartalmaz.

A minőség nem megy ki a divatból -  hirdeti egy far
merreklám. Krisztus közeledése -  ádvent -  2000 év óta mi
nőséget hozott mindenki életébe, aki ezt a ruhát kérte és 
kegyelemből megkapta.

Mekis Ádám



Advent 2. vasárnapja
Róm 15,4-13

Reménység a reménytelenségben

A kijelölt ige olyan gazdag tartalmú, hogy nagyon 
sok szempontból meg lehetne közelíteni. A legfőbb 
szempontot azonban az adja meg, hogy ádventben 
hangzik el. Advent a várakozás, a reménység ideje. 
Minden igehirdetésünkben a reménység hangjának 
kell megszólalnia, de ez az ige ádventben újult erő
vel akarja Isten népében meggyújtani, felszítani a 
reménységet. Azért, hogy reménységünk bővölködő, 
túláradó, mindent elborító legyen. Gondoljuk végig 
magunk és gyülekezetünk számára meditációs fo r 
mában igénk mondanivalóját!

Reménység. Reménykedjünk. Benne reménykednek a 
pogányok. A reménység Istene töltsön be titeket bővölködő 
reménységgel.

Az az igazság, hogy a mai ember nagyon rosszul áll 
reménységek tekintetében. Találkoztam emberekkel, akik 
csak nagyritkán, szinte félve ejtették ki a szót: „remélem". 
Remélem, hogy holnap jó idő lesz. Remélem, hogy sikerül 
visszafizetnünk a kölcsönt. Remélem, hogy nem lesz semmi 
baj. Remélem, hogy megoldódnak a dolgok. Remélem. 
Mintha már maga a szó is kiveszőben lenne.

Találkoztam emberekkel, akik azt mondták: már nem 
bízom semmiben. Senkiben. Félek. Félek, hogy megint eme
lik az árakat. Félek, hogy nem bírom megvenni gyermek
emnek a tejet, a húst, a gyümölcsöt. Félek, hogy még az 
orvost, a gyógyszert sem tudom kifizetni a nyugdíjamból. 
Félek attól, hogy egyedül maradok. Félek attól, hogy meg
betegszem, megöregszem. Félek, hogy elveszítek valakit, 
aki hozzá tartozik az életemhez, akit szeretek. Félek. Már 
beletörődtem a félelmekbe. Nincs erőm arra gondolni, ami 
ezután következik.

Találkoztam emberekkel, akik azt kérdezték: Mit remél
hetnék még én? M it remélhetnék, amikor meghalt az, akit 
szerettem? Mit remélhetnék, amikor egyedül maradtam, 
senki sem nyitja már rám az ajtót?

M it remélhetnék, amikor olyan kilátástalan a jövő? 
Úgyis elpusztul ez a világ. Nemcsak a környezetet szeny- 
nyezzük, mérgezzük, lassan megöljük magunkat is. Re
ménytelenség. Félelem. Csüggedés.

Találkoztam olyanokkal, akik mégis megpróbálták 
erőltetni mindezt. Erőltetni a reményt. Hamis reménysé
gekkel csalták magukat. Beérték a magukra erőltetett, kény
szeredett, mesterkélt derűlátással. De láttam ennek a fordí
tottját is. Embereket, akik végképp föladták. Úgyis remény
telen, „úgyse lesz ez sose jobb".

Uram, megvallom neked, hogy sokszor magam is 
ezek közé tartozom. Azok közé, akik úgy érzik, soha 
nem volt ennyi ok a reménytelenségre, mint éppen 
ebben a mai világban. Sokszor engem is szorongat
nak ezek a félelm ek. Sokszor nekem is csak ilyen 
reményeim vannak: remélem, nem lesz sokkal 
rosszabb...
Uram, a Szentírás arról beszél, hogy a te embereid 
mindig reménykedő emberek voltak. Kérlek, segíts 
megértenem a titkot. Hogyan lehet mégis remény
kedni? Mindennek ellenére remélni? Hogyan lehet 
reménykedni ebben a reménytelen világban?

Találkoztam olyan emberekkel is, akik valóban ismerik 
a reménységet. Minél kétségbeejtőbb, minél kilátástalanabb

a helyzetük, annál nagyobb, annál erősebb bennük a re
ménység. Az ilyen emberek nem arra hagyatkoznak, ami
jük van, ami megfogható, ami az övék. Ellenkezőleg. Sem
mihez sem ragaszkodnak. Hagynak mindent elveszni, ami 
megfogható.

Csak a reménységből, egyedül a reménységből élnek
Igen, találkoztam olyan emberekkel, akik nem valami

ben, hanem valakiben reménykednek. Nem valamit remél
nek, hanem egyedül isten a reménységük. Az irgalmas, 
szerető Isten. A türelem és a vigasztalás Istene. A reménység 
Istene. Az az Isten, aki gyászunkban vigasztalást ad. Aki 
soha nem hagy bennünket magunkra. Aki velünk van ak
kor is, amikor kétségbeesünk, lázadozunk vagy elcsügge
dünk. Velünk van, amikor feladjuk a reményt. A reménység 
Istene. Az irgalom Istene. A szeretet Istene. Az az Isten, 
akinek a kezében van életünk itt ezen a földön, s majd a 
halálon túl is.

Találkoztam olyanokkal, akik abban reménykednek, 
hogy életük, sorsuk, minden napjuk Isten kezében van. 
Akik tudják, hogy ő erősebb mindannál, ami bennünk vagy 
körülöttünk rombolja az életet. Akik megtapasztalták, hogy 
az ő erejével semmi sem elviselhetetlen.

Találkoztam olyanokkal, akiknek erős, diadalmas, min
denre elég reménységük van. Akik nemcsak kis foszlányo
kat, itt-ott felcsillanó reménysugarat kaptak, hanem túlára
dó, minden félelmet legyőző, hatalmas reménységet. Olyan 
emberek ezek, akik szaván fogják Istent. Akik úgy kapasz
kodnak bele szavába, ígéreteibe, hogy napról napra átélik: 
Ő soha nem hagy cserben.

Uram, segíts megérteni, megragadni a titkot: igazi 
reménysége csak annak van, aki benned reményke
dik. Te azért adtad kezünkbe a Bibliát, hogy remény
ségünk legyen. Segíts belekapaszkodni ígéretedbe. 
Éppen ebben a reménytelen, kiábrándult világban! 
Uram, most még várakozásban és reménységben 
élünk. Eljöveteledet várjuk. Az eljövendő új világ
ban reménykedünk. De ez a beteljesedés még el van 
rejtve előlünk. Segíts megragadni mindazt, amit már 
most is megkaphatunk, amit most akarsz adni ne
künk. Szavad legyen a mi reménységünk. Te magad 
légy a mi reménységünk.

Türelem. Az Írásokból türelmet és vigasztalást merítve 
reménykedjünk. A reménység ebben mutatja meg erejét a 
türelemben. A tűrésben. Akinek nincs reménysége, az türel
metlen. Ideges. Kapkod. Saját magával sem tud rendbejön
ni és mások felé is türelmetlen, nyugtalan. Békétlen. Elége
detlen. Tele van panasszal.

A türelem azt jelenti: tűrni. Elhordozni. Elviselni. El
szenvedni. Kibírni. Kitartani. A bajban is. A szenvedésben 
is. A terhek alatt is. A kétségek között is. Elviselhetetlen 
szenvedések között is. Megoldhatatlan helyzetekben is.

Ismerek olyan embereket, akik tűrnek. Elhordoznak 
terheket. Pedig nagyon sokat kell hordozniuk. Kibírhatat
lanul sokat. Embertelenül sokat. Kilátástalanul sokat. És 
mégis bírják. Mégis hordozzák, sőt panasz nélkül, zúgoló
dás nélkül hordozzák. Békességes szívvel. Mindent, ami 
csak a nyakukba szakad. Gondot, szenvedést, kilátástalan, 
reménytelen helyzeteket. Minden reménység ellenére is re
ménykedve hordozzák ezeket. Mert megtanultak más mér
tékkel mérni. Nem törődnek semmiféle emberi számítással. 
Egyszerűen csak tűrnek. Minél jobban nő a szenvedésük, 
annál nagyobb a reménységük és annál többet tűrnek. An
nál jobban keresik Isten közelségét. Annál jobban kapasz
kodnak igéjébe, ígéreteibe. Hiszen annál többször megta
pasztalják, hogy őbenne bízni lehet. Csak őbenne lehet bíz
ni.

Az ilyen emberek tudnak várni. Türelemmel várni. Hi
szen tudják, hogy ádventben élünk. Úton vagyunk. És ő
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megígérte, hogy célhoz visz minket.
Türelem. Az elhordozás képessége, ereje. Az a türelem 

ez, amit Jézus is gyakorolt. Tűrt. Hordozott. Hordozta a 
kísértést. Az emberi lét minden terhét. Hordozta a keresztet. 
Értünk hordozta. Értünk tűrte. Aki türelemmel hordozza 
életét, az őt követi. A nagy Kereszthordozót. Lépésről lépés
re.

Uram! Sokszor vagyok én is kapkodó, türelmetlen, 
békétlen. Sokszor nem értelek. Miért kell olyan so
kat hordoznom: Nem lehetne kevesebbel is megúsz
ni? Uram, te ígéreteidet írásba adtad. A Bibliában. 
Segíts, hogy szavadból vigasztalást, erőt, türelmet 
merítsek.

Befogadni. Fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is 
befogadott minket. Befogadni. Elfogadni a másikat. Elfo
gadni úgy, amint van. Akinek van reménysége, az képes 
erre. Az a másik emberre is reménységgel tud nézni. Reméli 
azt, hogy Isten abban a másikban is munkálja, elvégzi a jót.

Befogadni. A másikat hordozni. Segíteni. Szolgálni. Ad
ni. Végighallgatni a másikat. Kimondani neki egy jó szót. 
Rámosolyogni. Kezet szorítani vele. Odafigyelni rá. Meg
állni mellette.

Autóbuszra várok a csúcsforgalomban. Régóta várok. 
Megérkezik a busz, de zsúfolásig tele van. Meg sem áll, csak 
elrobog a megálló mellett. Bosszankodom, türelmetlen va
gyok: ez mindig így megy ezen a vonalon.

Pedig így van ez sokszor nálam is. Nem állok meg, 
hogy befogadjam a másikat. Hogy fölvegyem. Hogy törőd
jem vele. Nincs nálam hely. „Megtelt". Csak száguldók. 
Elszáguldok emberek mellett. Nem érek rá. Elrobogok a 
megállók mellett. Azok mellett, akiket föl kellene vennem. 
Szükségük lenne arra, hogy valaki megálljon mellettük. Va
laki meghallgassa őket. Megértse őket. Segítsen nekik hor
dozni a terheket. A megállókban mindig vannak emberek. 
Éppen énrám várnak. Az én szeretetemre. Az én segítsé
gemre. Az én mosolyomra. Az én segítő kezemre. Mindig 
van legalább egy valaki, aki éppen énrám vár.

Éppen énrám vár az, aki mellettem él. Aki ugyanott 
dolgozik mint én. Ugyanabban a házban lakik, mint én. 
Vagy ugyanabban az utcában. Esetleg ugyanabban a falu
ban. Vagy talán az utcán találkozom vele. Valaki, aki arra 
vár, hogy befogadják őt. Nem szabad elmennem mellette. 
Nem szabad várakoztatnom. Rajtam kívül, helyettem senki 
más nem fog megállni mellette. Nekem kell fölvennem, 
befogadnom őt.

Uram, amikor te engem befogadtál gyönge és elesett 
voltam. Engedetlen, hitetlen gyermeked. Messzire 
szakadtam tőled. Mindent elveszítettem. Te akkor 
utánam jöttél és fölem eltél. Magadhoz öleltél. Befo
gadtál. Segíts, hogy befogadjam azokat, akiket rám 
akarsz bízni. Az elsetteket. A gyöngéket. A kicsinye
ket. Mindenkit, aki csak rám vár.
Uram, ádventet ünnepelünk. Téged várunk. Néped 
ajkán újra fölhangzik a kérdés: Ó miként fogadja
lak... Te csak egyet kérsz tőlünk: egyetértésben. 
Együtt. Egy szívvel, egy szájjal dicsőítve téged. 
Uram, segíts, hogy valóban egyek legyünk. Egyek a 
reménységben. Az örömben. A tőled kapott békes
ségben. Egyek tebenned. Ámen.

Ferenczy Erzsébet

Advent 3. vasárnap
1Kor 4,1-5

Textusunkhoz az utóbbi években Missura Tibor-Szabó 
Gyula (LP 1974.11.sz. 675kk.) és Szabóné Mátrai Marianna 
(1982.11. 694.) írtak előkészítőt. Szeretettel ajánlom elolva
sásra.

Textus- és igehirdetés háttere
Korinthusi gyülekezet: csőd felé... Marakodásukkal 

„megeszik önmagukat". Életük és szolgálatuk nem zsákut
cába került, hanem a teljes megsemmisülés felé halad. Pál 
apostol bátor kiállásán, bölcs pásztori szaván keresztül Is
ten lépett be a gyülekezet szétzilált életébe. Az evangélium, 
a krisztusi lelkület lehetetlen helyzetben új életet tud fa
kasztani.

Mai emberiség: aggasztó jövő ádventjében... A tudósok 
optimizmusa, ígérete: a legpusztítóbb betegségek gyógy
szereire, az átlagéletkor meghosszabítására -  mégis min
denki tele van aggodalommal. Jó-e a legmagasabb életkort 
megélni fulladozva, egymástól félve, éhezve? Van csodála
tos technikánk, de kevesebb az élelmünk. Van világűrünk, 
de rossz a levegőnk. Tudja-e az emberiség önmaga nagy 
ügyeit rendezni önmagával?

Lelkész és gyülekekezet: megújulásra várva... Advent 
3. vasárnapja és Karácsony közelsége már több, mint az új 
állomás, új szakasz. Több új történések sejtésénél, a jobb 
várakozásánál, újabb kísérleteknél. A szeretet új útjai jön
nek, amelyek megújulásunkat segítik elő. Mert ezek az új 
utak Krisztushoz vezetnek!

Gondolatok prédikációra készüléshez
Pál szereti a korinthusiakat, és ezt ők nem érzik. Ez mai 

probléma: szeretünk valakit, és nem tudjuk megértetni vele. 
Ehhez még azt is hozzá lehet tenni, hogy nem könnyen 
fogadunk el ingyen-szeretet-ajándékot. Mindenért fizetni 
akarunk, és igyekszünk is megfizetni.

Az evangéliomokban -  Jézus körül -  mindig ez a döntő 
vita: milyen az Isten-kép? Jézus válasza: aki az Ő közelében 
van, az Isten közelében van. Isten olyan, amilyennek Jézus 
mondja és mutatja. A textusban így éleződik a vita: milyen 
a Krisztus-szolga kép? Az „Élek többé nem én, hanem él 
bennem a Krisztus" páli válasznak gyakorlati konzekven
ciái a leírtak.

Az Úr jön! Az őskeresztyénségben ez a jövetel-várás 
egybecseng Jézus prédikációjával: közel az Isten országa! 
Hogy a fiatal keresztyénséget nem tette tönkre az a csaló
dás, hogy az ő generációjukban nem következett be Jézus 
visszajövetele, mutatja, hogy ők nem ebben foglalták össze 
mindazt, amit nekik Jézus hozott.

Az érkező Krisztus előtt folyik az életünk. Minél inkább  
merünk ebben bízni, erre épülni és építeni, -  annál igazab-  
bak lesznek és annál inkább belső megyőződésünkké vál-  
nak a páli mondatok.

Elhinni a nagy titkot: megtestesülés, Gyermekké-válás,  
Isten-em ber, kegyelmi megvilágítást kíván. Az ember ha
marabb gondolt arra, hogy istenné váljék, mint arra, hogy 
az Isten emberré válik az emberekért. Ez az emberré válás , 
nem álruhába öltözés, hanem vállalása a legnehezebb em
beri sorsnak a teljes kiüresedéséig, a halál vállalásáig. En
nek az embersorsnak a vállalása isten szeretete az ember ; 
iránt. Ezt a titkot felfogni csak az Isten kegyelmével átjárt 
és megvilágított szívvel és értelemmel lehet.

Minden hűség gyökere Istennek az ember iránti hűsé
gében van. Az igazi hit Isten hűségéből él, és az Isten iránti
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föltétien bizalomban nyilvánul meg. Az Isten iránti hűség 
kötelez el bennünket az emberek iránti hűségre. A keresz
tyének gyakorlatilag is megmutathatják, hogy az emberek 
közti hűségük Isten hűségének visszatükrözése. Isten hűsé
gének alapja pedig az Ö ajándékozó szeretete.

Advent és a textus
Szabad tudatosítanunk magunk és gyülekezeti tagjaink 

számára, hogy Ádventnek inkább örömhíre van, mint eti
kája! Advent: új irányvétel. Olyan irányvétel, amely éppen 
ellentétes a korinthusiakéval. Ok világosságból sötétségbe, 
életből halálba mennek. Akárcsak mi. Amit Isten ad Jézus
ban, az ennek az iránynak a fordítottja: sötétségből világos
ságba, halálból életre vezet. Ez az ádventi evangélium, -  
amelyből következik az az etika, amit Pál ír az alapigében. 
Mert ez így van, hogy jön az Úr, -  ezért lehet az életükben
-  életünkben irányváltozás. Nem az a fontos tehát, hogy hol 
tartunk, -  hanem: merre tartunk!

Igehirdetési vázlatok
I. Á d v e n t i  k o n f i r m á c i ó
Bevezetés: Megtántorodott, csőd felé menő gyülekezet

nek ír Pál apostol. Nem mond le róla, nem hagyja sorsára. 
Bátorítja! Valamennyien rászorolunk -  lelkészek és gyüle
kezeti tagok -  a megerősítésre. Az apostol úgy erősít, hogy 
az érkező Úrra mutat.

1. Krisztus ajándéka: élhetünk ítélkezés nélkül!
Ma különösen is drága ajándéka a pásztori lelkűiét. Ez 

az ítélkezés nélküli pásztori lelkület nemcsak a gyülekezet
ben, de minden emberi közösségben fontos. Az uralkodás
nak, öndicsőség hajszolásának -  ebben a vonatkozásban - 
nem a szolgálat az ellentéte, hanem a példaadás. Pál példát 
mutat a korinthusiakért való harcával.

2. Krisztus ajándéka: megújít közelségével!
Mennyi fáradozás van em ögött rendbe tenni az életün

ket, kapcsolatainkat. Igazi örömhír: Isten már rendbe tette! 
Élhetek úgy, mint akit szeret, mint akit magával közösségbe 
vont, de embertársaimmal is, mégpedig testvérként. Ez a 
rendbe tett élet már valóság Krisztusban, -  és ezt én elfo
gadhatom. Ez az evangélium!

Befejezés: Az ádventi konfirmációt komolyan kell ven
ni! Krisztus nélkül felmorzsolódunk, csődbe jutunk, -  Vele 
közösségben a leglehetetlenebb helyzetekben is új élet tá
mad. Olyan, amely nemcsak minket tud gazdaggá tenni, de 
vele másokat is gazdagítani lehet.

n. V á r a k o z á s b ó l  v a l ó s á g o s  
t a l á l k o z á s

Bevezetés: Ádventnek nem romantika kell (vajon hány 
gyülekezeti tagnál merül ki ádvent -  és főleg a Karácsony!
-  a romantikában)! De kell az első ádventi „izgalom" ami
ben benne volt a hitnek, a várakozásnak jogos alapja.

2. Tanuljunk meg keresztyén módon remélni!
Remélni abban, amit a hit valóságnak hirdet: Krisztus 

dicsőséges visszajövetelét. keresztyén ember a reménységét 
pozitív töltéssel éli, mert van alapja arra, hogy úgy élje. 
Krisztus a mi reménységünk.!

2. Tanuljuk meg, hogy életünk az érkező Krisztus előtt folyik! 
Minél inkább merünk ebben bízni, erre ráállni, annál iga- 
zabb lesz, amit Pál is í r  Krisztus szolgáinak, Isten titkai 
sáfárainak mindenek feletti hűsége, az Isten egyedüli jogá
ba betolakodó ítélkezés elvetése. Tetteinkkel Neki kell szá
mot adnunk, -  nem emberek, Isten ítél meg, és az Ö ítélete 
lesz a helyes.

3. Tanuljunk meg kötődni Krisztushoz!
Az apostolnak azért volt bátorsága, reménysége így 

szólni a korinthusi gyülekezethez, azért tudott erősíteni az 
evangéliummal, mert számára Jézus nemcsak elmélet, nem
csak érzés, -  hanem élet. Krisztus szolgája felett Krisztus az 
Úr!

Befejezés: Azért lehet Jézus-várásból valóságos találko
zás Vele, -  azért lehet örömmel és nyitottsággal Jézus elé 
menni, mert üdvözítő Úr jön felénk.

III. S e n k i  m e g  n e  t é v e s s z e n  
t i t e k e t

Bevezetés: Pál szavain keresztül Krisztus lépett be a 
korintusiak életébe. A bölcs pásztori szónak a mi számunk
ra is eligazító jelentése, jelentősége van.

1. Az első eljövetel már megtörtént, az ige a földre 
szállt, -  a második ádvent már nem a Gyermeké, nem a 
Megváltóé, -  hanem a megdicsőült Bíróé. Ő tartja meg szá
madását szolgáival. Ezt senki nem kerülheti ki, de nem is 
kell elébe vágni emberi ítélkezéssel!

2. Az ítéletben az lesz az ember elmarasztalása, hogy a 
földön nem hordozta, nem vállalta -  krisztusi lelkülettel és 
hűségei -  a másikat. Rá kellene döbbennünk, hogy Krisztus 
családjában nem az a kérdés, hogy mennyit és milyen si
kerrel dolgozunk. A hűségünk a fontos!

3. Krisztus visszajövetele nemcsak ítéletet hozó, de 
öröm is. Isten az ítéletét Jézuson hajtotta végre, és ez szá
munkra a kegyelmet hozza. Jézus eggyé tette az ítéletet és 
a kegyelem napját (a kereszt evangéliuma!)!

Befejezés: Isten szeretetét az ember iránt megértetni és 
felfogni, átérezni és titkát megfejteni csak krisztus fényénél 
lehet, -  máshol nem!

Olvastam valahol: ha az igehirdető présbe kerül, olaj 
csordul a gyülekezetnek. Hátha..

Eszlényi László

Ádvent 4. vasárnapja
Fii 4,4-7

Három imperativus?
Ahogyan a cím a maga módján jelzi, gondolataimat a 

textusban előforduló három felszólító mondat („Örüljetek 
az Úrban mindenkor", „jóságotok legyen ismert minden 
ember előtt", „Semmiért se aggódjatok") köré szeretném 
csoportosítani, rámutatva arra a nagyon fontos szempont
ra, hogy az imperativusok mögött lehetőség rejlik, meg
mozgató és felszabadító erő, és nem is kevés.

„Örüljetek az Úrban mindenkor!”
Jól tudjuk, hogy a Filippi-levélben az öröm -  más-más 

nyelvtani változatban bár, de -  tizennégyszer fordul elő. 
Lohmeyer, a 100 éve született s az elhurcoltatások tragikus 
áldozatává vált újtestamentumi teológus szerint a levél jel
legét a mártíriumra való készülés és felkészítés adja mind 
az apostol, mind a gyülekezet esetében. Ha az örömről 
beszélünk, számot kell vetnünk az apostol és a gyülekezet 
szituációjával. Ha ezt elmulasztjuk, legfeljebb annyiban le
szünk hűségesek a textushoz, hogy mivel ott is leíratott az 
öröm szó, hát mi is arról fogunk beszélni. Ha azonban az 
adottságokkal számot vetünk (egyfelől a börtön és az élet
veszély, másfelől az üldöztetés küszöbön álló lehetősége), 
első gondolataink az örömről bizonnyal korrekcióra szorul
nak.

A karácsonyi öröm-várás általában tipikusan világi 
módja az örömre való készülődésnek. Azért világi, mert 
feltétele a zavarmentesség, az alapos ok az örömre. Ez a 
világi öröm könnyen elrabolható és könnyen megkeseríthe
tő. Akik azonban kezükben a Filippi levéllel készülődnek a 
karácsonyi örömre, azok nem felejtik, hogy Karácsony szer
zője, Jézus, szenvedni és meghalni jön a világra. Talán azt
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sem árt szem előtt tartanunk, hogy karácsony 2. napja Ist
ván vértanú nevét és emlékezetét hordozza.

Fentiek miatt az örömről beszélve helyezzük a súlypon
tot a kissé alább olvasható kiegészítésre: „az Úr közel". A 
fundamentalista megközelítés („közel a világvége") nem 
volt ismeretlen az akkori Krisztus-hívők számára. Pál apos
tol 1,21 kk tanúsága szerint nem osztozik ebben a közeli 
várakozásban. Mi is okosabban tesszük, ha tipikusan ád
venti témaként közelítünk a megállapításhoz: az Úr közel. 
A Keresztelő Jánosra, majd a fellépő Jézusra bízott üzenet 
ez volt: elközelített az Isten országa. Hogy a történelem 
vonala hogyan és mikor szakad meg, mikor érkezik el min
denek vége, az találgatás. Csak az ítélet tény. Ugyanakkor 
azt sem mondhatjuk, hogy abszolút semmi nincs a birto
kunkban. Hogy Isten valamennyi ígérete ígéret maradt. 
Hogy semmi sem teljesült még. Az inkarnáció elérhető az 
igét megragadó hit számára. Ám a hitben reménység is van. 
Nekünk a hit mellett reménység is adatott (1 Pt 1,21). De 
nem maradt minden reménység. „Az Úr közel" -  ezt nem
csak mint reménységet hirdetjük meg, hanem mint adott
ságot is, épp az inkamáció folytán.

Mit jelent mindez? Rajtunk is áll, hogy jelentsen vala
mit. Mindenképp jelentheti az örömöt -  „az Úrban". Ez a 
kitétel hordozza az Úr közelségével jellemzett, átjárt és 
meghatározott örömöt. Karácsonykor sosem azok a problé
más emberek, akik karácsonyi örömből jönnek, hanem 
azok, akiknek több oka van a bánkódásra, mint az örömre. 
Az apostol is, a filippi gyülekezet is a „problémás emberek" 
táborába tartozik ebből a szempontból. Hiszen ők nemcsak 
a Krisztus-hitben, hanem a Krisztus-sorsban is osztoznak. 
Talán épp miattuk hangzik az ismétlés. Tán visszakérdez
nek a filippiek és a maiak is: örüljünk? De minek? Mi cí
men? Erre az esetleges kérdésre válasz a felszólítás: „Ismét 
mondom: örüljetek!"

Itt nem az imperativus a döntő. Parancsra csak mutatni 
lehet valami öröm-félét. A szöveg inkább felszabadító, rá
döbbentő: lehet örülni, van miért örülni, lehet függetlenné 
válni a körülményektől -  az Úrban. Ebből senki sincs kizár
va. Vegyük komolyan az angyal szavát minden népnek 
öröme lesz.

Karácsony közeledtén el szabad gondolkodni az öröm 
lélektanán. Az örül, aki még vár valami jóra. Öröm a készü
lés a nagy örömre. A „már most" és a „majd akkor" együtt 
alkotja a keresztyén egzisztenciát. Egyiket sem rövidíthet
jük meg a másik előnyére. Tudomásul kell vennünk,hogy 
hitben járunk, nem látásban. Azt is, hogy majd ott töröl le 
Isten a szemünkről minden könnyet. M ost még marad 
okunk a bánkódásra. De az örömre is, mert annak az is 
tulajdonsága, hogy szembeszegül a problémákkal (fogság 
-  mégis öröm, halálveszély -  mégis öröm). A hit relativizálja 
a tapasztalt körülményeket (2 Kor 4, 8kk). És ezen az ala
pon, a Krisztussal már most meglévő kapcsolat erejében, 
másfelől a remény és várakozás erejében okunk van az 
örömre.

„Jóságotok legyen ismert minden ember előtt!”
Az epieikesz szót a Gute Nachricht két kifejezéssel adja 

vissza: freundlich und gütig. Luther alapján Károly szelíd- 
lelkűségnek fordítja. Az eredeti azt sugallja: ahogyan valaki 
Krisztus iránt érez, az meghatározó az emberekhez való 
viszonyában is. Ebben az összefüggésében is alá kell húz
nunk: nem az imperativus a domináns. Tán még kevésbé, 
mint az örömnél. Mert ha valakit üres missziói hév hajt, 
hogy jósága minden ember előtt ismert legyen, annak ha
mis felhangjaira felfigyel a környezete. A görög gnóri- 
dzeszthó nem akamoki ambíciókat szabadít fel bennünk 
missziói céllal. Valami másra sarkall.

Ma már ismert, hogy a másik ember szempontjából 
nem annyira az a döntő, amit mondunk, hanem ami kisu
gárzik belőlünk. A lelkipásztori segítő szolgálatban is sok

szor kerül előtérbe a nonverbális közeledés a verbálissal 
szemben, hogy a másik emberrel való kapcsolatunk segítő 
kapcsolat legyen, és ne akadjon el a magát kellető igyekez- 
ten. Schniewind a Freude der Busse című könyvében evan-  
géliumi szakaszokat vesz sorba. Az Istennel való találko
zást, a rátalálást, amelyet általában bűnbánatként élünk 
meg és tartunk számon, az örömben fogalmazza meg. Ha 
az ember megnyílik a rajta, vele és benne cselekvő Isten felé, 
akkor válik nyitottá az emberekkel való kapcsolatában is. 
Ez a nyitottság adja meg a kölcsönös feloldódást. A bizal
matlan embernek ez adja meg a bizalmat, amely segít neki, 
hogy elfogadja a segítséget zsákutcába jutott élete számára, 
így aztán lehet, hogy nem tévednek azok a kísérletek, ame
lyek az epieikeia szót nyitottsággal próbálják fordítani. Ta
pasztalatiból tudjuk, hogy vannak Istennek olyan követei, 
akiknek lényéből sugárzik ez a felülről kapott nyitottság. 
Azt is tudjuk, hogy szolgálatuk milyen nagy mértékben 
missziói szolgálat. S azt is, hogy Isten nem zárja el ajándé
kait a könyörgők elől. Ennél a második imperativusnál hát 
bizalommal és reménységgel könyörögnünk kellene a fel
ülről kapott és kisugárzó epieikeszért.

„Semmiért se aggódjatok!”
Ez a harmadik felhívás negatív jellegű az előző kettő 

pozitív megfogalmazása után. Életünk negatívumai bőven 
kínálják a prédikációs illusztrációt. Ha az aggódás a téma, 
főként nem kell messzire mennünk. Ám itt újra szempont, 
hogy a felhívás hátterében megadatott, felkínált, sőt bizto
sított dolgok húzódnak. Legyünk most újra tekintettel a 
küszöbön álló ünnepre! Ilyenkor sajátos aggodalmaink 
vannak: bensőséges ünnep, a lehetőségekhez mérten szép 
ajándékok, senki ki ne maradjon, örömöt szerezzünk min
denkinek és hasonlók. De itt a hangsúly máson van. Az 
apostol feltételezi, hogy a filippi keresztyének imádkoznak. 
Azt is feltételezi,hogy imádságaikban ügyeket és embereket 
visznek Isten elé. Vagyis a felülről jövő segítség útján jár
nak. Aki hálát ad, az túljutott azon, hogy aggódjon. Az 
imádság a vallásos élet lehitelesebb életmegnyilvánulása, 
de a hála nem jár mindig a nyomában. Ezzel már az Istennel 
való kapcsolat keresztyén módjánál tartunk: a teljes biza
lommal való Isten felé fordulásnál. Itt arról az Istenről ta
núskodunk, akinél a várt és kért ajándékokat messze meg
haladja a vele való személyes kapcsolat ajándéka.

Isten nagyobb, mint a mi tépelődő, magát emésztő szí
vünk (1 Jn 3,20). Nagy-nagy tévedés lenne, ha Benne sze
mélyünk kiszolgálóját látnánk. Ugyanakkor megtapasztal
tuk, hogy amire igazán szükségünk volt, azt megkaptuk 
általa. A jelenben is közel van. A közeli és az egészen távoli 
jövőt illetően sem lehetünk kétségben. Mert Ő - bár nem 
az általunk előírt módon, hanem a maga isteni módján - 
meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat a Krisztus 
Jézusban.

Szabóné Mátrai Marianna

Karácsony este
Mt 1, 20b-23

Szenteste sajátos homiletikuma
Kevés olyan ünnepünk van, melynek ünneplésében 

olyan szélsőségek mutatkoznának, mint az úgynevezett 
„szenteste". Van, ahol az egész esztendő leglátogatottabb 
istentisztelete, főleg falusi gyülekezetekben válik erre az 
egy estére kicsivé a templom. Ugyanakkor főleg városi jel
legű gyülekezetekben, különösen is Budapesten, néha csak
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családias áhítat jellege van a szentesti istentiszteletnek. Van, 
ahol gyermekek szolgálatával igyekeznek vonzóbbá tenni 
ezt az „előünnepet". Mindenképpen elmondhatjuk, hogy 
szenteste nem a szószék, nem az igehirdetés áll a közép
pontban. Sokan csak egy-egy énekért jönnek („Csendes éj", 
„Mennyből jövök" stb.), a nagy templomi karácsonyfa han
gulatáért, egyfajta nosztalgiával keresve a gyermekkor el
vesztett karácsonyi varázsát.

Mi hát ezen a különös estén a szószékre álló lelkész 
feladata? „Mitológiátlanítsuk" a karácsonyt, próbáljuk szét
rombolni a hamis karácsonyi illúziókat, legyünk kérlelhe
tetlen ünneprontók, keresztelő jánosi szigorral leleplezve az 
évente egyszer templomba tévedő „viperák fajzatait"? Úgy 
vélem, igencsak kétes értékű bátorság lenne mennydörgő 
szavunkkal összeroppantani a csillogó, de belül sötéten 
üres karácsonyfadíszeket... Jobb talán, ha legalább ezen az 
estén hallgatunk? Mintha még Agendánk is ezt a bizonyta
lanságot erősítené bennünk, amikor az egyébként nagysze
rű karácsonyi énekverses istentiszteleti rend végén így ta
nácsol: „a lelkész igemagyarázatot tart vagy zárszót 
mond..."

Igehirdetés vagy zárszó?! Furcsa alternatíva, bizarr 
gondolat, hogy egy ünnep előestéjén, nyitányaként záró
szót mondjunk. Tudom, sokaknak éppen elege van már a 
karácsonyból szentestére, hiszen kiégnek a fogyasztói tár
sadalom diktálta vásárlási őrülettől, megfáradnak az „el- 
őkarácsonyok" tömkelegétől (óvodai, iskolai, munkahelyi 
karácsonyok), sokan már érzéketlenné válnak az ünnep va
lódi nyitányára. Pedig a karácsonyi evangéliumot nem le- 
het elővételben megvásárolni, az naprakész, friss örömhír: 
„Mennyből jövök MOST hozzátok..." „A Megtartó MA szü
letett..."

Őseink nyolcnapos ünnepi sort intonáltak szentestével, 
manapság mire megérjük ezt az estét már „tele vagyunk" 
a csendes éjjel... De ezt a torzulást nem szabad megváltoz
tathatatlan tényként elkönyvelnünk. Éppen azon az estén, 
amikor újra megszólalt az Isten, amikor felhangzott a kará
csonyi örömhír, mi sem hallgathatunk. Nem zárszóra, ha
nem intonálásra van szükség, sok hamis hang után, ráhan
golódni a tiszta hangra, az Ige szavára, ami egyedül adhatja 
vissza karácsony igazi fényét, tartós örömét.

Nézzük, hogy adhat mindehhez valóban alapot a kije
lölt alapige.

A szöveg
20. vers: az Úr angyala hangsúlyozza József származá

sát, Dávid fia, Isten tervében minden precízen valósul meg. 
„Ne félj..." hangzik a bátorítás ugyanazzal az igével (FOBE- 
OMAI), mellyel a betlehemi mezőn is megszólalt a kará
csonyi evangélium (Lk 2,10). „EK PNEUMATOSZ ESZTIN 
HAGIOU" -  Mária a Szentlélek „jegyese". Ennek katolikus 
testvéreink különösen is nagy jelentőséget tulajdonítanak: 
„Amint csodálatos módon alkotta meg az Isten az első em
ber testét, ugyancsak csodálatos módon alkotta meg a má
sodik Ádám testét a második Éva testéből", (r.kat.bibliafor- 
dítás 1148. oldal). Mi is nagyra értékeljük Mária és József 
alázatos engedelmességét, de textusunk üzenetének közép
pontjában nem ők állanak.

21. vers: a névadás a zsidó hagyomány szerint az apa 
joga. Ebben az esetben tehát Isten ad nevet a gyermeknek, 
József csak engedelmes szóvivője az isteni akaratnak. A 
Jézus név a JEHOSUA héber szó görög formája. Jelentése 
nem általában „szabadító" (ez a széles körben elterjedt, fel
ületes fordítás), hanem pontosabban fordítva: Jahve szaba
dít, az Úr szabadítása. Ennek a szabadító munkának a lé
nyege, hogy „Ő szabadítja meg népét bűneiből" (APO TÓN 
HAMARTIÓN). „A többes szám azt jelzi, hogy Máté a bűnt 
állapotnak tekinti, szerinte a bűn az emberek tetteiben jön 
napvilágra." (Kiss Sándor újszövetségi szómagyarázata) 
Fritz Reinecker pedig kiemeli, hogy a Szabadító nem a bű

nösöktől szabadítja meg a népet, amint ezt bizonyos szél
sőséges farizeusi körök remélték, hanem a bűnöktől. Benne 
nem az ítélő, hanem a megmentő Úr jött el. („Retter und 
nicht Richter...") (Wuppertaler Studienbibel: 18. oldal)

22. vers: egyes kéziratok meg is említik Ézsaiás nevét. 
Az Ézs 7,14-ben olvasható jövendölés eredetileg Áház ki
rály fiatal hitvesére vonatkozott, aki majd trónörökössel 
ajándékozza meg a királyt. A héber szövegben az ALMAH 
szó áll, mely férjezmenésre alkalmas nőt jelent. Ezért fordí
totta az új protestáns Biblia (némelyek megbotránkozására) 
„fiatalasszonynak". De a valóság, hogy csak a LXX-ben 
tűnik föl a PARTHENOSZ (szűz) kifejezés, és ettől kezdve 
kap hangsúlyt a prófécia messiási perspektívája.

23. vers: az előbbieknél lényegesen fontosabb az Immá
nuel kifejezés „többdimenziós", gazdag tartalmának visz- 
szaadása. A görög értelmezése, „METH HÉMÓN HO THE- 
OSZ" jelenti az Istennel való közösség helyreállítását. 
METH HÉMÓN -  velünk, sőt velünk együtt! Újra EGYÜTT 
az Istennel! Talán ebben fedezhetjük föl textusunk igazi 
öfőmüzenetét.

A szószék felé
Jézus Krisztusban ÚJRA VAN közösség.
Talán ez a mondat, melyben visszacseng az LVSZ tan

zániai nagygyűlésének mottója („Jézus Krisztusban új kö
zösség"), lehetne igehirdetésünk vezérgondolata.

Karácsony a nagy fordulat ünnepe. Jól érezték ezt ke
resztyén őseink is, akik a téli napfordulóra időzítették ezt 
az ünnepet. Nemcsak Valaki Új, hanem valami új is születik 
erre a világra azon a sötét, de mégis fényes betlehemi éjsza
kán. Újra van közösség Isten és ember között, a sokáig 
hallgató, néma Úr újra megszólal. A nyomasztóan „csendes 
éjt" megtöri az angyal szava: „Ne féljetek..." Se Istentől, se 
embertől! Karácsonykor újra meg újra megszólal az Isten, s 
ezzel vége a modem kor emberére is újra meg újra rátele
pedő üres csend kísértésének. (Gondoljunk Bergman filmt
rilógiájának harmadik részére, melynek a címe: „Csend".) 
S a megszólaló Ige, teremtő szó, közösséget teremt. Erre a 
szóra van szüksége igazán a mi, mai, alapjában véve közös
ségképtelen világunknak is. Az igazi fordulat nem az, hogy 
geocentrikus vagy heliocentrikus-e a világképünk, hanem 
az jelent valóban újat, ha az egocentrikus világunk börtö
néből eljutunk új, krisztocentrikus látásra, életre. Atomizá
lódó, pártokra széthulló, csak önző érdekeit kereső vilá
gunknak az ÉN helyett, mely minden közösséget szétrob
bant, igazi összetartó, vonzó középontra van szüksége. Ez 
jelent meg a betlehemi jászolban, igaz, rejtetten, de mégis 
úgy, hogy vonzására pásztorok és királyok egyaránt elin
dulnak. Az akkor is széttagolt társadalom szélső végletei 
ők, pásztorok és királyok, s mégis, ahogy számos kará
csonyi festmény is hirdeti, a jászol körü l leborulók igazi 
közösséget alkotnak: Velünk az Isten! Újra közünk van 
Hozzá és egymáshoz is! Benne megszületett, újjászületett 
az elveszített közösség, újra Isten családtagjai, gyermekek, 
testvérek vagyunk, lehetünk.

Gáncs Péter
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Karácsony ünnepe
Lk 2,1-14

Gondolattöredékek
-  Kismamáknak, ha valami zavaró, nyugatalnító körül

mény veszi körül őket elmegy a tejük. Ilyenkor nincs más, 
mint a tápszerhez nyúlni. Attól tartok, hogy annyi zavaró 
hatásnak kitéve egyre soványabb a mondanivalónk és a 
karácsonyi ünnepekre végleg „elmegy a tej" és helyette 
tápszerrel próbáljuk megetetni a gyülekezetei.

-  Három éve egy napot tölthettem Izraelben. Elmentem 
Betlehembe is, lementem a barlangba ahol a hagyomány 
szerint Jézus született. A lejárati ajtót leszűkítették , hogy 
nagyobb állatok ne tudjanak lemenni, az ember is csak 
meghajolva. Tizenkét lépcsőt mentem lefelé és közben el
gondolkoztam: itt ölelte át az emberi létnek az állatival 
érintkező valóságát Jézus, hogy magához emelje. Az agyon
aranyozott barlangistálló idegen volt nekem. Feljöttem és 
felmásztam egy lapos háztetőre, hogy lássam ahol a pász
torok legeltették nyájukat. Köves, kopár, nagyobbacska 
domb. Mégis, ez nem lehet más, mint ahol megjelentek az 
angyalseregek. A pásztorok itt kaptak hírt az Üdvözítő szü
letéséről. Ok a megvetettek, a bűnösök.

-  „Az evangélium kezdőbetűje Betlehem. Ezt a gyönyö
rű iniciálét kidolgozta Isten művészi kézzel... S melyik a 
vezető gondolat a betlehemi kinyilatkoztatásban? Az ame
lyet az angyal hirdet, hogy megjött és belépett a világba a 
Megváltó." (Prohászka)

-  A doxológikus ének a Megtartó születésének jelentő
ségét méltatja és az esemény Isten dicsőségét hirdeti a 
mennyben. Úgyanakkor, és ettől elválaszthatatlan, „a föl
dön békesség a jótetszés embereinek." így fordítja Prőhle 
az eudokia szót, hozzátéve, hogy „az emberekhez jóakarat" 
tartalmilag helyes fordítás.

-  „Félelem szállta meg őket..." -  ahogyan Zakariásnál 
és Erzsébetnél is történt mikor az események mögött felis
merték az élő és cselekvő Istent.

Az igehirdetés felé
Az emberiségnek mindig volt és van oka a félelemre. 

Olcsó vigasztalás lenne karácsonykor arról prédikálni: ne 
féljetek senkitől, semmitől -  mert hiszen az angyal is ezt 
mondja. Bizony jogosan félhetünk ha szokatlan, rémületes 
jelenségek szorítanak. Fontos azonban ezeket a félelmeket 
megkülönböztetnünk attól, amit belőlünk a Szent, a tre- 
mendum megjelenése vált ki. Ilyen eredetű volt Mózes fél
elme az égő csipkebokor előtt és Jákóbé a Jabbók révénél, 
vagy a sír őreinek rémülete húsvét reggelén és ilyen a pász
toroké. Ók nem olyan értelemben pásztorok mint voltak az 
ősatyák, ők koruknak megvetettjei, bűnösei közé számlál- 
tattak. Azt hiszik, számukra itt a vég. Pedig valójában a 
Kezdet hajol le hozzájuk. Nem tudják elképzelni, hogy aki 
megszületett éppen a „vámeszedők és bűnösök barátja", 
így az övék is. Míg ők félve és reszketve lapulnak a betle
hemi dombon, otthonukban, a barlangistállóban a megszü
letett Isten vár rájuk.

Mi inkább Toldi Miklóshoz hasonlítunk, aki miután 
nem bírta tovább elviselni Györgynek és szolgáinak csúfo
lódását, nem bírta tovább, hogy céltábla legyen és fájt neki 
a vállába fúródott dárda, a malomkő darabot Toldi György 
bosszantó népe közé dobta és mint tudjuk megölt egy em
bert. Menekülni kényszerült de „beteg lelkének nem lelt 
orvosságot." „Mert félt a szúnyogtól, félt a szúrós nádtól. 
Jobban a nádasnak törtető vadától. Félt az üldözőknek tá

voli zajától. De legis-legjobban Toldi nagy bajától."
Mennyi mindentől félünk és még karácsonykor is azt 

kiáltjuk Krisztus felé: „Ha te vagy a Krisztus, mentsd meg 
magadat és minket is." Vagy mégis komolyan kellene venni 
a másik megfeszített szavait: „Nem félsz az Istentől, hiszen 
te is ugyanazon ítélet alatt vagy?" (Lk 23 39-40). Karácsony 
és nagypéntek így is találkozik.

Isten azonban kegyelmesebb hozzánk, mint mi egy
máshoz vagy magunkhoz. Ezért az ó  nevében karácsony ün
nepén

1. Féló szívű embereknek örömöt hirdetek.
Megtartó született!
Hogyan lett a tied ennek minden áldása? Állítsd be 

magad jó szögbe, mint a televíziód antennáját. Ez pedig 
nem más, mint az alázat pozíciója. Lukács evangélista na
gyon jól érzékelteti ezt. Még Jézus születésének öröme előtt 
Mária érkezésekor Keresztelő János ujjongva megmozdult 
anyja méhében. Ő aki „nagy" korában is Jézus előtt alázatos 
maradt. -  Máriát az angyal köszöntése örömre szólítja, 
(chaire) aki ezután örömmel és alázattal énekel az Úrról. Az 
örömöt hirdető mennyei seregek is alázatosak, tudják, a 
dicsőség Istené.

Ne gondold, hogy igaz amit sokan mondanak: Megalá
zó embernek lenni. A számunkra kijelölt helyen üldögélni 
és aggódva várni mikor érkezik meg számunkra az „elbo
csátó szép üzenet." Nem lehetünk keresztyének, nem lehe
tünk boldogok ha nem hiszünk a helyünket itt kijelölő iste
ni szeretetben. Isten ott keres és ott talál meg ahová ültetett. 
Ez, tudom, nem trónszék, sőt bűneink miatt rohadt egy 
állapot, mélypont. De nézd, Ő utánad jött és jön a mélybe, 
a betlehemi barlangistállótól megjárta a poklok mélységét. 
Keres, mint a guberáló a szeméttelepen. Ugye nem hiába? 
Ugye örülsz annak, hogy itt van aki megváltoztathat min
dent?

2. Ünnepelni hívlak, mert Jézus megszületett.
Őt magát ünnepelni. Azt mondta az angyal a pászto

roknak: „Találtok egy kisgyermeket aki bepólyálva fekszik 
a jászolban." Luther a Bibliáról mondta: „Rongyos a pólya, 
de drága a kincs, Krisztus aki beléje van takarva." -  és Ő 
ezt a Szentírás emberi oldalának gyengeségeire értette. Ka
rácsonykor bármilyen gazdag is a pólya: a szépen feldíszí
tett oltár, a karácsonyfa, az ünneplő gyülekezet, -  legyen 
bár magasröptű a prédikáció -  még nem Krisztus. Róla 
beszélhet, de nem Ő maga. Neked az Ő  téged kereső sze
mébe kell nézned.

A pásztorok is bementek a barlangba, szívközeibe Hoz
zá amikor a Jézus születéséről szóló evangélium visszhang
ra talált a lelkűkben. Bennünk is szűnhet a nihilizmus, kö
zöny, tagadás mindent elborító szemete. Visszhangozhatja 
végre egész valónk a halleluját. Nem kell elégnünk, el
süllyednünk, kétségbeesnünk, örökre elvesznünk, mert van 
Megtartónk.

3. Hirdetem néktek, hogy megnyílt az ég.
„Azon az éjszakán nagy mennyei fényesség ragyogott 

fel a betlehemi mező felett. Angyali seregek jelentek meg és 
angyali kar énekelte az első karácsonyi éneket. Ez a fény és 
ez az ének az Isten vallomása szent Fia dicsőségéről. Valami 
ízelítő abból, amikor majd a második karácsonyon „teljes 
hatalommal és teljes dicsőséggel jő el az embernek Fia". 
„Akkor újra megnyílik az ég, árad a fény és zeng az angyali 
halleluja. És addig? Addig is van fény a világon. Isten gon
doskodik arról, hogy minden karácsonyon legyen fény." 
prédikálta egyik karácsony ünnepén Keken András a De
ák-téren. Ma sem hirdethetünk mást. Sok mindent nem ér
tünk?

„Nem azért jöttem,hogy mindent megmagyarázzak és 
hogy minden kételyt szétoszlassak, hanem, hogy beteljesít
sek. Hogy megérkezésemmel és közietek maradásommal 
pótoljam a magyarázat utáni vágyat." Örömmel és alázattal 
fogadjuk el Jézusnak ezt a tanítását -  írja Szennay.

Isten karácsony éjjelén bizonyította be, hogy meg tudja
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fogni az emberek szívét azzal a fantasztikus jóakarattal, 
amelyet érdemtelenül ma is élvezünk. Ezért a menny nincs 
is olyan távol tőlünk, mint hisszük. Ezért: „dicsőség a ma
gasságban Istennek."

B olla Árpád

Karácsony 2.
Lk 2,15-20

Egzegézishez
15. v. K a i oi avüpíűTtoi oi 7ioi(i£voq -  az emberek, a pász

torok. A régi kéziratokban találjuk így kiegészítve a szöve
get, ami minden bizonnyal nyomatékosítani igyekszik az 
angyalok és az emberek közötti kontrasztot.

8ti -  azonnal, most, ebben a pillanatban: egyben kife
jezheti, az előzőekből fakadó következményt, ford.: ezért, 
tehát a régi írásokat figyelve a két jelentést szabad együtte
sen értelmeznünk.

yvopi^co -  tudtul adni, megismertetni valakit valami
vel.

16. v. aveupav -  megkeresték, kipuhatolták, megtalál
ták. Ilyen árnyalatok színezik a fenti szó tartalmát.

- xe... kői -  m ind... mind Az egyenkénti megtalálás 
kifejezése.

17. v. xo pr|pa -  ügy, dolog, szó, üzenet. Nem szabad 
megfeledkeznünk, az az ügy és üzenet amiben a pásztorok 
járnak Lk. 2,10-12 (Kar. 1. textusa) tartalmazza és benne van, 
része a mai igének. Csak így érthető mai textusunk.

19. v. ouvexripei -  gondosan megőrizte, emlékezetében 
tartotta. Érdemes összevetni a 12 éves Jézus történetével, 
ahol Lukács ugyancsak alkalmazta ezt a kifejezést. Ezáltal 
valami fontos titokra, még egészében nem érthető inkább 
rejtélyes dologra hívja fel a figyelmünket.

oupPaAAoDoa -  egybevetette, összehozta, fontolgatta, 
mérlegelte. Mindez kifejezi, hogy Mária ébren tartotta ma
gában a hallottakat, másrészt Isten eddigi kijelentéseivel 
egybevetette, igyekezett kikutatni annak „naponkénti" üze
netét.

Szövegmegjegyzés
Érdemes odafigyelnünk az ige olvasása és a készülés 

során arra, hogy Jézus korára a pásztor személye és tekin
télye lecsúszott, mármint lenézett foglalkozásnak illetve 
megvetett személynek számított. Az evangélium mégis 
ezeknek a lenézett pásztoroknak szólal meg először, jelezve 
Istennek minden ember felé lehajló szeretetét.

Mégis Lukács tudósítását olvasva a figyelem közép
pontjában az az Ügy áll, amely dicsőítésére indítja a pász
torokat és amely minden ember örömévé lesz.

A döntő a meghirdetett üzenet, a többi személy meg 
arra példa, hogyan lehet hallgatni, továbbadni és élni belő
le. Induljunk el innen és húzzuk meg az üzenetet a mába.

Igehirdetési vázlat
„A pásztorok karácsonya és a mi karácsonyunk."
A közel 2000 évvel ezelőtti este, egy táviratnyi örömhír

rel kezdődött, amely a pásztorok életét karácsonnyá tette.
Ez az örömhír szól ma nekünk is. Kérdés, mi mit kez

dünk vele? Figyeljük meg, hogyan reagáltak rá a pásztorok, 
és hogy mi, mit kezdünk vele, az rajtunk áll.

Az örömhírt ki kell próbálni.
Ilyenkor karácsonykor megajándékozzuk egymást. Azt

gondolom, nincs az a gyerek, aki ki ne próbálta volna már 
az új játékot, vagy az a férj, feleség aki fel nem próbálta már 
a divatos új ruhát. Az igazi öröm kettős, az ajándékozó és 
az ajándékozott közös öröme.

Az Isten angyalai örvendezve térnek vissza a menny
be, mert az Ajándék, Isten Fia megszületett erre a világra. 
A pásztorok azonnal elindulnak megtekinteni Isten ajándé
kát, a világ megváltóját. Az örömük nagy, mert az ajándék 
azt jelenti, Isten nem hagyja magára a bűneiben vergődő 
világot. Új lehetőséget kínál minden embernek. Ezért indul
nak el a pásztorok, hogy lássák és megtapasztalják azt amit 
az imént hirdettek meg az angyalok.

Ők kipróbálták, megbizonyosodtak a hallottak valósá
gáról. Nekünk is nyitva áll a lehetőség. Ma talán ez a lehe
tőség azt jelenti, bánatomban nem vagyok egyedül, hanem 
az az Isten aki odafordult a pásztorokhoz, felém is odafor
dul. Magányosságomban társam, életuntságomban re
ménységem, a kilátástalanságban megoldás és a közönyben 
felrázó szó. Só és világosság, ahogyan később a Mester 
mondta. Mindez a naponként olvasható igében. A Vele töl
tött lelki töltekezés, imádság perceiben. Lelkének ereje az 
élet viharában. Mindezzel élhetek. Lehet, szavakban elmon
dani nehéz, de a lehetőség adva van. Kipróbálod-e?

Az örömhírt tovább kell adni.
Akinek volt már igazi öröme, az tudja, nehéz magában 

tartania az embernek, mert el akarjuk mondani, meg akar
juk osztani az örömünket. Gondoljunk gyermekeink vagy 
a saját örömünkre, hogyan újságoljuk a karácsonykor ka
pott új járó-babát, a kisautó márkáját, vagy a fülbevaló, 
pulóver örömét.

A pásztorok sem tesznek másként. Azonnal mennek, 
mert örömüket meg kell osztani. Isten szeretete minden 
emberre kiterjed, kivétel nélkül. Az örömhír első tulajdono
sai éppen ők a megvetett pásztorok, a nép lenézett tagjai.

Isten szóba áll velük. Ez az, ami megváltoztatja egész 
addigi életüket. Ezt nem tudják nem el mondani.

Hány ember vet véget életének éppen karácsony nap
ján, mondván -  engem nem szeret már senki! Hány család
ban dúlnak veszekedések, verekedések még a szeretet ün
nepén is! Hány országban hiányzik az asztalokról a kenyér, 
a szívekből a békesség, mert fegyverek dördülnek el és 
ontanak ki emberi életeket!

Hogy mássá lesz-e emberek élete, rajtunk is múlik. Haj
landók vagyunk-e mi, akik megtapasztaltuk az örömhírt, 
továbbadni másoknak is?

Az örömhírt naponta meg kell élni.
Egy fizikus fogalmazta meg egyszer így tapasztalatát 

Bármerre indulunk is el a teremtett világban, bármit fesze
getünk is, soha nem érünk a rejtélyek végére. Amiről azt 
gondoltuk, már teljesen kikutattuk, a végére jártunk, mi
helyt egy kicsit megpiszkáljuk, újat mutat a számunkra.

A pásztorok sem nyugodtak bele a hír hallatába, hanem 
ápolták magukban, -  ezért tudták dicsőíteni és magasztalni 
Istent még később is. Ezt tette Mária is, aki az elmondotta
kat gondosan megőrizte a szívében, összevetve Isten eddig 
adott kijelentéseivel. Közben nőtt a bizalma, öröme és szí
vének békessége. Ilyen az isteni örömhír, Jézus. Miközben 
róla gondolkodunk, magunk is megváltozunk, amit az egy
ház így fejez ki - újjászületünk.

Sokan gondolják, karácsonyi templomi részvételemmel 
kielégítem Istent. Mások úgy nyilatkoznak -  minden évben 
ugyanazt mondja a pap.

Aki személyesen ismeri Jézust, az tudja, mindez ámítás, 
mert Ó naponta újat tartogat. Aki a karácsonyi igét nemcsak 
meghallgatja, de szívében el is viszi, annak az kamatozik. 
Minél inkább ismerem az Uramat, annál több lesz bennem 
a szeretet mások felé és olyan békét nyer a szívem és életem, 
amelyet a világ nem adhat. Rátalálok az életem értelmére,
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mert az élet Ura megszületett a szívemben.
Ezt az örömhírt próbáld ki, add tovább és élj belőle 

naponta! Így lesz igazi karácsonyod, melyben a szeretet új 
életre indít.

Sándor Frigyes

Óév este
2 Tim 4,1-8

Népiesen "szilveszter este". Honnan származik ez az 
elnevezés? Római testvéreink a hitvalló, szent Szilveszter 
pápára utalnak, aki 335. december 31-én halt meg s m int az 
év utolsó védőszentje ott áll a múlt és jövő mesgyéjén. Egy
háztörténeti fény hull alakjára. Ö a keresztyén egyháztörté
nelem boldog Józsuája, aki az üldözések véres századai 
után birtokba vette az ígéret Kánaánját. Legenda arról is 
szól, hogy ő keresztelte meg Nagy Konstantinusz császárt, 
sőt később meggyógyította a leprájából. De számunkra elég 
a történeti tény. Mint istenfélő szülők gyermeke kitűnő egy
házi nevelésben részesült, az utolsó, Diocletianus császár
hoz főződő rettenetes egyházüldözés idején „hitvalló" volt, 
s így elsöprő többséggel őt választották pápának 314-ben, 
amikor Konstantin császár legyőzte Maxentiust és kihirdet
te a birodalomban a szabad vallásgyakorlatot. Pápai műkö
désével kezdődött az egyháztörténelem ún. „nagykonstan- 
tinuszi" korszaka. Mivel a császár hamarosan Bizáncba tet
te át székhelyét, Szilveszter pápa teljes erővel az 
egyházépítésre fordította erejét és idejét. Korából indult el 
útjára a tipikusan római igény: „az egész földkerekségen 
élő papok éppúgy fejüknek tekintsék a római püspököt, 
mint a hivatalnokok a császárt" olv. Die Heiligen M.Grüne- 
wald-Verlag M ainz 1975.

Az „egyházi év" összefüggésében ez az este legfeljebb 
karácsony nyolcadának -  illetve népiesen kiskarácsonynak 
-  azaz „újév" ünnepének vigíliája. Liturgikus szempontból 
tehát nem ünnep. Mivel az anyaszentegyház minden szol
gálatával Ura akarata szerint az emberiség térítését végzi, 
ez az este mint missziói alkalom egyszerre tudatosítja a 
gyülekezetekkel azt a kincset, amit kaptak és amiből élnek 
illetve summásan felkínálja a karácsonyi evangéliumot a 
társadalmi környezet nem-hívő tagjainak, hogy a suhanó 
évek sodrában, az enyészettel és a kikerülhetetlen halállal 
találkozásban meghallja annak az egyetlenegynek nevét, 
aki azért jött, hogy felszabadítson bűn és halál hatalma alól. 
így szilveszter este mind a kívülállóknak, mind a bentiek
nek nagyszerű alkalom az eltékozolt évek és mulasztások 
fölötti gyónó bánatra és ugyanakkor a felkínált kegyelem
nek -  v.ö. Hóseás sürgető mondatát „jertek, térjünk vissza 
az Úrhoz!" -  végre bizodalmas hittel való elfogadására.

Számomra ez az este személyes találkozás a halállal és 
az Élet Fejedelmével. Még zengett országszerte a himnusz 
tavaly, amikor felcsengetett a telefon: feleségem elaludt kór
házi ágyán a kardiológián. Nem tudom, hogy a szerkesztő
ség számolt-e ezzel a személyes háttérrel? Nekem minden
képpen most kiváltképpen csak azt szabad írnom, amit hi
szek és vallók, s ami a belső tartásomat jelenti napról-napra. 
Az olvasónak pedig biztosítja talán a hitelességet!

Textusunkra nézve számolnunk kell azzal, hogy illesz
kedik minden mondat abba a beszélgetésbe, amelyet az 
öreg apostol folytat munkatársával és valószínű utódjával, 
Timótheussal. Pál a római börtönben a szabadulás reménye 
nélkül számol a közeli vértanúsággal. Timótheus pedig az 
efezusi gyülekezetben szolgál és egyre inkább számol a reá 
váró és növekedő szolgálatok terhével. így textusunk kira
gadott részlet abból, ami lényegileg a szeretett tanítvány 
felkészítése az apostoli szolgálat folytatására. Egyre nyil
vánvalóbb a hamis tanítókkal való küzdelem vállalása s 
ezért kerül sor Pál személyes bizonyságtételére, amellyel
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bátorítja Timótheust az egyre súlyosabb helyzetben helyt
állásra, szilárd hitre és szolgálatának maradéktalan teljesí
tésére. Hathatós tanítás és meggyőző bizonyságtétel az, 
amikor valaki, szemben a feléje siető, erőszakos halállal, 
vall élő reménységéről. Pál megkapó képsorozattal tesz bi
zonyságot hitéről és reményéről.

Az első kép az áldozati oltár. Bibliánk egyik kulcs-szava. 
Hiszen áldozat nélkül nincsen élet. A „kiűzetés" után, eb
ben a világban azonnal épült az oltár kettős értelemben. A 
kaini nem segít. Az ábeli tör utat, vissza a megbántott Is
tenhez. Történelmünk közepe az a páratlan, jézusi áldozat, 
amely engesztelést szerzett Isten és az emberiség között, s 
egyszer s mindenkorra megszerezte a bűnbocsánatot és az 
új, örök életet mindenki részére. Aki hisz ebben, az el is 
nyeri! így lett a kereszt minden időben a tanítványok ismer
tetőjegye, a Krisztus-követés jele. Mennyi mindent áldozott 
fel az öreg apostol élete során... s most mi számára a halál? 
csak a végső mozdulat, amikor egy fáradt, öreg ember rá
borul csendesen az oltárra...

A második az „elköltözés" ideje. A görög nyelvben gaz
dag tartalmú kifejezés. A matrózok használták, amikor a 
kikötő utolsó cölöpjéről oldották le a kötelet, s a vitorlavá
szonba feszülő szél távoli cél, messzi kikötő felé repítette a 
hajót... katonai kifejezés is volt arra, hogy amikor felharsant 
a kürt, jelezte az azonnali indulást, sátort kellett bontani és 
sietni a csatába... mi a halál? Csak ennyi, leoldódik a végső 
szál is, ami még ehhez a világhoz köt, letesszük sátorházun
kat, átmeneti lakóhelyünket (II.Kor.5,4) és sietünk -  odaát- 
ra!

A harmadik kép is katonai hátterű: „ama nemes harcot 
meghurcoltam". Tanulságos az apostoli kép, ami szerint a hit 
harcot is jelent, nem romantikus álmodozás, nyugvópárnán 
pihengetés, hanem végső harc. A „nemes" jelző nem enyhíti 
a harc keménységét, csupán jelzi, hogy nem az ellenfél 
pusztítása, hanem megnyerése a cél. M it jelent az apostol 
számára a halál? Csak annyit, hogy végre elcsendesedik a 
harcmező és hódító útjára indul a győzelem öröme...

A görög játékoknak birodalomszerte ismerős képe a 
következő: „futásomat elvégeztem", idézi a marathoni futás 
megnyerését. Mennyi minden fér bele a szóba: „futás". Aki 
szereti s tán műveíte is a sport valamelyikét, emlékezhet 
pl. az öttusa futószámára, a felejthetetlen Balczó Bandira, 
aki elképszető iramot vállalva győztesen esett a célba... fut
ni és nem üldögélni diskurálva vagy fecsegni állófogadáso
kon, kényelmes szimpozionok világában és lehetőleg köz
költségen külföldi konferenciákon beszélni és beszélni... 
nem! Hanem futni, mint akinek sarkában liheg az ördög, 
aki nem ér rá, akinek mindennél fontosabb, hogy átszakítsa 
a célszalagot, bizony a keresztyén élet tulajdonképpen 
„nagy futás". S ezért mi a halál? Halálosan kimerülve is, de 
célhoz érni, mint aki útközben nem szenvedett hajótörést 
sem hitében, sem szolgálatában. Csak ennyi...

„A hitet megtartottam" kifejezés eszünkbe juttatja a fe
lejthetetlen legendát Lagerlöf tollából arról a Rainero lovag
ról, aki Jézus sírjáról vitte a szent lángot messzi Firenzébe 
vezeklése és fogadalma jeleként. Mi mindent élt át! Mennyi 
küzdés, mennyi szenvedés, mennyi csoda, Deus ex machi- 
na, amíg az otthoni oltáron fellobbant a gyertya lángja. 
Megtartani! Mert vannak ünnepi órák, akadnak nagyszerű 
impulzusok, de oly könnyen elszáradnak mint imakönyv
ben a rozmaring, hát ez a művészet: „Megtartani." Mihelyt 
villan a hit fénye, máris rohamoznak az ördögök. Angyali 
kosztümben jön a kísértő, zsonganak a téveszmék, pezsdül 
forró kívánságra a test, jönnek a gonosz gondolatok, éjsza
ka az álmok, óh milyen gyorsan csak a vallás marad a hit 
helyén, kegyes szókincs, másokat elmarasztaló gőg, fana
tizmus és a kárhoztatás. Mi a halál? Csak ennyi, hogy a 
múló évek között is megmaradt a gyermeki hit, a nagy 
sötétben is szelíden világít kicsi gyertyánk. Öreg sváb hit
testvérektől hányszor is hallottam: „halte  was du hast" igen 
a halál csak ennyi, minden elfogyott, a cserépedény eltörött, 
de kincsünk megmaradt...

Az utolsó kép: „végezetre eltétetett nékem az igazság



koronája". Pogány és zsidó számára egyformán érthető a 
zárökép. A pogány gondolkodás számára az uralom meg
kezdésének, a hatalom gyakorlásának kezdetét jelezte a ko
ronázás illetve a császári koszorú megragadása, ami a biro
dalom számára új fejezetet nyitott a történelemben. Zsidó 
számára az új világkorszak nyitánya, amikor a hitből látás 
lesz, a reménység maradéktalanul célhoz ér, a messiási idő 
végre ráköszönt a szövetség szenvedő népére, csodálatos 
prófétai víziók beszélnek erről a napról, mit is jelent „vége
zetre", hogyan jönnek északról és délről, keletről és nyugat
ról a népek és felragyog mindenki előtt Izrael dicsősége! A 
keresztyén szóhasználat szerint az „ecclesia militans" eljut 
a „glória" állapotára és mint „ecclesia triumphans" örökli 
a számára elkészített új világot. Ez a nap az, amikor végle
gesen minden újjá lesz, amikor a régi örökre elmúlik -  még 
eszünkbe sem jut! -  és valóban minden újjá lesz egycsapás- 
ra az univerzumban és egyéni életünkben. Az utolsó első 
lesz, a szolga trónra lép, a világ söpredéke a győztesek 
koronáját hordja homlokán, amikor eljön a várvavárt „plé- 
róma", Isten minden ígéretének teljes beváltása! Mi a halál? 
Ennyi, írja az öreg Pál és hunyó szemével már látja a látha
tatlant!

Szilveszteresti szolgálatunkat, a szokásos évi jelen
tésünket határozza meg és töltse meg tartalmával a felolva
sott levélrészlet! Az Úr pedig adja meg nekünk azt a kegyel
met, hogy ha eljön végső óránk, mi is így éljük át. Számunk
ra is „csak ennyi" legyen...

B alikó Zoltán

Csoda történt
Mk 7,31-37

Szörnyű élete lehetett a dadogó süketnek. Ott élt és 
mozgott a többi ember között, látta mi történik velük, 
egyik-másiknak biccentett, némelyikkel kezet is fogott. De 
ez az egész olyan volt, mintha egy láthatatlan burok venné 
körül. Látott, de nem értett, szólni akart, de nem értették. 
Nevető, komoly, izgatott, szomorú, csüggedő, reménykedő 
arcokat látott, de nem tudhatta, miért örülnek, szomorkod- 
nak, miben reménykednek az emberek. Évekkel ezelőtt még 
sokakat megállított, kérdezni szeretett volna, de sorban el
fordultak tőle, mert nem értették a dadogását. Azóta már 
beletörődött. Ez az ő sorsa -  a többiek érthetetlenek az ő 
számára, ő pedig mások számára érthetetlen. Most már az 
sem érdekelte, miért olyanok az emberek, amilyenek. Nem 
volt kíváncsi sem örömükre, sem bánatukra, sem remény
ségük, sem csüggedésük okára. Csak ült és nézett. Úgy 
érezte, kizárták őt az emberek, ezért úgy döntött, bezárkó
zik az emberek elől.

Egyszer csak a szokásosnál izgatottabban jöttek feléje, 
mutogattak, magyaráztak, láthatólag valami nagyon fonto
sat szerettek volna közölni vele. -  De hát mi történhetett? 
Miért vagyok egyszerre olyan fontos nekik? Mit akarnak 
velem? Hová visznek? - Ketten karon ragadták és megin
dult vele a tömeg egy ismeretlen felé, akitől megijedt. Túl
ságosan fehér volt és vakító. De a szeme meleg és bátorító. 
Azoktól a nagy, meleg, barna szemektől kezdett megnyu
godni. Érdekes, sohasem látta, de érezte, jót akar neki. Sok 
embert ismert már a városból, akiket nap nap után látott, 
de nem tudott rajtuk eligazodni -  ő ismeretlenül is olyan 
ismerősnek tetszett.

Gyorsan közeledett hozzá. A tömeg tuszkolta, löködte, 
de ment volna ő már anélkül is, hiszen azokból a szemekből 
értett, és azok a szemek értették őt. Most ért oda, s Ő belé- 
karolt. Hirtelen eltűnt a tömeg, csak ketten maradtak. Az a 
meleg, barna szem mintha kérdezett volna tőle valamit, s ő 
válaszolt is a szemével: igen, uram. Ekkor az események 
felgyorsultak. Ujjával megérintette a fülét és a nyelvét, s

szájával jól kivehetően ezt a szót formázta: effata! nyílj meg! 
Előbb csak a légy zümmögését hallotta, aztán kiejtett egy 
szót, valami hálafélét, aztán megütötte a fülét a csodálkozás 
egyre erősödő moraja, majd ő is üvöltött, kiabált, hangja 
lassan beleolvadt a többiekébe, mint egy kis hegedűé a 
nagy harmóniába.

Szörnyű élete lehet a lelki süketnémának, mert ugyanúgy 
üvegbúra alá rekesztve él, mint testihibás társa. Sokan szól
nak hozzá: családtagok, barátok, munkatársak, rokonok. 
Mind-mind nagyon szeretnének mondani valamit, de nem 
érti. Mintha valami nem engedné közelebb jönni a szavakat, 
mintha valamiről visszapattannának, mintha valami szinte 
taszítaná azokat. Pedig jó lenne hallani, biztos valami fon
tosat mondanak. -  Talán majd a templomban!

Furcsa, itt is milyen csönd van! Máskor szól az orgona, 
zizegnek a lapok, aprókat köhentenek, most meg semmi. 
Pedig itt vannak, látom őket, sőt mintha tátognának is. 
Most ment ki a lelkész, látom a szájáról: Az Atya, Fiú, 
Szentlélek nevében! Látom, de nem hallom -  itt valami nem 
stimmel! Talán ha jobban próbálok odafigyelni, koncentrál
ni, hiszen tudom miről van szó, tanultam a konfirmáción, 
sokat voltam azóta is itt, majd mondom magamban. A li
turgia száma meg az énekszámok ki vannak téve, csak kö
vetnem kell a szememmel. Most van a zsoltár, most a bűn
bánati imádság, most a kegyelemhirdetés -  megy ez, még 
ha nem is hallom! Az igeolvasás valamelyik levélből lehe
tett, de most végre itt a Hitvallás, ezt már én is mondhatom. 
De miért sandítanak rám így oldalról? Talán eltévesztet
tem? Hiszen ha álmomból fölkeltenek is, tudom!? Nem, ez 
más nézés, olyan várakozó: mi van, miért nem mondod? 
Nem is tudok odafigyelni a főének szövegére, mert ez a 
sanda nézés nem hagy nyugodni. Nem hallották volna a 
hitvallásomat, amit konfirmandus korom óta oly buzgón és 
hangosan mondok? De nincs idő a töprengésre, mert a lel
kész már az apostoli üdvözletét mondja: kegyelem néktek... 
-  még jó, hogy kívülről tudom. Most olvas a Bibliából. 
Mintha a süket szót olvastam volna le a szájáról. Biztos a 
süketnéma meggyógyítása. Emlékszem a történetre, micso
da véletlen, pontosan ez az én problémám. De jó lenne 
hallani! De jó lenne hallani! Figyelek, sohasem figyeltem 
még ennyire, majd megszakadok, a fejem is zúg bele, de 
semmi. M ost látom a száján: Ámen.

Most mi lesz? Itt ülök, de mi haszna? Nem értek sem
mit, és engem sem értenek. Tudom, hogy úrvacsora lesz, 
hiszen ki van téve a 308 meg a 11, de most már az sem 
érdekel. Legjobb lenne fölállni és valahol kisomfordálni. De 
mi az? Mi történik? Mintha valaki meglökött volna, mintha 
nyomnának hátulról, mintha fel akarnának állítani. Hiszen 
már állok is. Tudom, a lelkész a gyónási kérdéseket olvassa, 
látom a száján, ismerem könyv nélkül, hiszen hányszor 
gyóntam. Kimondom magamban az első választ vallom. 
Mintha kissé megnyugodtam volna. Aztán jön a következő: 
bánom -  megbocsátottam -  igyekezem. S végül az utolsó: 
hiszem! Úgy érzem, eltűnt a görcs, feloldódott minden, a 
légkör is barátságosabb. Igaz, még mindig némaság vesz 
körül, de valahogy biztatóbb minden. Most már nem is 
tudok arra gondolni, hogy újra olyan rossz lesz. Megint 
érzem azt az előző nyomást, azt a szelíd, de parancsoló 
tuszkolást állj fel, indulj el, térdelj le! Közeledek az oltár
hoz, szívem egyre hevesebben dobog. Érzem, itt térdelek 
Jézus előtt. Feltekintek, ő megérint: békesség néked! Hal
lom az ostya reccsenését a számban, a halk éneket, a bor 
kortyintását -  menjetek el békességgel!

Visszamegyek a helyemre, s hallgatom tovább a halk 
éneket. Csoda történt. Nem világraszóló, nem hangos, nem 
hivalkodó, hanem csendes, szerény, de egy életet átformáló. 
Süketből hallóvá tévő, némából igét hirdető, lemondóból 
hálát adó. Ámen.

Tamásy Tamás
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Új hittan- 
könyveinkről

Örömmel vettem ma végre kezem
be a „Hinni taníts, Uram,,” (II) és a „Tu
dom, kinek hiszek” (III) hittankönyve
ket! Örülök, hogy végre egy évi huza
vona után, mindkettő kézbe adható, 
kapható, tanítható!

Örömöm nem felhőtlen, ennek oka, 
hogy a Il.-ban értelemzavaró hibák van
nak, a III-ban pedig szerkesztési hibák 
vannak, amelyek elkerülhetőek lettek 
volna, ha a szerzők korrektúrára meg
kapták volna az alapszöveget.

Szeretnék néhány szempontot leír
ni, amelyek a hittankönyv írásánál vezé
reltek minket.

Bár a hittankönyveket II. és III. 
számmal jelöltük meg, és a II. illetve III. 
osztály számára készült tanterv alapján 
írtuk meg, mégsem csupán ez a korosz
tály tudja használni a könyveket. Úgy 
készítettük el azokat, hogy a nagyobbak 
is találjanak bennük olvasnivalót, vagy 
a történetek értelmezését, feladatokat.

A történetek m ondanivalóját meg
próbáltuk összefüggésbe hozni a kate- 
chetikai munka fő céljával: a gyerme
keket elsegíteni a Jézus Krisztusban va
ló hitre. Ennek a f ő  célnak a lebontása 
megtalálható az egyes egységek címei
ben, valamint a történethez kapcsolódó 
aranymondásban. Mindkét könyvben a 
tartalomjegyzékből ez világosan kitű
nik.

A II. anyag fő mondanivalóját így 
foglaltuk össze: Higgyél az Úrban, a mi 
Istenünkben! Az Ábrahám-Jákob-József 
történetekből arra a kérdésre keresünk 
feleletet: Mit jelent hinni? Az újszövet
ségi történetekben pedig arra a kérdésre: 
Kicsoda Jézus? Kik Jézus tanítványai? 
Hogyan lett Jézus Megváltónkká? -  A 
III. anyagban pedig a Mózes-törté- 
netekben erre a kérdésre keresünk fe
leletet: Kicsoda Isten? Az őstörténetben: 
Kicsoda az ember? Az újszövetségi tör

ténetekben: Kicsoda Jézus Krisztus és 
mit kíván tőlem? A szenvedés és feltá
madás-történetekben pedig: Miért halt 
meg és támadott fel Jézus Krisztus? - 
Sajnos a III. osztályos hittankönyvben a 
tartalomjegyzéket nem úgy szedték ki, 
ahogyan mi azt beadtuk, kihagyták a fő
fejezetek alcímeit Vallomások Istenről 
-  az emberről -  Jézus Krisztusról és ta
nításáról -  Jézus Krisztus halálának és 
feltámadásának értelméről. Ugyancsak 
kihagyták a hitvallás-, illletve annak 
magyarázatából vett idézeteket Mindez 
a könyv főszövegében benne van, de a 
tartalomjegyzékből hiányzik, pedig a 
katechetikai cél lebontása szempontjá
ból fontos.

A történeteknél igyekeztünk ragasz
kodni a bibliai szöveghez, megőrizve 
különösen is az ószövetségi történetek 
gazdagságát és szemléletességét. Így le
het, hogy egyéb hittanköknyvekhez 
mérten a bibliai történetekből hosszabb 
részleteket idézünk, de az a meggyőző
désünk, hogy a hosszabb, szemléletes 
történeteket, illetve azok lényegét 
könnyebben megjegyzik a gyermekek, 
mint a lekurtított, száraz történeteket. A 
nem annyira szemléletes történeteket 
pedig a hitoktatónak kell szemléletessé 
tennie.

A bevezető néhány gondolat, mon
dat az átmenetet szeremé megteremteni 
a gyermek élményanyaga és a bibliai 
történet között Rendkívüli módon saj
náljuk, hogy e bevezető mondatokat 
nem más betűtípussal szedték, így 
összefolyik a bibliai történettel. A II. 
könyvben világos ez a különbség, a III. 
könyvben nem! (A beadott kéziratban 
világos volt a különbség!)

A kérdés-feleletek  nem egyneműek. 
Lehet belőlük válogatni. Nem kell min
den feleletet megtaníttatni a gyerekek
kel és visszakérdezni! Ezek a kérdés
feleletek a történet mondanivalójának 
megértését kívánják szolgálni, segíteni. 
Vannak kérdések, amelyek elgondol
koztatni vagy beszélgetést indítani akar
nak. Azokra a kérdésekre, amelyekre a 
válasz a történetből világos, nem adtunk 
feleletet. A „tudod-e” kérdések a gyer
mekek konkrét történeti, földrajzi, kor- 
történeti vagy káté ismereteit akarják 
bővíteni.

A káté anyagot is igyekeztünk bele
dolgozni az egyes fejezetek anyagához 
kapcsolva, így a II. osztályban a Tízpa
rancsolat, a III. osztályos anyagban pe
dig a Hitvallás és magyarázata tanítha
tó meg.

Az im ádságok rövidek, az egyes fe

jezetekhez tartalmilag kapcsolódnak. A 
könyv végén találhatók kötött szövegű 
imádságok, a III. könyvben néhány, a 
gyermekek élethelyzetére fogalmazott 
imádság is van.

Az énekeknél figyelembe vettük a 
Gyenesen kapott, egy-egy évre kijelölt 
énekanyagot, ezeket igyekeztünk tartal
milag besorolni a történetekhez, de 
ajánlunk más énekeket is a többi törté
nethez. A könyv végén ABC-sorrendben 
szedve megtalálható az összes ének szö
vege, mint egy kis énekeskönyvben.

Az illusztrációkat jórészt a Schild 
des Galuben c. könyvből vettük, készí
tője Paula Jordán, A II. könyvben né
hány rajzot Nagy Ilona készített -  A 
bibliai TOTÓ ismétlésre jól használha
tó.

Tudjuk, hoy munkánk hiányos, bi
zonyára kritizálható. Segíteni szerettünk 
volna. Szívesen vesszük, ha a hitoktatók 
megírják a könyvekkel kapcsolatos ta
pasztalataikat, kritikájukat.

Muntagné Bartucz Judit

Értelemzavaró hibák a II. oszt. hi- 
tankönyvben:
5. lp. Ábrahám és Lót történet bevezetése hi

ányzik: Szoktatok-e veszekedni? Min? 
És a felnőttek? Miért nem szereted, ha a 
felnőttek veszekszenek, vitatkoznak?

6. lp. 3. kérdés hiányzik: Meg lehet-e oldani a
nézeteltéréseket veszekedés nélkül? (3. 
kérdés számozása 4.-re változik)

24.1p. 6. sor: „Leától" kimaradt.
28.1p. Tudod-e... Izráel fiának helyett: Izráel 

fiainak
31. lp. 6. Mit gondolsz, mit érezhetett József a 

kútban? Tanuljuk meg a Bibliából: (ez a 
mondat kimaradt! Jn 8,34 nem a 6. kér-l 
désre adott feleletet, hanem aranymon
dás!)

47.1p. Hidod-e ... 5. szakaszban 
Betánia helyett Betlehem 
Aranymondásban: Jel. helyett Ján.
53.lp. 2. sor: figyelmeztet, hogy keressük Is

tent. (Hol kimaradt!)
59. lp. Tudod-e... új sorba: akik Jézus segítsé-  

gét...
73.1p. Helyes szöveg:

2. Hogyan mentette meg Zákeust? Meg-  
bocsátotta bűneit. Segített neki új életet  
kezdeni.
3. Hogyan történt ez? Zákeus megbánta, 
ami rosszat tett, és igyekezett jóvátenni,  
amit csak lehetett. (Vagyona felét... négy
szer annyit...)
4. Mit jelent Jézusnak ez a mondata: „Ma 
lett üdvössége ennek a háznak"? Az üd-  
vösség a Bibliában a békés, boldog, teljes 
élet itt és a halálunk után. Zákeus életé-  
ben is így változott meg minden. Jézus  
szeretete örömmel és békességgel töltőt-  
te el szívét. Ezután másképpen nézett az 
emberekre és a pénzre.

5. Hogyan keres bennünket Jézus?
Feltűnő helyesírási hibák javítása:
27. lp. Jákób 
39. lp. kell 
65.1p. esett 
73.1p. embernél
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Lelkipásztor 
Szerkesztőbizottsági ülés

Gyenesdiás, 1990.

szeptember 24-27. 
Feljegyzés a Lelkipásztor 

kibővített szerkesztőbizottsági munkaüléséről

Jelen  voltak: Dr. Hafenscher Károly 
szerkesztő, Franko Mátyás, Tóth-Szöl- 
lős Mihály az Evangélikus Élet főszer
kesztője, Brebovszky Éva jegyző, Ko- 
vácsné Tóth Márta, Sárkány Tibor, Ke- 
veházi László, Lackner Pál (Táborszky 
László helyett), Madocsai Miklós, 
Gáncs Péter, Varsányi Ferenc, Dr. Mun- 
tag Andor a Teológiai Akadémia dékán
ja, Dr. Cserháti Sándor és Dr. Reuss 
András professzorok, Benczúr László.

1. nap. A  munkaülés 24-én este 6 
órakor úrvacsorái istentisztelettel kez
dődött, 5 résztvevővel. Mt 18, 18-20 
alapján Hafenscher Károly hirdette az 
igét. 7 órakor vacsora 6  fővel. Este 8 
óra, a munka kezdete. Egyéni bemutat
kozás a jövő vasárnapi igehirdetésre ki
jelölt textus megbeszélésével (Lk 7,11- 
17). Tervbe vettük, hogy erről a textus
ról minden nap beszélgetünk és modellt 
alkotunk az igehirdetési előkészítő rovat 
számára. A  konferencia programjának 
bemutatása: feladatunk az 1990-es év 
kiértékelése, valamint a közeli és távoli 
jövő megtervezése. Az estét 1 Pt 2,1-10 
alapján tartott áhítattal (Hafenscher Ká
roly) zártuk.

2. nap. Reggeli áhítat, Keveházi 
László esperes tartotta E f 3,14-21 alap
ján. A délelőtti ülésen az elmúlt év szá
mainak általános kiértékelése történt, 
valamint a szeptemberi szám bemutatá
sa. Abírálat formai és tartalmi szempon
tokat egyaránt figyelembe vett. Megál
lapítottuk, hogy általános jó  visszahan- 
got keltett a lap egyházunkban és a 
kívülállók között egyaránt. Néhány hiá
nyosság (sajtóhibák bennmaradása, tér- 
kihasználás, tartalmi egyenetlenség stb.) 
észrevételezése után rátértünk az egyes 
számok értékelésére.

Délutáni ülés. Franko Mátyás érté
kelte az eddigi számokat, majd beszélt 
a címlappal kapcsolatos változtatások
ról. Megállapodtunk abban, hogy a Can

berra-i világgyűlés szimbóluma kerül 
februárban a borítóra. A többi hónapok
ban a lap profilját kifejező jelkép kell, 
ötlet:: a Jó pásztor szimbóluma.

Ezután a professzorok mondták el 
észrevételeiket általánosságban, majd 
az egyes számok részletes megbírálásá- 
val folytatódott ülésünk. Benczúr Lász
ló igen nagyra értékelte a Lelkipásztor 
integráló szerepét egyházunkban. A lap 
magas színvonalú és aktuális. Javasolta, 
hogy a nagy terjedelmű írásokat a „Lel
kipásztor Könyvtárában” lehetne meg
jelenteni. Ugyancsak felmerült, hogy a 
katechetikai anyagot tartalmazó íráso
kat negyedévenként mellékletben kelle
ne kiadni. Az egyes számokba átlagosan 
20 szerző ír.

A felvetésekre, kritikákra a szer
kesztő kielégítő választ adott. A legtöbb 
kritikát az Igehirdető Műhelye kapta.

Az esti ülés programját a személyes 
bemutatkozáson túl (a későn érkezettek 
részéről) a vasárnapra való készülés al
kotta. Meghallgattunk először egy leve
let, amit Káldi Lajos pestújhelyi presbi
ter írt az igehirdetésekkel kapcsolatban. 
Ez az írás homiletikailag izgalmas, és 
aktuális mondatokat tartalmaz a prédi- 
kálók számára. Az emberek élete és örö
kélete függ attól, mit mondunk. Ezután 
került sor a naini ifjú textusára. Ezúttal 
a beszélgetés szempontja az volt, hogy 
a szekuláris vonal hogyan érvényesül a 
magyarázatban. Az estét Gáncs Péter 
áhítata zárta Hóseás 6,1-6 alapján.

Szerda délelőtt, 3. nap. Ülésünket 
Madocsai Miklós áhítatával kezdtük 
Róma 15,7 alapján. Ezután áttekintettük 
a nyugdíjas lelkészek névsorát, megje
gyezve azokat, akiktől cikket kérhetünk. 
Majd meghallgattuk a szerkesztő beszá
molóját a további tervekről, az év végé
ig sorra kerülő cikkekről. A következő 
negyedórában igazi alkotómunkára ke
rült sor. Mindenki leírta ötleteit, javas

latait az egyes rovatokkal kapcsolatban, 
majd ezeket felolvastuk. A szünet után 
meghallgattuk Tóth-Szöllős Mihály tá
jékoztatóját az Evangélikus Élet és a 
Sajtóosztály gondjairól és örömeiről.

A beszámolót élénk megbeszélés 
követte, több javaslattal.

Délután ebéd után folytatódott a 
munka. Megbeszélésre kerültek a szer
kesztőbizottság összetételére vonatkozó 
javaslatok, az utódlás kérdése és a lel- 
készi névsor alapján új cikkírók bevoná
sa. Szó volt még a szerkesztőhöz érke
zett kérdésekről, ezek megválaszolásá
ról, majd ismét a naini ifjúról.

Személyi kérdések. Javaslatként a 
szerkesztőbizottság a következő szemé
lyeket jelöli: A két püspök tiszteletbeli 
tag. A testvérlapok szerkesztői meghí
vottak. Rendes tagokként: Dr. Hafens
cher Károly szerkesztő, a mindenkori 
dékán és Reuss András professzor, Sár
kány Tibor (miskolci esperes, elfogalt- 
ság esetén helyettesíti a felesége), Bre
bovszky Éva jegyző (Bp. Deák tér), 
Bence András (Székesfehérvár), Gáncs 
Péter (Nagytarcsa), Győri Gábor (Oros
háza), Kertész Géza (Bp. Józsefváros), 
Kovácsné Tóth Márta (Vönöck), Lack
ner Pál (Gyula), Ribár János (Szeged), 
Varsányi Ferenc (Pécs).

A lehetséges utódlással kapcsolatos 
javaslatok: Gáncs Péter, Ribár János, 
Reuss András. Ezeken kívül még szóba 
kerültek Szentpétery Péter, Szabó Lajos 
és felesége.

A szerkesztőhöz intézett kérdésekre 
is részletes választ kaptunk. Ezekből 
részlet megjelenik majd a lapban. Ez
után a vasárnapi igével foglalkoztunk az 
egyházi, közegyházi, egyéni kontextust 
figyelembe véve. A konferencia záró 
áhítatát Hafenscher Károly tartotta Mt 
6,24-34 alapján. A munakülés résztvevői 
köszönetét m ondanak az Országos Egy
háznak, hogy gondoskodott a nagyon jó  
ellátásról, valamint az otthon vezetőjé
nek.

A  legközelebbi konferenciának a 
helye lehet Piliscsaba, Keszőhidegkút, 
vagy Sopron, Zerge utca. Ez a résztve
vők javaslata.

Budapest, 1990. szeptember 30.

Brebovszky Éva
jegyzi
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Áhítatainkból
Egy lelkipásztor imádsága

Ef 3,14-21
Előttünk egy lelkipásztor imádsága. 

„Az apostol tanítása, meditációja itt kö
nyörgésbe megy át és olyan csúcsot ér 
el, ahova mi talán felérni soha nem fo
gunk, legfeljebb a hozzá vezető utat tud
juk megmutatni” -  írja egy magyarázat.

Ez így igaz, de az is, hogy a lelki- 
pásztor szolgálatának, tanításának sok
szor kell -  kellene -  könyörgésbe át
mennie. Imádság nélkül a lelkipásztor 
szolgálata féloldalas. Nem tudom, hang- 
zik-e ez a Teológián a katedrákról is, 
nem tudom, mennyire éli ezt át a mai 
lelkésznemzedék, éppen a mostani ne
héz, feszült helyzetben? Mindenesetre 
legyen első megállapításunk, hogy a lel
kipásztor szolgálatához a közbenjáró 
im ádság hozzátartozik.

De miért imádkozik Pál, a lelki- 
pásztor? Ezt keresve három olyan 
nyelvtani igét találtam szakaszunkban, 
amelyek köré lehet csoportosítani Pál 
kéréseit. Ennél többet is mondanom 
kell: három olyan feladatról van szó, 
amelyek minden keresztyénnek és az 
egyháznak, egyházunknak ma egzisz
tenciálisan szükségesek.

1. M egerősödni így lehet összefog
lalni az első kérést. Megerősödni. Ma ez 
különösen fontos. Annyi minden gyen
gítette egyházunkat, benne a keresztyé
neket. Ma, amikor feladatok zúdulnak 
ránk, elsődleges lenne: megerősödni. 
Mert hiányzik az erő életünkből, igehir
detéseinkből, az egyház szolgálatából. 
Itt most nem tudjuk kutatni: külső erők 
vették el, vagy bűneink miatt veszítettük 
el? Most a cél, egzisztenciális ügy: meg
erősödni. Miben? Számbelileg? Össze
gyűjteni szétszórt nyájakat? Elvett és 
visszakapott iskolákban, épületekben? 
Megerősödni anyagilag, valami bázis 
teremtésével? Vagy talán tudatunkban, 
identitásunkban? Mind fontos és talán a 
sort még folytatni is lehetne. Pál, a lel
kipásztor azonban így imádkozik: 
„hogy hatalmasan megerősödjék benne
tek a belső ember.” Sőt: „Krisztus lakjék 
-  legyen otthon -  szívetekben.” Minden 
más erősödés, strukturális változás üres 
enélkül. Pál itt Krisztus erejét, dünami- 
szát is említi. Rinecker szótárában azt 
mondja, hogy nem dativus instrumentá

lisként, hanem arról a szféráról van szó, 
amelyben a belső megerősödés végbe
mehet. Ma erre a belső megerősödésre, 
megújulásra van szükségünk. Krisztus 
erőterében. Más szóval: ébredésre, úju- 
lásra, minden más megújulás csak ezzel 
igaz és teljes. Meg tud-e újulni egyhá
zunk a Krisztus erejének szférájában, ez 
ma a kérdések kérdése. Nekünk, akik itt 
vagyunk ezen a konferencián, is erre 
van szükségünk alapjában.

2. M eggyökerezni Ez a második 
ige, kérés az imdságban. Tavaly nyáron 
a kertünkben felmásztam egy magas fá
ra az ágait lefűrészelni. Néhány fűrész- 
húzás után az egész nagy fa kidőlt ve
lem együtt. Kiderült: teljesen gyökérte- 
len volt már. Hogy a fában volt-e a hiba, 
vagy a talajban, ezt nem tudom eldönte
ni, azt azonban tudom: nálunk, keresz- 
tyénségünkben, egyházunkban nem a 
talajban van a hiba. Gyökértelen lett a 
keresztyénségünk, vagy elvágták a gyö
kereket -  ez történt. A táptalaj azonban 
kiváló, semmit nem szennyeződött, ez a 
„környezet” tiszta maradt: az Isten sze- 
retetének a talaja. Ez táptalaj ma is a szó 
igazi értelmében, és hordozó erő is. Ne
velő, gyümölcsöztető erejével. Meg
gyökerezni. Mai feladat, hogy ki ne dől
jön a fa, hogy hordozni tudjon, hogy 
viharok se tépjék ki, hogy gyümölcsöző 
lehessen. „Olyan lesz, mint a folyóvíz 
mellé ültetett fa, amely idejében megter- 
mi gyümölcsét és nem hervad el a lomb
ja. Minden sikerül, amit tesz.” -  olvas
suk az 1. zsoltárban. Hogy ne sodród
junk ide-oda a különböző irányú 
szelekben, egyetlen mód: meggyökerez
ni. Minél mélyebben és minél inkább 
Isten szeretetével táplálkozni. így lehet
nénk „megalapozott”, valóban hordozó 
erejű szolgáló egyházzá.

Megerősödni, meggyökerezni, úgy 
van ezekre ma szükségünk, mint a min
dennapi kenyérre. De halljuk ehhez a 
harmadik igét, kérést is.

3. M egismerni Isten szeretetét? A 
mérhetetlent? Amely „szélességében át
fogja a világ minden népét Kelettől- 
Nyugatig és Északtól-Délig, hosszúság
ban átnyúlik minden időn és elér az 
utolsó dolgok végéig, mélységében le
nyúl a bűn örvényébe, sőt oda, ahol a 
meghalt hívők nyugszanak. Magasságá
ban pedig feltör a mennybe, ahol Krisz
tus él és uralkodik.” Ha figyelünk, akkor 
itt már valami másról is van szó, valami 
többről is, mint a megismerhetetlen sze
retet megismeréséről. Egy magyarázó 
azt írja: itt már Istennek világot átfogó 
tervéről van szó, ezt az üdvtervet kell

imádságban megismerni. Mondhatjuk 
úgy is: Isten útjáról, cselekvéséről van 
szó, arról, amit értünk tett. Sőt: Róla, 
Magáról van szó végső fokon, az Ő 
megismeréséről. Magának a görög szó
nak gazdag jelentéstartalma van: megis
merni, észrevenni, tapasztalni, tanulni, 
felfogni, belátni, megérteni, átgondolni. 
Bátran mondhatjuk így, hogy itt a teoló
gia műveléséről is szó van. A lelkipász
tor imádságába tehát nemcsak a belső 
lelki folyamatok tartoznak, hanem az ér
telmi munka is, a Krisztus tanulása. A 
tanulás és tanítás. Ma az eddig hangsú
lyozottakhoz nagy szükségünk van a 
teológia újrafelfedezésére is. Egyhá
zunk megújulása nemcsak belső folya
mat, hanem tanulás is. Az evangélizáció 
mellett a tanítás munkája is.

Megerősödni, meggyökerezni, 
megismerni -  ez a lelkipásztor imádsá
gának tartalma. Ma így lehetne fogal
mazni: belsőleg megújulni, szolgálatra 
erősödni, Krisztust újratanulni. Ezek a 
centrális kérdéseink centrálisabbak 
minden másnál.

Lelkipásztor konferencián hangzott 
a lelkipásztor imádsága. Már sokat be
széltünk a Lelkipásztor szolgálatáról, 
ma igyekezünk kiértékelni egy évet. 
Holnap szó lesz a jövő évről is. Mindez 
nagyon fontos még. Egyet azonban az 
ige vonatkozásában: legyen a  Lelkipász
tor is a belső  megújulás eszköze, csatá- 
ronája, legyen olykor lelkészek envagé- 
lizációja irattan is. Legyen a Lelkipász
tor lelkészek meggyökereztetője, 
ültetője, Krisztusban (a görög ige erede
ti jelentése: gyökereztetni, ültetni). Ad
jon kedvet a Lelkipásztor a tanulva ta
nításához, amitől sok kedves kollégának 
sokszor elment a kedve. Legyen a lelki- 
pásztorok lelkipásztora minden számá
ban és tudatosan, természetesen nem ag
resszíven. Mert erre van ma nagy szük
ségünk. Ilyen Lelkipásztorra van 
szükségünk ma.

De a lelkipásztor imádsága nem 
csak szükségeket tár fel, nem csak kö
nyörgés. Az imádságban, sőt imádás- 
ban, feltárul a lehetőség is, Isten mérhe
tetlen szeretete mellett Isten határtalan 
hatalma is, erre kevésbé szoktunk fi
gyelni már. És így lehet -  lehetne ez a  
mai lelkipásztori imádságainkban is.  
így kellene erre teret nyerni a Lelkípász- 
tor folyóiratban is. Mert így, csak így  
tekinthetünk reménységgel magunkra, 
szolgálatunkra, egyházunkra is: „akipe-  
dig mindent megtehet sokkal bősége- 
sebben, mint ahogy mi kérjük, vagy  
gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő 
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szerint: azé a dicsőség az egyházban 
Krisztus Jézus által nemzedékről nem
zedékre, örökkön, örökké. Ámen.”

Keveházi László

Esti áhítat 
Hóseás 6,1-6

Mi lesz velünk?
Sebek gyógyításáról, kötözéséről 

szól igénk első fele, s mi manapság sok 
régi és friss sebet hordozunk. Van, aki 
titkolja, van aki szinte exhibicionista 
módon kérkedik vele. Honnan, miért 
vannak ezek a sebek?

Igénk válasza rendkívül egyszerű, 
szinte gyanúsan egyszerű: Isten az, aki 
megsebez, tehát az Ő dolga a gyógyítás. 
Ő a felelős bajainkért, sebeinkért, ne
künk csak annyi a dolgunk, hogy hozzá 
térjünk. Valóban ilyen sima, egyszerű a 
megoldás? Gyanús ez a gyors „terápia”, 
amint az is gyanús, hogy az Újszövetség 
nem használja ki a második versben rej
lő próféciái lehetőséget Jézus feltáma
dásával kapcsolatban. Vajon miért? A 
válasz megdöbbentően egyszerű: az el
ső 3 vers nem prófécia (Jubelieumi 
Kommentár), hanem rutinos papi be
széd, üres emberi vigasztalás csupán. S 
ebbe a kísértésbe hányszor esünk bele 
mi is lelkipásztori munkánk során?...

Az igazi prófétai szó, az Úr szava 
csak a 4. verstől szólal meg tisztán: „Mit 
csináljak veled...?! Veled, akinek hűsé
ge, mint a reggeli felhő, bűnbánata csak 
múló hangulat?! Ítélet alatt van a nép, 
mert hiányzik az igazi szeretet, istenis
meret, bűnbánat.

Attól tartok, hogy számunkra is na
gyon ismerős ez a helyzet. Vajon a mi 
bűnbánatunk nem csak egy liturgikus 
pont, keresztyén protokoll a lelkészi 
szolgálatban? Vajon végre be merjük-e 
vallani, hogy mi is ítélet alatt vagyunk 
és ez az ítélet végre napvilágra jön?

Évekig rejtve volt, hallgattunk egy
házunk valós állapotáról, de most, hogy 
a külső nyomás hamis össztartó ereje 
megszűnt: részekre hullunk. Igazi szere
tet helyett személyeskedő gyűlölet oszt
ja meg amúgy is megtizedelt lelkészi 
karunkat, igazi istenismeret helyett egy
más leleplezésével vagyunk elfoglalva.

Mi lesz veled Magyarországi Evan
gélikus Egyház? „Mit csináljak veled?” 
-  kérdezi az Úr szava. Válaszunk csak 
egy mondat lehet: Irgalmazz Urunk, 
hogy mi is irgalmazni tudjunk egymás
nak!

Gáncs P éter

Ajtó nyílik
Rm 15,7

Fogadjátok be egymást, ahogyan 
Krisztus is befogadott minket az Isten 
dicsőségére.

Ha azt mondom: „krízis-szituáció
ban élünk” -  úgy ez igaz, de banális 
mondat. A Perzsa öböl-i válságtól kezd
ve társadalmunk gazdsági és erkölcsi 
válságáig, sok-sok krízis terhe neheze
dik ránk.

Az is igaz, hogy a krízis-szituáció 
valójában nem rendkívüli, szélsőséges 
eset, hanem a bűnök között vergődő, és 
Isten ítélete alatt álló ember helyzete.

Mi magunk is ebben élünk. Lelké
szi közéletünkben, személyes hitünkben 
egyaránt válság-jelek mutatkoznak. 
Cikkek, nyilatkozatok, levelek, plety
kálkodások és sértődöttségek, elmaradt 
csendes órák, erőtlen prédikációk a bi
zonyságai ennek. Helyzetünket még sú
lyosbítja a túlterheltség, az el nem vég
zett munka idegesítő hatása, a gyüleke
zet és a társadalom egyre fokozódó 
elvárása. Nem csoda, hogy ebben a 
helyzetben egymás után hibás lépéseket 
teszünk. (?)

Lehet szőmyűlködni a tényeken gő
gös kívülállóként. -  Lehet bűnbakokat 
keresni emlékeinkben vagy az ÁEH ira
taiban kutatva. -  Lehet naivan biztos ki- 
utakról prófétáim ilyen vagy olyan szer
vezeti és személyi változtatásokat köve
telve.

Azonban mégis lehet rácsodálkozni 
arra, hogy a krízisbe került embert Jézus 
befogadja... Ez a szó, amin keresztül be 
lehet lépni, ahol várnak, hellyel kínál
nak, jó  szót szólnak hozzád, ahol kipi
henheted magad, ahol az asztalon ott a 
kenyér és a bor „a nyitott ajtó” képét 
idézi. Ez arra is emlékeztet, hogy a be
fogadás nem olyan sima ügy. Nem dip
lomáciai lépés, mint a vízum-kényszer 
eltörlése egy miniszterelnöki látogatás 
után. Mert a megőrölt búzamagok és ki
sajtolt szőlőszemek arra emlékeztetnek, 
hogy a befogadás szenvedéssel, kereszt
tel járt együtt, ahol a krízis abszolúttá 
lett: Isten elhagyta szeretett Fiát, akiben 
gyönyörködött. Ez volt az ára annak, 
hogy mi, krízisben vergődők mégis ez
zel biztathatjuk egymást: ne félj, mert 
befogadott téged a Krisztus!

Jézusnak ebben a befogadó, ott
hont, elrejtettséget adó szeretetében ra
gyog fel Isten dicsősége. Nem a kápráz
tató, fölényes hatalomban. Nem az íté
letben, hanem a kegyelemben. Nem a

„krízisében, hanem a „charis”-ban. Ez 
a dicsőség nem vakít el, nem sújt a por
ba, hanem átjár melegével.

Fényes csoda, ragyogó öröm ez: 
Krisztus befogadott minket.

Ezt átélve nyíljon meg szívünk egy
más befogadására. Hibázunk, ha először 
a feltételek kidolgozásához látunk hoz
zá. Elhibázzuk, ha válogatni kezdünk, ki 
jöhet be, és kinek tágasabb kívül. Elhi
bázzuk, ha agresszív módon közüljük a 
belső házirendet, de akkor is, ha egy 
szót sem szólunk.

M. Buber idézi egy bölcs rabbi el
beszélését. Két paraszt ül egymás mel
lett hallgatagon a söntésben iszogatva. 
A bor lassan megoldja nyelvüket, s vég
re megszólal az egyik: Mondd, szeretsz 
te engem? -  Igen, szeretlek, -  hangzik a 
válasz. Majd újabb csönd után ismét 
megszólal a kérdező: Azt mondod, sze
retsz engem, és meg sem kérdezted, mi 
hiányzik nekem. Ha igazán szeretnél, 
megkérdezted volna.

A befogadáshoz ez is hozzátartozik. 
És sok minden még ezen túl is. Az a 
szenvedés is, amit a másik közelsége 
jelent.

De így, a befogadásnak ebben az 
eseményében ragyog fel Isten dicsősé
ge. Nem a sikerekben. Nem az emelke
dő statisztikákban. Nem győztesnek tű
nő önigazolásokban, hanem abban, 
hogy befogadjuk egymást, amint a 
Krisztus is befogadott minket. Mert az 
az Isten dicsősége, ha szeretete bennünk 
szeretetet indukál: befogadó szeretete, 
amely nem rója fel a gonoszt, amely 
mindent remél és mindent eltűr, amely 
soha el nem fogy.

S  van ennek a befogadó szeretetnek 
még egy ráadás-csodája is. Mert aki be
fogad egyet, a hozzá hasonlóan krízis
ben vergődő testvérei közül, az Krisz
tust fogadja be. Nem felfokozott vallási 
teljesítmények, nem misztikus elraga- 
dottság vezet a Krisztussal való benső 
közösség boldogságára, hanem az, ha 
befogadjuk egymást.

A Hírháttér legutóbbi műsorában 
többször is előfordult egy új szakkifeje
zés: „válság-kezelés”. A  kifejezés azt 
sejteti, hogy a válságot nem lehet meg
szüntetni, legfeljebb kezelni, irányítani, 
medret szabni folyásának. -  Őszinte be
széd. A krízis marad, legfeljebb formá
ját változtatja, de embert-veszejtő ter
mészetét nem. 

Mégsem kell elveszni a válságok 
úttalan útjain és zárt kapui előtt. Egy 
ajtó hívogatón megnyílott. Krisztus be
fogadó szeretete ezen a reggelen is, mi-
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reánk is érvényes. Ámen.

Benczúr László

Imádkozzunk!
Uram Jézus, köszönöm, hogy befo

gadtál, hogy van helyem nálad. K öszö
nöm, hogy van jó  szavad hozzám, hogy 
átjár szereteted m elegsége. S köszönöm, 
hogy m ásokat befogadva a te közelsé
ged  öröm ét is átélhetem . Add szívembe 
eljövendő, krízisektől ment O rszágod 
reménységét. Ámen.

Meditáció
Úrvacsorai igehirdetés, 

1989. január 11.
Mt 17:1-9

Meditációnknak időszerűsé
gét nem az egyházi évben el
foglalt helye adja, hanem az, 
hogy akkor hangzott el, ami
kor a Pályám emlékezete című 
új sorozatunk első tagja.

Drága lelkész Testvéreim!
Úrvacsorára készülő Gyülekezet!
A  jövő vasárnap klasszikus evangé

liumi törénete. Vízkereszt utáni időszak 
csattanója. Kivételes alkalom, kivételes 
vízió lehetősége. Néhányan mintegy 
előlegben megláthatták ragyogó ruháját, 
fénylő arcát... az eddigi galileai poros 
vándortanító ragyogó alakká nőtt. Aki 
magát a világ világosságának mondta, 
az most ragyog... Akiről énekeltek, 
hogy megérkezett a Naptámadat, most 
azt olvassuk: arca fénylett, mint a nap, 
s aki annyi sötétet élt át egészen a sötét
ség órájáig, ahogyan a passió elején ma
gajelenti, most isteni dicsőség fényében 
ragyog: a sokiná, a kabód Jahve jelen 
van. Itt az Isten köztünk... Úrvacsorán 
átéljük most, ha nincs is transsubstanti- 
atió, de van transfiguratió... Lényege 
ugyanaz maradt, de lelepleződött.

Ebben a jelenlétben jó l érzik magu
kat a tanítványok.

Ebben a jelenlétben átélik a közös
séget nemcsak egymással de az ősökkel 
is... Mózes a  tv. jelképe és ülés a prófé
ták leghíresebbje, itt van. Itt eltűnik az 
idő és tér korlátja Itt az örökkévalóság 
dimenziója érvényesül.

Ebben a jelenlétben megszólal az

ige, a  "kól Jahve", az Isten hanga. Ugy- 
naz, ami Márk szerint Jézus keresztelé
sénél szólalt meg, amikor megnyílt az 
ég, vagyis megindult újra; a közleleke- 
dés a láthatatlan és a látható világ kö
zött, ahogy megszakadt a templom elvá
lasztó kárpitja a kereszthalál pillanatá
ban, jelezve, hogy szabad az út az ember 
és az Örökkévaló között. Már nemcsak 
a Főpap léphet a szentélybe... Ez az én 
szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm, 
kedvemet lelem, kedvem szerint való... 
mint amit Ádám állapít meg Éváról, 
hogy hozzá illő, kedve szerint való 
(csontomból való csont, testemből való 
test). -  Öt hallgassátok! -  ezt a monda
tot írták orthodox lutheránus teológusok 
az illusztrált Szentírás első lapjára, je 
lezve, hogy Krisztus-könyv az, ez az Őt 
hallgassátok.

Ebben a közösségben a szentet élik 
meg, és ezért arcra borulnak, mint a 
pásztorok, napkeleti bölcsek vagy Péter 
a halfogásnál, vagy a missziói parancs
nál a tanítványok, akik hittek, mert ész
revették, hogy Az áll itt, Akinek adatott 
minden hatalom mennyben és földön.

A Deák-téri oltárkép alatt ez a tör
ténet illusztrációt nyer... Ezerszer láttá
tok, másoknak magyarázzátok, tudjá
tok, hogy az eredetit Raffaelo festette 
1520-ban, ez csak egy másolat, de mint 
ilyen is műemlék, Lobihler alkotása, 
jobb, mint az eredeti, mert hiányzik a 
megrendelő Medici alakja ott, balszé
len, akit kötelező volt odafesteni. Ez így 
csak a bibliai jelenet, meg magyar is, 
mert magyar virágok vannak az alján, 
amik sem a Szentföldön, sem Olaszhon
ban nincsenek. Láttátok. Sokszor? Most 
mégis újra nézzetek fel... Armstrong 
jazz énekes, aki keresztyén ember volt 
a maga módján, egyszer egy kis dalt írt, 
hitvallásának nevezte, 3 szó ismétlése: 
Look up sometimes (Nézz föl néha!) 
Hadd áruljam el, én is sokszor néztem 
fel a felső felére, az armstrongi monda
tot ismételgetve.. Túrmezei Erzsébetet 
is megihlette, kétszer is írt róla.

Az elmúlt nyáron volt egy pár napig 
egy NDK házaspár vendégem. 21 éves 
fiúk halt meg, szétroncsolta az arcát egy 
esztergagép. Az asszonnyal alig lehetett 
beszélni, csak sírt. Neki is elmondtam a 
Look up sometimes mondatot... Kará
csonyra írtak Albersék: Sokat gondolok 
erre a mondatra, s most Neked írom, ha 
most változik az életed: Look up some
times...

Egy LMK a hegyen. -  Jelentése hi
tünk titka, az úrvacsora titka. Jól érez
zük magunkat, átélhetjük a közösséget,

megszólal a Rá mutató ige és átéljük a
szentet: itt az Isten köztünk.. Mysterion, 
szentség, titok, de valóság.

S a kép alja már nem szerepel tex
tusunkban, de tudunk róla: le kell menni 
a hegyről, s ott van a kínlódó, gyógyít
hatatlan beteg gyermek, epilepsziás fiú. 
A tanítványok nem tudnak segíteni Jé
zus nélkül... A mindenkori egyházi és a 
mindenkori világ szimbóluma ez -  
szokták mondani: a beteg, gyógyíthatat- 
lanul beteg világ. És a tehetetlen, segí
tésre képtelen egyház.

Valóban ez vagyunk mi? Vagy zá
rulhat happyenddel a történet? Fönt 
fény, lent sötétség.. Fönt a Titok felvil
lan, s jó  lenni a közelében... lent a tehe
tetlenség, s rossz lenni bajok között.

Én nem feledem, hogy Jézus azt 
mondta: Én vagyok., ti vagytok a világ 
világossága,

Nekem adatott minden hatalom -  s 
hatalmat adok nektek.

Valamit láttam ebből. 1987. nyarán 
voltam Madagaszkárban. Ahtsirabeban 
meglátogattunk egy gyermekotthont. 
Vezetőnk azt mondta, különös hely, 
majd meglátjuk: halálra ítélt gyermekek 
otthona... Különös babona a malagaszi- 
aknál, hogy az iker második tagjának 
meg kell halni. A gyermek áldás, de az 
iker átkot, bajt hoz a családra. Megfojt
ják. Evangélikus testvéreink, felszaba
dulva a babona uralmából, megmentik 
ezeket a másodszülött ikreket, és össze
gyűjtik. Halálra voltak ítélve a nép tra
díciója szerint, és most élnek. És eléne
kelték nekünk a Jer dicséljük Istent... 
Kifelé mentünk, s az egyik kollega oda
bökött: nézd, mi van felírva a bejárat 
fölé: Én vagyok a világ világossága... - 
Most már értem: a Fény legyőzte a ho
mályt.

Lelkésztestvérek, most átélünk va
lamit hitünk titkából. Fel is nézünk a 
ragyogó Jézus-arcra, alakra, és azután 
lemegyünk a hegyről. De körülöttünk 
már szűnik a sötét, babonák, bajok, bű
nök sötétje.

Úgy szeretném, ha a kép ma meg
elevenednék...

H afenscher Károl y
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Felhívás katechetikai együttműködésre
Lelkészi szakfolyóiratunk szerkesztőjének 

felvetése és készsége alapján lehetőség nyílt 
arra, hogy rendszeresen közölhessünk olyan 
anyagokat, segédeszközöket, információkat, 
amelyek a gyermekek között végzett katecheti
kai munkát megkönnyíthetik. A szolgálatban 
résztvevők munkájának segítése legegyszerűb
ben úgy valósulhat meg, hogy ki-ki felkínálja 
saját anyagait, amelyek már beváltak a gyakor
latban. így ugyanazt nem kell másnak is kita
lálnia. Az egymással való törődést az is indo
kolja, hogy nem vagyunk egyforma körülmé
nyek között. A szolgálók laza „szövetsége” ter
mészetesen csak kezdeti lépés lehet az együtt
működésben. Előbb-utóbb szükségesnek látszik 
a regionális (egyházmegyei), szervezeti katech
etikai műhely, munkaközösség létrejötte is. 
Mostani próbálkozásunk sikere nagyban múlik 
személyes aktivitásunkon. Várjuk az alábbi té
macsoportokban a megjelentetésre előkészített 
anyagokat:

1. G yerm ekbibliakköri, -  istentiszteleti té
mavázlatok, tém asorozatok (röviden: Témaváz
lat):

Az anyagok tartalmazzák az indokolt ér
telmezési segítséget az igeszakaszhoz, vagy té
mához, a lehetséges feldolgozás gondolati cso
mópontjait, a tanítás kifuttatandó mondanivaló
ját, aktualizálását, esetleg aranymondást, ének
javaslatot, szemléltető segédeszközök és iroda
lom megadását. Az óra részletes kidolgozása a 
helyi szolgáló kikerülhetetlen feladata! Olyan 
anyagok, amelyek fellelhetők hittankönyvek
ben, flanell-anyagokban, stb., vagy azokkal 
nagyban megegyeznek, nem számíthatnak köz
lésre.

2. J ó l  belvált gyakorlati, m ódszertani ö t
letek, fog ások  a gyerm ekm unkában (röv. M ód
szer):

Ide tartozhat a gyerekekkel való bánás
mód, a gyerekek aktivizálása, a tanítandó anyag

átadása, visszakérdezése, a gyermekóra (litur
gikus) rendje, stb.

3. Énekek-zene (röv. É nek):
Énekszöveg, kotta, az esetleges mutoga

tás, mozgás kísérő elemeinek megadásával 
együtt. Lehetséges hangkazetta és videokazetta 
felajánlása is kölcsönzésre.

4. Gyülekezeti rendezvények, ünnepek elő 
adási darabjai (röv. Ünnepség):

Jelenetek forgatókönyve, versek, szavaló
kórusok, liturgikus betétek, stb. Ebben a cso
magban inkább csak az anyagok meghirdetése 
jöhet szóba: cím, ünnepi alkalom, szereplő
szám, időigény, előadási igényesség és a beszer
zési cím megjelölésével.

5. Inform ációk beszerzési forrásokról, ren
dezvényekről, kiadványokról, tanfolym aokról 
(röv. Inform áció):

A közölt és remélhetőleg megbízható in
formáció birtokában ki-ki maga járhat el céljai 
elérésében. Itt is és az egész próbálkozásban 
érvényes, hogy postai térítést, külön igények 
teljesítését nem tudjuk központilag m egoldani.

6. Egyéb (röv. u. a .):
A későbbiekben igény és kínálat függvé

nyében pontosítható.
Végezetül álljon biztatásul a Jézustól szár

mazó ige: „Nagyobb boldogság adni, mint kap
ni” (ApCsel 20,35.). Adjuk tehát össze mun
kánk hasznosítható eredményeit.

Kérjük a felkínált anyagok, információk 
megküldését az alábbi címek egyikére:

HAVASI KÁLMÁN evangélikus lelkész
1145 Budapest, Bosnyák u. 24. fsz. 2/a.
G Ö L L N E R  PÁL
1144 Budapest,
Szentmihályi út 3/c. IV/10.

Budapest, 1990. október

G.P.

Ádventi Ház
Régi, ma többnyire elfeledett szokás, hogy 

keresztyén családok ádvent időszakában estén
ként körülülik a kis ádventi házat, és minden 
napon egy újabb igét tanulnak meg a papírhá
zikó soronkövetkező ablakának kinyitásával. A 
házikón 25 ablak van. Az Ablak kinyitásakor 
olvasható az ablaknyílásba beleragasztott áttet
sző papírra írt ige. A  négyoldalú, felül nyitott 
házikó közepére gyertya is tehető. így a nyitott 
ablakon átszűrődik a fény, és sötétben is olvas
hatók az igék. Az utolsó ablakot éppen kará
csony este szokás kinyitni. Karácsonyra kicsik 
és nagyok egyaránt jó l megtanulják az összes 
igét, hiszen naponta mindig élőiről kezdik mon
dani az igéket. Ez a tudásbeli haszon. Emellett 
nagyjelentőségű a családi együttlét, amire érde
mes és kell is időt biztosítani. A ház elkészítése 
időigényes. Egyszerűbb a tablószerű kialakítás 
(egy felületen az összes ablak), esetleg csak 
egyszerű tabló, melyre naponta egy új ige is 
felkerül (pl. ragasztással).

Javasoljuk a gyerekek vezetőinek, hogy 
kezdeményezzék a családoknál az ádventi ház 
elkészítését (akár közösen is a gyülekezetben) 
és alkalmazását. Ez áttételesen a felnőttek ka- 
techézisének egy példája is lehet.

A 25 rövid ige az alábbi (a házikón az 
igehely megadása szükségtelen):

1. íme, az ajtó előtt állok. Jel 3,20
2. Eljön a Megváltó. Ézs 59,20.
3. Építsetek utat az ÚRnak! Ézs 40,3.

4. Szabadításodra várok, URam! lMóz 
49,18.

5. Áldott, aki az ÚR nevében jön! Zsolt 
118,26.

6. Vigasztaljátok népemet! Ézs 40,1.
7. A szegényeknek az evangélium hirdet

ted k. Lk 7,22.
8. Az elveszettet megkeresem. Ez 34,16.
9. Csillag jön fel Jákobból. IV.Móz 24,17.
10. Világosságodhoz népek jönnek. Ézs

60,3.
11. Jön már szabadítód. Ézs 62,11.
12. Ő a mi békességünk. Ef 2,14.
13. Kelj fel tündökölve! Ézs 60,1.
14. Jön világosságod! Ézs 60.1.
15. Az Úr közietek fog lakni. Zak 2,15.
16. ó  igaz és diadalmas! Zak 9,9.
17. Az uralom az ő vállán lesz. Ézs 9,5.
18. Hozsánna a Dávid Fiának! Mt 21,9.
19. Fölötted ott ragyog az ÚR. Ézs 60.2.
20. Egy gyermek születik nekünk. Ézs 9,5.
21. Királyod érkezik hozzád! Zak 9,9.
22. így fogják őt nevezni: Csodálatos! Ézs

94-

23. Ha majd látod őt, örömre derülsz. Ézs
60,5.

24. Immánuel: Velünk az Isten. Mt 1,23.
25. Örvendj nagyon, Sión leánya! Zak 9,9.

Havasi Kálmán

PEKAH
Pestszentlőrinci 

Evangélikus Katechetikai 
Házimúhely

Isten kegyelméből -  egy
házi íelsőbbség bátorítására és 

indító támogatásával -  létrejött 1990 nyarán a 
Pestszentlőrinci Evangélikus Katechetikai Házi
műhely, a PEKAH, Egyaránt műhely szellemi és 
fizikai értelemben. Benne a helyi katechetikai 
igények szerinti ötletek és invenciók kézzelfog
ható írásbeli feldolgozás, kész játék, illusztrációs 
segédeszköz, esetleg szerszám formájában ölte
nek testet. Itt együtt kell művelni a teológiát és 
technológát.

A PEKAH célkitűzései között szerepel a 
Műhelyben létrehozottak vagy esetleg máshon
nan átvettek közrebocsátása, kívánságok reg- 
gisztrálása, a helyi -  de közegyházi igényekre is 
orientálódott további Evangélikus Katechetikai 
H ázim űhelyek elindulásában segíteni, közremű
ködők, szervezők, és támogatók toborzását vé
gezni, munkáját összehangolni. Gratis dolgo
zunk, de a helyi egyházközség részére adomá
nyokat átveszünk.

Az eredm ények közrebocsátásra évenként 
Katechetikai Napot rendezünk. A legközelebbi 
Pestszentlőrinci Evangélikus Katechetikai Nap 
1991. augusztus 31-én de. 10 órakor lesz -  Deo 
volente. Jegyezzük elő, és ekkorra más alkalmat 
lehetőleg ne szervezzünk.

Újdonságunk: az „Egyházi esztendő' c .m e- 
mory-játékot gumibélyegzővel mindenki sk. elő
állíthatja magának. M indenkit gratis ellátunk 15 
mm-es Lutherrózsa gumibélyegzővel, aki igény
li. Művészi Lutherrózsa jelvény irat terjeszté
sünkben 50 Ft/db.

„Karácsony" témával 1990. november 10-én 
végülis de. 9-12 óra között KATECHETIKAI DÉ
LELŐTTÖT tartunk, Kinczler Irén szolgálatát 
kértük. Aktuális anyagokat adunk kézbe -  terve
ink szerint, minden résztvevő Katechéta Testvé
rünknek.

Címünk: 1183 Budapest, Kossuth tér 4.
H avasi Kálm án

CORRIGENDA
Előző szám unk címlapján az evangéli

kusok a nagyvilágban c. rovatcímből 
a „h" törlendő.

Szintén előző számunkban Madarász 
István cikkében a gyülekezet balaton- 
parti részén a lélelkszám nem 260-ról 
1380-ra nőt, hanem csak 380-ra.

Ugyanitt a hátsó belső oldalon Ha- 
fenscher Károly cikkében szereplő 
lKor, helyett lK ir  értendő.
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EVANGÉLIKUS VENDÉGHÁZ

SOPRONBAN

LELKÉSZEINK, CSALÁDTAGJAINK ÉS MÁS TESTVÉREINK PIHENÉSÉHEZ szeretne segítséget nyújtani 
egész éven át üzemelő VENDÉGHÁZUNK. Megóvott környezetben, erdőszélen körülvesz a kívánt csend és a friss, 
tiszta levegő. A sokak által ismert régi öreg ház helyén hatalmas fenyők és gesztenyefák között szép, modem üdülő 
épült tetőtérbeépítéssel. 7 KÉTÁGYAS és 5 NÉGYÁGYAS -  egyaránt pótágyazható -  szoba áll rendelkezésre. 
Mindegyikhez saját zuhanyzós fürdőszoba -  WC tartozik. A négyágyas szobák galériásak -  kétszintesek. A kertre 
néző társalgó olvasnivalót kínál és alkalmas csendes beszélgetésre, vagy tévénézésre. Testünk is felüdülhet a finn 
szaunában. A vendégház minden tere a KÁPOLNA felé vezet -  feltöltődésre, találkozásra hívogat.

A főszezon utáni (nov. 1-től március 31-ig) árak személyenként értendők, fél- 
panziót tartalmaznak (reggeli és vacsora), ebéd külön megrendelés esetén.

Főállású egyházi alkalmazottak napi 400.- Ft 
12 éven aluli gyermek napi 300.- Ft 
Nem egyházi alkalmazottak 500.- Ft

10 főn felüli csoport esetén kedvezményt adunk.

I N F O R M Á C I Ó  É S  S Z O B A F O G L A L Á S :  9400 SOPRON, Zerge u. 26. ^ (9 9 )1 6 -2 1 4
Táviratcím: EVVE Sopron, vagy
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