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Szólj Uram! Haltja a te szolgád...

Kiszolgáltatottság
megaláztatás?

Ezt a két keserű szót adták a számba egy programtervezet 
készítői, hogy vezessem fel a témát Epekeserű szavak -  
szavaknál is keserűbb emberi élmények a háttérben. Az ösz- 
szefüggés a 117. zsoltár mondanivalója volt: tanuljuk dicsér
ni az Urat -  kiszolgáltatottságban és megaláztatásban is. 
Nem könnyű feladat, csak nagyon alázatosan szabad beszélni 
itt, a nagy szavak sértenek, a panelek nem építenek, a kegyes 
frázisok taszítanak. A meditálás azonban elkerülhetetlen. 
Gondolkozzunk együtt becsületesen és várjunk vilgosságot 
felülről. Vagyis legyünk nyitottak, akik nem kezelik tabuté
mának a szokottnál nehezebb kérdéseket A mélyben ott az 
elhallgathatatlan „Miért?" kérdés és a csillapíthatalatlan 
vágy, hogy feleletet kapjunk.

A református misztikus Tersteegen írja: „Az angyalok 
feladata az Isten dicsérete, hogy ők dicsérik nem csodálom, 
de hogy Jób porban és hamuban, annyi csapás után még 
mindig dicséri az már meggondolkoztat” (rövidített változat 
egy hosszabb idézetből).

Életérzés, élettapasztalat a kiszolgáltatottság, megalázta
tás sok kortársunkban. Több, mint elméleti probléma. Sőt a 
velejáró tehetetlenség, szégyenérzet, kínos keserűség vala
mennyiünket elnémító és lebénító tapasztalata és életérzése 
lehet. Egyénileg hányszor éltük át mi a XX. század tanúi 
bombatámadásnál, háborúban, életpályánk során? Ma a leg
több hívünk élete kész regény. S a lelkészeké? Közösségileg: 
Don kanyar... fogoly és haláltáborok, 1956 budapesti és vidé
ki eseményei, Prága 1968, fehéringes fiú Pekingben tank előtt 
védtelenül 1989-ben... Gyülekezetekben, egyházban, külön
böző felekezetekben, az egész keresztyénségben, egész nem
zetünkben. A naív idealista költő még így fogalmazott: „Az 
nem lehet ...s a XX.sz. közeépn a realista már így: az lehet... 
„Véletlen, hogy felmérések szerint a legpesszimistább nem
zet lettünk Európában egy évtizeddel az új évezred előtt?

Minek, kinek vagyunk kiszolgáltatva? -  gondolkodunk 
tovább.

A bűnnek - e z  az első felelet Aki bűnt cselekszik szolgája 
a bűnnek -  mondja Jézus. -  Tudom, ismerem a jót, de nem azt 
cselekszem, amit akarok -  vallja Pál apostol. „A pohár egyre 
nagyobbra nőtt a delikvens kezében s úrrá lett egész életén” -  
számol be egy gondozottjáról egy deviánsokkal foglalkozó 
csoport keresztyén orvostanhallgatója. „Az ember könnyen 
dependens lehet gyógyszertől, kábítószertől függő” -  mondja 
a másik. Vall egy lelkész-testvér szomorúan: „a harag, gyűlö
let és keserűség gyökeret vert ffatemitásunkban, erősebb 
összefogó hitünknél is”. Nem folytatom minden lelkész tudná 
folytami -  hiszen kortársainknak is, magunknak is nemcsak 
problémáink vannak, hanem bűneink is...

A sorsnak vagyunk kiszolgáltatva vallják, „hiszik” ma 
sokan. Csillagoknak, csillagállásoknak, csillagjegyeknek -  
ezek determinálják emberi életünket, ezért kell a horoszkóp 
minden héten és mindennap tanácsadónak ma már Magyaror
szágon is, nemcsak Európa és Amerika szerte. Hányan fata
listák s hányan hisznek a „mázliban” (héber szó, szerencsét,

jó csillagállást jelentett)? A sors titok -  a betegség, a szenve- 
dés, az árvaság, az özvegység, az öregség mind a sorshoz 
tartozik. S ahol kihűl, vagy alkonyodik az istenhit, ott erősö
dik, feltámad a sorshit, a klasszikus végzethit görög vagy 
római mintái ma újraélednek postmarxista és post-christianus 
értelmiségünkben is.

Embereknek is ki vagyunk szolgáltatva, ez az egyik leg
bosszantóbb tapasztalat Diktátoroknak, kiskirályoknak úton- 
útfélen, irodában, feletteseknek, főnököknek, barátoknak és 
ellenfeleknek. Háborúban (1991!) nagyhatalmaknak, katonai 
parancsok pattogása közben, amint az Öbölháború egyenes
adásban jön a szobánkba TV-n keresztül....

A halálnak is ki vagyunk szolgáltatva. Gyógyszerek, 
egészségügyi ellátottság, életkor növekedés modem korában 
sincs kivétel. A csecsemő is elég öreg ahhoz, hogy meghal
jon s az elmúlt év legidősebb gyülekezeti tagja is, akit temet
tünk... „Életünkben szüntelen halál lesi léptünk” énekli Luth
er is az ősi tapasztalatból gyúrt énekében, s megképzik előt
tünk Dürer metszete a lovag és a halál. A kulisszák változtak 
az ókor vagy középkor óta, de a tapasztalat maradt.

De hát nem tartozik ez a pozíció éppen emberségünkhöz?
A gondolkodom  -  tehát vagyok kijelentésnél nem mé

lyebb ez: szenvedek te hát vagyok. Jézusra esik tekintetem: a 
kiszolgáltatottság és megaláztatás neki is osztályrésze volt A 
Cur Deus homo? kérdésnél nem mélyebb-e s izgatóbb a Cur 
Deus crucifixus? Karácsony már messze mögöttünk -  nagy
péntek előttünk. A született és szenvedett hirdetése közben 
vagyunk. Tulajdonképpen egy lélegzetre mondjuk a Credó
ban is: született szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus 
alatt, s közben ezt az utat meghatározta „az isteni kell” -  
ahogyan halála bejelentésekor Maga mondta. Egyre jobban 
érzem, hogy a passió humana és a passió magna összetartoz
nak. Kiszolgáltatott volt Ő is: Judásnak és a katonáknak, 
írástudóknak és a népnek, a hirtelen barátokká lett Pilátusnak 
és a főpapnak... Megaláztatásban is volt része: kiutasították, 
leköpték, megkorbácsolták, pofoncsapták, töviskoronával és 
bíborköntössel gúnyolták, emberségében alázták meg. H át Te 
is Uram? Hát ezért vagy olyan szimpatikus (sünpathein)? 
Passiód ezért indít compassióra emberek között?

Ágaskodik még a kérdés bennem is: MIÉRT? Miért a 
kiszolgáltatottság, a megaláztatás ebben az életben -  de már 
melegszik a szívem, már oldódik a görcs bennem, már nem 
vagyok végtelen egyedül: aki jelenlétét ígérte minden napra 
az végigjárta a kiszolgáltatottság útját, a megaláztatás ösvé
nyeit, az még mindig Atyámnak szólítja Istent, gondoskodik 
szeretteiről és szereti még ellenségeit is... kiszolgáltatottan is, 
megalázottan is ember maradt.

A titok Titok marad. Számra teszem ujjam és hallgatok, 
mint Jób, története végén, de már nem vagyok egyedül s nem 
is csak barátaim vigasztalnak. -  Német László történelmi 
drámái során írja, hogy hitetlenségében szinte frivol volt, de 
ahogyan a világot szenvedte, ez az, amiben keresztyénnek 
tudta magát. Lehet, hogy intellektuális kérdéseink hiába 
ágaskodnak, felelet nélkül maradnak, de a Nagy Szenvedő 
így böjt idején Társnak bizonyul a kiszolgáltatottságban és 
megaláztatásban és ez nem is kevés...

H.K.
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TANULJUK A  KRISZTUST!

A  prédikáció előszobájában
Az igehirdetés (-ih) nem akkor 

kezdődik, amikor az istentiszteleti fő
ének után az igehirdető (ihő) a szó
székre megy. Nem is a beharangozás
nál vagy a munkás hét végén, amikor 
végre ideje van rá összpontosítani. 
Még csak nem is akkor, amikor az 
íróasztalhoz ül és ceruzarágás közben 
próbálja papírra vetni a gondolatait 
(ha ilyesmit szokott egyáltalán).

Az ih-nek előtörténete van  Az ih. 
már ezek előtt kezdett el élni. Egy 
nagyvárosi gyülekezetben megpróbál
tunk utánajárni ennek. A gyülekezettől 
lényegében azt kérdeztük meg, vajon 
miért egyhangú, unalmas az ih, még 
ha másként fogalmaztuk is. S a meg
kérdezettek nagy száma -  jellemző 
módon -  nemcsak választ adott a fő 
kérdésre, hanem bőségesen szolgálta
tott más információkat is. Ezekből vi
lágosan kiábrázolódott mindaz az el
várás, amelyet vasárnaponként az ih 
irányában támasztanak. Sőt azt sem 
hallgatták el, hogy ezek az elvárások 
miből, milyen szellemi, lelki, sőt ma
teriális környezetből születnek. Va
gyis, hogy a hallgatók nem valami ob
jektivitásra törekszenek, hanem ellen
kezőleg, abban benne lüktet a szívük, 
a mindennapjuk, életük. Sőt, ezen túl
menően, azt is körülírták, hogy ebből 
a saját életükből soha nem lépnek ki 
és nem jönnek „üres kézzel” a temp
lomba. Tudatosan vagy a tudatuk alatt 
ajánlatokat tesznek az ülőnek. Nézd, 
eljöttünk, rád figyelünk, időt szakítot
tunk, véleményt alkotunk rólad, az ih- 
edről, talán még meg is szívleljük 
vagy meg is kritizáljuk, de mindene
setre meghallgatunk... -  valahogy 
üyenképpen.

Így alakult ki az a gyűjtemény, 
amelyet három címszó alatt lehet 
összefoglalni. Az előmotivációk adják, 
képezik a hallgatók emberi habitusá
nak adott vagy megszerzett jellemzőit, 
kellékeit és tulajdonságait. Nagyobb 
jelentőséget kell nekik tulajdoníta
nunk, mint azt általában tesszük. Más 
az általános iskolát végzett, családjá
val hadilábon álló, munkanélküli mo- 
tiváltásga templombajövetelkor, mint 
mondjuk egy békés, vidám mesterem

beré, aki egész családjával ott ül a 
szószék alatt. Más füllel hallgat ih-t 
egy egyházi berkekben ismerős házi
asszony, mint a konfirmációja óta elő
ször templomba betévedt 60-as férfi. 
Senki sem bújik ki a bőréből -  még 
egy ih. tartama erejéig sem.

Az elvárások kategóriáját a közvé
leménykutatáskor kapott válaszokkal 
töltöttük meg. Kis fantáziával ez a lis
ta még tovább bővíthető.

Az ajánlatokra nem szoktunk álta
lában figyelni vagy természetesnek 
tartjuk őket. Előző magatartás hamis 
előítéleteket szülhet az ülő-ben. Utób
bi rossz következtetésekhez vezetheti. 
Ezzel szemben az igazság az, hogy a 
haügatók -  ha mégannyira szeremé
nek is -  nem ülnek „tiszta lapként” a 
templomban. Viszont nagyobb figyel
met kellene szentelnünk annak, amit 
ők ajánlanak föl az istentisztelet sike
rültéért. Bár ezt igen sokszor a nevel
tetés, a hagyomány, a családi szoká
sok motiválják, mégis sokszor hallha
tó ma már, hogy nem természetes”, 
hogy valaki időt szakított erre magá
nak, hogy ott ül viszonylag semmitte
vésre ,átélve”, nem nyilváníthatja ki 
azonnal a véleményét, nem szól bele a 
beszédbe, stb. Ezzel olyan lehetőséget 
nyújt az ihő-nek, amely nem megve
tendő.

A homiletika számára igen fontos 
azonban, hogy ez a három kategória 
az ihő-re ugyanúgy alkalmazható, 
akár az igehallgatóra (iha). Ő sem 
„tiszta lap”, mert (ilyen vagy olyan) 
múltja van. Sőt „foglalkozása úzése” 
közben hallgatja Őt a gyülekezet. Neki 
a gyülekezet reális helyzetéből kell ki
indulnia. Ő nem kábel csupán a szó
széken, amely „áramot” vezet, anél
kül, hogy az Őt magát is ne érintené 
vagy megváltoztatná. Ő is „csak em
ber”, a szószék magasztos magassága 
ellenére is és neki is „gyomrára me
het” valami -  talán éppen a sekrestye 
elhagyásakor -  Elömotivációi szám
bavétele és tudatosítása számára is ál
landó feldatot jelent.

Aki komolyan veszi az ih. szolgá
latát, igenis támaszthat elvárásokat az 

 iha-val szemben. Ennek hiánya ellent

mond a bibliai üzenetnek, amely sze
rint „az Ige nem tér vissza üresen” 
(Ézs 55,11). Nemde sok ülő egziszten
cia tragédiája ott kezdődik, amikor 
már nincsenek elvárások. Amikor a 
vető elve lemodnott az aratásról. De 
gondolhatunk a bosszúságunkra is, ha 
berepült madár, cincogó egér, síró 
gyerek, ásító vagy elszunyokáló hall
gató vonja el az iha-k figyelmét Ugye 
mennybe elváijuk, hogy figyeljenek, 
ha mi beszélünk!

Mindez fokozottan áll az ajánlata
inkra. Az itt összehordottaknak amo
lyan kontroli-funkciója van. Ez a lista 
ki is egészíthető. De még ha ezt nem 
is tesszük, bízvást szolgálhat „gyónó 
tükörnek”, s üyen értelemben az ihő. 
„titkos szobájába” való. Ugyancsak 
további meditálásra ajánlható az egyes 
rubrikák összehasonlítása egymással. 
Pl. hogy viszonyul az iha. elvárása az 
ülő. ajánlatához, vagy az ülő. elvárása 
az iha. ajánlatához. Közelebbi vizsgá
lódás találkozó pontokat mutat föl. Pl. 
az iha. azt várja el, hogy az ihő. jól 
alkalmazza a Bibliát az ő  hétköznapja
ira, akkor ez kb. megfelel az ihő. híd- 
verési ajánlatának az ige és a hétköz
napi élet között. De még az üyen lát
szólag távoli mondatok is 
koordinálhatók, mint pl. a „beszéd kö
vetésének” elvárása és az „időileg be
határolt türelem” gyülekezetbeli aján
lata. Sok elvárás és még több ajánlat 
marad azonban parlagon. Érdemes 
lenne ezeknek -  egyénileg is -  utána
járni. Biztosan lendíthetnének az üyen 
kutatások az ihő-n vagy az iha-n ab
ban, hogy az ih-t ülő. és iha. közös 
feladatként fedezné föl.

Nem mondunk újat, ha azt állítjuk, 
hogy ma, a Bonhoeffer-féle „mündige 
Welt” idején csak közösen lehet jól 
igét hirdetni. A bonyolult összefüggé
sek tudatossá tétele e felismerés igen
lésének első lépése lehet. Ezt szolgálja 
a következő összeállítás arról, hogy 
mi van és mi történik a „prédikáció 
előszobájában”?

Gémes István
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A  prédikáció előszobájában
TEOLÓGIAI ISMERET

általános ismeretek, bibliai nyelvek, 
szövegek megkülönbötetése, beso
rolása, beállítása a Biblia összefüg
gésébe, egyház tanítása egészébe, 
egzegézis történetébe

TECHNIKA
beszédkészség, előadás, bánni tudás 
a nyelvvel, retorikai alapismeretek, 
diszpozícó-bevezetés-felépítés, be
fejezés

TAPASZTALAT
emberismeret, gyülekezet ismerete: 
mit ér, mire képes, minek van híjá
val a gyülekezet? helyi ismeretek, 
kegyességi irányzatok, a bámészko
dók, a bekukkantok, múlt heti be
szélgetések

HIT
„eltalált” .hidegen hagyott” az ige 
hogy mondjam el az elmondhatat- 
lant? hogyan szeretném én hallani? 
Krisztus szerelme szorongat

ÉRZELMEK
nincs ihletem, indiszponáltság, gyo
morgörcsök, gondjaim vannak, féle
lem a szószéken, fáradtság, kiégtem, 
egészségem, nincs emberem, hátha 
nem jönnek? az utolsó 10 perc a sek
restyében

kommunikációs készség, (vi
szonylag) jól elkészített be
széd, A hallott tovább adni- 
akarása, ellenérvek figyelem
be vétele, dialóguskészség, 
meghívás együtt gondolko
dásra

kísérlet a szócső szerepével, 
hangzavarban az igét mon
dom, megkísérlem az „istenit” 
emberszóba öltöztetni

hídverési készség az ige és a 
hétköznapi élet között, meg
próbálok „ráállni” a gyüleke
zetre, igyekszem nem maga
mat a középpontba helyezni, 
szellemi termékemet „préda
ként” vetem oda

figyelmes hallgatás, befoga- 
dókészség, kíváncsi várako
zás, hajlandóság a befoga
dásra, a beszéd követése

bár magas a szószék, mégis 
befogadnak közösségükbe, 
bizonyságtételemet elfogadják

nem tilos egyéni véleményem 
elmondása, kíméletesek ve
lem, semmi figyelemelterelőt 
nem mondanak-tesznek, nem 
helyezik túl magasra a mércét, 
őszinteség a megítélésben

válaszkészség a hallottakra, 
utólagos (kritikus) vélemény, 
visszhangja a prédikációra

ISMERET
általános tudás, iskolai tudás, szak
mai tudás

GYAKORLATI TUDÁS
a munka világa, az üzleti élet tétlen
sége, szorgalom, törekvés, teljesít
mény és következményei, erkölcs/- 
telenség, család

TAPASZTALATOK (érzelmek) 
öröm, hála, köszönet, siker, szabad
ság, közösség, megértés -gond, féle
lem, veszteség, szenvedés, halál - 
kötöttség, függőség, sikertelenség, 
harag, gyűlölet, értetlenség, egye
düllét

VALLÁSOS ISMERETEK
családi örökségmorzsák, bibliaisme
ret, hittanórai-konfirmációi ismere
tek, egyházi információk, (tömeg
közlési eszközök)

HIT
örökség, megszokás, „szerzett hit” 
.kapott hit”, megtérés-hitrejutás

"érdeklődés, „tiszta lap va-' 
gyök”, nyitottság, figyelem, 
készség a hallgatásra, ige elé 
állás, szólhat a problémáimról

Kérdéseimre válaszolhat, idői- 
leg behatárolt türelem, „ám 
lássuk..." „Nem szólok köz
be”, „még egyszer meghall
gatom"

szép beszéd, érthető beszéd' 
Áttekinthető felépítés, Logikus 
gondolatmenet, jobban infor
mál, mint a Tv, Sajtó, Rádió, 
Ne legyen túl hosszú, Aktuális 
beszéd, Biblikus, Jól magya
rázza a Bibliát, Jól alkalmazza 
a Bibliát a hétköznapokra, A 
hitet erősítse, Útmutató le
gyen, Jó tanácsoljon, Nyútj- 
son erőt a mindennapokhoz, 
Hétköznapi problémákhoz 
szóljon, konfliktusoldó legyen, 
„Nevezze nevén a gyereket", 
Ne féljen a közvéleménytől el
térőt mondani, „Hirdesse hogy 
a hit más, mint a világ”..* Le
hessen „rákérdezni”, Ne le
gyen „halálos komoly,, Ne hu
moros, de életvidám, Beszé
dével egybehangzó legyen az 
élete, „Hátha valami rendkívü
lit mond?”
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Evangélikusok a nagyvilágban

Curiti ba 1990 után egy évvel
Még egyszer a Lutheránus Világszövetség 
1990-ben tartott curitibai nagygyűléséről

A kezeim közé került teológiai folyó
iratokra és egyházi lapokra, valamint 
egyéb kiadványokra tekintve, alighanem 
jó lelkiismerettel állíthatom a következő
ket: nem sokukban jelent meg annyi cikk 
erről a nagyszámú egyházi embert össze
hozó nagygyűlésről, mint a „Lelkipász- 
tor”-ban. Ennek több oka lehet, de az 
egyik biztosan az, hogy a folyóirat szer
kesztője, aki nem volt jelen ezen az evan
gélikus világtalálkozón, elhatározta, hogy 
az azon részt vevő magyarországi delegá
tusokat, illetőleg más országokból jövő 
magyar anyanyelvű kiküldötteket, sajtó- 
képviselőket vagy egyéb feladattal a köz
gyűlésen jelen volt személyeket felkéri 
benyomásaiknak papírra vetésére.

Kérése még 1990 első felében hozzám 
is eljutott, de azt nem óhajtottam addig 
teljesíteni, amíg a magyarországi kikül
döttek beszámolóit a folyóirat nem közöl
te, hogy így elkerüljem az általuk elmon
dottak megismétlését. Amikor azután 
azok már mind megjelentek, nagy figye
lemmel tanulmányoztam ezeket az íráso
kat valamint Gémes István stuttgarti lel
késztestvérem cikkét, továbbá az 
„Evangélikus Élet”-ben közölt beszámo
lókat is. Mindebből viszont azt a követ
kezményt vontam le a magam számára, 
hogy aligha tudnék a világgyűlésről olyas
mit írni, amiről a felkérést teljesítő ma
gyar résztvevők már ne írtak volna.

Ekkor azonban meghívtak, vegyek 
részt a Lutheránus Világszövetség Curiti- 
bá-ban megválasztott Végrehajtó bizott
ságának genfi ülésén, amely 1990. június 
18-án kezdődött. A tárgysorozatot tanul
mányozva felfedeztem, hogy a megnyitó
napot követő napon sor kerül a braziliai 
nagygyűlés kiértékelésére. Ez megragadta 
érdkelődésemet és megszerezve azokat az 
előztes tájékoztatókat, amelyek ezt az 
ülésszakot előkészítették, várakozással te
kintettem e nap munkája elé. Mivel a Vég
rehajtó bizottság ülésének első napjain 
még senki sem volt jelen a Magyarország
ról meghívottak közül, még a nap regge
lén arra gondoltam, hogyha a kiértékelés 
érdekesnek és tanulságosnak bizonyul, er
ről írok a „Lelkipásztor” számára beszá
molót.

Amikor azután a kiértékelés befejező
dött, arra a mggyőződésre jutottam, hogy 
tervem végrehajtása segíteni fog engem 
két dologban is. Egyrészt, hogy eleget te

gyek a szerkesztő kérésének, másrészt ab
ban, hogy a curitibai világgyűlésről olyas
mit írjak, ami addig csak kis részben került 
előtérbe a már közölt beszámolókban. 
Nyári és őszi elfoglaltságaim miatt úgy 
sem tudtam volna egy, saját benyomásai
mat összefoglaló cikket írni a Lutheránus 
Világszövetség VIII közgyűléséről és egy 
később megjelenő írás már tulajdonkép
pen elvesztette volna aktualitását. De az a 
reményem, hogyha a curitibai világgyű
lést 1990. közepén kiértékelő alkalomról 
írok, az időszerű még ma is.

A  kiértékelő ülésszak azzal kezdődött, 
hogy már egy nappal korábban több, azt 
előkészítő dokumentumot osztottak ki a 
végrehajtó bizottsági ülés résztvevői kö
zött. Ezek közül -  első tekintetre -  az a 
fénymásolatokból álló gyűjtemény volt a 
legérdekesebb, amely az egyházi (és rész- 
ben  világi) sajtóban megjelent beszámo
lókat, jelentéseket, véleményeket foglalta 
egybe. Akik ezt az anyagot összegyűjtöt
ték, igyekeztek mindenféle előjelű írás
művet az olvasók elé tárni, természetesen 
főleg csak angol, francia vagy német nyel
vű cikkekre gondolhattak. Arra nem volt 
lehetőségük, hogy más nyelven megjelen
tek lefordításáról gondoskodjanak.

Közel hamrinc ilyen, részben fényké
pekkel ellátott beszámolót tartalmazott ez 
a gyűjtemény. Ezek felsorolása helyett 
elég, ha néhány cikk címét közlöm ezen a 
helyen, mert azok elolvassa is nyújthat 
bizonyos meglátásokat. íme néhány cím: 
.forróság Curitibában. Viták és nagy for
róság uralják a világ evangélikusainak a 
gyűlését.” -  „Brazíliában találkoznak az 
evangélikusok, hogy meghallják a szegé
nyek és elnyomottak kiáltásait” -  „A sze
gények tanítják meg az igehirdetőket arra, 
hogy mi az Evangélium” -  „Sola structu- 
ra?” -  „Nem hallgattuk meg a szegények 
kiáltását?” -  „Evangélikusok találkozója: 
A harmadik világ a középpontban” -  „Tai- 
zé lehelete, egy cirkuszsátor csillagai 
alatt”. Az anyag összegyűjtésében főleg a 
genfi információs iroda szorgoskodott.

A második kioszott irat a mellérendelt 
főtitkár, Dr. Anza Lema összefoglalója 
volt, amelyet azután a szerző részben fel 
is olvasott és amelynek a megbeszélésére 
is sor került. Ennek a címe: „A curitibai 
közgyűlés kiértékelése” volt. A bevezető 
bekezdés után a különféle forrásokból 
származó általános megjegyzéseket fog

lalta össze az előadó. Ezek száma 16 volt, 
volt köztük pozitív és negatív. Párat itt 
megemlítek.

-  A vendéglátó egyház nehezményez
te, hogy a téma kiválasztásában nem jutott 
fontos szerephez és azt javasolja, hogy a 
jövőben ez másképpen legyen...

-  Az istentiszteletek és áhítatok, vala
mint a bibliatanulmányozó csoportok 
munkájának egy része általában kedvező 
kritikát kapott...

-  Ugyancsak nagyra értékelték a beve
zető, alapvető teológiai előadást.

-  Nagy csalódást okozott a közgyűlés 
határozatokat hozó munkájának a mód
szere és lebonyolítása. Javasolják, hogy a 
jövőben vizsgálják felül a jelölési és vá
lasztási eljárás használhatóságát...

-  Feszültség mutatkozott a genfi mun
katársak és az egyházakat képviselő dele
gátusok között. Ennek csökkentése érde
kében a tagegyházakkal való kapcsolatok 
erősítendők, főleg a regionális titkárok 
szolgálata által...

-  Feszültség mutatkozott nagyobb és 
a kisebb egyházak között is, mert a na
gyobbaknak sikerült a legtöbb fontos bi
zottságban kiküldötteik számára helyet 
biztosítani...

-  Bírálatot kapott az, hogy a politikai 
jellegű kérdések megtárgyalása általában 
teológiai alapokra való utalás nélkül tör
tént, amely borúlátó hangulatot terem
tett...

-  Sokan helytelennek tartották a részt
vevőknek luxusszálókban való elhelyezé
sét...

A következő fejezetben a jelentés 
összeállítója a világgyűlésen kiosztott és 
kitöltés után visszaadott kérdőívekben 
tükröződő válaszokat ismertette. Ezeken 
23 kérdésre lehetett válaszolni. Az íveket 
kitöltők között sokan kiemelték a pozití
vumokat, de nem restellték kiritkájukat is 
megemlítem. Általában tetszettek a több
ségnek -  a már említett istentiszteletek, 
áhítatok, bibliatanulmányok mellett -  a 
főelőadások, a zenei programok, a tájé
koztató összejövetelek; nagyra becsülték 
a vendéglátó egyház és a genfi munkatár
sak kongresszusszervezési munkáját, va
lamint a jól működő sajtószolgálatot is. A 
legtöbben meg voltak elégedve a négy 
alcsoport munkájával is, de voltak, akik 
megjegyezték, hogy ez lehetett volna 
jobb. Ugyanilyen elbírálásban részesült a
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vendéglátó egyházzal való kapcsolatok 
programja. Végül elmondta Dr. Lema, 
hogy igen sokan negatív érzésekkel tekin
tettek vissza a választások előkészítésére 
és azok lebonyolítására, a felszólalás és 
javaslattevés szabályainak a rendszerére 
és a határozatokat hozó plenáris ülések 
lefolyására. Sokan panaszkodtak a szaba
didő hiánya miatt is, hogy elmaradtak a 
kirándulások vagy városnézési alkalmak; 
a helyi gyülekezetekkel való kapcsolatok 
nem kielégítő voltára is utaltak egyesek, 
és megjegyezték, hogy a résztvevőknek 
nem volt arra alkalmuk, hogy a déli szü
netben egy keveset pihenjenek, mert szál
lodáik elég messze voltak a világgyűlés 
színheléytől.

Elmondta még az előadó, hogy a kitöl
tött és visszaszolgáltatott ívek száma 200 
körül mozgott és azokon minden kérdésre 
a „nagyon jó”-tól a „nagyon rossz”-ig ter
jedő skálán hatféle értékelést kifejező vá
laszt lehetett adni.

Ezt az előadást követően nagy várako
zással tekintettek a végrehajtó bizottsági 
ülés résztvevői Dr. J. Paul Rajashekar in
diai teológiai tanár előadására, aki a curi- 
tibai nagygyűlés által elfogadott „Üze
net”-hez fűzött kritikai megjegyzéseket. E 
helyen még azt szeretném elmondani az 
előadóról, hogy kb. öt éve dolgozik a Lu
theránus Világszövetség genfi központjá
ban, éspedig annak tanulmányi osztályán, 
ahol is a nem-keresztyén vallásokkal való 
találkozás és párbeszéd kérdéseivel fog
lalkozik. Acuritibai közgyűlés előkészíté
sének utolsó szakaszában fontos szerepet 
kapott a teológiai alapvetések megterem
tésének a terén.

Mondanivalójában az előadó elsősor
ban rámutatott arra, hogy a Világszövet
ség Curitibában csak egy nyilatkozat meg
szövegezésével próbálkozott, amely 
egyrészt a szervezet „önmegértése” felől 
szeretett volna bizonyságot termi, más
részt felsorolta azokat a főbb kihívásokat, 
amellyel ennek a közösségnek 1990 janu
árjában szembe kellett nézni.

Az első kérdés, amelyet az előadó 
megmelített és amely egy ilyen nyilatko
zat vagy „üzenet” létrejötténél problémát 
okozhat (és amely minden nemzetközi 
vallási szervezetnél felvetődik!) öszefügg 
a mai teológiai gondolkodás decentrali
záltságával. Amikor az ökuménikus moz
galom egyrészt a kontextuális vagy regio
nális teológiai gondokozást kívánja 
erősíteni, nagyon nehéz egy, a világ min
den táján megérthető és elfogadható, sőt 
érdeklődést kiváltó teológiai álláspontot 
megszövegezni. Ez -  legtöbbször -  csak 
úgy sikerül, ha a teológiai alapokat, e cél 
érdekében gyengítjük. A közgyűlés össze
tételét meghatározó szabályok sem teszik 
azt lehetővé, hogy nagy tudással és tapasz
talatokkal rendelkező teológusok kellő 
számban vehessenek részt ilyen együttlé- 
ten.

Az előadó a következőkben a teológiai 
nyilatkozatok szerepével foglalkozott. 
Szerinte tisztázatlan, hogy ilyen az egyhá

zak használatára készült szövegek peda
gógiai eszközök csupán, vagy konkrét se
gítséget kívánnak nekik nyújtani a szolgá
latban? Ha az utóbbi igaz, akkor milyen 
elkötelezettséget ruház ez rájuk és milyen 
lehetőségük van azok alkalmazására? Ha 
a nyilatkozatnak nincs ekkléziológiai di
menziója, nem lesz-e az szinte azonos más 
nemzetközi egyházi szervezetek hasonló 
üzeneteivel?

A curitibai evangélikus világgyűlés 
üzenete két irányból kapott bírálatot. Egy
részt azért, mert túl sokat foglalkozott szo- 
cio-politikai kérdésekkel, másrészt, hogy 
túl keveset, azaz hiányzott a problémák 
teológiai kiértékelése. Mindez utal arra, 
hogy a módszertani kérdések átgondolása 
még várat magára. Az előadó ezen a pon
ton annak a reményének adott kifejezést, 
hogyha a Lutheránus Világszövetség kö
zösségi (communio) jellege erősödni fog, 
ezen kérdések egy része megoldáshoz jut.

A harmadik problémakör, amelyről az 
előadó szólott, az a hajlam, hogy egy nem
zetközi egyházi összejövetel valamikép
pen beépítse nyilatkozataiba a helyileg be
folyást jelentő kontextuális teológia egyes 
elemeit is. Persze, minden gyűlésen van
nak olyanok, akik ezt el szeretnék kerülni, 
vagy pedig saját kontextuális teológiáju
kat is szeretnék érvényesíteni. Ennek a 
következtében bizonyos kompromisszu
mok jönnek létre, amelyek a megszületett 
nyilatkozat egységességét károsan befo
lyásolják. Persze, ezeket a nehézségeket 
részben ki lehet küszöbölni, ha már az 
együttlét előtt egy szakértőkből álló cso
port egy üzenet-javaslatot dolgoz ki. Mi -  
mondta az előadó -  Curitibában nem akar
tunk ezen az úton járni. Meg akartuk hal
lani az Úr népének kiáltását, mielőtt gon
dolkoztunk Istennek a kiáltásra adott 
válaszán. De erre már alig volt időnk, 
ezért tűnik az ott elfogadott dokumentum 
befejezetlennek.

Ez felveti azt a kérdést, hogy mi a 
jelentősége a világgyűlések tárgysorozá- 
zara kitűzött témáknak? Mivel sok szerve
zet szinte ugyanazon témák megtárgyalá
sát tűzi nagygyűléseinek a  programjára, 
ez sokak számára nemcsak azt jelenti, 
hogy közelebb kerültünk egymáshoz, hi
szen ugyanott látjuk a megoldandó prob
lémákat, mint a többiek, hanem, hogy sok 
összejövetel felesleges munkát végez, ha 
külön foglalkozik a kérdésekkel. Ugyan
akkor ez azt a benyomást is keltheti, hogy 
az egyes egyházi szervezetek, különösen 
a hitvallások alapján alakultak, elhanya
golják a saját múltjukkal való kontinuitás 
ápolását. Ez talán a curitibai ülésnél nem 
volt szembetűnő mert az a közösség (com
munio) gondolatának az előtérbe helyezé
sével kapcsolódott a Dar-es-Salaam-i és 
budapesti világgyűlés megállapításaihoz.

A továbbiakban az előadó a főtéma és 
a négy altéma (Élet egy sokszínű közös
ségben -  Üdvösség mindenki számára -  
Egy igazságon épült béke felé -  Felhívás 
a teremtett világ felszabadítására) kapcso
latáról beszélt. Elismerte, hogy az nem

mindig volt nyilvánvaló. Az elvégzett 
munkát összefoglaló és az egyházaknak és 
egyénnek az elmondottakból következő 
szolgálatát meghatározni kívánó „elköte
lezettségek” gyakorlati értéke sem volt 
minden esetben azonos.

Befejezésül Dr. Rajashekar utalt arra, 
hogy az elmondottakban a Lutheránus Vi
lágszövetség VIII. Közgyűlésének az 
eredményességét vagy eredménytelensé
gét egy leírt és elfogadott „üzenet” alapján 
próbálta megállapítani. Ez azonban, sze
rinte nem juttat bennünket célunkhoz, sok 
minden történik egy világgyűlésen, amely 
nem a leírott szavak világában marad 
meg. Ezek közé tartoznak a találkozások, 
beszélgetések, csendes bizonyságtevések. 
Ezek felfedezése, emlékbeidézése és csak 
részleges összegyűjtése azonban igen ne
hezen megvalósítható feladat.

Nem tartanám kielégítőnek beszámo
lóm befejezését, ha nem utalnék záró so
raimban a Lutheránus Világszövetség Cu
ritibában megválasztott elnökének, Dr. 
Brakemeier Gottfriednek a végrehajtóbi
zottsági ülés első napján elhangzott beszé
dére, amely felől elmondható, hogy az is 
kiértékelése volt a VIII. közgyűlésnek, 
mert az ott történtek átgondolása után az 
előadó megpróbálta az általa vezetett szer
vezet jövőbeni munkatervét megfogal
mazni. A bevezető szavakban ő is utalt a 
közösség-gondolat (communio) előtérbe 
kerülésére. De ugyanakkor szólt arról is, 
hogy ennek a hangoztatása nem küszöböli 
még ki a konfliktusokat.

Előadása első részét az ellentétek ke
resztyén módon való legyőzésének a meg
tárgyalására szentelte. Minthogy azelőtt 
az Újtestamentum professzora volt, mon
danivalójában gyakran hivatkozott újtes- 
támentumi helyzetekre. A következő rész
ben a hitvallás és a közösség 
problematikáját taglalta. Szerinte súlyos 
hiba lenne egyiket a másik ellen kijátsza
ni. Majd a harmadik részben a jövendő 
feladatok felé fordult és arról beszélt, 
hogy mi lesz a következménye annak, ha 
sikerül az ellentéteket kiküszöbölni és a 
hitvalláshoz való ragaszkodás mellett a 
közösségépítésért dolgozni. Itt három fel
adatra utalt: Tovább kell küzdenünk a kö
zösség (communio) magunk között való 
megvalósításáért, eleget kell tennünk öku
menikus feladatainknak és erősítenünk 
kell a felebarát szolgálatának a munkáját.

Talán nem lenne felesleges egyszer ar
ról beszélgetni, hogy a Magyarországi 
Evangélikus Egyház számára mit jelente
nek ezek a célkitűzések és miképpen tud
na, mint a Lutheránus Világszövetségbe 
tömörült egyházak közösségének a tagja, 
e közös célok eléréséhez hozzájárulni.

Pósfay György
G e n f
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Canberra, 1991
A  Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa 

ad-hoc munakcsoportjának hozzászólása
1. A MEÖT-be tömörült egyházak 

sajátos helyzetükből adódó mondaniva
lóval akarnak hozzájárulni a  maguk 
szerény módján a  canberrai világgyű
léshez. Egyházaink ismerik az E V T  II. 
Világgyülésének előkészítő anyagait, 
megpróbálták felkészítem gyülekezete
inket együttgondolkodásra, együtt 
imádkozásra és a  nagy távolság ellené
re is aktív részvételre. Egyházaink 
szinkronban akarnak lenni az EVT tö
rekvéseivel mind a  felkészülésben és a 
pre-assembly-k idején, mind a  világ
gyűlés tartam a alatt, sót az utómunká
ban is.

2. Egyházaink örömüket és Isten 
iránti hálájukat fejezik ki, hogy egy 
ilyen világgyűlés egyáltalán létrejöhet 
a  mai veszélyeztetett, bonyolult, vál
ság-gócokkal terhes világunkban, és az 
egész keresztyénség mai szétszakado- 
zottsága idején. Tudatában vannak an
nak, milyen jelentőségű az ausztráliai 
színhely, Canberra, a  déli félteke egy 
jelentős fővárosa mind az ausztráliai 
keresztyénség számára, a  többi föld
részről egybegyűlő keresztyének jelen
léte, mind valamennyi odaérkező ven
dég szám ára a  jelenben és a  jövőben 
egyaránt.

Az Egyházak Világtanácsa m unká
jával kapcsolatosan a  legutóbbi két esz
tendőben negatív tapasztalataink is 
voltak (Moszkva, 1990. KB ülés, Szöuli 
Konvokáció 1990.). A kelet-európai or
szágok egyházai között a  mi egyháza
ink is úgy érezték, hogy az EVT nem 
tudott elég figyelemét fordítani a  kelet
európai eseményekre és az ún. második 
világra általában. Hiányérzetünk elle
nére reménységgel tekintünk az EVT 
mostani világgyűlése elé.

3. Mi elsősorban európai és magyar- 
országi összefüggésekben élve és gon
dolkodva akarunk néhány ponton hoz
zászólni a  canberrai világgyűlés tém á
jához és eseményéhez. Az utolsó két 
esztendőben lezajlott közép-kelet-euró- 
pai események, társadalm i változások, 
egy évtizedekig fennálló rendszer ösz- 
szeomlása új lehetőségeket is hozott az 
egyházak tevékenysége számára. Az 
oktatásban, a  kórházi és börtönmisszi
óban, a  deviáns elemekkel való foglal
kozásban új kapuk nyíltak a  magyar 
keresztyénség előtt. Ugyanakkor új tá r 
sadalmi, gazdasági, politikai problé
mák legyűrése is merőben új feladatok 
elé állít. A  világ mai eseményeinek kon
textusában, de saját helyzetünkre kon
centrálva akarjuk bizonyságtételünket 
folytatni, keresztyén létünket továbbra

is megélni és így tanítványi küldeté
sünket hazánkban betölteni.

4. Noha tudjuk, hogy a  canberrai 
világgyűlésen meghatározó jelentőségű 
lesz az istentiszteleti élet gazdagsága 
és a  kölcsönös információscsere, mégis 
hozzászólásunkban a  főtémához és al- 
témákhoz akarunk szólni. Olyan keret
nek tartjuk  a  főtémát és altémákat, 
am it nyilván a  világgyűlés is állandóan 
felhasznál a  m aga munkájában koordi
nálva és kikristályosítva a  sok-sok fel
vetődő kérdést.

A fő éma: Jöjj Szent Lélek -
újítsd meg az egész
teremtettséget!
5. Egyházaink örülnek annak, hogy 

a  világgyűlés  főtémája nem egyszerű 
kijelentés, nem is az egyházakhoz vagy 
az egész emberiséghez intézett felszólí
tás, hanem imádság, Isten Szent Lelké
nek segítségül hívása. Sem leíró meg
határozások, legyenek bár kristály tisz
ták  teológiailag, sem felszólítások, 
legyenek bármilyen drámaiak, rajtunk 
igazán nem segíthetnek. Rajtunk az élő 
Isten Lelke segíthet csupán. Ő vigasz
talhat, bátoríthat, megvilágosíthat és 
az igaz úton vezethet, ezért csatlako
zunk egész szívvel a  fötéma imádságá
hoz, elismerve saját erőtlenségünket, 
de ugyanakkor kifejezve őszinte re 
ménységünket, hogy a  világ keresz- 
tyénségének imádsága meghallgatásra 
talál.

6. Egyházaink üdvözlik a  fötémát 
azért is, m ert így az egyház nem önző 
módon, csupán önmaga, felé fordulva 
foglalkozhat sajátos egyházi vagy vallá
sos kérdésekkel, hanem az egész világ
ra  nyitottan. Világon az embervilágot 
és az egész terem tett világot is érijük, 
mindkettő eddig soha nem tapasz
talható veszélynek van kitéve.

7. Egyházaink jónak tartják  a  föté
m át azért is, m ert nem a  m últra, ha
nem a  jövőre irányítja figyelmünket je
len helyzetünkben. A múltról meg nem 
feledkezve, Isten ajándékaikért hálát 
adva, bűneinket bánva és bocsánatot 
kérve mégis elsősorban a  jövővel kell 
szembenéznünk valamennyiünknek. 
Isten Lelkének segítségül hívása a  jövő
ben sem jelenthet passzivitást, sőt ép
pen ellenkezőleg, elkötelezettségünket 
fejezzük ki ezáltal, hiszen am iért im ád
kozunk, abban tevékenyen részt is aka
runk venni: a  terem tettség megőrzésé
ben, óvásában, ápolásában és átörökí
tésében a  következő nemzedék

számára.
Ez az imádság-jellegú, egész

ségesen kifelé forduló és a  jövőben újra 
elvállalandó m andátum unkat jelző fö
tém a megóvhat attól is, hogy az EVT a 
maga egészében és tagegyházaiban 
(kontinentális és regionális munkájá
ban) csupán strukturális kérdésekre 
összpontosítson. Aszeretetben munkál
kodó h it megóv attól is, hogy szervezeti 
problémák, számarányokért folyó fele
kezeti vagy felekezet-közi küzdelem 
foglalja le legjobb erőinket a  világke- 
resztyénség ökumenikus törekvései
ben.

1. altéma: Szent Lélek, élet
adója -  tartsd életben a
teremtettséget!
8. A mai világban a  puszta lé t vált 

kérdésessé és a  túlélés első számú prob
lémává. A felszabadított atomerő és a 
környezet mérhetetlen szennyezése 
m ár a  puszta létet veszélyezteti. I tt  a 
sűrűn lakott Európában, túlkemizált 
földjeinken, halódó erdőinkben, rosszul 
tervezett erőmüveink működésében 
mások ugyan az ökológiai kérdések 
m int a  különös állat- és növényvilágú 
ausztráliai kontinensen, de az induszt- 
rializált és urbanizált Európában is és 
a  modem könyezetvédelemre szegény, 
az elmúlt évtizedekben nem megfelelő
en költő Kelet-Európábán az emberi tű 
réshatár közelébe kerültünk. (Smog, 
air pollution, ihatatlan víz, tönkretett 
termőföldek stb.) A keresztyének, a  te
remtő Isten tudatos gyermekei nem 
m aradhatnak némák és bénák ebben a 
helyzetben. Hogy Isten m unkatársai 
vagyunk, ez nem csupán a  gyülekezeti 
életre érvényes, de kifejezi felelős
ségünket az egész terem tett világ iránt. 
Ha pillanatnyilag nincs is hazánkban 
olyan szörnyű veszély, m int az öböl vál
ság folyamán a  víz olajszennyezettsége, 
a  magyar keresztyénségnek is tudatá
ban kell lennie mind a  helyi környezet
szennyezettségnek, mind az ebből adó
dó feladatoknak.

9. Bonyolult, véres, sok megpróbál- 
tatású  történelmünkben az utóbbi évti
zedek eseményei során (háborúk, forra
dalmak, rendszerváltozások) Magyar- 
országon az emberek sokasága 
veszítette el Gondviselés-hitét. Ma ná
lunk sem könnyű a  gondviselő Istenben 
hinni, és ebben a  vonatkozásban is a 
keskeny u ta t kell járni rajongás és ag- 
noszticizmus között. Akeresztyén biza
lom, Gondviselés-hit visszanyerése 
megóvhat mai valláspótlékoktól, vagy 
éppen az élet értelmetlenségének üres
ségétől. Isten jóakaratának hirdetése 
jótétemény, elfogadása gyógyulás. 
Azért könyörgünk tehát, hogy túlkerül
jünk az Isten iránti bizalmi válságon és 
merjük hinni, Isten m a is U ra a  törté
nelemnek.

10. A Gallup Pool 1990 decemberi 
felmérése szerint Magyarország lakos
sága a  legpesszimistább a  jövőre tekint-
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ve egész Európában. U tánunk második 
helyen Prága áll. E zt ismerve a  kővet
kező nemzedék életének vállalása (csa
ládtervezés, abortusz kérdés stb.) és fel
nevelése olyan feladat, -  ami Magyar- 
országon elhomályosodott, amire a 
keresztyén egyházaknak kell felhívni a 
figyelmet. A Szent Lélek világosságát és 
erejét kell kérnünk, hogy teljes ember
ségünk értékének és feladatának is- 
merjük el újra az ember reprodukálását 
és emberré nevelését.

11. Az élet értékelése tekintetében 
van okunk búnvallásra, és van felada
tunk hangsúlyozására. Mennyiségileg 
és minőségileg is feladat az élet megbe
csülése. A vegetatív életből minőségi 
életre törekvés, a  jézusi bővölködő élet 
modellünk. Az önpusztítás (öngyilkos
ság) és mások életének pusztítása á l
landó kísértés Magyarországon, aho
gyan erről a  statisztikai adatok bezsél
nek. Imádkoznunk kell nekünk is azért, 
hogy Isten Szent Lelke megmutassa 
konkrét feladatainkat az élet védelme 
érdekében.

2. altéma: Szent Lélek -
szabadíts meg minket!
12. Egy új társadalm i rendben 

(poszt-szocialista) is van feladata egy
házainknak a  társadalm i kérdések ol
dásában, kezelésében és aktív részvé
telben. E ltűnt az ún. második világ, és 
egy új perspektíva van kibontakozóban. 
Egyfelől nagyobb politikai szabadságot 
nyertünk a  rendszer-változás során, az 
új rend új lehetőségeket is foglal magá
ba. Egyházaink szolgálati tere kibővült 
(iskola, nevelés, kórház, társadalm i 
m unka s tb .) másfelől a  magyarországi 
szociális helyzet jelentősen romlott, a 
lakosság széles rétegei elszegényedtek, 
a  szegények még szegényebbek lettek, 
megjelentek a  hajléktalanok, növekszik 
a  munkanélküliek száma, a  sokgyer
mekes családok életkörülményei meg
romlottak, nyugdíjasok helyzete nehéz, 
a  fiatalok szinte reménytelenül néznek 
a  lakásszerzés ügyére, az infláció he
tenként növekedik és a  megélhetés egy
re bizonytalanabbnak látszik. Az emlí
tettjelentős pozitívumok m ellett új kér
dések ezek, sürgős segítségre 
késztetnek. Az ökumenikus szere
tetszolgálat is új feladatokat kapott, az 
egyes felekezetek eddigi diakóniai 
munkája nem látszik elegendőnek, na
gyobb felekezeti összefogásra van szűk-
ség.

13. Két év óta új kérdésként jelent
kezik a  menekültek ügye. Főleg a  Ro
mániából menekültek megsegítése je
lentett súLyos gondot 1990-ben. Az el
m últ év január és október közötti 
idejében 16 698-an kértek menedékjo
got hazánkban. Szakértők szerint ösz- 
szességében m ár több százezres tömeg
ről beszélhetünk. Az újabbkori népván
dorlás várhatóan csak nőni fog a  
jövőben, és kezelésére egyelőre nincse
nek megfelelő eszközeink. A legtöbbet 
azok az országok tehetnének, ahonnan 
a  m enekültáradat elindul, az emberi 
jogok és az emberhez méltó élet biztosí

tásával. De a  magyarországi keresz- 
tyénségnek is új utakat kell keresnie 
ebben a  segélymunkában, hogy azok 
számára, akiknek feltételnül el kell 
hagyniuk otthonukat, ajtónk és szí
vünk ezután is nyitva álljon.

14. Amennyire a  második világhá
ború óta veszélyt jelentett hogy az egy
ház mondanivalója túlpolitizálttá válik, 
másfelől társadalmi feladatait kény
szerült átadni a  totális államnak, úgy 
m a az lehet a  veszély, hogy egyes ke
resztyén csoportok, keresztyén körök a 
spiritualitás hangsúlyozása ürügyén 
nem törődnek égető szociális problé
mákkal. Jöjj Szent Lélek -  szabadíts 
meg minket, s tégy késszé emberek 
szolgálatára! »

3. altéma: Szent Lélek, egység
Lelke -  békéltesd meg népedet!
15. Már-már úgy látszott a  közel

múltban, hogy a  kelet-nyugat feszültsé
ge a  múlté, m a ez újra kérdéses lehet. 
De h a  ez a  szembeállás el is m últ volna, 
észak-dél feszültsége egyre égetőbb. Ez 
a  világszerte ismerős tény nálunk is 
köztudott. Magyarországon azonban a 
környező népekkel és országokkal való 
békénk, együttélésünk vált igazán lét
kérdéssé. Sokan úgy látjuk, hogy ebben 
a  térségben az éledő nacionalizmus rob
banásveszélyes helyzetet okozhat. (Új
vidéki nyilatkozatból angol idézet) 
Hogy milyen erők feszülnek egymással 
szembe az északi féltekén is, a  kirob
bant öböl-háború és Európában a  Balti
kum helyzete jól m utatja. Úgy látjuk, 
hogy ebben a  helyzetben az Európai 
Egyházak Közössége fokozott szerep- 
vállalásával jó példát m utathat az EVT 
szám ára is.

16. Az egyházak egysége nemcsak 
semleges koegzisztencia, hanem gyü
mölcsöző pro-egzisztencia kell hogy le
gyen. Félő, hogy a  magyarországi ellen- 
reformáció történelmi hátterén újra el- 
hidegülhet a  viszony a  protestantizmus 
és római katolicizmus között. II. János 
Pál pápa nyárra tervezett látogatása 
erőpróbája (test) lehet a  magyar öku- 
menének. Az utolsó évtiezdekben való
ban előbbre jutottunk, pun t azt akár 
egy nemzedékkel ezelőtt is h ittük  vol
na, de hátrább vagyunk, m int közös 
Urunk, Jézus Krisztus akarja. Nálunk 
Magyarországon nem problémamentes 
az un. történelmi egyházak és az un. 
független gyülekezetek viszonya sem. 
Minden felekezetnek arra  kell töreked
nie, hogy a  hídépítés szolgálatát vállal
ja  különböző egyháztestek között.

4. altéma: Szent Lélek -
formálj ét és szentelj meg
minket!
17. A nagymúltú történelmi egyhá

zak valóban képesek-e megújulásra? 
Sokak szám ára ez az egyik legfonto
sabb kérdése. Teológiai és lelkipásztori 
munkával kell igyekezni azon, hogy a 
megszegényedett kegyességi formák és 
a  hagyományos európai racionalizmus 
helyett a  teljes embert igénylő egzisz

tenciális keresztyénség legyen jellem
ző. Tudatosítani kell, hogy az újként 
jelentkező spirituális igény kielégítése 
nem jelenthet m enekülést a  napi gon
dok, szegénység, gazdasági problémák, 
társadalmi és morális kérdések elől. Az 
igehirdetésnek m a is elsőrendű szere
pet szánunk abban, hogy az Isten iránti 
és emberek iránti felelősség erősödjék. 
A helyi gyülekezeti élet egyre hangsú
lyosabb lesz az egyéni keresztyén életet 
megelőzve.

18. Amegújult spirituális élet segít
het, hogy a  gondokat Isten előtt dolgoz
zuk fel és a Szent Lélekből erőt m erít
sünk mások szolgálatára. A hazánkban 
tapasztalható morális krízisben (m un
kaerkölcs, sexuális erkölcs, tú l id o n  és 
köztulajdon ügye, a házasság válsága 
stb.) a  keresztyénség ősi és mindig meg
újuló friss erői valóban segítséget je
lenthetnek. Úgy látszik, hazánkban 
nincs új erkölcs hit nélkül. H itünk se
gítség lehet abban is, hogy a civil religi- 
on-é lefokozott keresztyénségből való
ságos, élő, biblikus keresztyénség le
gyen. Nem elegendő a keresztyén 
szokások megtartása, a  viva vox evan- 
gelii terem thet ma is új életet. A meg
újult spiritualitás segíthet abban is, 
hogy az egyházak struktúrái átalakul
hassanak, hogy a  zsinatok valóban kor
szerű formát adjanak az egyházak tevé
kenységének.

19. A MEÖT tagegyházak és az 
egész magyar keresztyénség szívesen 
tanulnak más egyházaktól és az EVT- 
től is, de azt is vallják, hogy maguk is 
adhatnak tapasztalatot, igeértést, se
gítséget másoknak is. Részesei aka
runk  lenni egy kölcsönös tanulási folya
m atnak, egyszerre kívánunk elfogadó 
és ajándékozó egyház lenni m a is, ami
kor így imádkozunk: Jöjj Szent Lélek -  
újíts meg bennünket.

Áldáskívánás
20. Egyházaink három szentírásbeli 

igével kívánnak áldást a  világgyűlés 
résztvevőire, m unkájára és az Egyhá
zak Világtanácsa jövőbeli egységtörek
véseire is: „A reménység Istene töltsön 
be Titeket a  h it által, teljes örömmel és 
békességgel, hogy bővelkedjetek a  re
ménységben a  Szent Lélek ereje által 
Jtóm . 15,13.

„Aki mindent megtehet, sokkal bő
ségesebben, m int ahogy mi kérj ük vagy 
gondoljuk, a  bennünk munkálkodó erő 
szerint, azé a  dicsőség az egyházban a 
Krisztus Jézus által, nemzedékről nem
zedékre, örökkön örökké. Ámen” Ef. 
3,20-21.

„Ne veszítsétek el bizalmatokat, 
aminek nagy jutalm a van, m ert állhata
tosságra van szükségetek, hogy az Isten 
akaratát cselekdjétek, és így beteljesed
jék rajtatok az ígéret... Mi nem a  meg
hátrálás emberei vagyunk, hogy el
vesszünk, hanem a  hitéi, hogy életet 
nyeljünk.” Zsid. 10,35-39.

Á MEÖT munkacsoportjának koor
dinálója

Dr. Hafenscher Károly
ev. lelkész
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Egyházi világhíradó
-  1990. december -  1991. január -

Az egyházi világkommunikáció fi
gyelmét január közepéig a  keresztyén 
egyházak közeledd Canberrái világgyű- 
lésének előkészületei foglalkoztatták. 
Ez a  helyzet megváltozott. Január köze
pétől a  világ egyházainak imádságai két 
esemény felé fordulnak. Közel-Keleten 
kitört az atomkor új háborús konfliktu
sa, a  Jövő század fegyvereivel”. Ebben 
az új háborúban m ár nem egyes orszá
gok közt folyik a  küzdelem a  hatalo
mért, hanem az Egyesült Nemzetek 
Szervezetének huszonnyolc országa ke
rült szembe egy kis országot lerohanó, 
diktatórikus uralmi rendszerrel. Kiala
kul-e a  közös biztonság rendszere a  vilá
gon -  ez a  té t ebben az új háborúban. 
Kelet-Európábán ugyanakkor újabb 
válság keletkezett: a  Baltikum három 
kis tagköztársasága küzd békés eszkö
zökkel önrendelkezéséért és független
ségéért. Az egyházak állásfoglalásáról 
próbálunk összefoglalóan h írt adni 
ezekben a  sorsdöntő kérdésekben Végül 
közzétesszük a  Lutheránus (Evangéli
kus) Világszövetség legújabb adatait a  
világ evangélikusságáról.

A  canberrai 
világgyűlés előtt

Az Egyházak Világtanácsa február
ra  tervezett nagygyűlésén heves vitákat 
várnak a megfigyelők. Margót Káss- 
mann (NSZK) úgy látja, hgoy amíg a  
Szentlélek teológiája és az ökumenikus 
liturgia területén sok új kapcsolat ala
kulhat ki a  történelmi egyházak és az 
evangélikális-karizmatikus mozgalmak 
között (mások viszont éppen itt várnak 
erős feszültségeket), addig az igazi nagy 
viták előreláthatóan a  következő kérdé
sekben jelentkeznek majd: a  misszió ér
telmezése (az embervilág üdvössége 
vagy földi sorsa az első kérdése m a az 
egyházaknak?); a  keresztyénség és a  vi
lágvallások új viszonya (leegyszerűsít
ve: dialógus vagy misszió?); a  világmére
tű  ökológiai krízis kezelése, az egyházak 
szerepe; végül, a  „harmadik világ” száz
millióinak tragikus helyzete (éhínségek, 
gazdasági romlá3, az adósság-terhek fo
kozódása, a  szegény Dél további elszegé
nyedése) és az egyházak m agatartása. 
Éles kritika éri a  tervezett programot is, 
amely a  döntő plenáris üléseken igen 
kevés teret enged a  vitáknak; a  kis cso
portok belső vitái viszont igen nehezen 
formálhatják az Egyházak Világtanácsa 
jövendő irányát

Kialakult a  világgyűlés előadói név
sora. Jelentős szerepe lesz az ortodox 
egyházak teológusainak (John Sámuel 
pakisztáni püspök, Parthenios alexand
riai pátriárka, nyugatról Joh Zizioulas 
és Stanley Harakas teológiai professzo

rok). A többi előadó közt találjuk Philip 
Potter volt főtitkárt, Jürgen Moltmann 
ism ert német teológust, Maiy Thnner 
anglikán teológusnót, Marga Bührig 
asszonyt Svájcból és Makhulu anglikán 
érseket Közép-Afrikából. Nyilvánvaló
an megszűnt a  fehér és protestáns teoló
gus-előadók túlsúlya ezen a  világgyűlé
sen! •

A Világtanács 311 tagegyháza vár
hatóan 5 új tagegyházzal gyarapszik. 
Közöttük új evangélikus egyházakkal is 
Bolíviából és El Salvadorból. Nagy ér
deklődéssel várják, valóban jelentkezik- 
e felvételre a  Kínai Keresztyén Egyház
tanács, amelyhez 6 millió protestáns 
tartozik, -  amint erről hírek terjedtek el.

A  közel-keleti háború 
és az egyházak

A közelkeleti háború kitörése és a  
Baltikum népeinek sorsa háttérbe szorí
tottak minden más eseményt az egyházi 
világkommunikációban. Január közepe 
óta Európa és a  világ minden részéből 
békéért könyörgő istentiszteletekről, a  
hívő tömegek béke-demonstrációiról és 
a  háború elleni tiltakozásokról érkeznek 
hírek.

Az Egyházak Világtanácsa és a  nem
zetközi egyházi szervezetek a rra  hívták 
föl az Egyesült Nemzetek Szervezetét, 
hogy az utolsó pillanatban akadályozza 
meg a  beláthatatlan következmények
kel fenyegető háború kitörését és foly
tassa a  tárgyalásokat. Német egyházi 
vezetők nyilatkozataiban is ez a  félelem 
jelentkezik: az új háború világméretű 
katasztrófához vezethet. Washington
ban az utolsó béke-napon többezren vet
tek részt a  nemzeti katedrálisban ta r
tott könyörgő istentiszteleten. Angliá
ban Canterbury  éneke és a  katolikus 
kardinális a rra  hívták fel e kormány új 
elnökét, hogy a  lehető legkisebb erőszak 
alkalmazásával, Irak és lakossága kí
mélésével, az iszlám szent helyeinek 
megóvásával próbálják elkerülni a  még 
súlyosabb tragédiát. Münchenben Han- 
selmann bajo r evangélikus püspök és 
Freysing és Wetter kardinálisok közös 
ökumenikus istentiszteleten imádkoz
tak  a  békéért, mqjd hívók ezreivel éjsza
kai körmenetben vonultak végig a  váro
son. Regensburg evangélikus katedráli- 
sában keresztyének, mohamedánok és 
buddhisták közös béke-könyörgést ta r
tottak. Bremenben többszáz keresztyén 
és mohamedán hívő együtt böjtöl a  bé
kéért. Jeruzsálemben a  zsidó főrabbi és 
a  „Tóra bölcseinek tanácsa” együtt hív
ták  fel a  hívőket a  békéért való könyör
gésre, és a  háború első napját a  közös 
böjt napjává nyilvánították. Sokfelé Eu
rópa egyházaiban m ár megindult a  se
gélyakciók megszervezése a  háború vár

ható áldozataiért
A háború kitörése veszélybe sodorta 

a  canberrai keresztyén világkonferencia 
megtartását. Ariarsjah EVT-igazgató, 
az előkészületek felelőse, január 16-án 
úgy nyilatkozott, hogy ha a  várt 950 
hivatalos delegátus egynegyede le
mondja részvételét, valószínű a  világ- 
konferencia lemondása. A halasztás 
technikai okokból nem jöhet szóba. Má
sok -  különösen az Egyesült Államok 
egyházaiból -  a  megtartás mellett érvel
nek: a  világgyúlés világméretű keresz
tyén demonstráció lehetne a  békés meg
oldás és a  közelkeleti többi kérdés meg
egyezéses rendezése mellett. Az 
ökumenikus világszervezetek segély
szervei készen állnak arra, hogy megin
dítsák a  legnagyobb méretű segély
akciót az új háború áldozatainak segíté
sére.

Kelet-Európa

Egyházi világszervezetek és egyhá
zak tiltakozása a  baltikumi események 
m iatt

Az egyházi világszervezetek és egy
házak mély aggodalmukat és tiltakozá
sukat fejezték ki a  Baltikumban -  első
sorban Litvániában -  bekövetkezett tra 
gikus események m ia tt

Az Egyházak Világtanácsa, a  Luthe
ránus és a  Református Világszövetség, 
az Európai Egyházak Konferenciájával 
együtt, főtitkáraik közös nyilatkozatá
val ítélte el a  baltikumi katonai akció
kat: az erőszak alkalmazása csak növel
heti a  konfliktust és még súlyosabbá 
teszi a  tragikus fejleményeket. Brake- 
meier elnök és Stalsett főtitkár, a  LVSZ 
vezetői, a  három baltikumi evangélikus 
tagegyházhoz intézett levelükben fejez
ték ki a  Világszövetség részvétét a  véres 
események m ia tt A világszövetség tag
egyházai támogatják a  balti kis államok 
békés küzdelmét a  demokráciáért és ön
rendelkezési jogaikért, s azt remélik, a 
legújabb események nem állítják meg a 
Kelet-Európábán megindult reménytel
jes megújulási folyamatot. Levelet in
téztek II. Alexy moszkvai pátriárkához 
is, kérve segítségét a  békés tárgyalások 
útján történő megoldáshoz.

A Német Evangélikus Egyház 
(EKD) tanácsának elnöke, Martin Kru- 
se berlini evangélikus püspöke, a  német 
protestáns egyházak mély részvétét fe
jezte ki táviratban Kalvanas litván 
evangélikus püspöknek. Az egyházi vi
lágszervezetek és egyházak emlékeztet
nek a  m últ év végén tartott párizsi nem
zetközi konferencia ünnepélyes, közös 
kötelezettségvállalására a  népek önren
delkezési jogainak és szabadságának 
biztosítása mellett. A baltikumi krízis 
csak a  peresztrojka folytatása és erő
szak nélküli, békés tárgyalások útján 
találhat igazságos, tartós megoldást Ez 
Európa és a  világ békés jövőjének is a  
kulcsa. Az egyházak világszervezetei 
béke-istentiszteletek és könyörgések 
tartására  hívták fel tagegyházaikat

N.GY.
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Lelkész-szemmel

Pályám  
em lékezete 1.
Amikor 53 évvel ezelőtt néhai Kapi 

Béla dunántúli püspök több társammal 
együtt lelkésszé avatott, dolgozószobájá
ban megható imádság után nagyon a szí
vünkre helyezte a lelkiismeretes szolgála
tot és többek között azt mondotta: „sohase 
felejtsétek el, hogy állandóan Jézus Krisz
tus követségében jártok. Ez kell, hogy 
meghatározza minden lépéseteket, szava
tokat és cselekedeteket. Ha ezt megteszi
tek, akkor híven futjátok meg pályátokat 
és áldássá lesztek a rátokbízattak számá
ra.”

Olyan útravaló volt ez, amelyet nem 
lehetett elfelejteni amely állandóan előt
tem lebegett és minden időben meghatá
rozta szolgálatomat. Majd amikor a né
metországi betheli hosszabb illetve a tü- 
bingeni és hallei egy-egy szemészten, s 
egészen rövid magyarbólyi tartózkodás 
után püspököm a Tolna-Baranya-Somogyi 
Egyházmegye akkori fóeeperese, Gyalog 
István kétyi lelkész mellé segédlelkésznek 
kinevezett, megérkezésem után megint 
csak ez hangzott el áldott emlékű főnököm 
ajkáról: „csak arra kérem, hogy minden 
dolgában, úgy a vasárnapi szolgálatokra 
való készülésre, mint pedig a családlátoga
tásokra, de egyéb dolgaira is igen lelkiis
meretesen készükön.”

Miután mindkét figyelmeztetés szinte 
szóról-szóra egybecsengett, teljes mérték
ben azonosultam vele és minden munká
mat ennek szellemében igyekeztem végez
ni. Hálás is vagyok érte mind a mai napig 
hagy így cselekedtem.

Lelkészi szolgálatunk sokoldalúsága 
mellett középpontban mindig az igehirde
tés illetve az arra való készülés állott, hi
szen úgy tanultuk, hogy az ige egyháza 
vagyunk. Jó főnökömtől láttam, hogy mi
ként járt el és magam is igyekeztem a 
nyomába lépni. Rendszerint hétfőn reggel 
vette a vasárnapra kijelölt textust, hozzá
olvasta a megfelelő kommentár vonatkozó 
részét, s azt hétközben magában hordozta, 
mqjd legtöbbször pénteken írásba foglalta 
és alaposan memorizálta. Mint mondotta, 
ez nem jelentette még a végleges formát, 
mert esetleges ifjabb gondolat beiktatásá
val mégmódosított rqjta. Ezen eljárásának 
hosszú szolgálatom alatt magam is igen jó 
hasznát vettem. Ez a rendszerezés őrzött 
meg a pongyolaságtól és gyakori ismétlé
sektől, amit a szószék alatt ülök termé
szetesen elöbb-utőbb úgyis észrevették vol
na. Az ilyesmi megbosszulta volna magát, 
8 a hívek elmaradtak volna az istentiszte
letről, mintahogyan ez sok gyülekezetben 
elő is fordult. Élénken emlékezetemben 
maradt a háború utáni években a Lelkész
egyesület utolsó elnökének egy teológiai 
konferencián elhangzott azon kijelentése, 
amely szerint ő minden igehirdetését leír
ja, mert éppen a fentiekre való hivatkozás
sal azt rendkívül fontosnak tartja. Az igaz, 
hogy ez többletmunkát, nagyobb befekte

tést igényel, de feltétlenül megéri a fárad
ságot. A mai lelkészi szolgálat a maga sok
rétűségével nagyon igénybe veszi a lelkész 
idejét, s úgy hiszem, mire álomra hajthatja 
fejét, holtfáradttá is válik és kimerültségé
ben aligha képes gondolatait kellően rögzí
teni, legfeljebb csak egészen röviden, még
is e követelménynek a gyülekezet érdeké
ben eleget kellene tenni, mert minden 
szónak különös súlya van.

Ha valamikor, úgy ma, a szekularizá
ció világában különösen is nagy jelentősé
ge van a gyülekezeti családlátogatásnak, s 
ezzel sem mondtam semmi újat, mert ezt 
minden gyakorló lelkész jól tudja  Régen te, 
ha visszaemlékezem gyermekkoromra, a 
hívek sokkal jobban kötődtek az egyház
hoz s mi sem volt természetesebb, ha más
hova költöztek, ők keresték a lelkésszel a 
kapcsolatot. Letelepedésük után rögtön 
bejelentkeztek, ma sajnos ez igen sok eset
ben egészen másképpen van. A lelkésznek 
kell őket felkeresni, feltéve, ha tudomást 
szerez róluk, hogy bekerüljenek a gyüleke
zet vérkeringésébe, s el ne kallódjanak. 
Hosszú falusi szolgálatom alatt többször is 
megtapasztaltam ezt. A városi lelkész szol
gálatát meglátásom szerint éppen az nehe
zíti meg, hogy sokszor nincsen tudomása a 
jövevényekről. Ha azonban netalán mégis 
e|jut hozzá ennek híre, megkell találnia a 
kapcsolatfelvételnek a módját, különben 
könnyen megeshetik, hogy névtelenség
ben maradnak az illetők. Segítségére le
hetnek ebben minden bizonnyal a gyüleke
zet elöljárói, de a hívek inkább a lelkészt 
várják. Vele mégiscsak jobban meg tudják 
beszélni problémáikat, s bátrabban meg
nyilatkoznak előtte.

Igen fontos munkatér a lelkész számá
ra a gyermekekkel való foglalkozás, a hit
oktatás illetve gyermekbibliakör. A háború 
utáni években kis helyeimen ez a munka 
sajnos igen háttérbe szorult, s nagyon sok 
kívánnivalót hagyott maga után, szinte 
csak a konfirmációi előkészítésre korláto
zódott. Itt kellett mindent elkövetni annak 
érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék is 
megismerje Jézus Krisztus evangéliumát. 
Bár az itt közöltek is kevésnek bizonyul
tak, s hiányzott is az oktatáshoz való meg
felelő könyv, ezt mégis nemcsak a szülök, 
de a gyermekek is nagyon komolyan vették 
és szerették. Akérdések értelmes megvála
szolása mindig építő hatással volt a gyüle
kezet felnőtt tagjai számára is.

Szolgálatomat a németajkú hívek 
nagymérvű (92 százalékos) kitelepítése kö
vetkeztében összezsugorodott kis gyüleke
zetekben végeztem eléggé mostoha körül
mények között Előbb gyalogszerrel, majd 
lovaskocsival, kerékpárral, kismotorral, 
mígnem az utolsó években a Lutheránus 
Világszövetség jóvoltából Trabanttal. Iste
nem, milyen csoda is volt ez! Míg azelőtt 
Összefagyva, meggémberedett végtagok
kal, összeázva, sárosán érkeztem meg 
egyik-másik helyemre, most mégis tető 
alatt lehettem és védve érezhettem maga
mat az időjárás viszontagságaival szem
ben. A kis lélekszám azonban minden ne
hézsége ellenére is megkönnyítette szol
gálatomat atekintetben, hogy mindenkit, 
még az összevonások után is - jobban szem 
előtt lehetett tartani. Munkámban igen 
nagy segítséget jelentett a lelkéezné meg
értő, hathatós támogatása is, aki a nagyon

gyenge helyi javadalom miatt, hogy a csa
lád megélhetése valamiképpen biztosított 
legyen, világi állást vállalhatott. (Abban az 
időben ez igen nagy szó volt, de Isten így is 
gondoskodott rólunk.) A háztartás sok 
munkája, s a javadalmi föld megművelése 
mellett is vasárnaponként elkísért kis gyü
lekezeteinkbe, s ott elbeszélgetett h íre
inkkel, de kitűnő hangjával nagyszerűen 
vezette az éneket is. Híveink igen hálásan 
vették szolgálatát, s amikor búcsút vettem 
tőlük, az egyik helyen a búcsúztató külön 
is kiemelte ezt, s így fogalmazott, hogy ez 
nagyon fog hiányozni nekik. Magam is na
gyon örültem jelenlétének és valóban meg
tapasztaltam, milyen nagy segítséget 
nyújt szolgálatomban.

Hasonló támogatást jelentett egyéb
ként az egész család mindenhez való hoz
záállása is. szívesen kivette részét a mun
kából mindenki, tehát a felnövekvő fiaink 
is. Miután szegénységünk miatt harango- 
zót tartam nem tudtunk, ha apjuk vagy 
anyjuk nem ért rá, megtették vonakodás 
nélkül ók. A templom rendben tartását, ol
táröltöztetést, virágok elhelyezését a pap- 
né végezte, persze időközönnként azért a 
gyülekezet asszonyai is, míg jómagam a 
templomlépcsőket gondoztam. Nem volt 
emberünk, viszont a jórend megkövetelte 
mindezt. Bizony romokon jártam, de be
theli időm megedzett mindehhez és lépten- 
nyomon megéreztem az ige biztatását, 
hogy „elég néked az én kegyelmem.”

A kitelepítés egybként is igen sok ne
hézséget hozott magával. Közismerten 
hangyaszorgalmú, becsületes híveink má
ról-holnapra földönfutó, otthontalanokká, 
üldözöttekké váltak. A létbizonytalanság 
sötétsége borult rájuk. Elveszítették mind
azt, amit őseik és ők maguk fáradtságos 
munkával összekuporgattak, s vigaszta
lásra, erősítésre szorultak. Ezekben a 
rendkívüli időkben bizony többen a paróki
án kerestek menedéket és leltek ideiglenes 
otthonra. Ez a segítségnyújtás az akkori 
viszonyok között természetesen nem kis 
veszéllyel járt, de hát nem erre tanított 
bennünket Urunk, amiken- szívünkre he
lyezte, hogy az elhagyatottat, üldözöttet 
támogassuk? Ezért is kellett ezt vállalni.

Bár átmenetileg a súlyos próbatétel 
következtében hitükben sokan meginog
tak, s ezt mondogatták: „Hogyan engedhe
ti meg Isten ezt a nagy igazságtalanságot, 
ami minket ért?”, de templomosságuknak 
azért most is bizonyságát adták. Istentisz
teleteink, bibliaóráink látogatottsága 
mindvégig példás maradt. Szivükbe zár
ták és nem felejtették el az ősi igét: „Légy 
hú mindhalálig és néked adom az élet ko
ronáját."

Az igaz, egyházközségünk híveinek 92 
százalékát elveszítettük, s távol kerültek 
tőlünk, de a velük való kapcsolatot tovább 
ápoltuk. Amikor az első lehetőség megada
tott, hgoy viszontláthatták elveszített ott
honukat, megnyíltak előttük a papiak aj
tajai: szeretettel fogadtuk őket. Aki esetleg 
valami oknál fogva nem kivánt régi hajlé
kában megszállni, ott maradt nálunk és 
elbeszélte addigi hányatott életének vi
szontagságait. De olyan is akadt, aki mór 
nem tudott eljönni, azt levélben erősítet
tük meg. Milyen sok levél is indult útnak, 
hogy bátorítást, erősítést, vigasztalást vi
gyen a messziségbe. Számon tartottuk az
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elhunytakat is és imádságban emlékez
tünk meg róluk. Amikor pedig lehetővé 
vált és hívtak bennünket, elindultunk ma
gunk is, hogy meglátogassuk egykori híve
inket új otthonaikban. Ma is előttem áll az 
a jelenet, ami Darmstadt városában tör
tént meg velünk. Látogatásunk híre futó
tűzként teijedt el köztük, s midőn vasár
nap reggel templombamenéshez készülőd
tünk, diakónus- vendéglátónk otthonának 
udvarán felsorakozva vártak ránk és 
örömtől sugárzó arccal öleltük át egymást 
és mondtuk el magunkban: „Mindeddig 
megsegített minket az Úr." Másnap pedig 
az ottani lelkész ösztönzésére összegyüle
keztünk, énekeltünk, igét hallgattunk, be
számolót tartottam itthoni életünkről, s a 
végén lelkesedéssel a Himnusszal zár
tunk. szolgálat volt ez is, amiért Istennek 
végtelenül hálás vagyok most is.

Jóleső érzéssel gondolok most is, ami
kor emlékeimet rendezgetem, az egyik kis 
szórványgyülekezetünk kápolnai isten
tiszteletedre. A helyi plébános értesült róla, 
hogy az iskolát, ahol addig a Felvidékről 
áttelepített hittestvérekkel összegyüleke
zetünk, megszüntették, s alkalmatlanná 
vált egyházi célra. Testvéri szívvel felaján
lotta kápolnájukat, sőt még templomukat 
is. Örömmel és köszönettel fogadtuk a ne
mes ajánlatot, hiszen abban az erősebb 
testvér jóindulatú támogatását, az ökume
nikus együvétartozás megnyilatkozását 
láttuk. Úgy tudom, az istentiszteleteket 
még ma is ezen a helyen tartják. A hatal
mas templomról lemondtunk, hiszen kis 
lélekszámúnknál fogva, a katedrálisban 
elvesztünk volna.

Egyházunk püspökei annak idején 
megkísérelték, hogy az állami hatóságok 
evangélikusokat lehetőleg oda telepítse
nek, ahol van evangélikus gyülekezet, il
letve templom, hogy egyházi életüket az új 
környezetben is zavartalanul folytathas
sák. Fáradozásukat sajnos nem kísérte si
ker, mert erre egyáltalán nem voltak tekin
tettel. így szóródtak széjjel és kerültek 
másvallásúak tengerébe. Ez pedig renge
teg veszélyt jelentett számukra, ezért is 
kellett éberen őrködni, hogy fennmaradá
suk biztosított legyen. Áldott szolgálatot 
végzett ezirányban egy másik Felvidékről 
érkezett kis gyülekezetünkben egy derék 
tanítónk, aki letelepedésük után rögtön ösz- 
szegyújtötte elüldözött földiéit és igehirde
téssel szolgált közöttük a legkritikusabb 
időkben is.

Kis gyülekezeteinkben alig páran ma
radtunk, de azért a Teológus Otthon támo
gatásáról sem feledkeztünk meg. Szinte 
évről-ére fogadtunk szupplikáló teológust 
és híveink nagy buzgalommal jegyezték fel 
nevüket a kihelyezett listára. Persze me
gint csak kérkedés nélkül állíthatom, jó 
példával az ilyen kis gyülekezetben első
sorban a lelkészcsaládnak kellett elöljárni. 
Szívesen is tette ezt külön-külön minden 
családtag, akárcsak a perselypénzzel kap
csolatban is.

A lelkész szolgálata azonban nyuga
lomba menésével sem szűnik meg teljesen. 
Világi pályákon ez sokszor nem így van. 
Ott, ha valaki elköszön, a legtöbb esetben 
már nemigen lépi át annak a helynek a 
küszöbét .ahol addig dolgozott. Talán örül 
is annak, hogy nem kell naponként beállni 
a régi taposómalomba, de a lelkésznél ez 
nem így van, vagy legalább is nem szabad 
így lennie. Aki egy életen ót együtt élt 
híveivel és osztozott örömükben és bána

tukban, az össze is forrt velük, s továbbra 
is figyelemmel kíséri sorsuk alakulását 
Ha a szükség úgy hozza, felkeresi különö
sen is a betegeket és öregeket. Temetése
ken igyekszik részt venni, s ha kérik, bú
csúszavakat is mond, s ezt együttérzésből 
teszi.

De figyelemmel kíséri magyarországi 
evangélikus egyházunk életét is minden 
jelenségével együtt és csendes imádságban 
könyörög vezetőiért, bölcsességet és erőt 
kérve felelősségteljes munkájukhoz.

Az ember nyugdíjas korában termé
szetesen több szabadidővel rendelkezik, s 
ilyenkor próbálja az olvasás terén elmu
lasztottakat pótolni. Amikor valaki még 
aktív, erre kevés ideje jut, a fájdalmasan 
tekint végig könyvtárán, és nyugdíjas ko
rában igyekszik behozni azt. Ilyenkor való
ban nyogodtabban tud elmerülni egy-egy 
értékesebb mű tanulmányozásában, s ez
által egyes dolgok tisztázódnak előtte. 
Amit azelőtt esetleg nem értett meg, most 
megvilágosodik előtte. Bizony, ki kell hasz
nálni a rendelkezésre álló időt, mert időnk 
hamar lejár.

Mint fentebb már említést tettem róla, 
a lelkész szolgálata a nyugalomba vonu
lással nem szűnik meg, azért ha egészsége 
engedi, továbbra is rendelkezésére áll kol
légáinak és ahol tud, besegít. Hálaadással 
mondom el, hogy az elmúlt tíz esztendőben 
egyházmegyénk területén, kisebb és na
gyobb gyülekezetekben, erre több alkalom
mal is sor kerülhetett. De azt is, hogy hely
ben, Szekszárdon is segíthettem nagyon 
elfoglalt lelkészünkön, akit a kötelesség 
sokszor Fótra vagy egyéb helyekre szólí
tott.

Ilyen a mi szolgálatunk, egy életre szó
ló elkötelezés. Amíg erőnk engedi, nem áll
hatunk ki a sorból, segítenünk kötelesség. 
Szívünk utolsó dobbanásáig szólnunk kell 
Isten igéjét, s ha ennek eleget teszünk 
akkor felettünk is elhangzik majd az Ő 
igéje: „Jól van, jó és hú szolgám, a kévésén 
hú voltál, sokat bízok ezután rád, mepj be 
a te Urad lakomájára!” Bárcsak mind
annyiunk felett ez hangoznék el! Ehhez 
adja Isten Szentleikét, hogy Vele munkál
kodva mindhalálig hűek maradjunk szol
gálatunkban és bizonyságtételünkkel ál
dássá vágunk ott, ahova állíttattunk.

Szekszárd, 19910. december 6.

Andorka Sándor
nyugdíjas leikész

Pályám  
em lékezete 2.
A Gáncs-családban a hatodik papi ge

neráció vagyok. Mária Terézia óta apáról 
fiúra szállta a Luther köntös. Viszont Ta- 
tay ágon (nagyanyám) szinte a reformáció 
óta vannak papi elődök. Mindez nem je
lenti azt, hogy őseim révén készen kaptam 
volna a papi hivatástudatot. Lelkészi szol
gálatom során Isten lépésről lépésre mélyí
tette el bennem hivatásom szeretetét. 
Ezekről a lépésekről szeretnék most meg
emlékezni.

Döntő mozzanat, hogy 10 éves kortan
ban elvesztettem apám at Csak hálával 
szólhatok özvegy édesanyámról, aki hívő, 
bibliás szellemben nevelt. A Fasori Evan
gélikus Gimnáziumba jártam, de az apa 
nagyon is hiányzott. Talán ez az oka annak 
is, hogy érettségi után nem volt igazán 
tudatos döntés, hogy teológiára mentem. 
Akkor sokkal nagyobb volt a zened pálya 
vonzása, hiszen ekkor már egy éve Kapi- 
Králik Jenő tanítványa voltam a Budai 
Zeneakadémia orgona tanszakán. Külső 
körülmények okozták, hogy végül is a sop
roni Hittudományi Karra mentem.

A soproni 4 óv alatt komoly hatások 
értek. Jánossy Lajos egy életre szívembe 
plántálta a liturgia szeretetét. -  Podma- 
niczky Pál egyénisége és föleg igehirdetése 
az ébredés felé fordítottak, filozófiai és val
lástörténeti előadásait a magas tudo
mányos színvonal mellet az élő Ige is átha
totta. Személyes hangú igehirdetéseinek 
egy-egy mondata máig a fülemben cseng.

Diáktársaim közül kétségkívül Mun- 
tag Andor volt rám nagy hatással. Szilárd
sága, szívós, sokszor éjszakába nyúló mun
kája és a teológia iránti szeretető mély 
nyomokat hagyott bennem. Tanulságul 
említem a mai fiataloknak, hogy akkori
ban komoly teológiai viták voltak, pl. a mi 
évfolyamunkon belül is. Hárman az evan- 
gélizádó oldalán, hárman viszont a lutheri 
ortodox vonalon álltunk. Bár hazulról pie- 
tista töltést hoztam, mégis talán éppen 
ezért akkor a lutheri vonalhoz csatlakoz
tam. A kettőt egyébként nem is állítom 
kizáró ellentétbe. Sőt gyümölcsöző volt, 
hogy a lutheriek közé álltam. „Kis” Prőhlé- 
nek köszönhetem, hogy rávezetett a luthe
ri teológia ízére: sokat olvastam Luthert és 
a vele foglalkozó irodalmat

Mindenesetre a soproni évek az elmé
leti kérésztyénség évei voltak. Kialakítot
tam teológiámat... Aztán jött az élet. 1947- 
ben Ordasa püspök lelkésszé szentelt, 
majd Bajára kerültem esperesi segédlel
késznek. Itt jött volna a Sopronban kapott 
teológia „aprópénzre váltlása”. Úgy men
tem oda, hogy csupa kritika voltam az éb- 
redési kegyességgel szemben. De csakha
mar kiderült hogy látásom nem helytálló. 
Akkoriban Bgja egy formálisan vallásos 
gyülekezet volt. Isten hamar megmutatta 
nekem, hogy ébredés nélkül meddő a gyü
lekezeti munka. Alig egy-két hónap után 
átálltam az ébresztő, evangélizáló igehir
detésre. Mindez nem jelentette, hogy sza
kítottam Muntag Andorral. Sőt évekig tar
tó teológiai levelezés kezdődött közöttünk. 
Én az ébredés igazát védtem, -  Ó pedig az 
ébredési kegyesség hibáira próbált figyel
meztetni. A jó barátság megmaradt közöt
tünk. Jót tett ez a vita (bár egyikünk sem 
győzte meg a másikat).

1948. július. Új szín a palettán: Kelen
föld. Sopronban a lutheri teológiát szeret
tem meg, Bqján az ébredés munkása let
tem, most Kelenföldön pedig a Küzdő Egy
házat hozta elém Isten. Ekkor folyt az 
Ordasa-per. Főnököm, Kendeh György tel
jes szívvel Ordasa vonalát képviselte. Kiál
lása nem elméletben, hanem gyakorlatban 
nyilvánult meg. Ez nagy hatással volt rám. 
A félelem éveiben egy ember, aki nem fél... 
Kendeh György hatása nálam mindvégig 
megmaradt. Mikor később több ízben is 
világi zenei állásba csábítottak -  ez tartott 
vissza. Vagy mikor jobb egyházi állásért 
kellett volna feladni látásomat, nézetei
met, -  akkor is. Úgy gondolom, talán ezért
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is maradtam meg életem végéig szerény 
orgonista vagy másodlelkéezi státusban.

1949. elején csepeli vallástanító let
tem. Ezt nősülésem érdekében vállaltam. 
Akkor ugyanis segédlelkész nem nősülhe
tett. Négy csepeli évem alatt teológiai fejlő
désről nem nagyon beszélhetek. Azokban 
az időkben csak a puszta létezésünket 
mentettük. Csepelen hamarosan meg
szűnt a hitoktatás, utána tíz fővárosi isko
lában tanítottam. Nehéz volt ez a munka: 
Kispest, Erzsébet, Lőrinc, Pestszentimre, 
Kőbánya iskoláiban. Végül ez is megszűnt 
és 1951-ben a Lónyai és a Baár Madas ref. 
gimnázium evangélikus növendékeit taní
tottam.

Ilyen előzmények után, mikor 1952- 
ben Nyíregyházára hívtak főorgonás lel
késznek, ömmel vállaltam. Ez akkor tkp. 
„menekülés” is volt Budapestről vidékre. 
27 évesen kerültem oda. 26 évig voltam ott. 
Bizonyos tekintetben ez volt pályám virág
kora Nem anyagilag, hanem annyiban, 
hogy komoly munkalehetőségek bontakoz
tak ki. 40-50 tagú kórusommal rend
szeresen szolgáltunk, olykor más gyüleke
zetekbe is ellátogattunk. Ez a kórus volt az 
én kis „gyülekezetem”. Papjuk is voltam, 
látogattam őket, lelkipásztori gondozást is 
végeztem, közös énekkari úrvacsora is volt 
évi 5 alkalommal. Nagy öröm volt látni, 
amint családjukkal együtt térdeltek az ol
tárhoz.

Sok szolgálat és sok olvasás jellemezte 
ezeket az éveket. Foglalkoztatott orgonám 
felújítása is, emiatt szakmai levelezésben 
voltamTrajtler Gáborral. Mindig készsége
sen segített tanácsaival, ez a szakmai ba
rátság máig is megmaradt. Többször tár
gyaltam Zalánff y Aladárral is orgonaü
gyekben.

Továbbtanulás miatt jelentkeztem a 
debreceni zenei szakiskolába. De mivel lel
kész voltam, válaszra sem méltattak. így 
kerültem Budapestre, Gergely Ferenchez, 
akihez 3 évig feljártam orgonaleckékre. 
Zongorán is továbbtanultam párhuzamo
san még 3 évet.

A vidéki csendben sok időm volt olva
sásra. Érdeklődési területeim: liturgika, 
himnológia, orgonaépítés, zenetörténet, 
Bach kutatás és a zene teológiája. Zalánff y 
Aladár halála után kikölcsönöztem az ő 
„Musik und Kirche” köteteit. így ismertem 
meg a 30-40-es évek német orgona-, litur
gia-, énekmozgalmát. 1965-től több ízben 
jártam -  saját pénzemen -  az NDK-ban 
orgona tanulmányutakon. Régi orgonákat 
kerestem fel, orgonistákkal, egyházi zené
szekkel kerültem személyes és levelező 
kapcsolatba. Beválasztottak a Lipcsei 
Bach Társaság tagjai közé. Néhány zenei 
tanulmányomat elkérték a lipcsei Bach 
Archívum számára is.

Az engem foglalkoztató teológiai té
mák, kérdések nem íróasztal mellett szü
lettek, hanem a sokrétű gyülekezeti mun
ka vetette fel őket. Nyolc évig voltam a 
nyíregyházi ifjúság lelkésze is. Egy jól 
összekovácsolt és lutheri szellemű közös
ség alakult ki. Luther és egyéb olvasmá
nyaimat elsősorban éppen az ifj ságban 
tudtam kamatoztatni. Egyházművészeti 
ismereteimet úgy használtam fel, hogy a 
fiatalokkal ige és énekábrázolásokat ké
szíttettem. Lelkesen végezték ezt a mun
kát, rajzaikat máig is őrzöm, mint kedves 
emléket.

Feleségem a gyermekmunkát végezte 
26 évig, így sok családdal volt kapcsola

tunk. A sok temetői szolgálat közben teoló
gus szemmel néztem a sírokat. Kerestem a 
keresztyén temetőművészet lutheri kiala
kítását (Igék, szimbólumok a sírkövön). 
Öröm volt, ha egy-két család megvalósítot
ta  tanácsaimat.

Évi 4-5 zenés áhítatunk volt. De a vá
rosban is kiemelkedő eseménnyé lett 1969- 
től a hétfő esti orgonafélórák bevezetése. A 
létszám 20-ról indult és néhány év alatt 
1000-re is emelkedett.

A bőség zavarába kerültem nyíregyhá
zi éveim leírása során. Nagyon sok szép, 
igei tartalommal megtöltött szokást tud
tunk megvalósítani, talán egyszer ezeket 
is közreadhatom.

Tbológiailag tanulságos volt a 26 év. 
Számtalan prédikációt, temetési és eaketé- 
si beszédet hallgattam meg „hivatalból”. A 
6 paróchus más-más kegyességi típust 
képviselt. Tbológus füllel hallgattam min
den szolgálatot. A tradicionális vallásosság 
és az ébredési kegyesség értékeit egyvonal- 
ban tudtam látni.

Az énekkari munkám számára szim
bolikusnak éreztem templomunk koráit 
játszó harangjátékát. Télen, nyáron, éjjel, 
nappal óránként szólt bele a napok szürke
ségébe, mint Isten szava: „Jövel Szentlélek 
Úristen!” Ilyennek láttam a kórusmunkát 
is. Rendszeresen végeztük. Nem szeszély, 
hangulat, hiúság dolga volt. Nem volt profi 
énekkar, de elmondhatom, hogy az 6 vilá
guk a templom volt. Vasárnapjukat, ün
nepnapjukat mindig boldogan „áldozták” a 
templomi szolgálatra.

Tbbb mint 20 éven át nyaranként részt 
vettem a fóti kántorképzés munkájában. 
Orgonát tanítottam, de esténként körém 
ültettem a fiatalokat és az orgonapadon 
ülve, néhány művet eljátszva magyaráz
tam nekik Bachról, hogyan „prédikáltatja” 
az orgonát, és próbáltam szívükbe vésni a 
zene teológiáját. Igazi nekem való munka 
volt a fóti reggeli és esti áhítat. Itt egyesült 
a két vonal: a zene és ébresztés együttes 
szolgálata. Egy ige vagy énekvers alapján 
a kántori hivatás szépségét úgy tártam fel, 
hogy közben ébresztő igét hirdettem.

Mielőtt lezárnám a nyíregyházi idősza
kot meg kell emlékeznem arról a nagy ese
ményről, hogy 1968-ban Édesanyámtól 
megkaptam Apám ezer oldalas teológus 
kori naplóját. 9 nap alatt végigolvastam -  
belőle megismertem Apámat, mint írót, 
művészt és filozófust. Megrendítő lelki -, 
szellemi találkozás volt ez apa és fiú kö
zött. Rádöbbentem milyen ezerarcú egyé
niség volt, és arra is, hogy lényeges dolgok
ban milyen közel állok hozfcá. A következő 
éveket tudatosan arra használtam, hogy őt 
kövessem: szellemi adottságaimat bátrab
ban kiéljem, gyümölcsöztessem. Tbbb nyel
ven értett, rengeteget olvasott, de inkább 
művész volt, mint tudós. Megrendítő volt 
látni, hogy ritka szellemi képességeit ho
gyan állította később Jézus Krisztus szol
gálatába. Egy késői találkozás volt ez vele, 
pontosabban azzal az arcával, melyet az öt 
ismerő és szerető barátok, szolga társak, 
gyülekezetek valójában végképp nem is
mertek.

Kik hatottak rám? Többen is. De Apám 
hatása egyedüli, meghatározó volt! Sajnos, 
hogy már 43 évesen ismertem meg őt e 
naplóból, de még elég fogékony voltam ar
ra, hogy hatása alá kerüljek. Naplója: fris
sen leírt reflexiók gyűjteménye. Nem a 
külső, hanem a belső történést úja le. Iro- 
dalmilag is nagyszerű alkotás. Lebilincse-

lően tárul fel benne egy minden jóra és 
szépre fogékony fiatal lélek. Még a Jézus
sal való döntő találkozás előtt van, de már 
dominál benne a szeretet, és a részvét min
den emberi szenvedés iránt. Már látni azt 
a későbbi lelkészt, aki képtelen lesz elmen
ni szótlanul, közönyösen egy másik ember 
mellett.

1978-ban Budapest-Fasori orgonista 
lettem. Szép és megtisztelő feladat volt 12 
évig szolgálni a „Peskó orogona” mellett. 
Budapesten Nyíregyháza után egy más vi
lágba csöpentem. Itt főleg a pesti egyház
zenészek közelsége és a sok vidéki orgona
est jelentett nagy előnyt. Megismertem 
végre egy sor régi és új orgonát. Néhány 
külföldi utam is elsősorban orgonákkal va
ló ismerkedés volt. Tetőpont 1985. Holland 
és NSZK orgonautam.

Pesti éveim szép időszaka volt az 1985- 
ös Bach jubileum.

Bachról könyvet írtam, amelyet a Saj
tóosztály jelentetett meg. Sok gyülekezet
ben tartottam jubileumi előadást ill. orgo
naestet. Mindenütt teológus szemmel be
széltem Bachról és a sok olvasmányból 
átadhattam valamit a gyülekezeteknek.

Utolsó fasori éveim nagy öröme volt, 
hogy orgonánkat felújíthattuk és még 
másfél évig, nyugdíjba menetelemig élvez
hettem a korszerűsített hangszer előnyeit 
és szépségeit.

Családi életünkről. Hálás vagyok, 
hogy feleségem művész családból szárma
zik és így nemcsak lelkészi munkámban 
segített, hanem megértéssel nézte zenei és 
művészi terveimet, tehermentesített a 
mindennapi élet gongjai alól.

Örömöt jelentett, hogy fiúnk saját dön
téséből választotta a papi hivatást és így 
mint a hetedik generáció beállt a papi ősök 
sorába. Isten munkáját és szándékozó sze
retőiét látom abban is, hogy több lehetősé
get is elvetve mindig a gyülekezeti lekész- 
ség mellett döntött, és ma is a nagytarcsai 
eleven gyülekezetben szolgál lelkesedéssel 
és örömmel és ebben a szolgálatban felesé
ge is segítőtársa Három kis unokánk van, 
akik máris aktív tagjai a gyülekezetnek. 
Csendes reménységünk az, hogy lesz közü
lük süti majd folytatja apáink hivatását.

Külső életutam tehát: Baja, Kelenföld, 
Csepel, Nyíregyháza, Fasor. A papi és ze
nei hivatás feszültsége -  ami végig meg
volt -  végülis egységben állott össze. Ha 
még egyszer kezdhetném, talán kikötnék 
egy parókián, leélném életemet egy gyüle
kezetben, mint lelkész, -  egy szép, régi 
orgona mellett. Beérném azzal, hogy a sok 
hangverseny helyett olykor magamnak 
játszanék az orgonán...

Biztos hogy így változatosabb, színe
sebb volt az életem, hiszen mintegy 100 
gyülekezetben prédikáltam és orgonáltam.

A nagy mondanivaló, ami engem feszít 
végül is nem a zene szépsége, hanem az 
Evangélium, amely kenyér és orvosság, 
örömhír és világosság. Ezt az evangéliu
mot már gyerekkoromban szívembe zár
tam. Ezt kerestem, hirdettem, adtam to
vább a szószéken és az orgonapadon.

Különösebb címet, rangot nem értem 
el, de Isten iránti hálával mondhatom: meg 
nem érdemelt módon tapasztalom, hogy 
zened és teológiai munkám nyomán jó né
hány fiatalban hagyhattam maradandó 
nyomot.

Gáncs Aladár
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Tanít az egyháztörténet

Búcsú Zsedényi Bélától
1990. december 22-én a Rákoskeresztúri Új Köztemető 301-es 
parcellájában helyezték végső nyugalomra Zsedényi Bélának, az 
Ideiglenes Nemzetgyűlés elnökének földi maradványait Göncz 
Árpád köztársasági elnök, Antall József miniszterelnök, Szabad 
György, az Országgyűlés elnöke, Vörös Vince az Országgyűlés 
alelnöke, Kéry Kálmán tábornok, továbbá leánya és a nagyszámú 
gyászoló közönség jelenlétében.

Alán éa felesége régész házaspárnak azA temetési szertartást Szebik Imre, az 
Északi Evangélikus Egyházkerület püspö
ke végezte. Megrázó beszédben vázolta fel 
Zsedényi Béla életútjának egyes állomását 
és a zsoltáríróval feleletet adott arra a kér
désre, hogy ki az igazán bölcs ember. Sza
bad György arról a politikusról emlékezett 
meg, aki a történelmi örökséget öesze tudta 
ötvözni a modem demokrácia követelmé
nyeivel. Vörös Vince az Ideiglenes Nemzet
gyűlésben együtt átélt időket elevenítet® 
fel. Boleratzky Lóránd a megszüntetett 
miskolci evangélikus jogakadémia tanárai 
és tanítványai nevében búcsúzott a nemzet 
és egyházunk nagy halottjától, kiemelve, 
hogy a vértanúságot szenvedett államférfi 
az ósi eperjesi kollégium alapítóinak ne
mes célkitűzéseit szolgálta egész életében. 
Kéry Kálmán mint túlélő kortárs mondott 
búcsút

A sírnál a Johannita lovagrend nevé
ben Fabiny Tibor búcsúzott, Bánffy György 
pedig Iván Géza képviselőtársa versének 
elmondásával mondott búcsút

Zsedényi Béla úgy jelenik meg előt
tünk, mint tudós professzor, mint hazája 
szabadságáért életét adó bölcs államférfi és 
egyházát mélyen szerető presbiter.

Aknasugatagon, Máramaros megyé
ben 1894. április 5-én született Jogi tanul
mányait a budapesti jogi karon summa 
cum laude fejezte be, mqjd egységes ügyvé
di-bírói vizsgát tett. Az első világháború
ban főhadnagyként vett részt ahol megse
besült. Több kitüntetésben is részesült. A 
csehek részéről 1923-ben Komáromból tör
tént kiutasítása után Tblcsván telepszik le. 
1925-ben a Maiéter István lemondása után 
megüresedett miskolci evangélikus jog
akadémiai közjogi-politikai, valamint 
nemzetközi jogi tanszékre választják meg 
tanárnak, ahol húsz éven kersztül műkö
dött. Ez alatt az idő alatt számos tudo
mányos munkát publikált. Éveken át sze- 
reksztóje volt a Felsőmagyarországi Reg
geli Hírlapnak.

1944. december 21-én egyhangúlag vá
lasztják meg Debrecenben az ideiglenes 
nemzetgyűlés, mejd utóbb a Nemzeti Főta
nács elnökévé, s így az ország első közjogi 
méltóságát töltötte be. Tizenegy hónapos 
államfői működése alatt elkeseredett küz
delmet folytatott az egyre inkább elhatal
masodó önkény ellen. Ez késztette arra, 
hogy 1946 végén lemondjon. Mint ügyvéd 
és mint a Magyar Függetlenségi Párt egyik 
alapító tagja küzdött később a jogállamiság 
eszméjének a megvalósulásáért.

1960-ben tartóztatták le és koholt vá
dak alapján -  kémkedés és államellenes 
összeesküvés címén -  életfogytiglani fegy- 
házra ítélték. A Kozma utcai börtönben 
halt meg 1955. február 8-án, s teljesen 
titokban temették el. Dr. Kralovánszky

érdeme, hogy elrongyalódott börtönfeljegy
zések alapján sikerült megállapítani nyug
vóhelyét és így novemberben sor kerülhe
tett a 301-es parcellában exhumálására. 
Bírósági rehabilitálására már korábban 
sor került

Zsedényi Béla a széles közvélemény
ben elsősorban mint politikus szerzett ma
gának hírnevet politikai éleslátásával és 
demokratikus gondolkodásmódjával. Az 
ország függetlenségének és a jogállamisá
gának vódelmezóee tartozott legfőbb célki
tűzései közé. Államférfiéi nagyságát külön 
tanulmányban kell mqjd méltóképpen ér
tékelni.

Az evangélikus egyház életében is fon
tos szerepet játszott, bár ez nem volt any- 
nyira látványos, jóllehet az egyházkor
mányzat különféle fokozatán töltött be fon
tos posztot. 1925-től kezdve a Tiszai 
Evangélikus Egyházkerület helyettes 
jegyzőjévé, 1927-ben pedig világi főjegyző
jévé választják. Részt vesz az 1934-37. évi 
zsinaton, melynek munkáját nagy tapasz
talatával segítette elő. Mint a tolcsvai egy
házközség felügyelője, illetve miskolci 
presbiter, úgyszintén mint az egyetemes 
törvényszék tórája sok nehéz kérdést ol
dott meg. De neki köszönhető többek kö
zött, hogy a miskolci jogakadémia a fegyve
res harctót befejezése után azonnal folytat
hatta működését és erre a célra lakását 
ajánlotta fel. A jogakadémia fennmaradá
sa érdekében fáradhatatlanul küzdött, 
akárcsak Túróczy Zoltán püspök pertörlé
se érdekében. (Éz utóbbi végül is ered
ményre vezetett) Egyházi vonatkozású 
munkái közül a .Hierarchia és kyriarchia” 
kérdése foglalkoztatta és az Ágostai Hit
vallás négy évszázados fordulójára készült 
emlékkönyvben meggyőzően vázolta a pa
ritás elvének, mint a magyar protestáns 
egyházak sgjátos nemzeti jellegének a 
szükségességét, melyet aligha tudna nél
külözni a hazai protestantizmus.

Zsedényi Béla hú maradt az abszolu
tizmus alatt börtönbüntetést szenvedett 
Zsedényi Ede unakabátyja hagyományai
hoz. Az élete volt tózonyságtevés. Nemzete 
és egyháza szabadságáért a vértanúságot 
is vállalta. Az ö neve is láthatatlanul ott 
ragyog az eperjesi vértanúk emléktáblá
ján: „Istent imádni, hazát szeretni tőle ta
nuljatok!”

Csak sajnálni lehet, hogy a felemelő 
egyházi gyászünnepségről sem a televízió, 
sem a rádió részletesen nem emlékezett 
meg és a napi sqjtó is tósiklott felette, mint
ha még mindig tabu-téma lenne az egyházi 
temetés. Pedig Zsedényi Béla hiteles arc
képéhez egyházszeretete is hozzátartozik.

Dr. Boleratzky Lóránd

BÚCSÚ
Személyében kivételes képességű szó

nokot és jogtudóst ismerhettünk meg, aki
nek előadásai mindig eseményszámba 
mentek és akit mindjárt szívünkbe zár
tunk.

A volt miskolci evangélikus jogakadé
mia és annak tanítványa (Nemkülönben a 
Miskolci Öreg Jogászok Baráti Köre nevé
ben) megrendlüten állok meg Zsedényi Bé
la hamvai előtt, hogy utolsó Isten-hozzád-ot 
mondjak.

Úgy jelenik meg előttem, mint a jogaka
démia tudós professzora, majd a hazájáért 
életét adó bölcs államférfi és családját és 
egyházát féltő erős támasz.

Húsz éven keresztül hirdeti a jogtudo
mány örökérvényű igazságait. Azoknak a 
nemes eszméknek a hordozójává vált, me
lyet az Eperjesről Miskolcra menekült, Thö
köly Imre által alapított ősi kollégium ala
pító okiratában így foglaltak öesze: .Legyen 
ez az alma mater a mindenható Isten tisz
teletének temploma, a tudományok igaz 
universitása és a hazaszeretet bevehetetlen 
fellegvára”. Amíg élt és működött, világító- 
toronyként ezt a hármas fénycsóvát sugá
rozta.

Mindvégig hálával tartozunk neki azo
kért az erőfeszítésekért, melyeket a négy- 
százéves jogakadémia megmentése érdeké
ben kifejtett

1944-ben történelmi szerephez ju t  Ál
lamférfiúi bölcsessége reményt gyúj t a meg
csüggedt szívekben. Én magam, ahadifog
ságKözepette egy elsárgult újságlapról ol
vastam üzenetét hogy amíg az ország élén 
áll, mindent elkövet a jog imaimának fenn
tartásáért Ezért küzdött és vállalt nem kis 
kockázatot, mint a Magyar Függettóenaégi 
Párt egyik alapító tagja.

Azután a megpróbáltatások szörnyű 
évei jöttek. Halotti mezövé vált az ország, 
darabokra tépték ősi, ezeréves alkotmá
nyát Ez a koporsó is vádol és mérhetetlen 
szenvedésről, megaláztatásról, de hősi 
helytállásról is prédikál. Ez nála családi 
hagyomány is, hisz nem lehetett hűtlen az 
abszolutizmus alatt börtönt szenvedett Zse
dényi Ede unokabátyja példamutatásához 
és a Johannita lovagik nemes hagyatná 
nyaihoz. Az élete volt a bizonyságtevés. Bi- 
zonyságtevée azok mellett az eszmék mel
lett, amelyekért egyedül érdemes élni. Ha
lálával pecsételte meg azt az igazságot, 
hogy bér mindenki koldussá válhat ebben 
az országban, de a nemzetet nem lehet 
mindaddig sírba taszítani, amíg vannak 
emberek, akik vértanúságot vállárnak. Vér- 
tanúk véréből nő ki az új Magyarország.

Zsedényi Béla tudományos pályáján az 
epeijesi alapítók hármas gondolatával in
dult tó, ezeknek az eszméknek a maradék
talan betöltésével ért földi élete célhoz. Ne
ve láthatatlanul is odakerült a vértanúk 
emléktáblájára, ahtó ez a felirat olvasható: 
Istent imádni, hazát szeretni tőle tanulja
tok.

Hajtsunk előtte fejet és azzal búcsúz
zunk el tőle, hogy a nemzete és egyháza 
szabadságáért lobogó szent lángot ne hagy
juk kialudni.

Lux in tenebris lucet! - A  világosság a 
sötétségben mutasson utat!

Dr. Fabiny Tibor
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A teológia szomszédságában

Andorka Rudolf

Szegénység 
életkorúak, a

a nyugdíjas 
fiatal házasok

és a gyermekek között
A Magyar Szociológiai Társaság 

1981. április tudományos konferenciája 
a többszörösen hátrányos helyzetű társa
dalmi rétegekről volt a fordulópont a sze
génység kérdéseinek nyilvános tárgyalá
sában. Előtte is tudtuk természetesen, 
hogy a magyar társadalom nem jelenték
telen része -  1967-ben például körülbelül 
egy millió ember -  a létminimumnál ki
sebb jövedelemből kénytelen megélni, 
vagyis -  a szokásos definíció értelmében 
-  szegény, ezt néha le is írtuk, még több
ször elmondtuk, de a napisajtóban, a ma
gyar rádióban és televízióban tabu-témá
nak számított a szegénység. (Ugyanak
kor Kemény István a Szabad Európa 
Rádióban ismertette az 1960-as évek vé
gén végzett szegénység-vizsgálatok 
eremdényeit.)

1981-től kezdve egyre gyakrabban 
olvashattunk és hallhattunk a szegénység 
létéről, kiterjedéséről, sokszor a növeke
déséről. Ma szinte nincs olyan napi lap, 
amelyikben legalább hetente egyszer ne 
foglalkoznának a szegénységgel. A róla 
adott információk azonban sokszor pon
tatlanok, némelykor félrevezetőek, sőt 
demagógak. Ezért szeretnék az alábbiak
ban néhány tényt bemutatni, amelyeket a 
szegénységre vonatkozó szociológiai és 
társadalomstatisztikai vizsgálatból isme
rünk. Mindjárt hozzá kell tennem, hogy 
ezek az ismereteink sok ponton bizonyta
lanok (mert nem könnyű statisztikailag 
felmérni, kinek mennyi a jövedelme és ki 
igazán szegény) és nem teljesen frissek 
(mivel az utolsó családi jövedelem adat- 
felvétel az 1987. évi helyzetet mérte fel). 
Ezért sok kérdésben csak nagyon óvatos 
következtetéseket tudok megfogalmazni.

A Központi Statisztikai Hivatal 
1982-től évről évre kiszámította és kö
zölte az úgynevezett létminimumot és a 
társadalmilag indokolt minimumot. Az 
előbbi a létfenntartáshoz szükséges ki
adásokat tartalmazza, az utóbbi annál va
lamivel többet, a mai magyar társada
lomban általánosan elfogadott vagy in
dokoltnak tartott kiadások minimumát is 
(például napilap vásárlását). Fontos hoz
zátenni, hogy ezek tartalmazzák a folyó 
lakáskiadásokat, de nem tartalmazzák a

lakáshoz-jutás költségeit. Az egy sze
mélyre jutó egy havi létminimum átlago
san 1990 Ft volt, 1982-ben, 2810 Ft 
1987-ben és 3890 Ft 1989-ben 1990-ről 
még nincs pontos adatunk, de a 25-30 
százalékos infláció alapján legalább 
5000 forintra becsülhetjük, 1991-ben -  
az inflációtól függően -  6000 és 7000 Ft 
között lesz, remélhetően nem több ennél. 
A társadalmilag indokolt szükségletek 
minimuma körülbelül 20 száalékkal ma
gasabb a létminimumnál. A háztartás 
összetétele (a gyermekek száma, az aktív 
keresők és a nyugdíjasok, idősek száma) 
szerint külön-külön számítanak létmini
mumokat. Az alábbiakban azonban az 
egyszerűség kedvéért csak a fenti átlagos 
létminimum adatokat használom.

1982-ben és 1987-ben egyformán 
egymillió körül lehetett a létminimumnál 
kisebb jövedelemből megélni kény
szerülők száma. A szegények változatlan 
számát annak a ténynek hátterén kell ér
tékelni, hogy 1978 óta csökkent a nem
zeti jövedelem belföldi felhasználása (a 
növekvő adósságszolgálat miatt) és csök
kent a reálbér (1989-ben körülbelül 10 
százalékkal volt alacsonyabb, mint 1978- 
ban). A nagyobb mértékű elszegényedést 
ilyen körülmények között azért kerültük 
el, mert nagyon lényegesen nőttek a mel
lékjövedelmek, vagyis a nem a főmunka
helyről származó keresetek.

Nem tudjuk pontosad megmondani, 
hogyan alakult a szegénység kiterjedése 
1987 óta. A reálbér tovább csökkent, sőt 
a rendelkezésre álló adatok szerint az 
egyéb jövedelmeket is figyelembe vevő 
reáljövedelem indexe sem emelkedett. 
Azt sem tudjuk, hogy a statisztikai ada
tok mennyire képesek felölelni a magán- 
szektorból származó növekvő jövedel
meket. A szegénység szempontjából en
nél is nagyobb súllyal esik latba, hogy a 
jövedelem-egyenlőtlenségek minden jel 
szerint lényegesen nőttek. A meggyorsu
ló infláció miatt a fix jövedelemek reál
értéke csökkent, pontosabban a legtöbb 
fix jövedelemi -  bért, fizetést, nyugdíjat 
-  nem emelték olyan mértékből, mint 
amilyen az infláció volt Egyes munka
körökben és munkahelyeken viszont az

inflációnál sokkal nagyobb mértékben 
emelkedtek a bérek, továbbá egyesek 
magánvállalkozás útján igen magas jöve
delmekhez is hozzá tudnak jutni. Ezért 
az átlagok mögött a korábbinál lényege
sen nagyobb külőngségek húzódnak meg. 
A jövedelem-különbségek megnöveke
dése -  ugyanúgy mint a korábbinál gyor
sabb áremelkedések -  a gyors gazdasági 
átalakulás következményei, sőt bizonyos 
fokig előfeltételei. Ez azonban termé
szetesen nem vigasztalhatja azokat, akik 
mindennek következtében elszegényed
nek. Mindent egybevetve másfél millió 
körülire lehet a létminimum alatt élők 
számát becsülni és számuk várhatóan 
még idén is nőni fog. Azt azonban hang
súlyozni szeretném, hogy a három, sőt 
négy millió szegényről szóló kijelentése
ket eltúlzottnak tartom. A társadalmilag 
indokolt szükségeletek minimumnál ala
csonyabb szinten élők száma viszont va
lóban 3 és 4 millió között lehet. Nem 
hiszem azonban, hogy helyes lenne a 
szegénység fogalmát rájuk is kiterjeszte
ni.

Kik élnek a létminimum alatt?
E látszólag tudományos és technikai 

kérdés mögött nagyon erős érdekel
lentétek húzódnak. Azok ugyanis, akik 
szegények, joggal igényelhetik azt, hogy 
jövedelemüket és életkörülményeiket kö
zös társadalmi erőfeszítésekkel, áldoza
tokkal javítsák.

Már az első -  az 1960-as években 
végzett -  családi jövedelem-felvételek 
alapján kimutatták, hgoy a háztartás de
mográfiai összetétele -  az idősek, nyug
díjasok száma és az eltartott gyermekek 
száma -  nagyobb mértékben befolyásolja 
a háztartások jövedelmi helyzetét, mint a 
felnőttek iskolai végzettsége, szakkép
zettsége. Például 1982-ben a kétgyerme
kes értelmiségi családokban alacsonyabb 
volt az egy főre jutó havi jövedelem, 
mint a gyermektelen segédmunkás csalá
dokban. Az olyan háztartásokban pedig, 
ahol csak nyugdíjas keresők voltak (aktí
vak nem voltak) az életszínvonal lénye
gesen elmaradt az országos átlagtól.
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Két olyan demográfiai csoport van, 
amelyben a szegénység különösen gya
kori: az idős emberek és a gyermekes 
fiatal házaspárok. Mivel 1982. előttről 
nincsenek a létminimumra vonatkozó 
évenkénti adataink, a legalacsonyabb jö
vedelmű 10 százalékot, a „legszegé
nyebb egy millió állampolgárt” veszem 
az alábbiakban a szegényekkel azonos
nak. 1972-ben a 0-14 éves gyermek
eknek 15 százaléka, a 60-69 éveseknek 
ugyancsak 15 százaléka, a 70 éveseknek 
és idősebbeknek 28 százaléka tartozott 
ebbe a legalacsonyabb jövedelmű „egyti- 
zedbe” (szakkifejezéssel: legalsó jöve
delmi decilisbe). A többi korcsoportok
ban jóval 10 százalék alatt volt a szegé
nyek aránya. 1987-ben lényegesen 
megváltozott a helyzet: a 0-2 éveseknek 
21 százaléka, a 3-6 éveseknek 17 száza
léka, a 7-14 éveseknek 15 százaléka, a 
60-69 éveseknek 10 százaléka, a 70 éve
seknek és idősebbeknek 12 százaléka tar
tozott a legalacsonyab jövedelmű egyti- 
zedbe, ezeken kívül ekkor a 25-34 éve
seknek, tehát a fiatal gyermekek szülei 
korcsoportjának is 12 százaléka szegény 
volt. A 45-54 évesek között a legalacso
nyabb (5 százalék) az ilyen alacsony jö 
vedelműek aránya. Ezek az adatok 
egyértelműen bizonyítják, hogy 1987- 
ben a gyermekek között több volt a sze
gény, mint az idős emberek közt.

Hozzá kell tenni, hogy sok más euró
pai országban és még inkább az Egyesült 
Államokban hasonló tendenciát mutattak 
ki a szociológusok és demográfusok: az 
idős emberek relatív helyzete javult, vi
szont a gyermekeké romlott, az utóbbiak 
között nőtt a szegénységben élők aránya.

Nézzük meg alaposabban, hogy mi 
okozza a szegénységet és az elszegénye
dést az idős emberek és a gyeremekes 
családok körében, és hogyan változtak a 
szegénységhez vezető tényezők az utolsó 
időszakban.

Az idős emberek életében az elszegé
nyedés legfőbb oka az, hogy a nyugdíjak 
nem tartanak lépést automatikusan az 
ifnlációval, szaknyelven: a nyugdíjak 
nincsenek „indexelve”. Ennek következ
tében a legtöbb nyugdíjas nyugdíjának 
reálértéke évről-évre csökken, kivételt 
képeznek a legalacsonyabb nyugdíjak, 
mert ezeknek értékét kormányzati intéz
kedésekkel időről-időre úgy emelték, 
hogy reálértékük ne csökkenjen (sőt ki
csit nőtt is), és 1987-től a 70 éven felüli
ek nyugdijai, amelyeknek reálértékét 
szinten tartották. Mégis 1990. márciusá
ban a sajátjogú nyugdíjaknak 17 százalé
ka alacsonyab volt 5000 forintnál, a be
csülhető létminimumnál.

Az idei nyugdíjemelés a korábbiak
nál kevésbé preferálta a legszegényebb 
nyugdíjasokat. A 21-29 százalékos nyug
díjemelés azonban biztosan nem lesz 
egyetlen nyugdíjas számára sem elég a 
nyugdíj reálértékének megőrzéséhez.

így szinte minden nyugdíjas évről- 
évre rosszabb anyagi helyzetbe került. 
Ezért -  még akkor is ha az adott időszak

ban még jóval a létminimum fölött van a 
nyugdíja -  joggal érzi, hogy elszegénye
dik és érthetően fél attól a perspektívától, 
hogy előbb-utóbb -  hacsak előbb meg 
nem hal -  a létminimum körüli szintre 
fog süllyedni.

A nyugdíjas háztartások jövedelmei
nek 29 százaléka 1987-ben a nyugdíjon 
kívüli egyéb forrásokból -  a nyugdíj 
melletti részidős munkavállalásból, ház
táji kistermelésből, egyéb munkából 
származott. Ez segítette a ngyudíjasok 
jelentős részét abban, hogy a létmini
mumnál magasabb jövedelmet érjenek 
el. Úgy látszik, hogy ezek ajövedelemki- 
egészítési lehetőségek jelenleg összezsu
gorodnak: a munkahelyek elsősorban a 
részidős nyugdíjasoknak mondanak fel, a 
háztáji kistermelés súlyos nehézségekkel 
küzd. Különben a nyugdíj melletti részi
dős munkavállalás és a háztáji kisterme
lés nyújtotta jövedelemkiegészítési lehe
tőségek az életkorral is csökkennek, 
egyebek között a testi erők lassú fogyat
kozása miatt.

Az idős emberek számára az elszegé
nyedés ellen a legbiztosabb védelmet az 
nyújtja, ha aktív kereső gyermekeikkel 
élnek közös lakásban és háztartásban, il
letve azoktól anyagi segítséget kapnak. 
1984-ben a nyugdíjas korú embereknek 
38 százaléka él egy vagy több gyermek
ével közös lakásban és a külön élők je
lentős része is kap anyagi támogatást a 
gyermekeitől. Az idős emberek anyagi 
helyzetének megítéléshez azonban azt is 
hozzá kell tenni, hogy 272 ezer idős em
ber özvegyi nyugdíjból él, amely alacso
nyabb a sajátjogú nyugdíjnál, továbbá 
mintegy 225 ezer időskorúnak sem bér
ből, sem nyugdíjból származó saját jöve
delme nem volt 1984-ben. Ha ezek az 
„eltartott” idős emberek csak nyugdíjas 
házastársukkal éltek annak nyugdíjából, 
akkor mindketten nagy valószínűséggel a 
létminimum alá szorultak.

A gyermekek és szüleik szegénységé
nek magyarázata nagyon egyszerű: a csa
ládi pótlék a gyermekek eltartási költsé
geinek csak egy kis részét (1987-ben 18- 
29 százalékát) fedezi, a létminimumnak 
is csak körülbelül kétötödét éri el. Az 
idei családi pótlék emelés -  a nyugdíje- 
emeléssel ellentétben -  a három és több- 
gyermekeseket, tehát a legszegényebbe
ket preferálta, de csak ezeknél a csalá
doknál kompenzálja várhatóan az 
inflációt (a kétgyermekes családokban 
24, a három és többgyermekeseknél 32 
százalékkal emelték a családi pótlékot). 
Ének következtében minden gyermek 
megszületése lényegesen leszállítja a 
család életszínvonalát. 1987-ben a há
romgyermekes családok átlagos egy főre 
jutó jövedelme alig több mint a fele volt 
a gyermektelen családokénak.

Fokozza a fiatal családok helyzeté
nek problematikusságát az, hogy a csa
ládalapítás időszakában kell legtöbbször 
a lakásról is gondoskodni. Mivel az utol
só években egészen minimálisra csök
kent az állami bérlakásépítés, a lakáshoz-

jutás módja egyre többször a vásárlás 
vagy építés kellett hogy legyen.

A családalapítók egy része lényeges 
anyagi támogatást kap a szüleitől, ennek 
segítségével tudja átvészelni az anyagi 
szempontból legnehezebb éveket. Na
gyon lényeges különbség az idős embe
rek helyzetéhez képest az, hogy a család
alapítók számíthatnak arra, hogy 5-10-15 
éven belül jövedelmi helyzetük javul, 
mert munkaihelyi fizetésük emelkedik, 
egyre több mellékjövedelemhez tudnak 
jutni és a gyeremekek felnövekedésével 
párhuzamosan az anya is egyre több időt 
képes pénzkereső munkára fordítani. 
Mindez azt is jelenti, hogy ezek a fiata
lok igen nagy munkaterheket kénytele
nek vállalni, hogy a család számára elfo
gadható anyagi és lakáskörülményeket 
teremtsenek.

A fiatal felnőttek számára nyitva áll 
egy másik út is az elszegényedés elkerü
lésére: a házasságkötéstől és a gyermek- 
vállalásról való lemondás. Valóban évek 
óta nő az első házasságkötés életkora és 
házasoknak egyre elenyészőbb hányada 
vállal kettőnél több gyermeket. Ennek is
mert következménye a népesség fogyása 
és korösszetételének öregedése.

A mai magyar társadalom nagyon ne
héz dilemma előtt áll. A gazdasági felté
telek következtében nőtt a szegények 
száma, és a középrétegek egy részének 
anyagi helyzete is romlott. Nyilvánvaló
an kívánatos lenne a magyar társadalom 
minden tagját, családját a szegénységtől 
megvédeni, ugyanakkor az is érthető, 
hogy a középrétegek is szeretnék elkerül
ni a további lecsúszást Az állami költ
ségvetésből erre rendelkezésre álló pénz 
mindezen célok eléréséhez távolró sem 
elég. Ezért óhatatlanul érdekkonfliktusok 
alakulnak ki a társadalmi segítséget 
igénylő csoportok közt Jó lenne, ha 
mindegyik csoportnak minél több tagja -  
idősek és családalapítók egyaránt -  be
látná, hogy egyrészt nagy társadalmi 
igazságtalanság lenne az idős emberek 
egy részének a szegénységbe süllyedését 
elfogadni, másrészt az egész társadalom
-  beleértve az idősek -  számára súlyosan 
káros lenne, ha a gyermekek jelentős ré
sze a szegénység körülménynei közt nö
vekedne fel vagy ha a fiatal házasok az 
elszegényedés elkerülése végett még ke
vesebb gyermekre vállalkoznának, ezért
-  még a jobbmódúak és a középrétegek 
nagyobb áldozatvállalásának árán is -  
meg kellene védeni mind az időseket, 
mind a fiatal gyermekes családokat a lét
minimum alá süllyedéstől.
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Kövendi Dénes

Nevelőnk, Karácsony Sándor
(Cikkünk a kolozsvári Református Szemle számára készült -  ott 
rövidesen megjelenő- írás rövidített változata; e lap szerkesztő
ségének szives hozzájárulsával közöljük. -  A szerk.-)

1. Karácsony Sándor élete 
és halála

1891. január 10-én született Földe
sen, Hajdú megye bihari határszélén. A 
debreceni Kollégium gimnáziumában 
érettségizett. -  Magyar-német szakos 
bölcsészként azt tartotta első feladatának, 
hogy közvetlenül ismerkedjék Nyugat- 
Európa kultúrájával. A franciákkal kezd
te, a genfi egyetemre iratkozott vendég- 
hallgatónak; azután a müncheni, a bécsi, 
a grázi egyetemen tanult, amíg az első 
világháború útját nem állta kalandozásai
nak.

A fronton hamarosan felismerte, 
hogy ez a háború nem a magyarság érde
keit szolgálja, kilépett hát belőle, a lehe
tő legkatonásabb módon: jelentkezett 
egy olyan felderítő vállalkozásra, mely
ről, tudni való volt, aligha térhet vissza 
épségben. Súlyos sebesülésének követ
kezményeit viselte azután egész életé
ben: mankóitól idővel szabadulva is hol 
egy, hol két bottal sántikálva járta az or
szágot. -  A háború hátralevő éveiben tar
talékos tisztként német nyelvű katonais
kolákba osztották be tanárnak.

1919-ben kezdett tanítani a budapesti 
Tavaszmező utcai gimnáziumban. Addigi 
nyelvi és irodalmi, pedagógiai és pszi
chológiai stúdiumai, tapasztalatai és fej
törései alapján mindjárt a maga egyéni 
elgondolásai szerint látott munkához, el
méletet és gyakorlatot egymással folyton 
fejlesztve. Első itteni tanári évéről szá
mol be „A Csúcsai front" c. pedagógiai 
regényében. -  A gimnáziumi oktatás még 
alaposabb, eredetibb újragondolásának 
példáját mutatja be „A magyar észjárás” 
c. könyvében a földesi „kísérleti paraszt
gimnázium” leírásában; itt 28 iskolaha
gyott, 11-12 éves parasztfiúnak tanította 
meg egy nyári szünidőben (igen jó ered
ménnyel) az 1. gimnázium tananyagát.

Egész közoktatásunk problémái is 
korán foglalkoztatni kezdték, kivált ab
ból a szempontból, hogyan lehetne áthi
dalni a magyar „magas kultúra” és a nép 
között a 17. század óta egyre mélyülő 
szakadékot. Tervszerűen tanulmányozta 
az eldugott sárréti falvak népének (és a 
környék „intelligenciájának”) nyelvét, 
szokásait, gondolkodásmódját Ezekre a 
vizsgálatokra épült két (később „A Ma
gyar észjárás”-\xm is közölt) tanul
mánya: A magyar alsó néposztály lelki
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alkata és a népiskolai reform (1922.) és 
A magyar középosztály lelki alkata és a 
középiskolai reform (1924).

Már „középiskolás fokon” is egész 
nemzetét igyekezett tanítani. Szerkesztő
je lett Az Erő c. protestáns diáklapnak; 
nemcsak a diákokhoz szóit ez a havi fo
lyóirat, hanem őket is megszólaltatta -  
novellákon, verseken kívül irodalmi ta
nulmányaiknak, természettudományi pá
lyamunkáiknak is helyet adott. Nem köl
tőket, hanem irodalomértő embereket 
akart nevelni a szerkesztő (bár irodal
munk néhány jelese is itt bontogatta 
szárnyait), aprólékos, gondos szerkesztői 
üzenetekkel terelgetve őket az igazi iro
dalom tanulmányozása, megértése felé. 
Az Erő-olvasók látogatása címén pedig 
az ország számos középiskolájában tar
tott konferenciákon igyekezett az iskolai 
élet, a tanulás, a műveltség alapkérdéseit 
tudatosítani az érdeklődő diákokban. Pá
ratlanul vonzó előadó és vitavezető volt, 
így „Sándor bácsi” neve országszerte fo
galommá vált a középiskolákban. -  Járta 
az országot a Keresztyén Ifjúsági Egyesü
let egyik vezetőjeként is, sokat írt annak 
Magyar Ifjúság c. lapjába. Mint KIE-ve- 
zető ismerkedett meg számos nemzetkö
zi konferencián az evangéliumi mozgal
mak világszerte folyó munkájával. -  Az 
1. sz. Budapesti KIÉ csapat tisztjeként 
kapcsolódott be a cserkészmunkába. Ha
marosan a Cserkész Szövetség társelnö
ke lett (majd 1946-1948 között a Cser
készfiúk Szövetségének elnöke); az ő 
kezdeményezésére adta ki a Szövetség az 
első, széles rétegeknek szóló népdalgyűj
teményt, a „101 magyar népdalt" 
(1929).

Az Erő táborába toborzott tanítvá
nyai a 20-as évek végén már egyetemre 
kerültek (a 30-as évek elején anyagi ne
hézségek miatt meg is szűnt a lap); ő 
maga 1927-től a Magyar Tudományos 
Akadémia szótári munkabizottságában 
dolgozott. Pedagógiai tevékenységének 
súlypontja az egyetemi ifjúságra helye
ződött át. Kereteket ehhez a Magyar 
Evangéliumi Kér. Diákszövetségben ta
lált: előadásokat tartott, szemináriumokat 
vezetett, írt a MEKDSZ lapjában (Diák
világ, később Pro Christo).

Ez is segítette abban, hogy gondola
tai tudománnyá érlelődjenek. 1934-ben a 
pedagógia magántanára lett a debreceni 
egyetemen (1942-ben ugyanott egyetemi 
tanár). Mostmár országszerte megismerte 
nevét az egyetemi ifjúság, 1938-tól egy

más után megjelenő könyvei -  ,A  neve
léstudomány társaslélektani (társaslogi
kai) alapjai” sorozat 10 kötete -  nyomán 
pedig a nagyközönség is. E művek ki
adására alapították tanítványai 1937-ben 
az Exodus kiadót.

1945 után közéleti szerepet vállalt: 
1945-1949 között elnöke volt az Orszá
gos Szabadművelődési Tanácsnak. A ré
gi, felülről adagolt „népművelés” helyett 
a kulturális igények feltárására, a társa
dalom művelődési öntevékenységének 
serkentésére törekedett a szabadművelő
dés hálózata -  s megint csak országjárás
ra, a művelődésért felelősséget érző helyi 
közösségekkel való megbeszélésekre 
adott lehetőséget a Tanács elnökének. 
Hamarosan azonban a kultúrát is megülte 
a diktatúra, visszatért a réginél is fen- 
sőbbségesebb népművelés -  Karácsony 
Sándort pedig 1950-ben egyetemi kated
rájáról is nyugdíjba küldték.

Az ízig-vérig nevelő minden fórumát 
elvesztette; s nem az a típus volt, aki az 
asztalfiókjának tud írni. Addig is sokféle 
testi nyavalya környékezte, csak nem ért 
rá betegnek lenni; most másfél év alatt 
belehalt a rákényszerített tétlenségbe és 
némaságba.

2. A „másik ember” és a
„magyar lélek” tudósa

Mindig a pedagógiában gyökeredző 
tudományos munkássága a nyelvészettől 
a filozófiáig sok mindenre kiterjedt. Leg
jellemzőbb ága azonban, amely felől 
nézve egyéb új gondolatait is legjobban 
át lehet tekinteni, a társaslélektani szem
lélet kialakítása, a másik ember felfede
zése a tudományos vizsgálódás számára.

Társaslélektanának nincs sok köze az 
utóbbi évtizedekben elterjedt szociálpszi
chológia egyik iskolájához sem; lényege
sen eltér Wundt Volkerpsychologie-jától 
is, amelytől az első ösztönzéseket kapta. 
Emberek egymáshoz való viszonyulásá
nak folyamta- és termékeként fogja fel 
az egész kultúrát, a „másik ember”-ben 
keresve minden lelki megnyilvánulásunk 
célját és értelmét.

A pedagógiai gyakorlat ugyanis azt 
bizonyította neki, hogy az emberi lélek 
autonóm, semmiféle direkt érzelmi, értel
mi, akarati ráhatásnak nem enged, az 
egyén tehát „nevelhetetlen”. Tény vi
szont az is, hogy minden ember -  kivált 
gyerek- és ifjúkorában -  állandóan ala
kul, fejődik, „nevelődik”. A magyarázat: 
az autonóm egyedek önkéntelenül is ál
landóan társas érzelmi, értelmi, akarati 
kapcsolatokba kerülnek egymással; e tár-



saskapcsolatok, viszonyulások révén dif
ferenciálódnak lelki tartalmaik, gazda
godnak egymás által.

Az érzelmi társasviszonyulás a művé
szet, az értelmi a tudomány (illetve ennek 
közege, a nyelv), az akarati viszonyulá
sok rendszerét nevezi Karácsony Sándor 
társadalomnak. S amint az egyéni lélek 
működését a pneumatikus és a szomati
kus pólus (a hit és a közérzet) közötti 
feszültség játékának tekintik, úgy ezek a 
társaslelki funkciók is a vallás (az áhíta- 
tos fokú társasviszonyulás) és a jog  (a 
másik emberhez viszonyított „társaslelki 
közérzet”) közötti erőtérben működnek.

Mi a lényegük ezeknek a viszonyulá
soknak? -  Vallás: én (mint pap) bizony
ságtétel formájában megvallom neked 
(mint pillanatnyilag még laikusnak), 
hogy Isten igényel bennünket, mindket
ten az 6 szentjei vagyunk. -  Társadalom 
(tettrendszer): úgy cselekszem, hogy te 
elviselhesd, hogy egymáshoz képest sza
badok legyünk. -  Tudomány (jelrend
szer): jeleket adok neked a világ általam 
megismert tényeiről, úgy, hogy megért
hess; közlésemnek a világosság ad érté
ket. -  Művészet (jelképrendszer): a kon
vencionális jeleket érzelmi felindulásom
ban jelképpé fűtve mutatom meg neked 
magamat, őszintén, hogy te is magadra 
ismerhess a jelképben. -  Jog: biztosítom 
autonómiádat, hogy én is biztonságban 
érezhessem tőled a magamét, függetlenek 
legyünk egymástól.

Ezt ismét a pedagógiára vetítve: 
semmiféle társasfunkcióra nem nevelhe
tek valakit az erre vonatkozó ismeretek 
közlésével, hanem csupán az illető funk
ció működésére alkalmat adó viszonyu
lással. Erkölcsre, a jó  cselekvésére pl. se 
paranccsal, se tiltással nem nevelhetem, 
csak azzal, hogy magam teszek jót vele, 
de nem gyámkodva, hanem feltárva az ő 
cselekvési lehetőségeit, felszabadítva 
cselekvési akaratát. A szép szeretetére se 
nevelhetem pl. a költő életrajzával vagy 
metafóráinak elemzésével, csakis azzal, 
hogy saját élményemen át élménnyé te
szem számára a költő alkotását, társas ér
zelmi viszonyulást teremtek a költő és 
közönsége (tanítványaim) között; ennek 
az élménynek az elmélyítését, tudatosítá
sát szolgálja azután a metaforák vizsgá
lata meg az életrajz.

A vallás, társadalom tudomány, mű
vészet, jog kategóriám túl azonban to
vábbi lehetőségeink is nyílnak a társasvi
szonyulások közötti eligazodásra. Illuszt
rációként említsünk csak hármat e 
lehetőségek közül.

a. ) Mindegyik társasfunckión belül is 
megkülönböztethetjük a szomatikustól a 
pneumatikusig haladó fokozatokat. A 
tettrendszer (társadalom) jogi foka pl. az 
igény, érzelmi foka az ajándék, értelmi a 
szolgálat, par excellence akarati foka az 
áldozat, áhítatos foka pedig a szeretet.

b. ) Az öt fő kategória közötti határ- 
mezsgyéken „hibrid" kategóriákat fe
dezhetünk fel: a vallás és a társadalom 
feszültségében alakul a világnézet, a tár

sadalom és a tudomány között az érték
rend, a tudomány és a művészet között 
az erotika (gondoljunk a megismerés vá
gyára, a pedagógiai eroszra), a művészet 
és a jog között a technika.

c.) A századforduló nagy neveléslé
lektani vívmánya volt a fejlődéslélektan 
megjelenése -  annak a felismerése, hogy 
a gyermek nem „tökéletlen felnőtt”, ha
nem fejlődése mindegyik szakaszában 
jellegzetes, öntörvényű személyiség. Ka
rácsony Sándor ezt a társas-fejlődéslé
lektan kidolgozásával vitte tovább. Az 
egyes társaslelki viszonyulások sajátos 
formáit keresi a négy fejlődési szakasz 
(kisgyerek, növő gyerek, serdülő, ifjú) 
mindegyikében. Megállapítja, hogy ez a 
fejlődés a szomatikus pólustól a pneuma
tikus irányába halad, s a négy szakasz a 
négy hibáid társaslélektani kategóriával 
áll párhuzamban. A kisgyereknek pl. 
egész élete technikára van hangolva; jo 
ga a játék, művészete spontán művészet 
(dudorászás, firkálás, azaz próbálgatása 
mindenféle formaalkotásnak), nyelve be
szédtechnika (furcsa szavak ismételgeté
se, mondókák), társadalma ad hoc társa
ság, áhítatos viszonyulása a mese. A nö
vő gyerek viszonyulásaira az erotika, a 
serdülőére az érték, az ifjúéra a világné
zet nyomja rá a bélyegét. -  A nevelőhöz 
való viszonyulás (ill. ennek igénye) is 
más-más jellegű az egyes szakaszokban, 
ezért az igazi nevelő a kisgyerekhez ké
pest szülőként viselkedik (pl. az óvónő), 
a növő gyereknek vezetője, a serdülőnek 
ideálja, az ifjúnak vitapartnere.

A társasviszonyulások módja (a kul
túra sajátos jellege) sohasem csupán két- 
két emberre, hanem egy nagyobb közös
ségre jellemző. Karácsony Sándor tár
saslélektani megfigyeléseinek és 
megállapításainak anyagát elsősorban a 
magyar kultúra szolgáltatta, vagyis a 
magyar embereknek egymáshoz és má
sokhoz való viszonyulása -  ahogyan az 
életben tapasztalta s nyelvünkből, irodal
munkból, történelmünkből kielemezte.

A magyar társaslelki sajátságok el
sődleges kutatási területe a magyar nyelv 
(ez az, ami vitathatatlanul magyar). 
Nyelvünk magyarságát fonetikailag arti
kulációs bázisa jellemzi (hangsúlyos, ta
golt dikció, ereszkedő hanglejtés), gram- 
matikailag a mellérendelj, szemantikai
lag pedig a szavak képi ereje, 
szemléletessége. (A „mellérendelés” ko
rántsem azonos a mellérendelő monda
tok statisztikai túlsúlyával, nem is csak a 
mondatszerekesztésben nyilvánul meg, 
hanem az alacsonyabb szintű nyelvi je
lenségekre, pl. a ragok kialakítására is 
ható szüntelen viszonyításban.)

Ugyanezek a sajátságok mutatkoznak 
meg nemcsak a nyelv jelképrendszerként 
való működésében, tehát a szépiro
dalomban, hanem még zenei anyanyel
vűnk Kodály által feltárt három fő jelleg
zetességében is: a népdal sorainak izo- 
metriájában, a szöveg és a dallam 
ritmikai egymás mellé rendelődésében 
(alkalmazkodó ritmus, parlando rubato),

valamint a félhangnélküli pentaton hang
sor „autochthon képi erejében”. -  Jogi és 
társadalmi viszonyulásainkban is köny- 
nyen felismerhetjük a mellérendelés köz
ponti szerepét. Hogy ezek a sajátságok 
valóban nemcsak a művészi formákra 
vagy (mondjuk) a tiszántúli kálvinista 
parasztemberek eszejárására jellemzők, 
arra nemrég olvashattunk frappáns pél
dát, a Valóság (1990. 12.sz.) interjújában 
Balázs Nándor amerikai egyetemi tanár
ral. ő , aki közvetlen munkatársa lehetett 
Szilárd Leótól Wigner Jenőig több kint 
élő magyar fizikusnak (s mellesleg 
Schrődingemek, Einsteinnek is), külön 
tanulmányt írt arról, hogy szerte a nagy
világban dolgozó magyar fizikusok tudo
mányos munkásságának van egy közös 
megkülönböztető vonása, amely csak 
anyanyelvűknek gondolkozásukra tett 
hatásával magyarázható: a konkrétumok
ból való kiindulás, a szemléletesség. -  
Ide kívánkozik az az apróság is, amit 
néhai Márkus Jenő tatai ref. lelkész me
sélt Karácsony Sándornak. Amikor ösz
töndíjasként Barth Károlynál tanult, sze
mináriumi eszmecseréik során mestere 
nemegyszer rászólt: Ságén Sie es ohne 
Bild! (Amire Karácsony Sándor kedélye
sen jegyezte meg: Miért nem mondtad 
neki, hogy „sagen Sie es ohne Abstrac- 
ta”?)

Következetesen hangsúlyozta Kará
csony Sándor, hogy a magyarság: viszo- 
nyulási mód, hagyomány- és feladatvál
lalás -  tehát nem származás, nem faj és 
vér, hanem lélek dolga. (Kellett is ezt 
hangsúlyoznia, nehogy visszaéljenek 
gondolataival -  hiszen miközben a A ma
gyar észjárást írta, már készült az első 
„zsidótörvény”.)

Úgy találta: eszünkjárása az Ázsiából 
magunkkal hozott ősi formákat őrzi, e 
formákba asszimiláljuk idestova ezer 
esztendeje az Európából elsajátított mo
dem tartalamakat. Az ázsiai formák fel
adása önállóságunk, nemzeti létünk fel
adását, a környező néptengerekbe való 
felszívódásunkat jelentené -  az Európá
tól való lemaradás pedig megint csak a 
pusztulásunkat. A 17. század óta tartó 
szellemi gyarmatosítás szakadást idézett 
elő kultúránkban: a nép tömegei nem jut
nak hozzá a modern tartalmakhoz, mű
velt vezetőrétegünk pedig a nyugati fo r
mákat is másolja, kultúrája ezért gyökér- 
telen és terméketlen. A baj nem 
jóvátehetetlen, hiszen klasszikusaink 
mindig át tudták hidalni ezt a szakadé
kot. Bartók és Kodály művészete a legvi
lágosabb tanúsága annak, hogy a ma
gyarság akkor érték a világ számára, ha 
az egyetemes kultúra legmodernebb 
eredményeinak birtokában önmagát tud
ja adni.

Kodály fejtette ki: azért kell az új 
nemzedéket a magyarság zenei anya
nyelvén nevelni zenére, mert csak így 
fejlődhet ki nálunk az egész nemzetet át
fogó európai zenekultúra. Ugyanez áll 
minden más területre: a „magyar” neve
lés nem önmagáért van, hanem az egye
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temes emberi kultúrához való tartozá
sunk feltétele, lehetősége.

Magyar voltunk egyébként sem ön
célú valami. A „harmadik világ”, a fe j
lődő országok” fogalma még ismeretlen 
volt, amikor a 40-es évek elején Kará
csony Sándor azt fejtegette: a Nyugatnak 
szüksége van ránk magyarokra, mert 
gyarmatosító, alárendelő magatartáshoz 
szokván nem tud szót érteni a felszaba- 
dulóban levő gyarmati népekkel; a mi 
kultúránkból viszont Európa és Ázsia fe lé  
egyaránt nyílik átjárás, alkalmasak va
gyunk tehát a tolmács szerepére, például 
szolgálunk a két kultúrkör közötti kom
munikációra. -  Szerinte tehát a világnak 
van szüksége a mi magyarságunkra. 
Amint a franciákra, a románokra, a dá
nokra, a zulukafferekre is bizonyára 
szüksége van; nekünk viszont azt kell 
tisztáznunk, hogy mi hogyan szolgálha
tunk önmagunkkal -  másoknak.

Az egyetemes pap
Valamilyen vallásos egyesületben 

adott egyszer elő Karácsony Sándor, s 
szokása szerint nem éppen konvencioná
lis gondolatoknak adott hangot. Oda is 
mordult az első sorban egy úr a szom
szédjához: „Miket beszél ez az Isten 
marhája!” Ő meghallotta, s menten rea
gált rá: „Igen, nagyon jól tetszett monda
ni! Isten marhája vagyok: rajtam van az 
Úristen billoga, Ő a gazdám, Ő rendelke
zik velem.” Fújt egyet, és folytatta a 
mondanivalóját

Valóban: bármit csinált, Isten előtti 
felelősséggel, küldetésképpen, „egyete
mes papként” csinálta. Az egyetemes 
papság elvét a protestantizmus alapvoná
sának tekitnette. Nem dogmákban, kul
tuszban van szerinte a lényegi különbség 
katolicizmus és protestantizmus között, 
hanem annak az egyházalapító igének az 
értelmezésében, hogy „te Péter vagy, és 
erre a kősziklára építem egyházamat”. 
Katolikus hívőnek az nyújtja a bizton
ságérzetet, hogy ez Simonnak, Jóna fiá
nak szólt, aki azután törvényes utódaira 
örökítette egyházkormányzási jogait. A 
protestáns ember viszont úgy fogja fel, 
hogy én vagyok Péter, aki ezt hallom 
vagy olvasom; az én sziklaszilárd hitem
re épül az egyház, éppúgy, mint végtelen 
sok más emberére, aki szintén elfogadja 
ezt a felhatalmazást

(Félreértés ne essék: Karácsony Sán
dortól távol állott mindenféle szektás 
hajlam. Mindig törekedett arra, hogy 
egyháza a magáénak ismerje el azt a 
munkát, amelyet ő a Lélek indítására kü
lönféle keretek között végez. Az egyetlen 
„cím és rang”, amelyhez életében ragasz
kodott, az volt, hogy tagja legyen vala
melyik református gyülekezet presbitéri
umának.)

Ennek az egyetemes papnak éltető 
eleme, közege a bibliás közösség volt. 
Bármilyen szervezeti keretek között dol
gozott, mindig bibliakör alakult körülöt
te. (Már tanárként is bibliakörbe gyűjtöt
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te -  jórészt katolikus vagy izraelita hit
tanra járó -  tanítványait, azon keresztül 
tartotta össze az osztályközösséget.) A 
naponkénti bibliaolvasást a „napipa
rancs” tudomásulvételének érezte. Foko
zatosan formálta ki a közösségi bibliaol
vasás rendjét, amint az A teljes írás Is
tentől ihletett c. bibliaolvasó kalauzban 
tükröződik (52. évfolyamát használjuk 
most). Eszerint párhuzamosan olvassuk 
az Ó- és az Újszövetséget: az üdvtörténet 
eseményeinek ünnepi időszakaiban a 
prófétai könyveket és az evangéliumo
kat, máskor pedig a történeti könyveket 
és a leveleket, illetve a tanító (költői) 
könyveket és a Jelenéseket, minden 
könyvet (a zsoltárok kivételével) meg
szakítás nélkül, elejétől a végéig; így 2- 
3, legföljebb 4-5 év alatt a Biblia vala
mennyi könyve sorra kerül. -  Az Ószö
vetséget Isten népére szabott, ma is 
érvényes, de emberi erővel teljesíthetet
len törvénynek fogjuk fel; az így ítéletté 
vált törvény súlya alól nincs más menek
vés, mint az újszövetségi kegyelem elfo
gadása. (De az Újszövetségben is sok a 
parancs, felszólítás -  aggályoskodott 
egyszer valamelyikünk a sommás általá
nosítás miatt. -  Olyanok ezek a felszólí
tások -  válaszolta Karácsony Sándor, -  
mint amikor a járni tanuló pici gyerek elé 
leguggol az édesanyja és hívja: gyere, 
gyere! Azt jelenti: jöhetsz, jöhetsz bát
ran!)

A heti bibliaköri beszélgetés közös 
munka volt, az egyéni bibliaolvasás isko
lája. Egymást váltva olvasták fel a jelen
levők az aznapi bibliai részeket, lehető
leg egyenlő adagokban, s azután ki-ki a 
„maga verseit gondozta”, keresve, mit is 
mondanak neki és az egész közösségnek; 
ehhez szóltak hozzá, ebbe segítettek bele 
a többiek. A „vezető” kezdi a felolvasást 
s utána a „maga” verseinek értelmezésé
vel a megbeszélést is, de nem feltétlenül 
ő beszél a legtöbbet. Amennyiben tőle 
kapnak legtöbbet a jelenlevők (s ha Ka
rácsony Sándor ott volt, igencsak tőle 
kapták), ez nem pozíciójából, hanem po
tenciájából következik.

Bibliás közössége küldetését s általá
ban a belmisszió időszerű feladatát a po- 
gánymisszió névvel jellemezte Kará
csony Sándor. Egyetemes papként, pol
gári foglalkozásunktól függetlenül, az 
evangélium hirdetése a dolgunk, de ezt 
nem vallásos, bibliai terminológiával 
tesszük, hanem a „pogányok” nyelvén: 
mindennapi életünk gesztusaival, hivatá
sunk gyakorlásának módjával. Nálunk 
(akkoriban) gyerekkorától kezdve min
denki sokat hallott Istenről, Krisztusról; 
ha mégis hitetlen maradt, akkor egyúttal 
már „be is van oltva” a vallásos termino
lógia ellen, üres frázisnak hallja a szá
munkra szent szavakat. (Különösen így 
volt ez épp a 30-40-es évek fordulóján, 
amikor egész közéletünk harsányan k e 
resztyén és nemzeti” volt, s a frázis-inf
láció végképp kikezdte a szavak értékét; 
most, a 90-es években könnyén érhetünk 
meg hasonlót.) De ha minket Krisztus

csakugyan megváltott, akkor a bűntől 
szabadult emberként már más tanárok 
vagy diákok, más boltosok vagy villany- 
szerelők vagyunk, mint a többiek. Ha 
megváltozott életünk vonzza a körülöt
tünk élőket, ha már nagyon kíváncsiak 
másságunk forrására, akkor jöhet el az 
ideje a formális „bizonyságtételnek”.

Tudományos munkáját is pogány- 
missziónak tekitnette. -  Egyetemi peda
gógiaóráit az egyik félév elején látogatni 
kezdte egy teológus, de egyre csalódot- 
tabb arccal hallgatta, s a harmadik alka
lom után meg is kérdezte: Professzor Úr, 
mikor tetszik már bizonyságot tenni? -  A 
válasz: Hát nem veszi észre, hogy az első 
mondatomtól kezdve azt csinálom?

Apogánymisszió gondolatával szoro
san összefügg (és közvetlenül a társaslé
lektanra épül) a közösségi bűn fogalma. 
Hívő eleink -  mondja Karácsony Sándor 
-  tudomásul vették, hogy bűn Istent ta
gadni, bűn ölni, lopni; megtanultuk tő
lük, hogy ezek mint egyéni bűnök mit 
jelentenek; meg tudjuk ezeket bánni, tu
dunk ellenük segítséget kérni. Nem néz
tünk viszont szembe közösségi bűneink
kel, társasviszonyulásaink fertelmessége- 
ivel, amelyek szintén Isten rendjét sértik. 
Nemcsak az istentagadás bűn, hanem az 
is, ha vallástétel helyett frázisokat kon
gatok Istenről a másik ember fülébe. Bűn 
nemcsak ölni, hanem pl. a gyereket 
olyan szellemi táplálékon tartam, amely 
nem segíti a fejlődését, hanem elnyomo
rítja. Nemcsak azzal lopom meg a másik 
embert, ha megfosztom a pénztárcájától, 
hanem azzal is, ha megfosztom autonó
miájától. Művészi viszonyulásunkban is 
hazudunk Istennek és egymásnak, ha 
gyülekezeti éneklésünkben -  bűnbána
tunknak és hálánknak értékes költemény
ben és zenében való feltárása helyett -  
tingli-tangli melódiákra menő fűzfapoé- 
mákkal vagy verejtékszagú fordításokkal 
véljük Őt dicsérni; olyanokkal, amelyek 
ellen jóízlésünknek akkor is tiltakoznia 
kellene, ha hetvenhétszer emlegetik Isten 
meg Jézus nevét. (Ezért harcolt, dolgo
zott rengeteget azért, hogy helyreállítsák 
a református egyházi éneklésben oly 
nagy szerepet játszó genfi zsoltárok ere
deti dallamát-ritmusát és Szenci Molnár 
klasszikus értékű fordításának szövegét.)

Az egész magyarságnak a 16. száza
dihoz hasonló lelki megújulására csak 
akkor kerülhet sor, ha tudatára ébredünk 
közösségi bűneinknek: mindannak, ami 
az egymáshoz való jogi, művészi, nyelvi, 
társadalmi, vallási viszonyulásainkat fer
tőzi, bénítja. Ezeket kell most megbán
nunk, ezekből kell keresnünk a szabadu
lást.



Igehirdető műhelye

Az Evangélikus 
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Kedves Testvéreim!
Jézus születése után különös idegenek 

érkezése okozott szenzációt sőt nyugtalan
ságot Jeruzsálemben. A felolvasott bibliai 
szöveg semmi közelebbit nem mond ró
luk. Nem tudjuk, kik voltak, hányán vol
tak, honnan jöttek s mekkora utat tettek 
meg. Alakjukat későbbi századok színez
ték tovább, az ötödik századtól kezdve tar
tották őket királyoknak, a nyolcadik szá
zadban már a nevüket is tudni vélték: -  
Gáspár, Menyhért, Boldizsár még ké
sőbb azt gondolták róluk, hogy az egyik 
közülük fehér ember volt, a másik barna 
arab, míg a harmadik feketebőrű.

Titokzatos, érdekes szereplői ők az 
evangéliumnak, akik azonban kiállják az 
összehasonlítást kortársaikkal. Tegyük fel, 
hogy tényleg királyok voltak. Dehát király 
volt Heródes is, aki mindenkitől féltette 
hatalmát, s ezért emberek tucatjait küldte a 
halálba, köztük feleségeit, fiait, főpapokat 
s más előkelőségeket, mégis rémképek 
gyötörték, s a megőrüléshez volt közel” 
(Josephus). Ez az egoista, öntörvényű 
zsarnok közel akart férkőzni az újszülött 
Jézushoz is, buzgósága álarca alatt azon
ban gyilkos szándék lapult A vendégek 
viszont őszintén borulnak le Jézus előtt, s 
bőkezű ajándékkal kedveskednek neki. Ők 
tudják, amit királyoknak és minden állam
férfinak, főnököknek és minden családfő
nek tudnia kellene: őszinte tiszteletet ak
kor kapunk, ha magunk is meghajtunk a 
minden urak Ura előtt. Jó emberi törvény
eket alkotni csak akkor lehetséges, ha szá
munkra is fontosak az Isten szívbe írt tör
vényei.

Igénk a vendégeket bölcseknek nevezi. 
Bölcsek azok, akik a világ jelenségeit fi
gyelve próbálják a teremtett világot és a 
Teremtőt megismerni. Dehát bölcsek vol
tak a Heródes által összehívott főpapok és 
írástudók is. Tették is a dolgukat, ismerték 
az Írást, tudták azt is, hogy ami szükséges, 
az megíratott. Találóan jelölték meg Jézus 
születése helyéül a kicsiny Betlehemet Is- 
tenkersésükből azonban nem lett Istenre 
találás, ismereteikből nem lett élet, hitük
ből nem fakadt Jézus-követés. A vendégek 
kevesebb ismerettel indultak el, de elindul
tak, otthagyták a megszokottat, vállalták a 
kockázatot és az áldozatot, mert találkozni 
akartak azzal, aki különös jellel hívta fel 
magára figyelmüket, Ők célhoz is érkez
tek.

Nem étkeztek célhoz az egyszerű jeru-

zsálemiek sem, akik összefutottak és száj- 
ról-szájra adták a hírt az idegenek érkezé
séről. Nem indult bucsújárás az újszülött 
megtekintésére, ellenkezőleg, félelem ült 
az arcukra, suttogásra fordították a beszé
det, mert tudták, hogy kell viselkedniük a 
hatalom árnyékában... Még talán meggyő
ződésüket is Heródes kénye-kedvéhez iga
zították, sőt mentőkötelet is fontak a ma
guk számára: „Nem megyünk ki Betle
hembe, nyomra vezetnénk a királyt, s 
ártalmára lennénk a Kisdednek...!” A nap
keleti bölcsek viszont naivan és gyanútla- 
nul elindulnak, s ezzel megszégyenítik az 
óvatosakat, a helyezkedőket, s végül is cél
hoz érkeznek. Imádatukkal feledtetik Jé
zussal azt, hogy bár az övéi közé jött, de az 
övéi -  sem a betlehemiek, Sem a jeruzsále- 
miek -  nem fogadták be őt. Útjuk példázza 
számunkra is, hogy aki elindul az Isten 
felé, az célhoz is étkezik, mert Ő elénk jön 
Jézusban,

Jézusban, aki ennek a történemek is a 
középpontja. Jézusban, aki elfogadja a böl
csek hódolatát is, ajándékait is. Hiszen 
megilleti Őt az arany. Az aranyat -  az egyik 
egyházatya szerint -  a király kapja. íme, 
Jézus -  király, aki egyáltalán nem királyi 
külsőségek között jött a világra, szüle
tésének mégis világraszóló jelentősége 
van. Király -  azóta már „az uralom az ő 
vállán van”, hiszen neki adatott minden 
hatalom mennyen és földön”. A „zsidók 
királya” -  így mondják a bölcsek, aki ké
sőbb az egész emberiség megváltója lett.

A másik ajándék, a tömjén, az imádan
dó Istent illeti. Jézusban, az újszülöttben 
Őt találták meg a bölcsek, őt, aki jelenlété
vel megszentelte a méltatlannak tűnő kör
nyezetet, aki feledtette velük a hosszú út 
fáradságát. Maga az Isten bizonyította szá
munkra: bármekkora utat tettek is meg hí- 
vása-vonzása alapján, a nagyobb utat Ő 
tette meg, amikor „megüresítette magát, 
szolgai formát vett fel, s emberekhez lett 
hasonlóvá”. Csak ezért találkozhatunk ve
le, de csak Jézusban.

Végül mirhát is kapott az újszülött Jé
zus. A mirha keserű ízű illatszer volt, me- 
lyet gyógyításra is, de elsősorban temeté
seknél használtak. Finom utalás ez arra a 
tényre, hogy Jézusnak egyszer keserű ha
lállal kell meghalnia. A „zsidók királya” 
megnevezés is odakerül majd töviskoronás 
feje fölé -  a keresztre. Ezzel az ajándékkal 
mintha ezt mondták volna a bölcsek: „maj
dani fájdalmad enyhítésére hoztuk Neked, 
Urunk, hiszen sokakéval együtt a mi bűne
inket is felviszed a keresztfára... S minden 
kincsünk, amit mi nyújthatunk Neked, el
törpül a Tőled kapott ajándék, bűneink bo
csánata mellett!”

Nem feledkezhetünk meg mindezeken 
túl arról sem, hogy ennek a történemek a 
bölcseken, a jeruzsálemieken s a Sze rt 
Családon kívül még van egy szereplője, 
sőt főszereplője, maga az Isten.

Az Isten, aki a bölcsekbe is, belénk is

oltotta a vágyakozást a vele való találko
zásra. ő  vonz magához mindenkit s ő is 
nyugtat meg közelében.

Isten, aki nőni engedi a zsarnokokat, 
de előbb-utóbb megelégeli tetteiket Sze
mében törpévé zsugorodik a kegyetlen He
ródes, aki kezében tudja az eseményeket, s 
azt hiszi, hogy a borzalmas betlehemi 
gyermekgyilkossággal eltette láb alól a 
„trónkövetelőt”, Jézust.

Isten, a főszereplő, törődik övéivel. 
Ebben a történetben tetten érhetjük gond
viselését is. A család menekültként kényte
len hosszú hónapokig, talán 1-2 évig is 
Egyiptomban élni, ki tudja, kapott-e Jó
zsef, a „vendégmunkás” munkát, vagy 
munkájáért elegendő fizetséget... A böl
csek aranya jelenthetett megélhetést, bete
vő falatot az idegen országban. Amire az 
Úr egyik gyermekének szüksége van, azt 
a másik gyermekén keresztül adja, adhatja 
ma is. Ne szégyelljen elfogadni az, aki ki- 
fogyott tartalékából is, de ne restelljen se
gíteni az, aki látja a másik rászorultságát, 
erre is tanít ez a történet A pénz, a vagyon 
nem gyűjtögetésre való, sokkal inkább ar
ra, hogy életet mentsen.

Isten gondoskodik övéiről, még a böl
csekről is, figyelmezteti őket, hogy ne le
gyenek az álnok Heródes besúgói, az elva
kult gonoszság kiszolgálói. Más úton, az 
igazság rövidebb útján tértek haza.

Ezt a történetet számtalan költő és író 
használta fel, formálta tovább, színezte ki. 
Népünk sok-sok betlehemes játékban látta 
vagy alakította a szereplőket, ezért szemé
lyes ismerősként köszönti a háromkirályo
kat. Mégis, ez a történet sokkal több, mint 
irodalomnak és népköltészetnek kedvelt 
nyersanyaga. Mindnyájunk története ez, 
Isten megtalálásnak és megismerésének 
története. Arról beszél, hogy aki elindul 
feléje, célhoz érkezik, hiszen ő  Jézusban 
elénk jö tt Arról beszél, hogy aki szívét- 
kincsét leteszi eléje, maradandó gazdagsá
got nyer tőle. S arról, hogy aki ott járt 
lábainál, azt más úton, az igazság útján 
vezeti tovább. Ámen.

Imádkozunk! Köszönjük Neked, Min
denható Atyánk, hogy Jézusban elénk jöt
tél, s Benne Téged magadat találhattunk 
meg, mi, nyugtalan emberek, e világ ván
dorai. Köszönjük, hogy Jézusban mind
nyájunkat gazdagon megajándékoztál. Se
gíts nekünk, hogy az igazság útján járva 
magunkkal vihessük Jézus melegét, az 
örökélet erejét, a benned vetett hit megújí
tó nagy szeretetét. Ámen.

Zászkaliczky Pál

55



Böjt 1. 
vasárnapja
Mt 4,1-11.

Istent keresd, ne az örömöt!
I. Minden alkalommal seregnyi kér

déssel kell dűlőre jutnunk, míg az igehir
detésnek foghatunk. A Böjt 1. vasárnapi 
prédikációval, de még annak előkészületé
vel is, alaposan meg kell küzdenilnk. Tisz
tesség, prédikátori tisztesség dolga ez: Jé
zus Krisztusnak, gyülekezetfelek és saját 
magunknak egyránt tartozunk ezzel.

Csak néhányat sorolok fel -  reménysé
gem szerint a legfontosabbakat:

Nem mehetünk úgy fel a szószékre, 
hogy átlépjünk rajtuk. Egyetlen egy sincs 
ezek között a kérdések között, amellyel 
prédikátor-eleink már nem vívtak volna. 
Vívódásuk azonban nem ment fel a ma
gunk harcától. Olcsó és méltatlan magatar
tás lenne exegetikai-homiletikai „csataté
ren” csak nézelődni.

Az első kérdés talán a viszonylag „ár
tatlanok” sorába tartozik: a kísértés az er
kölcsi ellenálóképesség kipróbálása-e, 
vagy valami egészen más? Normához, 
akár a legszentebbhez való viszonyunkat 
vizsgálja, vagy az válik kérdésessé, hogy 
ki nekünk az Isten? A felelet meghatározza 
Böjt 1. vasárnapjának az igehirdetését

A második kérdés: miféle „együttmun- 
kálkodás” az, a Lélek viszi a pusztába Jé
zust, hogy az ördög megkísértse? A válasz 
meghatározza Böjt 1. vasárnapjának az 
igehirdetését: két egyenrangú között zajlik 
a megkísértett harca, vagy Isten irgalmá
ban fölényes hatalma táncoltatja a .maj
mot”?

A harmadik kérdés: a „pusztába vitel” 
helyváltoztatás, vagy a kísértés igazi arcát 
jelző, belső, lelki helyzet, az „egyedül ma
radtam” kiszolgáltatottsága? Magyarán: 
Jézus kerül-e más helyre, vagy Jézusban 
játszódik le mindez? Természetesen a kér
dés ugyanúgy voantkozik a templom pár
kányára és a magas hegyre. Nem szeretnék 
a „történetiből” valami minden érzékelhe- 
tőtől idegen „lelkiségbe” menekülni. De 
hadd fogalmazzak kérdés formájában: ami 
belül történik, az kevésbé történeti, mint 
ami látványosan megy végbe? Ami az én 
gondolkodásmódom szerint „belső”, az az 
Isten előtt nem éppen olyan foghatósan 
történeti, mint ami az utcán zajlik? Nem 
mitológiátlam akarok Böjt 1. vasárnapján 
csak komlyan végiggondolni, hogy Jézus 
megkísértése attól igazi-e, történeti-e, 
hogy -  többek között a lába a jeruzsálemi 
templom párkányán nyugszik? A válasz 
belejátszik Böjt 1. vasárnapjának igehirde
tésébe. Az a sejtésem, hogy a megkísérlés
sel kapcsolatos elgondolásainkban túlsá
gosan nagy szerepet játszik a látványos, a 
külső, a környezet inspirálta. Akkor is,

amikor már nem Jézuséról, hanem a ma
gunkéról van szó. A kisértőnek azonban 
nincsen föltétlenül kulisszákra szüksége. A 
megkísérlés eseményének valósága füg
getlen attól, hogy fizikai, topológiai hely- 
változtatással jár-e, vagy sem.

A negyedik kérdés: a negyven nap kér
dése. Jézus valóságos ember is. így fizikai 
állapota és Irisérthetősége emberségéből 
következően valóságosan összefüggenek. 
A Lélektől vitetés és az éhezés kínja nem 
zárják ki egymást: Jézus Krisztus történeti 
valóságának, egyúttal személye titkának a 
jele és jelzése. A negyven nap nem költé
szet, de nem is naptári adat Az ember szá
mára m é g  elviselhető nyomorúság jelzé
se. Ezt a mértéket non  az ember, hanem 
Isten számolja. Ugyanakkor az az időtar
tam, amire szükség van. (1. a pusztai ván
dorlás éveit, vagy a feltámadott jelenlétét 
tanítványai között) A negyven nap nem 
naptár kérdése, ahogy a keresztség sem 
vízköbméter és az Úrvacsora „két színe” 
sem  m e n n y i s é g  kérdése, ahogyan a 
Lélek pedig nem feltétlenül extázis kérdé
se.

Kérdéseim és válasz-próbálkozásaim 
nem provokációs szándékból születtek. 
Nem is kötelező erejűek más számára. Na
ivitásnak vagy teológiai mezítlábasságnak 
is hathatnak. De én nem tehetek úgy, mint
ha nem izgatnának. Talán nem túlságosan 
élénk a fantáziám sem annak a feltételezé
sére, hogy a szószék alatt gondolkodva hí
vő keresztények is ülnek. Ha már a szó
szék alatt ülőkről esett szó, világos, hogy 
non az igehirdetés az az alkalom, amikor 
magukkal a kérdésekkel kellőre vagy sza
badna sortűz alá venni a gyülekezetett Kér
dezni mindenki tud. A prédikátorra igazá
ban a válasz tartozik.

II. Meggyőződésem szerint a perikópa 
són a megkísért és izgalmas-érdekes kül
ső-belső eseményének leírásáért, hanem 
Jézus válaszaiért került az Út-ba. A kísér
tés nem erkölcsi erőpróbának vet alá, ha
nem az Istenhez való viszonyt firtatja. Jé
zus válaszai sem az erkölcsi állhatatosság 
megnyilvánulásai, hanem Istenre való 
apellál ás eseményei.

Jézus Krisztus ellene mond annak a kí
sértésnek, hogy Ő „élvező” Messiás, hata
lomba szédült Megváltó legyen. A kisértő 
tulajdonképpen mindvégig egyet sugall: 
minden érted van! Isten adta a .hivatalt, 
élvezd, éld ki!” Jézus is tudja, hogy min
den az övé. De azt is, mire nézve az övé. A 
kísértő az igazságot hazudja. Jézus Krisz
tus azonban máshogyan Igazság. (Csak a 
különös párhuzam kedvéért: a földi út vé
gén a kísértés másik formájával küzd: az 
elhagyottság, az Istentől is elhagyottság kí
sértésével. Ha non szédült meg attól, hogy 
minden az övé, most szédüljön bele abba, 
hogy a szenvedés és a halál szegénye.)

Ahol Jézus ellene mond az „élvező” 
Messiás kísértésének, ott lehetetlenné vá
lik az „élvező”, az „örömgyülekezet” 
vágyálma is. Hiszen ahol a kő kenyérré 
puhulna és dagadna, ott eltűnnék ugyan az 
„arc verejtékének” a kínja, de a másik szá
mára való kenyértörés lehetősége is. Ahol

a sérthetetlenség garanciája és non az olta
lom ígérete a vonzó, ott eltűnik az egymás
ra bizottság emberszabású terhe és lehető
sége is. Ahol a dicsőség fénye vakít, ott 
Isten és ember egyaránt elviselhetetlen. Is
ten az igazi fénye miatt, az ember az igazi 
sötétje miatt.

Jézus Krisztus Isten szándékára mon
dott igent és ez egyúttal „apage” volt a 
kisértővel szemben. Élvező „Messiás: ez 
volt a kísértés. Megváltó Messiás: ez volt 
Isten szándéka.”

Non kenyérré változtatott kövekkel, 
hanem rá emelt kövek fenyegetése alatt is, 
nem templompárkány dicsőséges Messiást 
szomjazó magasában, hanem a városfal tö
véből, azon a dombocskán, amelyet nem a 
magassága, hanem a rá állított kereszt 
emelt meg. Az elutasítható, kigúnyolható, 
arculverhető, megölhető Jézus, Aki felé 
hangzik a Tamástól tanulható ragaszkodás 
vallomása: „Én Uram és fel Istenem.”

III. A megkísértett Jézust a megkísér
tett gyülekezet veszi körül. Kísértésünk ha 
nem is azonos, de hasonló. Igény jobbra, 
biztosabbra, ragyogóbbra, vagy Isten
szolgálat a többiekéhez hasonló nehézben, 
bizonytalanban és jelentéktelenségben.

„Apage” _ de kire és mire? Erre kell 
felelni tanulgatni Böjt 1. vasárnapján.

Fehér Károly

Böjt 2. vasárnapja

A felkért cikkíró, Lackner Aladár es
peres elfoglaltsága miatt nem tudott eleget 
tenni felkérésünknek.

Böjt 3. vasárnapja
Lk 11,14-28

Alapigénk jó megértéséhez ajánlatos 
áttanulmányozni Dr. Prőhle Károly Lukács 
evangéliumihoz írott kommentárjának ide 
vonatkozó részét. Ott részletes magyaráza
tot találunk Beelzebubról, a démonokról, 
az ördögűzésről, mit jelent az „Isten ujja” 
kifejezés, stb.

Lukács evangélista Jézusnak ezeket a 
mondatait a hite próbáját élő keresztyén- 
ségre vonatkoztatja. Mindig aktuális: a ke- 
resztyénséget az a veszély fenyegeti, hogy 
ha letér Jézus útjáról, még rosszabb lesz a 
helyzete, mint azelőtt volt: nehezebben 
szabadul tévutaitól.

Szerintem igénknek négy fontos mon
danivalója van: 1. Jézus szabadít meg a 
Gonosztól, mert Ő a nagyobb Úr. 2. Az 
„Erősebb” mindenkit hív magához, hogy 
megszabadítsa bűneiből, megkötözöttsé- 
geiből. 3. A gonosztól megszabadított em
bert mindig fenyegeti a visszaesés veszé
lye, amelyben állapota még rosszabb lesz 
az előzőnél. 4. Az Isten igéjére való enge
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delmes figyelés tart meg Jézusnál.
Jézus a megkötözöttségeinkből szaba

dító Úr
1. Nagy hatalom a Gonosz, de Jézus 

még nagyobb Úr. Az 1982-ben elhunyt 
francia karikaturista Jean Effe! „Derűs te
remtéstörténet vidám földi lakosok számá
ra” című, szatirikus humorral megrajzolt 
képsorozatában nemcsak szórakoztatni 
akart, hanem az élet végső kérdéseire is 
kereste a válaszokat. A Teremtőt, mint a 
szeretet Istenét ábrázolja, aki gondoskodó 
szeretettel és előrelátással teremti meg em
bergyermekeit. Foglalkoztatja azonban az 
a gondolat is, hogy a szépnek és jónak 
teremtett világ megromlott. Egyik képének 
témája: „az ördög azonban ellentervet dol
gozott ki”. A bűn és gonosz szatirikus 
megjelenítése ez. Hiszen a körülöttünk és 
bennünk lévő gonosz valóságát nem lehet 
nem tudomásul venni. Effel ezzel a karika
tárájával azt jelzi, hogy sok minden nincs 
rendben az életünkben.

Lukács tudósításában Jézus úgy áll el
őttünk, mint aki meg tud szabadítani a Go
nosztól, mert ő  hatalmasabb Úr minden 
gonoszságnál. Ami nagyon rossz, ami a 
józan ész számára már érthetetlen, mert 
olyan gonosz, arra ma is ezt szoktuk mon
dani: ez démoni. A szívünkben és tudatunk 
mélyén, a tudatalattiban is ott van a bűn 
rontása. És ez nem mese és mitológia. Ez a 
bűn valósága és rontása az életünkben.

A Gonosz uralma azonban nem szuve
rén hatalom. A Biblia nem ismer dualiz
must, a jónak és a gonosznak a birodalmát, 
amelyek között az ember felőrlődik. Nem 
hit-kérdés, hogy elfogadjuk-e a Sátán (az 
ördög, a Gonosz) személyes létezését vagy 
sem. A Gonosz az Isten országa elleni lá
zadásból él. Ezt mondja nekünk: nincs 
szükséged Istenre, arra, hogy beleszóljon 
az életedbe. Isten azért adja parancsolatait, 
hogy általuk életünket megtartsa. Az ördög 
viszont arra buzdít, hogy azokat semmibe 
vegyük. Mindent összezavar az életünkben 
(„diabolos”)- Jézus azért jött, hogy ben
nünket Isten elé s bűneinkkel szembeállít
son, s megkötöttségeinkből megszabadít
son.

Mi, mai emberek, nem keresünk a né
maság mögött démonokat, de átéljük a né
maság életet romboló hatalmát. A néma
ság, amely a szenvedéseket önmagába 
fojtja, az embert lelkileg és testileg beteg
gé teszi. A családban lévő némaság a há
zastársakat, a szülőket és gyermekeiket be
szédképtelenné teszi, mert a megbocsátás 
helyére az elfojtás és elhallgatás kerül. A 
gyülekezetben a bűn életromboló hatalmá
ról hallgatni és nem tudni azt jelenti, hogy 
meghiúsítjuk a lehetőséget a bűnbocsánat 
elfogadására, s ezzel kérdéseink megoldá
sát és feldolgozását

A némaság azonban nem az egyetlen 
életünket megkötöző gonosz hatalom. 
Számtalan egyéb „démoni” hatalom korlá
tozza és rontja meg mindennapjainkat és 
egész valónkat. A vakság és süketség, 
amelyekből Jézus megszabadít, szintén 
nem korlátozódnak a bibliai időkre. Jézus 
gyógyításai előjelei voltak az Isten orszá

gában való mindent átfogó szabadulásnak. 
Mert Jézus az „Erősebb”, akinek van ha
talma legyőzni a bennünk lévő gonoszt. 
Mivel Jézusban elérkezett hozzánk az Is
ten országa, megtörténhet az uralomváltás 
életünkben. Neki van hatalma legyőzni a 
bennünk lévő gonoszt ,3ármily sok is a 
mi bűnünk, Még több az Úr kegyelme” 
(Ev. ékv. 402,5). És bármily erős is a Go
nosz, Jézus még erősebb.

2. Vele vagy ellene? Az Erősebb min
denkit hív magához, hogy megszabadítsa 
bűneiből, megkötözöttségeiből. Aki nincs 
Jézussal, az még ki van szolgáltatva a bűn
nek. Érmek csak látszólag mond ellent Jé
zusnak ez a mondása: „aki nincs elleniek, 
az veletek van” (Lk 9,50). Ott ugyanis Jé
zus tanítványait hamis becsvágytól, szűk
keblű paitikularizmustól és a türelmetlen
ségtől óvja. Itt viszont arra szólítja fel kö
vetőit, hogy „Vele együtt küzdjenek 
minden gonoszság, baj és szenvedés ellen 
az emberek testi-lelki jólétáért”. Vagyis aki 
non  küzd Vele a gonoszság ellen, az ellene 
van. Mégpedig az Ő fegyvereivel kell küz- 
denünk: „a bűn ellen megbocsátással, gyű
lölködés ellen irgalommal, életet rontó 
erők ellen életet mentő szeretettel”. (Prőh- 
le). „Aki nincs velem, ellenem van, és aki 
nem gyűjt velem, az tékozol” -  kijelentést 
nem szabad (esetleg talán jó szándékból 
fakadó) szűkkeblű egyházi önzésként érte
ni. Ez együttmunkálkodásra hív. Része
sedni és részt venni Jézusnak a világot 
megjobbító, üdvözítő munkájában. Az 
Erősebb nemcsak nem értékeli a közöm
bösséget, hanem szerinte ez lehetetlen.

Ezért hasonlítja Luther az emberi aka
ratot a hátaslóhoz, amely a középre van 
állítva, két lehetőség közé. Ha Isten ül rá, 
úgy azt akaija és oda megy, ahová Isten 
akarja. Ha a Sátán ül rajta, akkor azt akarja 
és oda megy, ahová a Sátán akarja. És 
nincs az ember szabad akaratában, hogy az 
egyik vagy másik hátaslóhoz fusson és ke
resse, hanem maguk a lovasok küzdenek 
azért, hogy megnyerjék és birtokolják. 
(Luther, WA 18,635).

3. A gonosztól megszabadított embert 
fenyegeti a visszaesés veszélye, amelyben 
állapota még rosszabb lesz az előzőnél. Jé
zusnak a visszaeséstől óvó szavait min
dennapi életünk tapasztalatai is alátá
masztják. Egy betegségbe visszaesni még 
veszélyesebb lehet, mint először volt. A 
„visszaeső bűnöző” a polgári törvény- 
könyv szerint is súlyosabb elbírálás alá 
esik. Sokkal veszélyesebb az ördög tőrébe 
visszaesni, amelyből egyszer már megsza
badultunk. Nem elég a gonoszt kiűzni, (te 
biztosítani is kell magunkat vele szemben. 
A keresztyén ember nem abban különbö
zik a nem keresztyéntől, hogy bűn télén 
lesz ( -  bár bűneink ellen harcolnunk kell 
és ebben gyakran megszégyenítenek ben
nünket mások -). A keresztyén ember 
többlete: békességünk van Istennel, aki le
hetővé teszi számunkra, hogy kudarcaink 
közben újat kezdjünk. Jézus megszabadít 
bűneinkből, megkötözöttségeinkből. Sza
badságunk alapja és fonása ő , akitől nap- 
ról-napra, óráról-órára hittel kérhetjük:

szabadíts meg minket a gonosztól. Hiszen 
Ő maga adta ajkunkra és szívünkbe ezt a 
kérést.

4. Az igehallgatás a Gonosz elleni küz
delem fegyvertára" és az erőgyűjtés al
kalma. Mert csak az Isten igéjére való en
gedelmes figyelés tart meg Jézusnál. Mi
vel mindnyájunkat fenyeget az a veszély, 
hogy a ,k isöpört házba” visszatérjen so
kadmagával a még gonoszabb lélek, ezért 
ismernünk, rendszeresen hallgatnunk és 
egnedelmeskednünk kell Isten igéjének. 
Az igehallgatás több, mint egy óra eltötése 
a templomban. Az igazi igehallgatás teljes 
odaszánást kíván. Időt, munkát, figyelmet 
és fáradozást. Gondolataink összpontosítá
sát Belső csendet. Lelki süketségből és 
nagyotthallásból gyógyulást Lelki néma
ságból ajkunk imádáságra megnyílását A 
meghallott igének való engedelmességet.

Jézus édesanyját, Máriát boldognak 
mondja egy asszony a sokaságból. Nem 
vitás, hogy ebben benne foglaltatik Jézus 
nagyrabecsülése is. Jézus mégsem elége
dik meg ezzel, Ő azt mondja boldognak, 
aki hallgatja és megtartja Isten igéjét Nem 
az tesz boldoggá és nem az üdvözít, ha 
valaki Isten fiát a szíve alatt hordta, hanem 
ez: ő t  a szívünkben hordozni és ezért sza
vát hallgatni, megőrizni és azt életünkbe 
átültetni.

„Jézus nem tiszteletet, hanem követést 
vár. Az tartozik Jézushoz, aki mint ő, meg
tartja Isten igéjét. Aki csak tiszteletet fejez 
ki iránta, az ugyanolyan távol van tőle, 
mint aki szembehelyezkedik vele.” (Prőh- 
le, im. 197. lp.)

Igehirdetőket és igehallgatókat kérdez 
most Jézus: Velem vagytok?

Sárkány Tibor

Böjt 4. vasárnap
Jn 6,1-15

Számomra meglepő, hogy milyen ke
vés homiletikai feldolgozás található erről 
a textusról a német nyelvterületen, noha az 
óegyházi perikóparendhez tartozik. Még 
jó, hogy a Lelkipásztor többek közt 1951, 
1956, 1965, 1975, 1981, 1983. években 
feldolgozta. így ezek ismeretét feltételez
hetem.

Lépések a jobb megértéshez.
Laetare -  örüljetek. Lehet böjtben 

örülni? A böjt Krisztus érettünk véghezvitt 
üdvözítő cselekedeteiről beszél, amelynek 
csak egyik emberi oldala a szenvedés és a 
kereszthalál; a másik, az isteni azonban a 
váltság, a bűn s halál legyőzése és ilyen
formán Isten dicsősége. Ha ez a böjt, akkor 
a keresztyén a böjt idején is örvenedezhet, 
sőt örvendezzen!

A 6. rész az evangélium leghosszabb 
és sok kérdést felvető fejezte. Egészen más 
szituációt tételez fel, mint az 5. rész. Ott
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Jézus Jeruzsálemben gyógyít és tanít. A 6. 
viszont már Galileában történik. A két fe
jezetet az köti össze, hogy míg az ötödik
ben Jézussal a Jeruzsálemben lakók kerül
nek szembe, addig a hatodikban a Galileá
ban lakók. Jeruzsálemben a törvény 
megtartásától függ a zsidó ember viszonya 
Istenhez; Galileában viszont az emberek 
elvárása -  a be nem teljesített vágyak -  
fordítják el a népet Jézustól. Az evangéli
um szerzője így érzékelteti, hogy Jézusnak 
mind a két irányban küzdenie kiéli, s hogy 
mennyire magányos maradt, mert mind a 
jeruzsálemiek, mind a galileaiak elfordul
tak tőle.

A 6. fejezet igen sok párhuzamos vo
nást mutat a szinoptikus evangéliumokkal. 
A 4 illetve 5000 ember megvendégelésé- 
vel összehasonlítva vesszük észre a jánosi 
mondanivaló specialitását

6,4-ben találunk egy időmeghatáro
zást ami mind a júdeaiak, mind a galileai
ak magatartását meghatározta: Közel volt a 
zsidók páskaünnepe... Minden páskaünnep 
fokozott messiási váradalmakat támasztott 
az emberekben. A római megszállás miatt 
különösen is várták a Messiást

A megszaporított kenyér csodája a 
pusztai vándorlás mannacsodáját juttatta a 
kegyes zsidó eszébe, amikor Isten csodála
tosan gondoskodott népéről (2Móz 16,1- 
22). továbbá emlékezett Elizeus prófétára, 
aki 20 kenyérlepénnyel 1000 embert elégí
tett meg. A szolga így szólt Elizeushoz: 
„Hogyan adjam ezt száz embernek? De ő  
így felelt: Add oda a népnek, hadd egye
nek! mert azt mondja az ÚR: Enni fognak 
és még marad is. Odaadta tehát nekik, 
azok pedig ettek és még hagytak is belőle, 
ahogyan az ÚR megmondta”. (2Kir 4,42- 
44). így a jólakott kortárs Jézusban a rég 
megígért földi szabaditól látta, akire a nép
nek szüksége van.

Ha csak azért figyelünk Jézusra, mert 
ö  valamit hoz, adományoz és nem figye
lünk arra, hogy ki az, aki hoz és mi az amit 
hoz, akkor könnyen megtesszük őt a politi
kai vágyálmaink megvalósítójának. Jézus 
minden cselekedete, de még golgotái ke
reszthalála is „jel-szémeion", ami önma
gán túlmutat Jelez, mutat valamit, fel 
akarja hívni a figyelmet valami fontosra. 
Sokak tekintete azonban függve marad a 
jelen, most a kenyércsodán, máskor a gyó
gyításon. Aki nem akarja Jézus személyét 
elfogadni, „szeretné" az üdvösséget üdvö
zítő nélkül, az elveszíti Jézust (6,15).

Jézus nem azért Isten küdötte, mert ta
nításának következménye a szociális igaz
ság, politikai szabadság, gazdasági élő
ménél, tehát nem a jelek igazolják ő t  
(Ilyen jeleket még emberek is felmutathat
nak Mt 7,21-23.) Fordított sorrendre hívja 
fel Jézus figyelmünket: keressétek először 
Isten országát és annak igazságát és rá
adásként adatnak meg ezek. Ha elfogajuk 
Jézust akkor többet láthatunk meg a fizikai 
eseményekben is: a kenyércsodában Isten 
gondviselését a gyógyításban szeretetét, 
Jézus kereszthalálában üdvösségünk útját

Jézus ebben a történetben a kezdemé
nyező és cselekvő. Szól..., leülteti a soka
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ságot..., kezébe veszi a kenyeret..., meg
áldja azt és a tanítnyoknak adja...ezekben 
a kifejezésekben benne halljuk az úrvacso
ra szereztetési igéit A templomos ember
ben ezért a kenyércsoda és az úrvacsora 
összefonódik. János talán éppen ezért nem 
tartja szükségesnek az utolsó vacsora köz
lését az evangéliumában. Mégis jó, ha 
most nem térünk rá hamar az úrvacsorára, 
hanem rámutatunk: Jézus szerető szeme 
észreveszi a hiányt a rásszoruló embert és 
segít azon. (6,5.) Itt kenyérre volt szüksége 
a sokaságnak, máskor bűnbocsánatot kel
lett adni a bénának vagy a gyógyítást vé
gezni a kételkedőknek, hogy higgyenek. 
(Márk 2,1-12) Mindenkinek: azt adja, 
amire szüksége van. ínséges időnkben 
megkísért az a gondolat, hogy Isten is el
hagyott bennünket, ezért hangozzék el, 
hogy mi is Jézus szerető szemének látókö
rében élünk, magától is észreveszi hiá
nyunkat. Azt elmondhatjuk neki, mint 
ahogy Fülöp is megtette, hogy a hiányt mi 
nem tudjuk kielégíteni a kérdést megolda
ni. De vegyük észre, a kicsit és a keveset 
is, és szolgáljunk azzal mert Isten áldásá
val a kevés is sok, pótolja a hiányt. 

Igehirdetési vázlatok:
Akinek a kezében megsokasodott a ke
nyér.
1. Jézus, aki asztalt terített a sokaság
nak.
2. Jézus azt akarja, hogy az Ő kenyér-osz
tó .keze" legyünk.
3. Jézus az Elet kenyere.

(Povázsai Mihály)

Jézus a kenyéradó.
1. Megáldja mindennapi kenyerünket.
2. Próbára teszi hitünket.
3. Mások kenyerét is ránk bízza.
4. önmagát adja táplálékul

(Keveházi László)

Atyánk!
Sok betegség nálunk azért van, mert 
mértéktelenül eszünk, mások viszont 
azért lesznek betegek a fejlődő országok
ban, mert alultápláltak.
Bocsásd meg telt kezünk hálátlanságát, 
amikor alig akarjuk az üres kezeket meg
tölteni, Bocsásd meg azt az „magátólérte- 
tődőséget", amivel az ételt kezünbevesz- 
szük. Pedig holnapra minden megváltoz
hat, mint a betegnél, aki nem tud semmit 
lenyelni, akit mesterségesen táplálnak, 
aki örökké diétázik. Á£(j Urunk mellet
tünk, s értesd meg velünk, amit az egész
séges, jóllakot ember alig tud felfogni: az 
ember nemcsak kenyérrel él! Atyám! Ha 
egyszer odajutok, hogymár nem tudok 
enni, emlékeztess a „m ind ennap i kenyér
re", amit életemben naponként adtál -  
noha én azt meg sem érdemeltem.
Ne hagyd hogy panszkodjam, hanem 
éjem át teljes valómmal, hogy a Ite Igéd az 
én táplálékom. Támaszd fel már most ezt 
a lelki vágyat és elégítsd meg azt. Ámen.

(Káté Walter után)

Missura Tibor

Böjt 5. 
vasárnapja
Jn 8,46-59.

I. A textus
János evangéliuma 8. részének 21. ver

sétől az 59. versig tartó vitabeszédben ta
lálható textusunk. Jézus a sátoros ünnepen 
folytatta le azt a vitát, amelynek befejező 
szakasza alapigénk. A vitabeszéd két rész
re tagolódik. Az első részben, a 8 ,21-29-ig 
terjedő versekben Jézus az ő „származásá
ról”, lényének titkáról szól. A második 
részben, a 8,30-59. versekben küldetéséről 
beszél Megváltónk, és egyben a vele 
szembeforduló és Ábrahámra hivatkozó 
ellenfelei alól kihúzza a talajt, amikor ki
mutatja, hogy az Ábrahámra, mint ősatyá
ra való hivatkozás jogát régen eljátszotta a 
zsidóság, mivel éppen az a hit hiányzik 
életéből, ami az ősatyára nagyon jellemző 
volt

A kijelölt igeszakasz elején Jézus felte
szi ellenfeleinek a fő kérdést: „miért nem 
hisztek nekem?” A választ is Ő adja meg: 
„mert nem az Istentől valók vagytok.” Ez
zel, a Judica vasárnapjára kijelölt igével, 
Jézus kimondja a megfellebbezhetetlen 
„ítéletet” ellenfelei felett. Nincs közük ah
hoz az Istenhez, akinek élő hitű szolgájára 
oly gyakran és oly nagy előszeretettel hi
vatkoznak, azért nincs köztük Ábrahám
hoz sem.

A zsidók hitetlenségének alapoka az, 
hogy Jézus szavait nem fogadják el igaz
nak, pedig ő  az igazságot (alétheia) mond
ja. Ez az igazság maga Jézus. Ezért nem 
lehet rá bűnt bizonyítani, amire pedig el
lenfelei állításaikkal, vádjaikkal töreksze
nek.

Jézust azzal vádolják, hogy Ő samáriai 
és ördög, démon van benne, vagyis hogy 
Ő ellenség és gonosz lelkek szolgálatában 
áll. A vádat azzal utasítja vissza Jézus, 
hogy a tetteire hivatkozik. Azt hangsúlyoz
za, hogy „tisztelem az én Atyámat” és 
„nem kersem a magam dicsőségét.” Böjt 
kezdetének évről évre visszatérő története 
Jézus pusztai megkisértése. Urunk az itt 
idézett két rövid kijelentésének az igazát 
már ott bizonyította. A Sátán éppen az Aty
ával, az Atya akaratával akarja szembeállí
tani a Fiút, de ő  a Sátán minden mesterke
dését elutasítja és engedelmeskedik annak, 
aki ő t  elküldte. Elutasítja azt is, amikor a 
templom párkányának magasából akarja 
Őt aláküldeni, hogy így szerezzen magá
nak dicsőséget azok között, akik az Ő 
„landolását” látják. Jézus szavaival és ma
gatartásával bizonyítja, hogy nincs a Sátán 
hatalma alatt, hanem az Istennek engedel
meskedik. ő  az igazságot mondja, ő  nem 
hajszolja a maga dicsőségét, mert „van, aki 
keresi és majd ítéletet mond.” Az Atya az, 
aki a Fiúnak  dicsőséget ad, és ő  fogja iga



zolni őt abban a perben, amely Jézus és a 
világ között folyik. Isten azzal igazolja Őt, 
hogy az örök élet ajándékát Fiához, illetve 
igéjének megtartásához, a benne való hit
hez köti. Ezért mondja Jézus: „ha valaki 
megtartja az én igémet, nem lát halált so
ha.”

Az örök élet meghirdetése a hitetlen 
embert mindig felbőszíti, így Jézus ellen
feleit is. Okoskodásukban ismét Ábrahám
ra hivatkoznak. Ha az ősatya, akit a legna
gyobbnak tartanak, meghalt, akkor hogyan 
állíthatja Jézus, hogy az Ő szava örök élet
re megtartó erőt hordoz mindazoknak, 
akik hisznek benne. Vitapartnerei azt a 
kérdést is felvetik, hogy Jézus nagyobbnak 
tartja magát Ábrahámnál? A kérdezett rö
viden válaszol: „már voltam, mielőtt Ábra
hám lett volna.” Jézus ezzel mindenkit 
megelőző létét állítja a kérdezők elé. En
nek Ábrahám a tanúja, aki újongott, hogy 
megláthatta az Ő napját A Jézus által fel
tárt tény nem változtatja meg az életkorára 
való hivatkozás és a kérdés megfordítása, 
hogy Jézus láthatta-e Ábrahámot? Jézus
nak az Ábrahámot megelőző létét, praee- 
xistentia-ját és hatalmát, ezzel együtt az Ő 
dicsőségét Isten garantálja.

A textus befejező mondta a hitetlensé
gében felbőszült tömegnek a szándékáról 
tudósít. Népítéletet akarnak tartani Jézus 
felett. Isten azonban elrejti Őt szemeik el
ől, mert ideje még nem érkezett el, amikor 
önként szenvedi el Isten ítéletét a golgotai 
kereszten, ellenségei bűnéért is, s ezzel ad 
számukra lehetőséget ara, hogy ők is 
higgyenek abban, aki az igazság és az élet.

II. Meditáció
Böjt 5. vasárnapja az istentiszteletet 

bevezető zsoltárnak, a 43. Zsoltár 1. verse 
latin fordítású kezdő szavából kapta a ne
vét: Judica, „ítélj meg”. Az óegyházi peri- 
kópa összeállítóit bizonyára az a szempont 
vezérelte, hogy ezen a vasárnapon, köze
ledve nagypéntek felé, az Isten elé állás, az 
isteni igazságszolgáltatás kérése és várása 
domináljon az igében, illetve az igehirde
tésben. A zsoltár írója abban a tudatban 
fordult Istenhez, hogy igazságot szolgáltat 
neki. (Az eredeti szöveget így adja vissza 
az új fordítású Biblia.) Jézus is Istenre ha
gyatkozik támadóival szemben, amikor azt 
mondja: az Atya „majd ítéletet mond.” Ez 
a gondolat adja meg a vasárnap jellegét

Alapigénkben, illetve a benne foglalt 
nagy „per”-ben az ítéletet kifejező szó 
csak egyszer fordul elő, de lényegében há
rom Ítéletről olvashatunk ebből a szakasz
ban.

1. A hitetlen ember „ítélete”
Jézus vitapartnereit más szóval vádlóit 

egyszerűen csak „zsidókénak nevezi az 
evangélista. Ebben az összefüggésben ez 
nem egy népi vagy vallási megjelölés, ha
nem azok megnevezésére szolgál, akik ne 
hittek benne, nem fogadták el istenségét, 
messiási küldetését.

A tagadók magyarázatot keresnek Jé
zus csodás cselekedeteire és hatalommal

teljes szavaira. Magyarázatuk ez: Jézus sa- 
maritánus és démon van benne. Cseleke
deteit a démonok segítségével viszi vég
hez. A samaritánus megjelölés itt szinte 
azonos a gonosz lélek által megszállottal. 
Szerintük Jézus szavai mögött nincs isteni 
erő. Ezért nem lehet komolyan venni azt 
són, amit szavai megtartásaként ígér, va
gyis azt, hogy „nem lát halált” a benne 
hívő. Az pedig, amit Jézus öröktől fogva 
való létéről mond, istenkáromlás és ezért 
felháborító. Ezért nemcsak ítélkeznek Jé
zus felett, de végre is akarják hajtani az 
ítéletet, amikor az ősi módszerhez, a kö
vekhez folyamodnak. Jézust azonban nem 
lehet eltűntetni a világ életéből. Erről Isten 
gondoskodik.

Korunk embere nemcsak Jézusban 
nem hisz, de az Istenben sem és a Sátán 
létét is tagadja. Pedig ez utóbbi nagyon 
látványosan mutatta meg az utóbi időben a 
még meglévő erejét Jézus pedig igéjének 
bűnbocsánatot, békessége vigasztalást és 
új életet adó erején keresztül folyamatosan 
gyakorolja hatalmát. Ezeket tagadni vak
ságot jelentene. A ma embere úgy, mint a 
régi, magyarázatot keres a transzcendens 
jelenségekre. Ezért mind a démoni, mind 
az isteni jelenségeket nagyon is immanens 
síkon kívánja értelmezni. Idegi és akarati 
tényezőkre, illetve összefüggésekre vezet 
vissza mindent Amit ezzel nem tud meg
magyarázni, azt kozmikus összefüggések
be helyezi. így idegi jelenségnek tartja a 
sátáni jelenségeket. Jézus munkájának 
egykori és mai eredményeit is részben ide
gi, részben akarati tényezőkkel magyaráz
za. Ebbe a vonalba tartozik az „Agykont
roll” és ennek egyenes folytatása a „Gyó
gyíthatsz”, José Silva és Robert Stone 
felkapott könyvei, illetve módszerei. Ezek 
sokak számára magyarázatul szolgálnak 
Jézus egykori csodáira és az egyházban ma 
is végbemenő életújulásokra. Elég az 
utóbb idézett könyv tartalomjegyzékére te
kintenünk. Ilyen alcímeket találunk benne: 
Szükség van a hitre, Mások gyógyítása, 
Gyógyítás távolból, Lelki béke. Ha köz
vetlenül nem is mondják ki ezek a szerzők, 
de közvetve azt sugallják: nem isteni erők, 
hanem az ember akaratával felszabadított 
erő viszi végbe az életújulást, a gyógyu
lást Részben ebbe a vonalba tartozik a 
Transzcendentális meditáció elve is. Másik 
vonal a horoszkópok világa. Ezek szerint 
sorsunk földöntúli, de nem isteni erőktől 
függ. A csillagok együttállása határozza 
meg sorsunkat A gomba módra szaporo
dó, csodát, gyógyulást, jövőbe látást ígérő 
módszerek egy-egy kő, amelyekkel el 
akarják némítani Jézust, ki akarják űzni az 
emberiség életéből Ez az ember ítélete Jé
zusról, az Isten Fiáról

2. Jézus „ítélete” önmagáról és 
ellenfeleiről
Jézus ezt mondja magáról: „már vol

tam, mielőtt Ábrahám lett volna.” Ezzel 
minden életet megelőző isteni létéről vall. 
ő  ismeri az igazságot, met Ő az igazság, 
akiben éppen ezért nincs hamisság, nin

csen bűn. Hozzá hittel közeledhetünk, és a 
„hívő előtt az Úr megfejti önmagát.”

A hitetlen embert leleplezi Jézus, ami
kor azt mondja: „nem Istentől való.” Ezért 
non hallja, de meg sem érti Isten beszédét 
és nem ismeri fel Isten akaratát, amelyet 
Jézus hirdet és megvalósít. Jézus nélkül 
nem ismerhetjük meg az Istent. Jézust ta
gadva hiábavalóvá lesz minden hivatkozás 
Istenre.

Pedig ma is sokan mondogatják Isten 
nevét. Míg 40 éven át nem volt kívánatos 
Istent emlegetni, ma sokan és sokszor ve
szik ajkukra az Ő szent nevét Őt emlegeti 
a riporter, de az interjú alanya is. Isten ne
vében indul hadba az amerikai, de Allah 
nevét hívja segítségül az arab is, hogy el
lenségeit eltiporhassa. Ahol hiányzik Jézus 
és az általa hirdetett és megvalósított ige, 
ott az Isten csak jelszóvá lesz, neve tölte
lék anyag lesz beszélgetéseinkben, nyilat
kozatainkban.

3. Isten ítélete
Jézus Isten ítéletére apellált. ő  „majd 

ítéltetet mond.” Isten ítél. ő  hagyja hely
ben Jézusnak ellenfeleivel kapcsolatban 
kijelentett ítéletét, de ő szolgáltat igazsá
got, igazságot abban a perben, amelyet el
lenfelei indítottak ellene. Csodálatosan 
igazolta Hát ott a jeruzsálemi templom
ban, amikor acsarkodó ellenségei görcsö
sen szorították a követ, hogy reá dobják, 
de ő  elrejtette Egyszülöttjét, hogy fenn
tartsa az önként vállalt szenvedésnek és a 
kereszthalálnak, a bűn és halál felett dia
dalmas halálnak. Isten igazolta ő t  akkor is, 
amikor mennyei világában dicsőségébe fo
gadta és neki adott minden hatalmat 
mennyen és földön.

Isten igazolta Fiát, amikor Őt tette az 
élet forrásává, békességünk fejedelmévé, 
hogy aki hisz Őbenne, annak örök élete 
legyen. Ez a forrás ma is itt van az egyház
ban. Igéjén, szent testén és vérén keresztül 
ma is bűnbocsánatot, életet és üdvösséget 
ad mindazoknak, akik hisznek benne, aki 
az út, az igazság és az élet

Pintér János

Virágvasárnap
FiI 2,5-11

A helységről
Régi település, eredeti neve .Forrás 

városa” (Quellenstadt), amely később 
Nagy Sándor apjának, II. Filipnek védel
me alá kőül, akiről nevét is lápja. Arany 
és ezüstlelőhely volt a város közelében, 
valamint a jó föld biztosította a polgárok 
gazdagságát Később katonaváros, majd 
Kr. születése előtt 42-ben Octavianus itt 
telepíti le a szabadon bocsátott legyőzőite
ket (a császárgyilkos Cassius és Brutus le
győzése után). A római jog szerint a csá
szár védelme alatt állott a lakosság. Ahogy
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abban a korban, így itt is éltek zsidók, ha 
kis számban is. Zsinagógájuk nem volt, 
hanem a folyó mellett a várostól 2 km-re 
fekvő imahely (Ap.Csel. 16,13).

Pál apostol itt prédikál először Európa 
földjén (Ap.Csel 16,11).

Pál kapcsolata Filippivel
Különös szívélyességgel kötődik Pál 

ehhez a gyülekezethez. Mutatja ezt a meg
szólítás: .Akiket szeretek, és akik után vá
gyódom, örömöm és koronám, így marad
jatok meg az Úrban, szeretteim!” (Fii 4,1). 
Szokatlan Pálnál az is, hogy adományt fo
gad el a gyülekezettől, amit máshol vissza
utasít. E levelet köszönő levélként is fel
foghatjuk, de nem feledkezhetünk meg e 
levélnek arról a vonásáról, hogy tudósítás 
is az evangélium hirdetésének helyeztéről, 
de buzdítás is arra az életvitelre, amely az 
evangéliumhoz méltó.

A levél
Hasonló Pál többi leveléhez: feladó, 

címzett és üdvözlés, majd pedig a köszö
net mondás összekapcsolva a folytatásért, 
amely az evangélium által Isten műve. A 
levél nem különösen hosszú, de minden 
fejezetében olvashatunk örömről, ami jel
lemzője az egész írásnak. Két különböző 
levélre osztható:

a) köszönő levél a fogságból (1,1-3,1 
a; 4,10-23)

b) buzdítás tévtanítók elleni harcra 
(3,lb-4,9).

Alapigénk
Pál nem önmagáról ír, hanem egyértel

műen a lakossághoz fordul. Ahhoz, hogy 
másképpen éljenek, idéz egy Krisztus-éne
ket, s ez a virágvasárnapi igénk. Jézus 
megjelölése a világban teljesen új helyze
tet hozott, ill. teremtett

Nem Páltól származik ez az ének. 
Olyan kifejezések kerülnek elő, amelyeket 
Pál sohasem használt, sőt eltér teológiájá
tól. Nincs szó Jézus feltámadásáról, amely 
Pálnál központi üzenet A gondolatok sora 
zsidó zsoltárhoz hasonlóan következik.

Krisztus egyenlő Istennel, nem kellett 
törekednie erre. Ádámra sem történik uta
lás, akit Isten a maga képére és hasonlatos
ságára teremtett Nincs szó a bűnesetről 
sem. Jézusnál sincs megkísérlésről szó, ha
nem a szolgai forma már emberi „ötözék”. 
így válik lehetővé a megváltás és az Isten 
elé való felemeltetés.

Ebben az őskeresztyén énekben megta
lálható a Krisztus-esemény három stádiu
ma: a preexistencia, az alászállás és a fel
emeltetés.

Fontosnak látszik a 2. fejezet igénk el
őtti verseinek az ismerete is készülésnél. 
Aláhúzom -  ugyanazt akarjátok!

-  ugyanaz a szeretet legyen bennetek!
-  ugyanazt törekedjetek megvalósíta

ni!
A katolikus fordítás nagy segítséget 

nyújt -  egyetértetek, egymást szeretitek, 
együtt éreztek, egyet gondoltok. A folyta
tásuk a feltétele: „ugyanaz az érzés le

gyen bennetek, amely Krisztus Jézusban 
volt.” Az ének előtt az 5. verset Pál üzeni a 
gyülekezetnek.

Miért éppen ezt a himnuszt idézi Pál? 
Az őskeresztyén énekkincsből más jellegű 
himnuszok is ismertek. A választás indoka 
abban fogalmazható meg, hogy Pál Filip- 
piben is azt szeretné látni, tapasztalni, ami 
Jézusban is megvalósult Ennek a magatar
tásnak van itt, illetve jött el az ideje.

Amikor e dolgozatot írom, ez az 
„Öbölválság” ideje. Éppen annak az ellen
kezője történik a világban és közöttünk, 
mint amire e himnusz tanít

Igénk időszerűsége és az igehirdetés 
célja úgy fogalmazódik meg, hogy Krisz- 
tológia és figyelmeztetés összetartozik. 
Ennek megmutatása csak Jézusra mutatás
sal történhet

Az egymástól való elszigetelődés kor
szakában, az elidegenedés ideje különös 
értéke igénknek az, hogy Jézus és a teljes 
Jézus-esemény nem világidegen, nem attól 
elszigetelt történelmi folyamat, vagy ese
mény, hanem életet és embert meghatáro
zó történés:... amint Krisztus,

... ugyanúgy mi is!

Névadás
Valami történt, ezt az üzenetet hordoz

za a névadás. E név nemcsak azt jelenti, 
hogy megszólítható, vagy megkülönböz
tethető a másiktól, hanem lényeget fejez 
ki. Az Aki szolgai formában jelent meg, az 
Isten jobbján van. Nemcsak egy gyüleke
zetnek, nemcsak az egyháznak, hanem a 
világnak is Ura. Jézus neve híradás is egy 
kozmikus eseményről. Jézus ezért nem 
manipulálható a világtól, annak hatalmasa
itól még akkor sem, ha virágvasárnappal a 
nagyhét következik. Akkor sem, ha gyer
mekeinkkel a passió-történetet tanítjuk és 
mondatjuk el a nagyhéten a nagyheti soro
zat során. Ilyen Urunk van, Aki előtt meg
hajlik minden térd. Ő viszont ugyanaz, aki 
meghalt a Golgotán. Sőt az istentisztelet, 
az Isten dicsőítése, nemcsak „térd”, hanem 
minden nyelv kérdése is, azaz bizonyság- 
tétel is. Meghatározója a szónak, a közlés
nek, a megfogalmazásnak is.

Virágvasárnap
Közel minden, ami nélkül nem lenne 

sem karácsony, sem pünkösd, de reformá
ció sem. Ezért a mai ünnepi igehirdetésben 
helyet kell kapnia a nagypénteki áldozat
nak, a húsvéti győzelemnek és a Jézust 
magasztalásnak. Az igehirdetés szkopusza 
pedig legyen az, hogy „törekedjetek meg
valósítani magatokban mindazt, ami Jézus 
Krisztusban megvan”.

Így nincs helye múltidönek sem a szó
széken, sem a hétköznapokban. Ez a him
nusz -  annak ellenére, hogy ősi -  nem a 
tegnap éneke. Akkor sem az, ha sokszor, 
vagy sokáig mellőzött is volt.

E himnusz nélkül „hulló levél a világ”. 
Pedig az élet magasztosabb, mint ahogy 
azt éljük. Más színvonalúra szánta Isten 
nemcsak a teremtéskor, hanem akkor is, 
amikor Jézus szolgai formát vett föl. Ért

hetetlen -  logikailag is - , miért vállalja az 
ember inkább a fenyegetettséget? Igaz, 
hogy a bűn nem azért bún, hogy logikus is 
legyen, de nem is a logikától az.

Isten tervének célja van, s ez a cél ép
pen a mai zsoltárban található. Beleolvas
hatunk, beleláthatunk, belehallgathatunk 
és együtt énekelhetjük. Ha becseng, vagy 
áthallás van a megszokott virágvasárnapi 
„hozsanná”-ból, itt már többről van szó, 
mint akkor. Jézusban nem áll szemben Is
ten és ember, nagyság és kicsinység, 
mennyeiek és földiek, hatalom és engedel
messég, hivatás és szolgálat, térd és nyelv, 
elmélet és gyakorlat. Itt válik teljessé a vi
lág.

Jézus összhangban van Isten tervével. 
Küldetése abban van, hogy a bűnben élő 
embert kiemelje, s ez a „gyakorlat” fölé 
emeli minden emberinek.

Hogyan reagál erre a teremtettség? 
Meghajlik-e a térd, vagy Úrnak vallja-e a 
nyelv? A mindent nem is merem kiejteni, 
talán még kigondolni is alig.

Mit vár korunk az egyháztól? Még za
varosabb lett ennek tisztázása a hitoktatás 
körüli vita láttán. A hitoktatás célja nem 
az, amit a „társadalom” elvár, de a keresz- 
tyénség lényege messze nem célozható 
meg pusztán a hittanóra keretei között. 
Elemi erővel hirdetem meg azt, hogy a hit
tanra való beíratás nem hatéves kortól ak
tuális, hanem a keresztelés már az. Akit 
elfelejtettek beíratni, de megkeresztelték, 
ott már korábban elfelejtettek valami egé
szen lényegest. Pl. térdhajtás, bizonyságté
tel, életvitel...!

Jézus tanítványa voltam,
Gyermekekhez lehajoltam,
A szívemhez fölemeltem,
Szeretetre így neveltem!

Benedek Elek

Merre tart a világ? Kérdésre kérdéssel 
is lehet válaszolni -  Te mit csinálsz? Jézus
sal nem a vég felé közeledünk, mert Benne 
egészen más történik és jön el.

Mi történik otthon és mi hangzik el 
otthon? Minden az Isten dicsőségét szol
gálja?

Káposzta Lajos
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Gyülekezeti szolgálat—lelkészi közélet

Az orgona karbantartása és védelme
Az orgona a gyülekezet rendkívüli ér

téket képviselő vagyontárgya. Értéke 
mindenkor egy épületéhez hasonlítható. 
Egy kis orgona értéke megfelel egy hétvé
gi házénak, egy közepes nagyságú orgona 
felér egy jól felszerelt családi házzal, egy 
nagy orgona pedig egy nagyméretű köz
ponti gyülekezeti épülettel. (1990-ben re
giszterenként 250.000 Ft-ért építették, 
egy kis nyolcregiszterest tehát kétmillió 
forintért.) Ez kötelez lelkészt és kántort 
egyaránt, hogy mindent megtegyen az or
gona megóvására

E hangszer speciális egyházi érték is 
egyben. Hasonló a temlom nagy berende
zési tárgyaihoz. Sok helyen, pl. Bokod, Kő
szeg, szekrényét azonos stílusban farag
ták az oltárai és a szószékkel, így ezek 
egységet is képviselnek. Hasonlítható to
vábbá az egyházi levéltárakhoz, könyv
tárakhoz: míg ezek régi korok eseményeit, 
gondolatait őrzik, addig az orgona a több 
évszázaddal ezelőtti hangzást örökíti át az 
utókorra. Az orgona szinte az egyetlen 
ilyen hangzó emlék hangzó emlék objekti
vitásánál fogva. Más hangszer megszóla
lása erősen függ a megszólaltató stílusá
tól, technikájától. Az orgona továbbá ha
sonló jellegű érték, mint egyéb 
iparművészeti tárgyak: kehely, kancsó, ol
tárterítő, stb. A régi orogonák külső díszí
tése, faragásai művészi kincsek, belső 
szerkezetük, sípművük hangszertörténeti 
és ipartörténeti dokumentumok. A kü
lönbség azonban az, hogy amíg más, nagy 
értéké antik iparművészeti tárgyainkat a 
megóvás érdekében kivonjuk az állandó 
használatból, addig az orgonákat akkor 
kíméljük meg a legjobban, ha használjuk.

Az orgona közegyházi kincs is. 1960. 
óta elkészült az evangélikus orgonák ka
tasztere, ez rögzíti a legfontosabb adato
kat (építés éve, építő cég, diszpozíció, trak- 
túrarendszer, alakítások). Ezt egészítik ki 
az irattartók, ezekben találhatók a szem
lék jegyzőkönyvei, tervek és a munkála
tokkal kapcsolatos levelezés. Rendelkezés 
értelmében a gyülekezet kizárólag püspö
ki engedélyezés után adhatja el hangsze
rét, romos hangszerének maradványait, 
sípokat, alkatrészeket. Ennek köszönhető, 
hogy az anyagilag szűkös évtizedekben is 
csak kis számú eladás történt, mintegy tíz 
esetben. E rendelkezés segítette elő továb
bá azt is, hogy több, megsemmisítésre ítélt 
romos orgonát kiegészítő munkákkal 
megmentettünk, s ezek máig is jól szolgál
ják a gyülekezetét. Orgonát átépíteni, a 
sípok számát vagy alakját megváltoztatni 
is csak engedéllyel lehet. (Engedélyezésre 
az átépítés tervét az országos zeneigazga
tónak kell megküldeni.)

Új orgona építésének tervét is engedé
lyeztetni kell.

Az orgonák nemzeti kincsek. 1988-90 
között a Tudományos Akadémia megbízá
sából felmérték országunk orgonaállomá
nyát. Eszerint Magyarországon 3052 or
gona van, ebből 309 evangélikus temp

lomban áll. Számarányunkhoz mérten ez 
rendkívül magas, ez is mutatja egyhá
zunk elven tradícióját, mely az orgona li
turgikus funkcióját hangsúlyozottan 
igényli. Elvileg műemléknek számít min
den száz évnél idősebb hangszer. Ezeken 
kívül vannak remekbe sikerült hangsze
rek a százdadforduló tájáról. Ezek a szép, 
romantikus hangszerek is műemlékek. 
(Kiemelkedő példány a fasori, karakteres 
hangjával és gyönyörű faragású szek
rényével.) Ezek, mint a többi műemlék, 
állami védelem alatt is állnak.

A  műemlék-orgonákat lehetőleg erede
ti állapotukban kell megőrizni. Még lég
nyomásukat, hangolásukat, intonációju
kat sem szabad megváltoztatni. Ha mégis 
bővítésre kerül sor, az orgona külső képét 
változatlanul kell hagyni. így bővült egy 
manuállal kőszegi és miskolci orgonánk: 
az eredetileg imitált hátpozitívmü díszlete 
mögé -  melybe eredetileg a játszóasztalt 
építették be -  a bővítés során valódi hát- 
pozitvímü épült. A hozzáépített regisztere
ket a regiszterkapcsolón megkülönböztető 
jelzéssel kell ellátni, hogy az eredeti hang
zás -  a hozzáépített regiszterek mellőzésé
vel -  bármikor hallható legyen. (Pl. Bpest- 
Fasor) Ha új játszóasztal készül, a régit, 
mint műemléket, meg kell őrizni.

A gyülekezetek felelőssége, hogy az or
gonák minél tovább szolgáljanak. A  rend
szeres karbantartáshoz tartozik a hang
szer 10-15 évenkénti tisztítása. Ez a mun
ka magában foglalja valamennyi síp 
kiszerelését, azok portalanítását (jobb 
esetben kimosását), a teljes orgonabelső 
portalanítását, az esetleges mechanikus 
hibák kijavítását, újraszabályozását, a hi
bás bőrözések és bőralkatrészek kicserélé
sét, a sípok visszahelyezését, újra intoná- 
lását és hangolását. A pneumatikus orgo
nákon 40 évenként esedékes az összes 
bórfuvóka cseréje, sajnos ez a munka elég 
költséges.

A rendszeres karbantartás mellett óv
nunk kell orgonánkat a káros behatások
tól. Mivel hangszerünk nagyrészt faalkat
részekből áll, rendkívül érzékeny a pára- 
tartalomra. Veszély a huzamos szárazság. 
Ha meleg nyáron sokáig nincs eső, java
solt az orgona aljába (nem a fúvóra! nagy
felületű vízzel telt edényeket (tepsi, mos
dótól) helyezni, hogy a párologtatás pótol
ja  a hiányzó nedvességet. Segít az 
orgonakarzat gyakori felmosása is a hang
szer körül. Hosszú hideg télen árthat a 
folyamatos fűtés, ami kiszárítja a levegőt, 
s ez megrepeszti a nagy fa-alkotóeleme- 
ket. (Ezért ment tönkre két nagy buda
pesti orgona 1985 telén.)

Sok helyen az orgona mögött ablak 
van: ha ezt a nyári erős nap huzamosan 
süti, szereltessünk az ablakra világos szí
nű függönyt, hogy a közvetlen sugárzástól 
óvja hangszerünket. Káros a nedvesség is. 
Hosszú, esős időszakokban ajánlatos időn
ként huzatot létesítem, hogy a beszorult 
pára távozhasson. Kis templomok zsúfolt

ünnepi gyülekezetei után feltétlen szüksé
ges a mielőbbi alapos szellőztetés, külön
ben a sípokra kicsapódó pára eláztatja a 
síptőkét.

Azonban állandó huzatban se álljon 
hangszerünk, mert ettől meg kiszáradhat.

Art az orgonának a por is. A templom
karzaton ne engedjünk söpörni. Jobb a 
nedves ruhával való feltörlés, ez nem jár 
porral. A túlzott vizes felmosás viszont át
áztathatja a karzatot, ez pedig a falrészek 
gombásodását idézheti elő. A törött abla
kokat csináltassuk meg, hogy az utca pora 
feleslegesen ne piszkosa a hangszert.

Az orgona két nagy ellensége a szú és 
az ónpestis. Ha a szekrény vagy a fasípok 
szuvasak, orgonánkat haladéktalanul fer- 
tőtlenítessük szakemberrel. A leghatható- 
sabb a Xilamonnal való lekenés, de sok
szor a szú kiirtása csak az általa fúrt lu- 
kakba injekciós tűvel befecskendezett 
méreg hatására sikerül. Mindkét esetben 
a fertőtlenítés utón a lukakat tömíteni 
kell. Ha a sípokat a féreg erősen megtá
madta, azokat újakra kell kicserélni, hogy 
a hangszer tovább ne fertőződjön. Ilyen
kor vigyázni kell a méretek pontos máso
lására. Ha az orgonakarzaton szuvas pad 
van, azt égessük el, mielőtt megfertőzi a 
hangszert. Érdekes megfigyelés: az az or
gona szúvasodik el gyakrabban, amelyen 
nem gyakorolnak, hanem csak vasárnap, 
vagy annál is ritkábban játszanak. Ennek 
az a magyarázata, hogy a szú a nyugal
mat szereti. A hangzó sípba, mely a rezo
nancia révén rezeg, nem szívesen költözik 
be.

Az ónpestis ellen alig tehetünk vala
mit. Ha észrevesszük, hogy egyes sípok 
oldalfalukon kilyukadnak, s a lyuk körül 
elszíneződés tapasztalható, azonnal szól
junk az orgonaépítőnek. A teendő: a beteg 
sípokat ki kell emelni, meg kell semmisí
teni, és újakkal kell pótolni. Ha ezt elmu
lasztjuk, orognánk összes sípja tönkreme
het, széteshet a fertőzés kvöetkeztében.

Végül vigyáznunk kell a tűz- és vízve
szélyre. Orgona közelében, orgonakarza
ton még istentiszteleten kívül se engedjük 
meg a dohányzást. Az égve hagyott hősu
gárzó nem egy orgonát gyújtott már fel. Az 
orgonista melegedésre zárt rendszerű fű
tőtestet használjon, vörösen izzó fémszál 
ne legyen látható a készülékben. Ha hősu- 
gárzót alkalmaz, ne a kezére -  billentyű
zetére -  irányítsa azt, mert ezzel már sok 
orgona billentyűzetét tették tönkre. Töb
bet használ a derékra, lábakra irányított 
hőforrás, ez az egész testet melegíti. Tűz
veszélyt jelent az orgonában, az orgonára 
vagy a fakarzatra szabálytalanul szerelt 
villanyvezeték is. Orgonában csak szak
ember szereljen villanyt, lehetőleg orgona- 
építő jelenlétében, kettős szigetelésű veze
tékkel vagy páncélcsőben. Elektromos kö
tés csak szabályos, szigetelt dobozban 
történjen. Általában kerüljük a házilagos 
villanyszerelési munkákat. (ízléstelen 
lámpatestek Be kerüljenek az orgonaszek
rényekre!) Az orgonakarzaton a tűzvédel
mi előírásoknak megfelelően legyen tű
zoltókészülék, használaton kívül a temp
lomot pedig minden esetben 
áramtalanítsuk a főkapcsoló leoltósával.

A templomtető cseréje alkalmával
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szokta legyakrabban vízkár érni orgonáin
kat. Ha a tetőfedő mester éjszakára fedet
lenül hagyja a mennyezetet az orgona fe
lett, és éjjel erős vihar tör ki, úgy az esővíz 
a padláson keresztül az orgonába ömlik. 
Az így szétázott orogákat soha többé rend
behozni nem lehet. Ezt bizonyítja egy du
nántúli és egy békési hangszerünk tönk
remenetele. A templom belső tatarozása
kor nylonnal takarjuk le az orgonát, hogy 
megvédjük a hulló vakolattól, törmeléktől, 
festékföcsköléstől. A nylont úgy kell az 
orgonára borítani, hogy az fent hézag nél
kül takarjon, lent pedig ne szorítsuk le, 
hogy a beszorult pára távozhasson. Gya
kori hiba, hogy a nylon levételénél nem 
vigyáznak eléggé, és ezel törmelék zúdul a 
sípokba. Ez esetben elkerülhetetlen az or
gona azonnali tisztítása.

A templomok fűtésének kérdése sem 
közömbös. Nagyon ártalmas a hirtelen fel- 
fútés, amit a légbefűvásos kazánokkal ér
nek el. Igaz, így a templomot egy óra lefor
gása alatt 5 fokról 25 fokra is fel lehet 
fűteni, de az igen megviseli a hangszert. 
Ezeken a helyeken télen az orgonák min
dig nagyon hamisak: a külső sípok maga
sabban szólnak, mint a belsők, mert a rö
vid idő alatt csak a külső sípok melegsze
nek át. Ártalmas, amint azt már 
említettem, a magasabb hőfokon való ál
landó fűtés is. Jó megoldás a fokozatos 
felfútés, az istentisztelet előtt 4-5 órával 
elkezdve, vagy a padfútés, ez a levegőt 
nem melegíti annyira, csak a padban 
ülőknek ad meleg érzetet.

A páratartalom szélsőségeinek kikü
szöbölésére érdemes az orgonákhoz pára
tartalom-mérőt felszerelni. Ártalmas a 
hangszernek, ha a relatív páratartalom 50 
százalék aló süllyed, vagy 70 százalék fölé 
emelkedik. Ha a mutató a normális érté
keket meghaladja, cselekedni kell a nor
mális értékek visszaállítása érdek&en.

Orgonaállományunk egy része elnép
telenedett gyülekezetek templomaiban áll. 
Ezeken a helyeken az orgonák biztos 
pusztulásra vannak ítélve. Az ilyen orgo
nákat meg kell mentenünk, át kell telepí
tenünk olyan templomokba, ahol nincs or
gona, de van eleven istentiszteleti élet. így 
szolgál a fogadó gyülekezet örömére a volt 
kalaznói orgona Gyulán, a volt somogydö- 
röcskei Csengődön, a volt gerényesi a 
Mandák Intézetben, Fóton.

A templomépttő lelkészek ügyejenek 
arra, hogy az építész ne felejtse el az orgo
na megfelelő helyét előre tervezni a terv
rajzon. Általában már áll a templom, ami
kor kiderül, hogy nincs hely az orgona 
számára. Áz építészek tájékozatlanok, 
mekkora hely kell egy orgonának: hány 
légköbméter, milyen mélység, magasság 
és szélesség szükséges. Igen ajánlatos, ha 
új templom építését tervezik, a tervezés
ben bevonni már a kezdet kezdetén az or- 
gonaépítésben járatos szakembert. Hazai 
építészeink nem rendelkeznek az orgona
építéssel kapcsolatos ismeretekei, az el
múlt évtizedekben ezeket nem oktatták.

Végül hadd szóljunk az orgonaépítő 
mesterekről, a szakiparosokról. Az egyház 
kizárólag iparengedéllyel rendelkező orgo
naépítőt bízzon meg orgonája javításával. 
Alkalmilag jelentkező kontárok legtöbször 
tönkreteszik az orgonát, sípokat visznek 
el belőle. Mivel iparuk nincs, utolérhetet
lenek. A legjobb, ha a lelkész a megbízás 
előtt érdeklődik a mester korábbi munkái

felől. Ha ott a gyülekezet megelégedésével 
dolgozott, ez garanciát jelenthet. Ajánlott, 
hogy mind a szükséges munkák felméré
sekor, mind pedig a munka teljes elkészül
te után az átvételnél legyen jelen az egy
ház részéről egy szakértő (környékbeli 
képzett orgonista, egyházmegyei zenei 
előadó, zeneigazgató.) Áz így kiadott és át
vett munkák adnak csak garanciát arra, 
hogy azok valóban az orgona javát szolgál
ják.

Különben magunk az orgonához ne 
nyúljunk! Végső esetben, ha egy-egy hang 
állandóan szól, a mechanikus orgona já t
szóasztalában levő bőranyán lehet szabá
lyozni, de ha a síp nem hallgat el, óvato
san ki kell emelni a lukjából, azonban 
benne kell hagyni az orgonában. Inkább 
ne szóljon egy hang, mint az állandó zúgás 
zavarja az istentiszteletet. Minden eset
ben azonban szóljunk az orgonaépítő mes
ternek, hogy a hibát hárítsa el. Á legjobb, 
ha orgonánkat évtizedeken keresztül 
ugyanaz a szakember gondozza.

Remélem, hogy a fent elmondottak 
hozzájárulnak ahhoz, hogy megértsük, or
gonakincsünk megóvásában igen nagy a 
felelősségünk. Csak az így megőrzött és 
átörökített hangszerek tudják majd segí
teni a jövendő gyülekezeteket is az Isten 
dicséretében.

Trajtler Gábor

LMK ülések 
értékelése -1990.
Dunaegyháza, 1991. január 9-én

Kedves Tbstvérek! Munkatársak!
A Magyarországi Evangélikus Egyház 

szolgálatra felkészítő munkáját nem fejezi 
be a Tbológiai Akadémián, hanem tovább 
végzi a Lelkészi Munkaközösségekben. 
Ahogy kötelező a lelkészi szolgálathoz a 
teológiai akadémiai végzettség, ugyanúgy 
kötelező az LMK-n való résztvétel, az ott 
elvégzett munka és hitet erősítő a lelké
szekkel való találkozás.

Hivatali kötelességemnek teszek ele
get most, amikor értékeim akarom az el
múlt évben végzett munkát nemcsak Lel
késztársaim, hanem a gyülekezetek Fel
ügyelői előtt is.

Az LMK haszna
Megőrzött a tejes elmagányosodástól. 

Megvédett a tejes elsekélyesedéstől. Meg
óvott az egysíkúságtól. Megtartott a teoló
giai tudományban. Megakadályozta a 
megtiresedést.

Az elmúlt évek sora veszélyhelyzetbe 
sodorta a lelkészi kart. Komoly gondként 
nehezedett ránk az elmagányosodás, az 
elsekélyesedés, az egysíkúság, a megszo
kás és a „kiprédikálás.” Nem győztük 
energiával azt, amiről Arany János olyan 
meghökkentő nyugalommal ír:

J la  egy úri lócsiszárral
Találkoztam s bevert sárral:
Nem pöröltem, -
Félreálltam, letöröltem.”

Négy évtizeden keresztül „félreállni és 
letörölni”! Ezért érzem igaznak Dr. Kövecs 
Gyula kiskunhalasi igazgató főorvos Solt- 
vadkerten elmondott egészségi tájékoz
tatóját, amikor a lelkész szakmai ártal
máról beszélt, hogy idegileg és pszichikai- 
lag megviselt kollektíva az. Most jön ki 
rgjtunk mindaz, ami volt. Megviselt nem 
az, hogy „eszmeidegennek” tarották az 
evangéliumot, hanem ahogy kerültek, 
vagy egyszerűen közömbösen vették 
mindazt, amit éltünk. Keresztyénnek len
ni azt jelenti, hogy amit tanultunk és taní
tunk a Bibliából, azt tenni és élni.

Az országban megmaradt lelkészi kar 
-  253 lelkész -  szinte ejutott Ady Endre 
vagy-vagy vallomásához:

„Vagy bolondok vagyunk,
S  elveszünk egy szálig,
Vagy ez a mi hitünk
Valósággá válik..."

Nem holmi hitről van szó, hanem ar
ról, amit Jn 3,16-ban olvasunk: „Úgy sze
rette Isten a világot, hogy az Ő egyszülött 
Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne el ne 
vesszen, hanem örök élete legyen!” Mind
ez pedig vájék valóra úgy, ahogyan kará
csonykor egyszer elhangzott, s megismét
lődik liturgiánkban vasárnapról vasár
napra: „Dicsőség a magasságban
Istennek, a földön békesség és az embe
rekhez jóakarat!”

Fojtogatóvá vált a közöny, észre nem 
véve, hogy féltékenység és hatalomvágy 
tudatzavara visszahat a történelemre úgy, 
hogy súlyos katasztrófát idéz elő. Elvész 
az identitás és a kultúra. Sajnos, még 
mindig aktuális, sőt kint kell hagyni azt a 
kocsmai figyelmeztetést, amin már réges- 
régen túl kellene lennünk: „Padlóra köpni 
tilos!” De egymásra is! Nemcsak a lelkészi 
kar, hanem egy nép jövőjéről és üdvössé
géről van szó!

Mindnyájan prédikáltunk vasárnap a 
kjelölt igéről: Mt 2,1-12-ről, vízkereszt 
ünnepén. A jövőhöz ad biztatást. Nem ta
gadja le Heródest, de rámutat Istenre, Aki 
vezet. Heródes hatalom után kapkod; kér
dez, de bosszút forral és csapdát állít, s 
közben az Isten emberének megvan az út
ja  oda is (Betlehem), de haza is. Hátbor
zongató látni, tudni, érezni és átélni a két 
vonalat a történelemben: Heródesét és az 
Istenét.

Heródes nincs Istenért, de az embe
rért sem tesz semmit, sőt „lefejezi” saját 
népét, hisz az élet értelmétől fosztja meg a 
reábízottakat a gyermekgyilkossággal. Is
ten pedig emberek szolgálatát használja 
fel arra, hogy Jézus megmeneküjön. Ke
mény történelmi lecke akkor is és most is.

Ki mit hagyott hátra? Heródes -  vért 
és gyászt! A három napkeleti bölcs azt, 
amiben része volt: örömöt és imádságot. 
Hirdették, hogy Jézushoz egészen közel 
lehet lépni és igaz, amit Ézsaiás megjö
vendölt: Betlehemből fejedelem szárma
zik!

Őróla tett bizonyságot Bács-Kiskun 
Evangélikus Egyházmegye lelkészi kara 
úgy, hogy az LMK üléseken (10) részt vett, 
dolgozatait elkészítette, az igehirdetése
ket -  úrvacsorai és előkészítő -  leírta, az 
LMK ülésen leadta. Minden jegyzőköny
vet elkészített Szabó István lelkész tár
sam (egyházmegyei főjegyző), s az LMK 
anyagot a Püspöki Hivatalokhoz elküld-
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tük. Fontosnak tartom, hogy gyülekezete
ink felügyelői ezt is tudják lelkészükről.

Lapozgatás a dolgozatokban -  
Temetési szolgálatunk kérdései
Két olyan lelkésztársunk dolgozta fel 

e témát, aki több évtizedes előnnyel ren
delkezik velünk szemben. Jó gyűjtemé
nyét adták igehelyeknek, temetési éne
keknek, amelyek nemcsak alkalomra 
szólnak, hanem felkészítenek a halálra.

Lelkészi oldalról, ami nehézzé teszi a 
temetési szolgálatot: hitetlenség, a kishi
tűség, a tévtanítások, a hamis elvárások, 
a közömbösség, egy bizonyos korosztály 
nyeglesége, megdöbbentő esetek (öngyil
kosság, baleset, gyilkos öngyilkos).

Ami segít a szolgálat elvégzésénél:
Ágendánk: „az egyházi temetés a sze

retet cselekedete.” Ez figyelmeztet és fe
gyelmez.

Lelkészek felelőssége egymásért
Ahogy a Theológián volt, az életben sem 

lett másképp. Rengeteg sebet adva és 
kapva. Sok baj van, sok tennivalóval. Lel
késznek lenni -  nagy felelősséggel járó ál
lás. Ahhoz, hogy egy kort lezárhassunk, 
búnbánatot kell tartani: besúgásért, följe
lentésért, pozícióharcért, előnyökért, cik
kekért, hazugságot hallva, mégis hallga
tásért, többször megforgatott köpönye
gért, ...

Mindez a fraternitás mérlegén -  sok 
volt a gyanakvás köztünk. „Nem mondom, 
hogy ez a fratemitás tökéletes, de érzem a 
jó szándékot!” Amiben előre kellene lép
nünk: megkeresni és megtalálni a módját 
a kicsiny, küzdő gyülekezetek, lelkészeik 
segítésében. A papi családok közelebb ke
rülésében. A beszélgetések alkalmainak a 
megbecsülésében.

Nem szabad elfelejtenünk, hogy sáfá
rok vagyunk.

Készülünk együtt a zsinatra
Az egész egyházmegye lelkészi kara 

elkészítette hozzászólását témánként.

400 éves a Viszolyi Biblia
Méltó előadás és megemlékezés. A Vi- 

zsolyi Biblia ma is mérce. Szép magyar 
beszéd. Olyan pedagógus Károlyi Gáspár, 
akit soha nem szabad elfelejteni. Példa 
abban is, hogy nem megrendelésre készí- 
tete el a teljes Biblia fordítását. Életcélja 
volt: „most már nyugodtan halok meg” -  
mondta, amikor elkészült a fordítással.

Szabad egyház a szabad 
államban
-  a vallásügyi törvény és a politikai 

pártok egyházpolitikai programja:
Végre nem álom -  kezdi dolgozatát a 

dolgozathozó. Reménykedik abban, hogy 
valóban demokrácia lesz, ahol államhata
lomtól mentes és politikai pártoktól füg
getlen, a szolgálatra felkészült egyházak 
végezhetik azt a sokrétű munkát, amelyet 
Isten bíz rájuk. Minden lelkésznél fontos, 
hogy észnél legyen, az is, aki sáros lett 
saját törtetése miatt, az is, akit besároz
tak.

Kísértés ma, hogy a korábbi haladók, 
önigazólóba mentek át. Ez az előadás má
jus 1-je után íródott. Erre vonatkozik e

megállapítás: „egyetlen vigaszom volt, 
hogy ók vannak kevesebben, s voltak ott a 
gimnázium nagytermében.”

Ami megszűnt: az AEH, az Egyez
mény, a „békemunka”, reméli, hogy meg
szűnik az Országos Vallásügyi Tanács.

Ami megszületett: „A vallásügyi Tör
vény”. A dolgozathozó nem örül neki.

Amire szükség van: az egyház és az 
állam valóban váljék el egymástól, 8 az 
egyházak egyenlő jogokat élvezhessenek. 
Az egyházi iskolák, szeretetintézmények 
állami szinten történő támogatása. Alapít
ványok, adományok illetékmentessége. 
Ne szerezhessenek az egyházak közéleti 
monopóliumot. A lelkiismeret- és vallász- 
szabadság megsértése hivatalból üldözen
dő és magánváddal illethető bűncselek
ménynek nyílvánítandó. Hitélet gyakorol- 
hatósága honvédségnél, börtönben, nevelő 
intézetben. Alternatív katonai szolgálat 
nem lehet hosszabb a katonai szolgálat
nál. A Rádió és TV a társasadalomé. Ké
szíthessenek az egyházak műsorokat és 
azokat közpénzen kell sugározni.

Terveink, gondjaink, örömeink
Az első őszi LMK ülésünkön komoly 

lelkipásztori beszélgetés volt a lelkészek 
között. Nem rögzítettük jegyzőkönyvben, 
mert gyónást tartottunk. Nagyon kellett. 
Fontos alkalom volt, amit minden eszten
dőben meg kell tartanunk. Ez már a má
sodik ilyen volt egyházmegyénkben. Nagy 
öröm, hogy nem szivárgott ki onnan sem
mi.

Felnőttek tanítása a 
gyülekezetben
Felnőttek keresztelése, konfirmációja, 

persbiterek, gyülekezeti munkások képzé
se és továbbképzése. Nemcsak a jó pap 
tanul holtig, hanem a jó gyülekezet is földi 
vándordíja végéig. Hozzátartozik a meg
újuláshoz, a naponkénti megtéréshez. Eh
hez Bibliára van szükség minden házban. 
Magyarországon a rossz olvasási statiszti
ka kihatással van a Biblia olvasására is.

A felnőttoktatás történhet spontán és 
szervezett formában, presbiteri ülésen, 
más felnőtt-alkalmakon. Történhet gyer
mekek hatására. Jelenleg a felnőttek ok
tatására még szerények a lehetőségek -  
sajtóanyag és lelkészi találékonyság.

Konkrét helyzetekben a lelkészi ma
gatartás:

megkeresztelt, de nem konfirmált 
evangélikus vőlegény házassága ev. temp
lomban megkereszteletlen hajadonnal 

hitetlen betörése a család kedvéért 
egyházunkba

nem egyháztagok gyermekének ke
resztelése

nem konfirmált keresztszülő-önjelöl
tek

családok keresztelőjének előkészítése, 
azok úrvacsorával történő összekapocslá- 
sa

A spirituális tényezők szerepe 
gyülekezeti és egyéni életünkben
Kovács János soltvadkerti ref. lelkész 

tartotta. A történelmi egyházakban a fel
bomlás jelei mutatkoznak nyugaton -  
egyházból kilépők nagy száma mutatja 
ezt. Éppen az alapok mozognak. Az öku- 
menének abban van a feladata, hogy a

hitvallásosságot hangsúlyozza. Az embe
reknek szükségük van stabil egyházra. 
Ott tévedett az egyház, amikor nem épí
tett Kálvinra és Lutherra. Ha az egyház 
jól kihasználja eszközeit, akkor építhet 
valóban egyházat. Elkerülhetetlenifi fon
tos minden egyháznak a hitvallási irata. 
Külön fejezetet kell írni „A lelkészcsalád 
spirituális hatása a gyülekezetben” cím
mel.

Evangélikus öntudat mai 
kérdései
A mai ember számára fontos megis

merni azt, honnan jöttünk, s merre tar
tunk. Luthert újra kézbe kell venni, de 
nem csak egy dolgozat erejéig. Kis gyüle
kezetek számára életbevágóan fontos. 
Több olyan gyülekezeti tag is van, aki vé
gigzarándokolja a vasárnapi istentisztele
teket reggeltől estig. Fontos figyelmezte
tés az, amit VI. Pál pápa mondott: „A pár
beszéd nem tehet bennünekt 
engedékennyé ama kötelezettségek tekin
tetben, amelyeket hitünk ró ránk. Az 
apostoli szolgálatban megengedhetetlen a 
kétértelműség és bárminemű egyezke
dés... Apostol csak az lehet, aki teljes oda
adással követi Krisztus tanítását.” Egyér
telmű! Nem?

A lelkész szerepe és helye az 
értelmiség között
Olyan károsodás érte az értelmiséget 

1945 után, amit sem az egyházi, sem a 
világi elem le nem tagadhat. Az egyházia
kat nehezítette az, hogy a többiek elhú
zódtak tőle: falun, városon. Oka nem az 
ateista meggyőződés, hanem a karrierfél
tés volt. Nem választható szét a lelkész 
esetében a személy és az ügy.

A jelenben az értelmiség „értékvá
kuumba” került. A lelkész nem vállalhatja 
az ítélkező szerepét. A lelkész szinte ere
jén és idején felül kell, hogy rendelkezésre 
álljon. Figyelembe kell venni, hogy nem 
értünk mindenhez. Kevés ma a „polihisz
tor” lelkész. Az „eddig nem kellettünk, 
most bezzeg jók lennénk” pökhendiaégétól 
őrizzen meg bennünekt ajézusi szelídség.

Az elszegényedés tényei 
társadalmunkban és gyülekezeti 
tennivalónk
Nagyon keserű dolgok kerülnek nap

világra. Az „elszegényedés ott kezdődik és 
folytatódik, ahol előfordulhat az, hogy egy 
30 éve végzett lelkész, aki állítólag értel
miségi, sőt, diplomája is van, bár csak egy 
érettségije, havi 5050.- forint fizetést kap. 
Ez a lelkész kénytelen volt segédmunkás
nak beállni egy maszek villanyszerelőhöz. 
Két évet tetőfedőnél töltött, mgjd elment 
kórházba alkalmi munkásnak, raktári 
könyvelőnek, stb. stb... A végén még az is 
terhelte, hogy „elnöktársam nem tudott 
felnézni rám” a malteros ruha miatt! Új 
fogalom hangzik a dolgozatban: a család- 
fenntartó papné. A szegénység nem szé
gyen, de az elszegényedés tragédia. Mégis 
az elszegényedés elsősorban a gondolko
dásban, a fejekben, szívekben, az ember
ségben a legszembetűnőbb. Nemcsak az 
országot fosztották ki, hanem a lelkeket 
is. Össztársadalmi agónia tanúi és szen
vedői vagyunk. Utcától-parlamentig de
magógiától hangos minden. Egyházaink
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sem úszták meg ezt, s milyen kevés azok 
száma, akik szembeszállnak e hangosko- 
dókkal. Ez nemcsak jövedelem kérdése, 
hanem társadalmi állapot. Borzalmas an
nak, aki belelát ebbe, s tragédia annak, 
aki nem lát kiutat. Általános képet rajzol
tunk, de megoldást adni nem tudtunk.

Isten akaratának felismerése
A legbonyolultabb kérdések egyike. 

Dönteni úgy, hogy az Isten akarata sze
rint történjék. Felismerni azt, ami az Ő 
nevében kérhető. Isten világosságában 
járni -  ismeret kérdése is. Ebbél engedel
messég fakad. Isten elsősorban Igéje által 
vezet. Külön szól a Szentlélek vezetéséről.

Megemlítem közös LMK ülésünket is 
Pakson, ahol a Tolna-Baranyai Egyház
megye! lelkészeivel voltunk együtt. Itt ta- 
lákoztunk azokkal a német lelkészekkel, 
akik a németajkú gyülekezetekben szer- 
zezett tapasztalataikról vallottak ne
künk.

A kötelező témákat feldolgoztuk. A 
szabadon választható 12 témából hetet.

Észrevételeim
Segítenünk kell abban, hogy Lupták- 

né Hanvay Mária többször itt tudjon lenni 
közüttünk, ne csak akkor, ha feladatot 
kap.

Meg kell tanulnunk, vagy több időt 
kell szánnunk arra, hogy igehirdetési elő
készítőhöz egzegézist újunk. Az egzegézis 
minden előkészítőből hiányzik.

Törekedjünk arra, hogy az LMK-n el
mondott igehirdetések is szabadon történ
jenek. Ne Nyilas Misi módjára felolvasást 
tartsunk Pósalaky úrnak.

Törekedjünk az érthető beszédre, mert 
a mikrofon nehezíti a tagolatlan beszéd 
érthetőségét, egybefolyik!

Külön köszönöm nyugdíjasaink ra
gaszkodását, segítségét, munkavállalását.

Az LMK pontosságát, határidő-tiszte
letét, a gyülekezetek ügyvitelét, az egy
házmegyei munkatársak -  Felügyelő Úr, 
Egyházmegyei Pénztáros -  szakértelmét 
és egyházhoz való hűségét.

E jelentésem végén köszöntőm Nagy 
Ilona lelkésznőt, aki Kiskunhalason végez 
szolgálatot.

Elköszönünk Nagyné Szeker Éva volt 
kisapostagi lelkésztársunktól. Reméljük, 
hogy tanult a kisapostagi nehézségekből, 
de Kisapostag is okult. Keszthelyi szolgá
latára imádságban gondolunk majd.

Köszönöm, hogy meghallgattak!
Külön köszönöm Püspök Úrnak, Fel

ügyelő Úrnak és egyházmegyénk gyüleke
zeti Felügyelőinek, hogy érdeklődnek 
munkánk iránt, s megjelenésükkel meg
tiszteltek.

A dunaegyházi gyülekezet Vezetőségé
nek köszönöm, hogy itt tarthatjuk ezt az 
ülést, aminek Felügyeltje: Dudla Imre 
egyházmegyei felügyelő, elnöktársam.

Káposzta Lajos

G ondolataim  a
gyerm ekm unkával
kapcsolatban...
Kanyargós egyházi szolgálati pályám 

sarán mindig gyülekezeti munkát végez
tem. Ennek a munkának egyik területe a 
gyermekekkel való foglalkozás volt. A 
gyermekmunkát, a hitoktatást is csak 
gyülekezeti háttéréi tudtam mindig elkép
zelni. A gyermekekre mindig mint a gyü
lekezet tagjaira tekintettem, akikkel úgy 
kell foglalkoznom, hogy ott otthonra talál
janak.

Szemléletemet bizonyára saját gyer
mekkorom határozta meg. Felvidéken, 
erősen másvallású, vegyes nemzetiségű 
környezetben nevelkedtem. Belső bizton
ságot adott a gyülekezethez, az akkor is 
szépnek tartott, kis neogótstílusú  ungvári 
templomhoz való tartozásom. Pedig gyak
ran ugyancsak kifogásolható prédikációk 
hangzottak el. A szórványgyülekezetek 
gondozása miatt a lelkészt többnyire egy 
érettségiző-fiatalember vagy a kántor he
lyettesítette előre leírt prédikáció felolva
sásával. A kántor útja a kórsuról a szószé
kig hosszú perceket vett igénybe. 
Eszünkbe nem jutott kritizálni vagy elé
gedetlenkedni. Tudtuk, hogy össze kell 
tartanunk, ha élni akarunk. Mi gyerekek 
hordtuk a tüzelőfát, sepertük a templo
mot, harangoztunk, fújtattuk a lábbal fúj
tatható orgonát.

Úgy érzem, ma is, a gyülekezeti közös
séget erősítő alkalmak egyike a családi 
istentisztelet, amikor a gyülekezet egésze 
együtt van. A felnőttek elfogadják a gyere
kek szolgálatát a liturgiában, igeolvasás
ban, perselyezésben. Kisebb gyülekezet
ben a gyerekek megismerik a felnőtteket 
és viszont. Jó, ha a felnőttek is számon 
tartják gyermekeiket és egy hónapban 
egyszer elviselik a jelenlétükkel járó zöre
jeket, nyugtalanságot, esetleg jövést-me- 
nést.

Jó, ha a gyermek-, ifjúsági bibliaórán, 
hittanórán időt tudunk fordítani arra, 
hogy a gyermekeket is beavassuk a gyüle
kezet, számukra is érdekesebb problémái
ba pl. építkezés, vendégvárás stb. és ezek 
között apróbb feladatokat is tudunk rájuk 
bízni (énekeskönyvek rendberakása, szé
kek rendezése...)

Az otthonérzéshez hozzátartozik az 
épület, a berendezési tárgyak szeretete is. 
Alkalmat kell találnunk arra, hogy a gye
rekeket beengedjük az üres templomba, 
hogy ott -  természtesen a rendet fenntart
va -  szabadon mozoghassanak. Megtapo
gathassák az oltárt, felmehessenek a szó
székre, bújkáljanak a padok között. Jó, ha 
a gyerekeknek a kissé titokzatos egyházi 
épületnek minden zuga ismerőssé válik. A 
legnagyob élmény természetesen a to
ronyba való felmászás, ezt jutalmul lehet 
kitűzni.

Sajnos manapság egy valamire alig 
van valahol lehetőség: hogy a gyerekek 
hétközben, szabadidejükben is a parochi- 
án tanyázzanak, pedig a mindig nyitott,

befogadó parochia nagy megtartó élmény.
„A mai gyerekek mások” -  mondták 

minden korban a felnőttek. A mi korunk
ban a gyermekek valóban mások lettek. A 
Bonhoeffer által jelzett nagykorú világ sé
rültjei. Túl korán szembesülnek az emberi 
lét minden terhével, negatívumával. Való
ban „gyermekkor nélküli gyermekek”. Az 
otthonteremtés mellett meg kell küzde- 
nünk a mondanivalóval is.

A mai gyerekek minden cinizmusuk, 
lázadásuk ellenére éhezik és szomjazzák 
az igazságot és a szeretetet, jobban, mint 
bármely más korban. Az igazság és szere
tet megelégitó kenyerét éppen az egyház
tól várják. Felkészültséget, hiteles maga
tartást, jézusi teherbírást várnak tőlünk. 
És még valamit, egy nagy áldozatot: az 
időnk áldozatát. A hittanóra, gyermekal
kalom az ismeretközlés mellett az irgal
mas samaritánus szolgálata is azok között 
a gyerekek között, akik mellett elsiet a 
család, a társadalom. Ezt viszont gyakran 
nem lehet idővel mérni. Személy szerint 
figyelmet, problémáikba való beleélést 
várnak tőlünk.

Gyermekeink azonban az utcán kószá- 
lók is. Jobban ismernek és figyelnek min
ket mint ahogy gondolnánk. Láthatatla
nul is megtarthatjuk, vagy elejthetjük 
őket attól függően, hogy mozgunk és visel
kedünk. Utcamisssziót végzünk állandó
an. Csaba 7-8 éves fiú -  sokáig kifütyült, 
ha találkoztunk. A múltkor hátbavágott 
és megrántotta a kabátomat. Megálltam 
és elbeszélgettünk. Ez a hátbavágás nagy 
kitüntetés volt.

A gyerekek Jézushoz igyekeznének. 
Mi milyen tanítványok vagyunk?

Kinczler Irén

„...külsőre ugyan 
egyszerű, de 
nagyon mélyre 
vezető...”
Ez a mondat áll a Lelkipásztor Imád

sága című könyvecske előszavában. Igaz. 
Ötven éve végez szolgálatot ez az imádsá- 
gos könyv magyar evangélikus lelkészek 
között is. 1941-ben jelent meg Sopronban 
az Evangélikus Hittudományi Kar Hall
gatói Ifjúsági körének kiadásaként K  B. 
Ritter lelkésztestvérünk írta 65 évvel eze
lőtt és Tekus Ottó teológus hallgató fordí
totta.

A mindössze 80 oldalas könyvecské
nek saját története van, volt amikor irat- 
teijesztésben lehetett kapni, volt, amikor 
részeket másoltak, sokszorosítottak belő
le, mert kifogyott. Most az a reménysé
günk, hogy hamarosan újra kézbe kerül
het id. Kendeh György Laborczi Zoltán és 
Tekus Ottó jóvoltából (az Ordass Lajos 
Baráti Kör kiadásaként). Úgy tudom, fac
simile kiadós készül, megbecsülve a sokat 
mondott, sokszor imádkozott, bleénkrög- 
ződött mondatokat. Bizonyára a mi nem
zedékünk tagjai sokat tudnának mondani 
e hasznos imádságos könyvről. 1945. feb
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ruár 10. szerepel a nevem alatt az én pél
dányomban, vagyis első éves teológus ko
rom óta van meg, de nem a polcomon, 
vagy könyvszekrényeim egyikében tar
tom, hanem az Íróasztalomon. Az eredeti 
borítja elkopott, leszakadt, újra beköttet
tem még káplán koromban, Kecskeméten. 
Velem volt Amerikában is. Sok bejegyzés 
található benne: 46. éve fejti ki áldott ha
tását az én életemben is. Néhány zsoltár
vers, ami kísér életem útján: Zs. 56,12, Zs 
119, 94, Zs 130,1-2., néhány kiegészítő 
gondolat, főleg készülés közben írtam, 
egy-egy kedves név a családból (már töb
ben elmentek a minden halandók útján, 
de nevük ebben a könyvben is megtalál
ható), néhány szolgatárs neve, akivel 
együtt dolgoztam, aki jóbarát volt, aki ki
került a szolgálatból, vagy az országból, 
akivel nem volt könnyű együtt szolgálni 
stb. Tudom, mások máshonnan vett imád
ságokat kötöttek a LPI-ba, vagy újra köt
tettek minden lap után egy-egy üres lapot 
is a törzsszövegbe.

Mi volt a titka ennek a kis imádságos- 
könyvnek? Nehéz pontosan meghatároz
ni: gondolatébresztő, tömör, „testresza- 
bott” -  lelket felverő, a Szentíráshoz veze
tő, -  mindez együtt.

t  Kapi Béla püspök áldáskérése olvas
ható a magyar kiadás elején és az Ifjúsági 
Kör bevezető ajánlása szintén. Az előbbi
ből drága ígéreteket kapunk: „védelmez- 
get a kiszikkadástór, közösséget épít a 
Szent Istenhez és szolgáihoz. Erőt közöl 
minden szükséges pillanatra, „megtanít ” 
a legnagyobb lelkipásztori bölcsességre: 
szolgálatunk nem emberi munka, hanem 
Isten parancsának tejesítése, szakadat
lan engedelmesség”. Az utóbbiból: régi 
terv vált valóra, nemcsak papoknak való, 
rendet teremt... „Kívánságunk, végezze el 
Isten akaratából a rábízott szolgálatot, vi
gye előbbre az ébredés útján egyházunkat 
és nemzetünket.” Úgy látom, az ígéretek
ből és kívánságokból máris sok beteljese
dett, s reméljük, hogy az új kiadás is ígé
retes vállakózás lesz.

A szerzőről, Kari Berhard Ritterról a 
Lp. 1990. évfolyamban Csonka Albert kol
légánk jó tanulmányt írt (386.lap). A szö
veget egykor Szabó József lektorálta, a bo
rítólapot Böröczki Vilmos rajzolta. A Ba
ross nyomda (Uzsaly és Koncz) Harangszó 
nyomdája Győrben az egész ország lelké
szeinek végzett jó szolgálatot.

Hadd álljon itt befejezésül az, amit 
1936-ban, a 3. német Marahrens kiadás
ban olvasunk. D. Marahrens püspök, loc- 
cumi apát tollából: „Az imdáság az élet 
forrása számunkra, lelkészek számára, 
amelyből napi munkánkhoz áhítatot, erőt 
és irányt nyerünk. Nem lehetnek eleve
nek a gyülekezetek ott, ahol a pásztorok 
nem élnek elven imádkozó életet”.

Reméljük hamarosan kezünkben lesz 
az új kiadás, hirdethetjük a Lelkipásztor
ban és tovább adhatjuk a következő lel
késznemzedéknek is azzal a kívánsággal 
és intéssel, hogy ott ad Isten megújulást a 
gyülekezetben és egész egyházban, ahol 
imádkozó pásztorok hirdetik az igét.

HK.

Felhívás -  
felhívás után
Folyóiratunk 1990. októberi számá

ban (325.old.) olvasható egy felhívás kate- 
chetikai együttműködésre. Tisztelettel 
kérjük a Lelkész Testvéreket, tájékoz
tassák a gyermekmunkában szorgoskodó 
munkatársaikat a gyülekezetben erről a 
lehetőségről, hogy küldjenek anyagokat a 
megadott címek egyikére. Tapasztalatunk 
szerint komoly igény van átvehető, hasz
nosítható anyagokra Vájjuk a leírásokat 
kettes sortávolságban gépelve, két pél
dányban.

Havasi K -  Göllner P.

Néhány gyakorlati ötlet a 
MÓDSZER témacsoportban:
1. Gondot okozhat, hogy a gyermekek 

olyan ismeretekhez is juthatnak a gyer
mekistentiszteleten, hittanórán, illetve 
olyan kérdéseik adódhatnak, amelyekre 
szüleik nem tudnak válaszolni. Ennek 
csökkentése érdekében indokoltnak lát
szik, hogy a sorra következő órák témáiról 
tájékoztatást kapjanak a szülők. A törté
netek sorozatáról, a témasorozatról vagy a 
feldolgozandó bibliai könyvről, stb. adha
tunk nekik szóbeli („szülői értekezleten”) 
vagy írásbeli felkészítést, amely konkrét 
ismeretátadás, összefüggések kiemelése, 
mondanivaló súlypontok, irodalmi forrá
sok közlésére teljed ki. Ez persze nem kis 
munka (főleg az írásbeli változatnál), de 
úgy tűnik, hogy a hatékony munka nem 
nélkülözheti a szülők ilyen és másfajta be
vonását is. A szülőknek segítünk, ezáltal a 
gyerekeknek is, végső soron pedig a jelen
legi és jövőbeni gyülekezetnek is. A vetés 
fáradságos, de reményteli.

2. A gyerekek a saját alkalmaikon 
többnyire egy vagy több (de ugyanazon) 
felnőttet látnak, hallanak ismétlődően. 
Megszívlelendő, hogy óráikon (pl. minden 
harmadikon) a gyülekezet egy-egy tagja 
(felügyelő, presbiter, stb.) 5-8 percet kap 
arra, hogy elmondja a gyerekeknek: mi
ért, hogyan, mióta követi Jézust, mit je
lent számára az új életben járni Krisztus
sal. Ha úgy tekintünk a gyerekekre, hogy 
őket is Krisztus-hitre kell ébresztenünk, 
akkor fontos, hogy lássák, vannak Jézus
nak olyan követői, akik örömmel számol
nak be erről, sőt őket is hívják ugyanerre 
az útra.

3. Nem mindig sikeres, mégis szüksé
ges törekvés az, hogy a gyerekek forgas
sák saját vagy családi Bibliájukat (otthon 
is). Az erre való szoktatás egyik lehetősége 
az, hogy olyan (órai vagy házi) feladatot 
kapnak, amelynek megoldásához elkerül
hetetlen a Biblia használata. A házi fel
adat elkészítésénél a szülői besegítés sok 
esetben egyenesen megengedett is lehet.

Egy szemléltető példa erre:

Húsvéti rejtvény
A kérdések megoldása során egy hét- 

betűs válasz adódik ki, amely a húsvéttal 
szoros kapcsolatban van. A kérdésekre

adott helyes válaszok megadott betűit kell 
sorban egymás mellé rakni.

A kérdések: a. Ilyen beteg is meggyó
gyult Jézusnál (olvasd hozzá: Mk 7,31-37.) 
-  a kilencbetűs válasz második betűje.

b. ...-tenger, a Genezárét-tavának más 
neve (Ján 21,1-14.) -  a nyolcbetűs válasz 
ötötdik betűje.

c. Az egyik tanítvány neve, aki András 
testvére (Mt 4,18-22.) -  az ötbetűs válasz 
második betűje.

d. Jézus apjának mestersége (Mt 
13,53-56.) -  a kilencbetűs válasz harma
dik betűje.

e. Ez az ember addig nem halt meg, 
míg meg nem láthatta Jézust (Lk 2,25- 
35.) -  a hatbetűs válasz első betűje.

f. Város, ahol Jézus feltámasztott va
lakit (Lk 7, 11-17.) -  a négybetűs válasz 
harmadik betűje.

g. Város, amelybe valósi Jézus (Mk 
1,24.) -  a hétbetűs válasz ötödik betűje.

A feladat mutatósabb, ha a válaszokat 
négyzetrácsos elrendezésben kell felírni, 
és a válasz függőleges oszlopban olvasha
tó.

Budapest, 1991. február 3.

G.P.

A páska ünnepe
Az egyiptomi szabadulás esményének 

feldolgozása és aktualizálása gyermekek 
számára (célszerűen szeretetven- 
dégségen). A felnőtt elbeszélő (egy vagy 
két fő) gyakorlatilag elmondja a megadott 
szöveget. A gyerekek az elbeszélésbe il
lesztett három eseményt csoportokban el
őzetesen megbeszélik, előadásra feldolgoz
zák, majd az elbeszélés jelzett helyén be is 
mutatják.

A csoportos jelenetek témái:
1. Mózes és Áron a fáraónál (II.Móz 

5,1-5.)
2. Izráel fiainak felügyelői Mózeshez 

és Áronhoz mennek panaszkodni (II.Móz 
5,15-23.)

3. Az egyik csapás bemutatása hétköz
napi körülmények között. Pl. a békák 
(H.Móz 7,26-8,7.): békák a fáraó ágyában, 
a levesben, a fazékban..

Az elbeszélés és aktualizálás szöveg
terve:

„Apa, mit csinálsz?!” -  Megdöbbentve 
néz apjára a fiú nevezzük Öt Gárebnek 
(jelentése: bélpoklos, varas) -  ugyanis ép- 
pen most önti ki apja egy korsó tartalmát. 
Gáreb jól tudja: Ebben a korsóban anyja 
mindig tart egy kis kovászt. Ha legköze
lebb kenyeret süt, előhozza a korsót, kive
szi a kovász egy részét, és a kenyértésztát 
összegyúrja azzal. De most mi történik?

„Apa, miért dobtad ki az összes ko
vászt?” -  kérdezi ismét apját. Az apa el
gondolkozva néz fiára. Majd így válaszol: 
.később mindent elmondok. Most inkább 
gyere velem az állatokhoz!”

Gáreb kíváncsian kíséri apját. Az 
akolban apja rámutat a juhokra és a kecs
kékre: Keresd ki a legszebb állatot!” Jól 
ismeri az összes állatot. Lehajol és felemel 
egy szép, fiatal, csaknem fehér bárányt. 
Átadja apjának. Majd apja utón indul, ér
tetlenül bámulja, amint apja előveszi ké
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sét és levágja az állatot. De előtte még 
alaposan megnézte a bárányt minden ol
dalról. „Valóban tejesen hibátlan” -  
mondja és Gáreb felé bólint elismerően.

Gáreb csodálkozik: Miért kell megöl
ni? Hiszen még olyan fiatal ez a szegény 
állat! Éppen csak egy éves. Miért nem 
vágja le apja előbb inkább az öregebb álla
tokat? Az apa, mintha kitalálta volna fia 
kérdéseit, így szól: „Majd az étkezésnél 
sorjában elmondom az egészet. Akkor meg 
fogod érteni, miért is kellett a legszebb és 
teljesen hibátlan bárányt kiválasztanod a 
vágáshoz."

Néhány órával később már együtt ül 
az egész család az ünnepélyesen terített 
asztal körül. A szomszédokat is meghív
ták. Az asztalon gyertyák állnak, borospo
harak, kenyér, hús és keserű füvek. A ke
nyér tejesen máshogyan néz ki, mint 
egyébként: vékony és ropogós -  csaknem 
olyan, mint a szárított kenyér. Kovász nél
küli, élesztő nélkül sütötték. A húson is 
csodálkozik Gáreb: Miért nem szelte apja 
darabokra? És miért nem csontozta tó? 
Gáreb jól emlékszik apja szóvara: A mai 
este különleges este. -  Izgatottan várta 
tehát apja magyarázatát. Végre elkezd be
szélni apja: Egyiptomról, a kemény mun
káról, a szigorú felügyelőkről, akik korbá
csot használtak, a zsidók sok imdáságról. 
A fiú mindent nagy érdeklődéssel hall
gat...

(Most következik a három csoportos 
jelenet a megadott sorrendben)

Apja tovább mesél: „Egyik napon na
gyon izgatottan jött hozzánk Mózes. 
„Nincs tovább!” - kiáltotta. „Ma éjjel meg
szabadulunk.” Mi kételkedtünk. El sem 
tudtuk ezt képzelni. „Hogy történhet meg 
ez egyáltalán?” -  kérdeztük. „A fáraó már 
oly sokszor megígérte, hogy enged minket 
elvonulni. De sosem engedett -  most 
kénytelen lesz végre engedni!” Ekkor még 
nem láttuk be, hogy Isten valóban erősebb 
a fáraónál, és hogy Isten keresztülviszi, 
amit megígért.

Mózes elmagyarázta, hogyan kell en
nek történnie: „Mindenki vágjon le egy- 
egy bárányt! Szép, egészséges állatnak 
kell lennie. Hibátlannak és tisztának. Az
tán vegyétek a vért és keljétek az ajtóke
retre. De nemcsak az ajtófélfára, hanem a 
szemöldökfára is. „Ugyan miért?” -  kér
deztük. „Mire jó ez?” -  Mózes így vála
szolt: „A vér ment meg titeket. Ezen az 
éjszakán szertejár az Úr angyala egész 
Egyiptomban és szörnyű ítéletet tart. 
Minden elsőszülöttnek meg kell halnia: A 
fáraó házában éppúgy, mint szolgáinak 
házában. Sőt ez történik az istálló állatai
val is. Elpusztul az elsőszülött boíjú, a 
legidősebb kecskegida, a legnagyobb csir
ke, és így tovább.” Ezt mondta Mózes. -  
„Akkor nekem is meg kellett volna hal
nom!” állapítja meg rémülten Gáreb. 
„Igen” -  mondja apja - , „sőt nekem is. 
Mivel én vagyok a legidősebb testvéreim 
között, de, tudod, éppen ez a csodálatos. 
Senki sem halt meg családunkban! Sen
ki!”

„Vajon miért nem?” -  Gáreb tudni 
akaija. „Mert m i ért kentünk az ajtófél
fára. Ez a vér a mi megmenekülésünk. 
Vér nélkül nekünk éppen olyan végünk 
lett volna, mint az egyiptomiaknak. Isten 
ugyanis nem tett különbséget. Ő nem kér
dezte: Zsidó vagy te? Vagy pedig egyipto

mi?”

(Aktualizáló szakasz következik)
Isten előtt egyformák vagyunk, le

gyünk akár magyarok, németek, angolok 
vagy törökök. Nem attól függ megmene
külésünk, hogy melyik egyházhoz vagy 
gyülekezethet tartozunk. Attól sem, hogy 
szüleink hisznek-e Jézus Krisztusban 
vagy sem. Nem ezeket mentenek meg 
minket, hanem kizárólag Jézus vére. Ez 
ment meg minket. Csak ez őriz meg min
ket Isten ítéletétől. Hiszen mi azt érde
meljük, mert bűnösök vagyunk. Milyen jó, 
hogy a Bibliában mégis ez áll: Jézusnak, 
az Isten Fiának vére megtisztít minket 
minden bűntől. -  Hogyan történik ez? 
Egészen egyszerűen kérhetjük erre az Úr 
Jézust. így imádkozhatunk: Úr Jézus, én 
is megérdemlem a büntetést. Én is bűnös 
vagyok a tökéletes és tiszta Isten előtt. 
Mosson a te véred engem is tisztára. -  
Persze, lehet, hogy így gondolkodsz: Olyan 
rossz azért mégsem vagyok. Mások sokkal 
gonoszabbak, mint én. -  Ez akár igaz is 
lehet. Hiszen bizonyára sosem voltál 
olyan gonosz és igazságtalan, mint a fá
raó. 

Valószínűleg sosem montad tudato
san, hogy nem akarsz engedelmeskedni 
Istennek. De vajon engedelmeskedtél-e 
mindig az Atyának? Bizonyára nem. És 
nem voltál-e soha durva másokhoz és nem 
mondtál-e hamisat? Egészen biztosan el
követtél gonosz dolgokat is, vagy nem? 
Ószintén gondold meg azt is, mennyire 
szereted Jézus Krisztust! -  Isten előtt van 
mit szégyellnünk. Ó nem szépíti, hogy 
vannak kis és nagy bűnök. A bűn követ
kezménye a büntetés. Mi pedig mindnyá
jan rászolgáltunk a büntetésre.

És mégis! Van menekülés számunkra! 
Nem kell bűnhődnünk. Mert Jézus magá
ra vette a mi bűneinket. Ó kimondta: En 
bűnhödök az emberek miatt. Magamra 
veszem azt a büntetést, amit ők érdemel
nének. -  Éppen ezért kérheted őt. Minden 
gonoszságodat, amit akár gondolatban, 
szóban vagy cselekedetben elkövettél, el
mondhatod Jézusnak és kérheted ót, hogy 
bocsásson meg neked. Mi nem tudjuk 
megmenteni magunkat. De Jézus vére 
megtisztít minket minden gonoszságtól. 
Hiszed-e ezt?

(Ismét az elbeszélés következik)
Időközben befejeződött az ünnepi va

csora Gárebék családjánál. Megették a 
húst és megitták hozzá a bort. A hús emlé
keztette őket a bárányra, amelynek meg 
kellett halnia az ő megmenekülésükért. A 
bor pedig a vérre emlékeztette őket, ame
lyet az ajtófélfára kentek. -  Egyszer csak 
eszébe ötlött a fiúnak még valami. „Apa -  
mondta -, még azt is el kell magyaráznod, 
mi lett a kovásszal. Miért öntöttétek tó az 
összes kovászt?" „Igaz is -  válaszolt az apa 
- , ezt el is akartam neked mondani. Isten 
ezt parancsolta: Távolítsátok el a kovászt 
a ti házaitokból (ILMóz 12,15.). Tehát 
semmit sem őrizhettünk meg belőle”. -  
„De ugyan miért nem?” -  érdeklődött to
vább Gáreb. „Isten ezzel azt akarta tud
tunkra adni, hogy az egyiptomi szabadu
lással valami egészen új kezdődik. 
Határozott határvonalat kell húznunk a 
múlt és a jövő között. Ezért mondja az Úr: 
Takarítsátok tó a régi kovászt! (Vö. I.Kor 
5,7.). Bizony, nagyon fontos száunkra ez:

távolítsátok el a régi kovászt életetekből!”

(Aktualizáló szakasz következik)
Isten ugyanis jól tudja: „Egy kis ko

vász az egész tésztát megkeleszti” (I.Kor 
5.6.) A  bűnnel is így van. Nem kezdhetünk 
új életet Jézussal úgy, hogy egyidejűleg 
megtartjuk a régi életfolytatást. Egyetlen 
megtartott bűn is elég, hogy megrontsa az 
új életet. -  Ha Jézus segítségével akarsz 
újat kezdeni, ez csak akkor lehetséges, ha 
valóban el akarsz szakadni minden bű
nödtől.

Vegyünk egy egyszerű példát. Ismerek 
egy leányt, akinek Ibolya a neve. Amikor 
eldőlt a szívében, hogy komolyan követi 
Jézust, az első útja az egyik ABC-áruház- 
ba vezetett, hogy kifizesse túrnak a rágó
guminak az árát, amit még azelőtt el
csent. Gondolhatjátok, mennyire örült 
Ibolya ezután. „Végre elrendeződött ez a 
dolog is, szabad lehetek ennek a terhétől 
is és kísértésétől is. Új gazdám van már!” 

És mások? Vannak, akík  sosem ren- 
deztékel régi vétkeiket. És csodálkoznak, 
miért nem válik boldoggá éltük. -  Nem 
öntötték tó a régi kovászt! Értitek? Ezek 
az emberek ugyan szeretnének újat kez
deni, de nem akarnak megszabadulni a 
zavaró régitől. Ez pedig úgy nem megy. 
Isten felszólít minket is: Távolítsátok el a 
régi kovászt, tegyétek le múltbeli bűneite
ket, rendezzétek azokat Isten és emberek 
előtt! -  Bizony, igaz: akár egyetlen bűn is 
megterhelheti, sőt megronthatja az új éle
tet.

(Ismét az elbeszélés következik)
„Isten még sok mindent mondott” -  

számolt be Gáreb apja. „Ezt is parancsol
ta: „Tartsátok emlékezetben ezt a napot, 
és ünnepeljétek meg az URnak nemze
dékről nemzedékre” (ILMóz 12,14.). És ha 
arra a földre érkeztek, amit megígértem 
nektek, ott is ünnepeljétek meg minden 
évben a páska ünnepét. Sose felejtsétek el, 
hogyan mentettelek tó titekezet az egyip
tomiak kezéből. Ne felejtsétek el szabadu
lásotok napját!” -  fejezte be a szabad apa 
az elbeszélését, amelyet szabad fiának 
mondott el az ünneplés során.

(Aktualizáló szakasz következik) 
Istenünk azt akaija, hogy sose felejtsd 

el szabadulásod napját, ha már valóban 
megszabadultál. Ha akarod, ma is kezd
hetsz új életet Istennel. És akkor megtu
dod majd: Isten gyermeke vagyok! Mert 
Isten megszabadított az ítélet elől Jézus 
Krisztus vére árán. -  A régi elmúlt, Isten 
egészen új élettel ajándékozott meg! Fon
tos tehát, hogy sose felejtsd el szabadulá
sod eseményét. És azért adj hálát mindig 
-  Istennek! (Az elbeszélésnek vége) 

Kiegészítő gondolatok:
Készíthetünk a gyerekeknek háromfé

le lapot a három aláhúzott mondat fel- 
használásával. Az elsőn a szöveg mellé 
falba illesztett ajtókeretet rajzolhatunk. A 
másodikon egy korsó, a harmadikon pedig 
egy falinaptár -  Niszán 14. felirattal -  ke
rülhet a szöveg mellé. A háromféle lap va
lamelyikét kapja egy-egy gyermek. Utána 
pedig a szeretetvendégség keretében kör- 
bekínáljuk őket pászkával.

Átvett ötlet alapján készítette

Göllner Pál
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Közlemény
Szerkesztőségünkbe egyre több 

olyan cikk érkezik, melyet szerzőik com
puter segítségével írtak. Általában ezek 
a kéziratok formailag áttekinthetőbbek, 
egységes kiemeléseikkel jobban segítik 
a szerkesztés technika i részét is. Igazi 
nagy segítséget mégis az jelentene, ha 
a kézirat mellékleteként szerkesztősé
günk megkaphatná mágneslemezen a 
form ázatian szöveg-file-t.

Kérjük tehát azokat, akik rendelkez
nek IBM XT, AT kompatibi! gépekkel, és 
az alább felsorolt szövegszerkesztők va
lamelyikével vagy olyan szövegszer
kesztővel amely megfelelő szövegfile- 
formátumókát képes generálni, hogy 
szerkesztőségünk dm ére (1143 Buda
pest, Rózsavölgyi köz 3.) a elkövetke
zendő felkérésekkor cikkeiket DDDS  
(360KB) vagy HDDS(1,2M B) 5.25“-es 
vagy 3.5"-es lemezen két külön al
könyvtárban elmentve szíveskedjenek 
elküldeni.

Szerkesztőségünkben az alábbi 
szövegszerkesztők illetve formátok kon
vertálhatók: ASCII, W ordstar,W S 4.0 és 
5.0, MS-word, WordPerfect, XyWrite, 
8bitASCII, DCA, MuHiMate, W P5.0, WP, 
W S.

Lemezeket postán visszaküldjük!

Dr. Andorka Rudolf -  szociológus 

Andorka Sándor -  ny. ev. lelkész 

Dr. Boleratzky Lóránd -  jogász, a
volt miskolci jogakadémia tanára 

Dr. Fabiny Tibor -  teológiai tanár 

Fehér Károly -  ny ev. lelkész 

Gáncs Aladár -  ny. ev. lelkész, orgonista

Gémes István -  ny ev. lelkész 
(Bietigheim -  NSZK)

Göllner Pál — presbiter 

Káposzta Lqjos -  ev. lelkész 

Kinczler Irén -  beosztott lelkész 

Dr. Kövesd! Dénes -  könyvtáros 

Missura Tibor -  ev. lelkész 

D. Dr. Nagy Gyula -  ny. püspök 

Pintér János -  ev. lelkész 

Pósfay György -  ny. ev. lelkész 
(LVSZ-Genf)

Sárkány Tibor -  ev. lelkész 

Trajtler Gábor -  ev. lelkész, orgonista

Zászkaliczky Pál -  ev. lelkész, 
Tfeológus Otthon igazgatója
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