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Szólj Uram! Hallja a  te  szolgád...

Túlélés vagy 
bővölködő élet?

(Jn 10,10)
Miért nem jársz ifjúsági órára? -  kérdeztem egy volt 

konfirmandusomat „Én élni akarok!" volt a válasz. „Én is” -  
feleltem, és felszálltam a buszra, de a mondat nem hagyott 
nyugodni. Hát nálunk Jézus Krisztus népében nem lehet élni? 
Éppen Attól féltjük az életet Aki azért jött, hogy tanítványai
nak életük, sőt bővölködő életük legyen?

A szeretett tanítvány, János azért írta evangéliumát hogy 
higgyenek és ebben a hitben életük legyen olvasóinak. János 
különösen is sokat idézi Jézus életre mutató és életet jelentő 
igéit. Tudja, hogy Benne az Élet jelent meg.

Élni, csak élni akárhogy, élni tovább, mindenáron, a hol
napot megérni -  minden áron. Vannak korok és helyzetek, 
amikor ez minden vágyunk. A mi korunk is lehet ilyen, a mi 
életünk is. Megértem ezt az ősi emberi vágyat, nem is tartom 
jelentéktelennek, mégis többre kívánkozom. -  A mi nemzedé
künk is átélt perceket, órákat, napokat és talán több időt is, 
amikor egyetlen vágya ez volt: túlélni a veszélyt, kibírni az 
életveszélyt, élni tovább. Óvóhelyen légiriadó alatt, táborban, 
hadifogolyként, menekültként, munkanélkül tengődve, lefo
kozott életben. Bonhoeffer írta, hogy mi még a mezei nyúltól 
is tanulhatunk, a barázdában barna rögként rejtőzik, hogy 
mentse a bőrét, hogy a vadász észre ne vegye, hogy túlélje a 
leselkedő életveszélyt. Ady az élet nagy tisztelője és élvezője, 
aki saját szavai szerint „sok életserleget kihabzsolt” s mégis 
szomjasan szenvedett, sokat tudott az életről, sokat dalolt is 
róla, gyakran jelentette be igényességét, nem akart a „szürkék 
hegedőse” lenni, máskor mégis azt kéri „csakhogy éljek, 
csakhogy éljek”. Ilyenkor a puszta lét is elég neki, ő, aki 
gyakran írta az Életet nagy É betűvel, aki pazarolta, szörnyen 
pazarolta életét, könyörög: „csakhogy éljek, csakhogy éljek”. 
Megértem én is ezeket a pillanatokat, vészterhes időket, s 
tudom a lelkész sem kivétel. Albert Schweitzer az élet föltét- 
len tiszteletére tanított, Gandhi is, mások is. Olvastam bölcse
lőt és költőt, aki mégjobban megértette velem mit jelent ez az 
emberi, ősi vágy. Megértem, de keveslem. A vegetálás szint
jénél többre hivattunk. Él az alga is, a moszat is, az egysejtű 
amőba is, de élet ez az embernek? Éltek a farizeusok, írástu
dók, főpapok, Jézus mégis meszelt sírokhoz hasonlítja őket, 
máskor azt érzékelteti, hogy járkáló holtak ők , éppen az élet 
hiányzik belőlük, amit Ő hozott, hiszen azért jött, hogy az 
embereknek bővölködő életük legyen.

Jézus nem híve a pauperizmusnak, a szegénységet istení
tő, megváltásként tisztelő, az egyháztörténetben is elő-elő- 
bukkanó életfelfogásnak. Keresztelő János sáskát, erdei mé
zet evett -  Jézus elment, ha hívták lakodalomra is, s példáza
taiban is menyegzői lakomához hasonlítja Isten országát. 
Tudta ó  is, hogy az élet önmagában is érték: pótolhatatlan, 
megfizethetetlen, visszahozhatatlan ajándék, mégis többet 
akart. Ma így mondanánk: minőségi életet. Tartalmas életet, 
értelmes, célos, hasznos, gazdag, másokért élő, sőt pazarlóan

adakozni tudó életet hozott Karácsony Sándor, akiről előző 
számunkban emlékeztünk, arra tanított hogy akkor felnőtt az 
ember, amikor már adni tud. „A kamasz begyre szed -  csak 
gyűjt -  Jól teszi. A felnőtt adni is tud, telik neki, van miből.” 
A felnőtt keresztyén is. Szeretetben, hitben, reménységben 
gazdag életet kaphatunk Tőle. Sőt örök életet.

Az Újszövetség telve van Jézus életre szóló ígéreteivel. 
Még a keskeny útról is azt mondja a Hegyi beszédben: az 
ÉLETRE visz. Másutt azt ígéri, aki elveszíti életét őérette, 
megtalálja a z t János közli, hogy aki Benne hisz, örök élete 
van. Máskor halljuk, hogy a Mester panaszkodik: Nem akar
tok hozám jönni, hogy életetek legyen. Az úrvacsorára is, 
megváltói halálára utalva hirdeti: „Amiket én szólok lélek és 
élet”. Péter azért nem akar távozni a lemorzsolódás láttán 
sem, mert „örök élet beszédei vannak” Nála. Ezek a mondatok 
csak ízelítők. Érdemes újra olvasni ebből a szemponból János 
evangéliumát, sőt az Apostolok Cselekedeteit, a leveleket, a 
Jelenések könyvét is. Bővölködő -  emberhez méltó, Isten 
gyermekeinek járó életet ígér Urunk a tékozló, de visszatérő 
gyermeknek is.

Örök élet, húsvét után új fényt kap ez a hőn óhajtott, az 
emberiségben mindig újra feléledő, körvonalazhatatlan vágy. 
Becsületesen senki meg nem ígérheti ezt követőinek, sem 
politikus, sem hadvezér, államfő, filozófus. Csak rajongók, 
vagy őrültek beszélhetnek így emberek között, vagy ó ,  aki
ben, az Élet jelent meg, sőt maga az Élet. Pedig az élet e nélkül 
a jelző nélkül csonka, torzó, valójában értelmetlen. Ott suttog 
minden mögött a babitsi mondat: „de jaj meg kell halni...”

A halál realitás, kikerülhetetlen valóság. Itt a túlélés szép 
álom, illúzió, vágykivetítődés. És mégis igaz, amit Jézus ígér 
feltámadást, örök életet, teljes életet. Tanítványainak nemcsak 
időbeli jövőre van ígéretük, hanem az időtlen jövőre is. Keve
set merünk beszélni erről. Talán volt idő a keresztyénségben, 
amikor ez volt a hangsúlyos, ma hangsúlytalanná lett, szinte 
szégyelljük. Mi az, amit remélünk az ősi hitvallás szerint? 
(Nicaenum) Van-e tartalma egyáltalán örökélet-hitünknek? 
Félünk, hogy túlszínezzük és ezért inkább csak szürkén szó
lunk róla. A mohamedánok paradicsoma túlszínezett, túléke
sített, a keresztyéneké ma színtelen. Merjük-e mondani, hogy 
ami kijelentetett, az a Közösség? Az örök élet -  Közösség: 
Azzal, akiben itt hittünk és azokkal, akiket itt szerettünk. -  A 
fantáziadús Istent nem féltem, hogy unalmas örök életet ké
szít, szegényes, tengődő ámyékvilágot (amiben görögök és 
rómaiak hittek, sőt amiről a zsidók is beszéltek, amikor a 
Seolról szóltak). Annak hiszek, aki búcsúzáskor bátorított 
„Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen”... Aki meg
ígérte, hogy Atyja házában sok lakóhely van... hogy az Atya 
örömébe készülhetünk.

Lelkész és nem lelkész tengődhet szegényen ma is, csak a 
túlélésben reménykedve, de lehet Jézus miatt bővölködő éle
tű, s az örök élet reménységében élő ember, pazarlóan adni, 
osztogatni tudó s közben egyre gazdagabb, ugyanakkor még 
nagyobb, kibeszélhetetlen örökségre váró. Egy életet féltő, 
joggal aggódó korban Jézus igéi bátoríthatnak, segíthetnek. 
Túlélés? Ez minden? Vagy bővölködő élet? Jézus ezt ígéri.

Élni akarok! Mondta konfirmandusom. Ezért nem járt 
Jézös népébe. Én is élni akarok. Ezért, éppen ezért akarok 
Hozzá tartozni.

H.K.
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Kitekintés az ökumené világába 

Az élet lelke
Reflexiók a canberrai Világgyűlés témáiról

„Jöjj, Szentlélek, -  ú jítsd  m eg az egész terem tettséget”
-  Az Egyházak Világtanácsa VI. Nagygyűlásánsk központi tárnája

I. Érdekes és kockázatos 
témaválasztás

1.1. Eddig elsősorban krisztológiai 
témák
Az egyházi világgyűlések tém ái 

mindig izgalm asan érdekes je lzések ” 
a korabeli keresztyénség helyzetéről 
és a világ-ökumené időszerű problé
máiról. Ezért tanulságos figyelemmel 
kísérnünk az Egyházak Világtanácsa 
és az egyházi világszövetségek nagy
gyűléseinek eddigi tém aválasztását.

Az Egyházak V ilágtanácsa  (EVT) 
eddigi h a t világgyűlésén k é t általáno
sabb és négy krisztológiai főtém át vi
ta to tt meg.

-  Amszterdam 1948: Az emberiség zűrzavara 
és Isten terve (Barth megjegyzése: a logikai 
sorrend fordított lett volna).

-  Evanston 1954: Krisztus, a világ reménysé
ge.

-Újdelhi 1961: Krisztus, a világ világossága.
-  Uppsala 1968: „íme, mindent újjá teszek!” 

(eszhatológiai témakör, erős krisztológiai 
és pneumatológiai vonásokkal).

-  Nairobi 1975: Jézus Krisztus megszabadít és 
egyesít

-  Vancouver 1983: Jézus Krisztus, a  világ 
élete.

Az E vangélikus Világszövetség ed
digi világgyűlésein is előtérben álltak  
a krisztológiai tém ák.

-  Lund 1947: Az evangélikus egyház a mai 
világban (egyházaink helyzetfelmérése a H. 
világháború zűrzavarai után).

-  Hannover 1952: Az élő Ige a felelős egyház
ban (belső tájékozódás egyházunk követen
dő útjáról).

-  Minneapolis 1957: Krisztus megszabadít és 
egyesít (az első, kifejezetten krisztológiai 
téma a megváltás ajándékairól és etikai kö
telezéséről).

-  Helsinki 1963: Krisztus ma (Ez a téma a 
centrális evangélikus tanítás, a hit által való 
megigazulás mai értelmét kereste. Ülje 
püspök véleménye: „Mivel a helsinki kon
ferencia végeredményben nem akart tudo
mást venni a modem emberről, eljátszotta 
ezt az igen nagy lehetőséget”).

-  Evian 1970: Elküldve a világba (Ez a téma- 
választás az egyház igehirdetői, missziói és 
diakóniai föladataira utal a mai világban).

-  Dar es Salaam 1977: Krisztusban -  új közös
ség!

-  Budapest 1984: Krisztusban -  reménység a 
világ számára!

-Curitiba 1990: „Meghallottam népem kiáltá
sát!" (teológiai -  krisztológiai téma, Isten 
szabadítása a mai világ életében). 

Ugyanilyen irányvonalakat m u
ta tn ak  m ás egyházi nemzetközi szer
vezetek tém aválasztásai is. Elsősor

ban  krisztocentrikus tém ák szerepel
nek, az ökum enikus és világhelyzet 
erős figyelembevételével. A harm adik  
hitágazat teológiája -  a  Szentlélek Is
ten  személyéről és müvéről -  egy kivé
tellel meglepő m ódon háttérben m a
radt. M inden bizonnyal jelzi ez a  világ- 
ökumenében, Amszterdamtól
Vancouverig, a  nagy világtalákozók 
erősen protestáns és északi teológiai 
túlsúlyát. Az ortodox egyházak, a 
„harm adik világ” és a  karizm atikus 
mozgalmak h a tá sa  ebben az időszak
ban  m égnem  érvényesülhetett eléggé.

1.2. A Szentlélek teológiája
„hiánycikk” a nyugati
egyházakban .
Ez az érdekes tap aszta la t tovább 

erősödik bennünk, h a  visszatekin
tü n k  a  reformáció egyházainak teoló
gia-történetére. Ism eretes a neves 
svájci teológus, E m il B runner megle
pő kijelentése: ötven éve azzal vezette 
be egyik előadását a  Szentiélekről a 
svájci lelkészegyesületben, hogy an 
n ak  százéves fennállása a la tt ez volt 
az első ilyen tém aválasztás.

Ez azonban nem  csak a liberális 
teológia korszakára volt jellemző. R u 
d o lf B ultm ann  az t az elgondolkoztató 
m egállapítást teszi Újszövetségi teoló
giájában (1948), hogy ez a  jelenség 
szorosan összefügg a nyugati teológia 
sokévszázados görög filozófiai befolyá
soltságával: amilyen m értékben érvé
nyesült annak  racionalista befolyása, 
úgy kerül á t  a  nyugati k e re s z té n ység- 
ben a  hangsúly a  Pneum áról a  Lógós
ra , illetve a  keresztyén életről a  teoló
giai gondolkodásra, a  tan ításra .

Csak három  korszakban forudlt 
oda a  nyugati egyházak teológiája erő
teljesebben a  Szentlélek személye és 
műve felé. Először A ugustinus egy
házatya korában, aki a  „Szentlélek 
teológusa” az egyház és a  m egszentelt 
új élet kérdéseiben. A m ásodik ilyen 
kor a  reformáció ideje: L uther  ú jra 
felfedezi a K risztus megváltói müve és 
a Szentlélek m unkálkodása közötti 
mély bibliai összefüggést, s vele együtt 
a harm adik  h itágazat ta rta lm át, idő
szerűségét az egyház életében. Erről a 
reform átori pneumatológiáról szól Re
g in  Prenter dán  evangélikus teológus 
nagyszerű műve (Spiritus C reator 
Studien in  Luthere Theologie. 1954).

Végül a  harm adik  korszak a pietizm us 
ideje: ez ú jra mélyebben kezdi tanu l
mányozni a  Szentiélekről szóló bibliai 
üzenetet és annak  mély öszefuggését 
az egyház megújulásával és a keresz
tyén élet megszentelésével.

Kétségtelen viszont, hogy a 
„Szentlélek teológiája” a  legújabb idő
kig „hiánycikk” m arad t a  nyugati egy
házakban, a  reformáció egyházaiban 
is. E zért ke lte tt olyan nagy feltűnést a 
neves tübingeni szisztem atikus, Jür- 
gen M oltm ann  híres trilógiájának 
harm adik  kötete erről a  témáról (In 
dér K raft des Heiligen Geistes. A 
Szentlélek erejével. 1975). M oltmann 
a rra  is figyelmeztetett, hogy a refor
máció egyházai sokat tanu lhatnak  it t  
a  keleti ortodoxia, főleg az ókori keleti 
egyházatyák tanításaiból. Neves mai 
ortodox teológusok pedig nemegyszer 
hivatkoznak, a  Szenthárom ság-hit 
teljességének, főleg a  pneumatológiá- 
nak  a  hiányosságaira a protestáns 
teológiában. „A nyugati teológiában a 
kegyelem lépett a  Lélek helyére, míg 
a keleti egyházatyáknál a Szentlélek 
m arad t az egyház szentségi-vallásos 
életének a  forrása” -  állapítja meg 
E m ilianos T im iadis metropolita, a 
konstantinápolyi ortodox patriarká- 
tus hosszú időn á t  volt genfi képvise
lője.

A „Szentlélek teológiája” a  „kegye
lem teológiába” helyett? Izgalm asan 
időszerű kérdés ez m a, am ikor a  keleti 
ortodox egyházak teológiai befolyása 
lá thatóan  erősödik a  világ-ökumené- 
ben. N em  véletlen tehát, hogy éppen 
ezt a  tém át választo tta  legújabb világ- 
találkozójára központi kérdésül az 
Egyházak Világtanácsa!

1.3.,,Spiritualizmus-éhség”  -
a szélsőségek veszélyével
Aki figyelemmel kíséri az európai 

és észak-am erikai egyházak életét, 
igazat ad azoknak a megállapítások
nak, hogy ezekben az egyházakban 
m indenütt nagy éhség és szonyúság 
jelentkezik a  Szentlélek hatalm ának 
átélése, a  lelki megújulás, a  spiritua- 
litás irán t. A karizm atikus-spirituális 
m ozgalm ak előretörése, a  Szentlélek- 
ről és az egyház megújulásáról, a  lelki 
életről és a  megszentelésről szóló teo
lógiai irodalom irán ti érdeklődés nyil
vánvaló jelei ennek a  változásnak.
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A „Szentlélek-éhség”, a  spirituális 
m egújulás u tán i vágy nem  m ás, m in t 
az egyházak és keresztyének „kiáltá
sa’’ lelki nyomorúságainkból való sza
badulásért: a  m aterializm usból, az ön
zés és jó lét konzum -társadalm ából, a 
korlátlan tudom ányos-technikai és 
ipari fejlődés halálos veszedelmeiből, 
ugyanakkor az egyházakon belüli 
megüresedésböl és széthúzásból. Jqj- 
ldáltás a h it ereje u tán , a  szeretet 
felforrósodása és gyülekezeti, közössé
gi életünk m egújulása után!

Ez az új l elki forradalom” az egy
házakban term észetesen sohasem  
volt kockázatm entes és m a sem  az. 
Gondoljunk a  történelm i példák közül 
a  reformáció korának  rajongó mozgal
m aira, az egyházat és a  teológiát meg
vető későbbi irányzatokra, vagy a  ko
runkban  is jelentkező egyházellenes 
és egym ással is kím életlen harcban 
álló szektás és eksztatikus mozgal
m akra. A Lélek szabadságával sokan 
visszaélnek, felcserélve a Lélek sza
badságát a  gonosz lélek szabadossá
gával, az aposotli kor tévelygőitől 
kezdve m inden korban, a m ai öngyil- 
kos-rqjongó szektákig és félpogány, 
keleti irányzatokig, szinkretisztikus 
tévtanltásokig.

E zért érthető  sok m ai ökum enikus 
teológus öröme, de félelme is ugyanak
kor. Ahogyan A C.O utler am erikai 
professzor ú ja : ”Egy pneumatológiai 
tém a kijelölése az Egyházak Világta
nácsa VII. Nagygyűlésére úgy érin t 
engem, m in t rem ényteljes és felrázó 
újság, elvegyítve egy „csendes alarm ” 
rárakódott rétegével... Az „alarm ” né
hányunk szám ára abból ered, hogy 
tudatában  vagyunk annak  a  kocká
zatnak, amely a  m últban a  keresztyén 
reflexiónak ezen a  közism erten elha
nyagolt h a tárterü letén  jelentkezett, 
h írhedtté válva zűrzavaros, entuzi- 
asztikus nézetekről. C anberra ezért új 
ökum enikus határkő  lehet. De lehet 
egymástól nagyon is eltérő rem énysé
gek kakofóniája” CIb the W ind of God’s 
Spirit. Reflections on the  C anberra 
Theme. Genf, WCC 1990. 9kk).

A világm éretű m ai spirituális-ka
rizm atikus m egújulás lá ttá n  valóban 
felfokozott várakozással tek in tünk  
C anberrára. Új irán y t ad-e az utóbbi 
három  évtized lelassult ökum enikus 
fejlődésének? A trin itárius h it elmélyí
tésével növekvő teológiai konszenzust 
hoz-e mqjd a  nyugati és a  keleti ke
resztyénéig  között (ennek vannak  bi
zonyos jelei a  „Filioque-vitában”)? A 
Szentlélek hitének egységében áttöri- 
e az intercommunio kérdésében m a 
még meglévő nagy akadályokat? Re
m énykedjünk és könyörögjünk ezért! 
M ert Isten  Szentlelke valóban az egy
ség Lelke, az U na  Sancta egyesítő ere
je  és a  Megelevenítő Ú r az egyházban 
és az egész terem tettségben.

II. A canberrai témakörök: 
Milyen kérdések várnak majd 

megvitatásra?
2.1. Előfutár: a krétai nagygyűlés
Térjünk vissza röviden a  m ár em

líte tt kérdésre: hogyan érvényesült 
eddig  az ökum enikus szervezetekben 
a  trinitárius-pneum atológiai teológiai 
gondolkodás? M ik az előzményei a 
v á rt „előretörésnek” a  harm adik  h it
ágazat területén?

Tudomásom szerin t a  Szentlélek 
személye és m üve m int központi tém a 
nagym értetü  nemzetközi ökum enikus 
tanácskozáson először K réta  szigetén, 
1979 őszén szerepelt, az Európai Egy
házak  Konferenciája VIII . Nagygyűlé
sén. Száztizennyolc európai egyház
n ak  ez az ökum enikus szervezete 
azért választo tta  ez t a  főtém át, mivel 
időszerűsége m ár akkor érezhető volt, 
és mivel az ortodox egyházaknak je 
lentős súlya van lélekszám  szerin t is 
az európai ökum enikus szervezetben. 
Akkor az európai egyházszervezet 
teológiai igazgatójaként felelős voltam  
az előkészítésért és a  véghezvitelért. 
Érdekes v itákkal és értékes teológiai 
eredm ényekkel zártuk  az európai pro
testáns és ortodox teológusoknak, egy
házi delegátusoknak ezt a  nyolcnapos 
tanácskozását. A fötéma ez volt: „A 
Szentlélek erejével -  szabadok a világ
ért■* (In der  K raft des HeSligen Geistes 
-  frei fü r die Welt). A négy altém a: 1. 
M egosztott egyházak a  közösség és 
egység keresése útján . 2. Az európai 
teológia a  spiritualizm us és a  világban 
való jelenlét között. 3. Igehirdetés és 
szeretetszolgálat -  konkrét föladatok 
Európa egyházaiban. 4. Az élet őrzői, 
a  békesség követei a  veszélyeztetett 
világban. Bizonyos párhuzam ok felfe
dezhetők m ár akkor a canberrai főté
m ával és négy altém ájával. Az ökume
nikus tém akör, a  spiritualizm us, a  teo
lógiai m unka, a  misszió m ai értelm e 
és az ökológiai-szodáletikai veszélyek 
m ár K rétán  új indításokat kap tak  a 
Szentlélek teológiáijából, a  keleti orto
dox és a  nyugati protestáns teológu
sok, egyházi küldöttek dinam ikus vi
tájából. A k rétai ökum enikus nagy
gyűlés eremdényei a  három  nyelven 
közzétett jelentés-kötetben olvasha
tók, jó  előkészítésül C anberrára  (Ein- 
h e it im  Geist -  Vielfalt in  den Kirchen. 
G enf 1979. 352 lap).

2.2. Közvetlen előkészítés: San
Antonlo 1989 és Szöul 1990.
A „krétai előfutár” u tán  legújab

ban  két fontos előkészítő ökumenikus 
tanácskozás ism erete is szükséges 
C anberra várható  m unkájának, v itá
inak  a  megértéséhez.

Az egyik az Egyházak V ilágtaná
csa missziói világkonferenciája San  
Antonio-ban  (USA), 1989 m ájusában. 
Főtém ája ez volt: „Legyen meg a  T 
akaratod! Misszió K risztus ú tján”. Az 
In ternational Review of Mission öku
m enikus folyóirat m últ évi szám aiban 
tárgyalta  a  C anberrára előrem utató

összefüggéseket, az ökológiai és gaz
dasági-társadalm i vonatkozásokra té 
ve erős hangsúlyt (a misszió az Evan
gélium hirdetése, szóval és élettel, se
gítő szeretettel, Jézus útján).

U gyanezt az irány t figyelhettük 
m eg erőteljesebben a  m ásik nagy öku
m enikus világtalákozón Szöulban  
(Dél-Korea), 1990 m árciusában. A hí
radások szerin t i t t  sem elsősorban a 
pneum atológia á llt az előtérben, m int 
inkább Isten  szövetsége (covenant) az 
embervilággal, és az egyházak, hívők 
ebből következő szövetségkötése egy
m ással, főleg négy területen: az új gaz
dasági világrendért, a fegyverkezés
nélküli és erőszakm entes világért, Is
ten  te rem te tt világa megőrzéséért és 
a  fajok, nem ek, ku ltú rák  közötti disz
krimináció elleni küzdelemben.

A szöuli főtéma ez volt: „Igazságos
ság, béke és a terem tettség  megőrzése 
-  m ost van i t t  az idő!” Sajnálatos, hogy 
a Vatikán rem élt aktív  részvétele nem 
valósult meg úgy, m in t a  megelőző 
bázeli ökum enikus nagygyűlésen.

Ugyancsak fájdalmas h iányt je 
lent, hogy az Egyházak Világtanácsa 
harm adik  előkészítő világgyűlése -  a 
H it és Egyházszervezet tervezett 
újabb nagy ta lá lkozó ja- a  zsúfolt öku
m enikus n ap tá r m ia tt 1992-re m a
rad t. Pedig egy alapos, megelőző öku
m enikus szám adásra, bűnbána tra  és 
önkritikára igen nagy szükség le tt vol
n a  Canberrában.

2.3. Canberra főtémája: Jöjj,
Szentlélek -  újítsd meg az egész
teremte ttséget!
A főtéma egyértelm űen nemcsak 

az egyház és az em ber lelki-belső meg
ú jítását, hanem  az egész terem tett vi
lág  ú jjáterem tését hangsúlyozza a 
Szentlélek m unkálkodásában. A  
Szentlélek személyének és müvének 
m egértése a  világban, nemcsak az 
egyházban... döntően fontos az egyhá
zak hite  és tanúságtétele szám ára” -  
ú ja  az Ecum enical Review , közölt 
többszáz oldalas tanulm ányi anyaga 
bevezetésében (1990, 89-90. lap).

M i várható Canberrában? Miköz
ben egyszerre lesz tém a a  Szentlélek 
cselekvése az egyházban és a  világ
ban, az ortodox egyházak és a  kariz
m atikus-spirituális m ozgalmak v ár
hatóan a  Szentlélek Isten  belső, lelki 
szabadítását tekin tik  m ajd , az igehir
detésen és szentségeken, az evangéli- 
záción és a  misszión keresztül -  az 
Újszövetség felől nézve kétségtelenül 
jogosan -  a  Lélek genuin megújító 
m unkálkodásának. Ezzel szemben a 
„harm adik világ” számos egyháza és 
bizonyos európai-észak-am erikai teo
lógiai irányzatok, amelyeknek befo
lyása igen erős az Egyházak Világta
nácsa m ai vezetésében, bizonyosan a 
„termetés-teológiát” és a  Szentlélek 
világfenntartó  és megőrző m unkálko
d ásá t állílják előtérbe. Tehát a  Szent- 
lélekben való megújulás szociális - e t i 
kai vonatkozásaira helyezik a  fő hang
súlyt, amilyenek az ökológia, az új
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gazdasági világrend, a  küzdelem az 
egyházak részéről a  m ilitarizm us, az 
erőszak és a f^ji, a  nem ek közötti és 
másfajta diszkrimináció ellen.

Hogyan sikerül majd C anberrá
ban a hitből, az elsődleges lelki meg
újulás és az abból származó keresz
tyén etikai m agatartás összetartozá
sá t és helyes sorrendjét megőrizni, -  
ez lesz talán  a legizgalmasabb kérdés 
a világgyűlésen.

24. Első altéma: Életadó -  tartsd
fenn (őrizd meg) teremtett
világodat!
Ennél az altém ánál kétféle kiindu

lópont lehetséges. Az előkészítő teoló
giai tanulm ányok jórészt azokból a 
bibliai igékből indulnak ki, amelyek 
az Ószövetségben a  Szentlélek terem 
tő és világfenntartó cselekvését hirde
tik. A Szentírás azzal kezdődik, hogy 
Isten Lelke lebegett a  káosz sötét vizei 
fölött, így alakult ki az élet, a  terem 
te tt világ rendje (Gén 1:2 kk). U ta lnak  
a „teremtési zsoltárokra” (pl. a  104. 
zs.), amelyek a Lélek életadó, élet- 
fenntartó m un k aágáról beszélnek. Ahol 
Isten Lelke nincs jelen, o tt beáll a 
halál. A prófétáknál a  „Lélek k iáradá
sa” megeleveníti a  holtakat, m egújítja 
a termő föld színét, igazságot és békét 
terem t az em berek között (v.ö. Ézs 
32:15 kk, Ez 37:1 kk, 14 kk, stb.).

A m ásik, jórészt a  hívő szakem 
berek kiindulási pontja m odem  vilá
gunk megrázó kontextusa, elsősorban 
a világm éretű ökológiai krízis. „A világ 
m int egész m űködésképtelen”, ak á r a 
pusztuló terem tettség, élő fajták, a  vi
zek és a  légkör, az erdők, a  term észet 
felől, ak ár a szenvedő, éhenhaló em
bermilliók felől is nézzük. Világunk
ban fokozódik ez a  kettős krízis. Klíma 
-v ilágkatasztrófa , a term észet m egál
lítha ta tlan  pusztu lása fenyeget. Az 
emberiség szegényedő többsége ful- 
doklik az adósságok terhe, a rosszul 
funkcionáló gazdasági „világrend” 
alatt. Világun kjólétben élő egyharm a- 
da feléli az élelem, nyersanyagok, 
energia túlnyomó részét. A helyzet 
egyre romlik. Mi v ár az em bervilágra 
és Isten  terem tett világára, a term é
szetre, h a  ez az öngyilkos irányzat 
tovább folytatódik?

Miről folynak majd a viták az
első altéma körében?
Várhatóan arról, hogy ú jra  értsük  

meg a  Biblia üzenetét Isten  terem tő- 
világfenntartó akaratáról, szeretetéről 
és Isten  Lelke világot teremtő-fenn- 
tartó  m unkálkodásáról. Arról, hogy 
Isten népe a Teremtő „m unkatársává” 
és eszközé legyen a  terem tettség  meg
őrzésében, jó rendje alakításában. 
Hogy ne csak az „uralom”, hanem  a 
„megőrzés és művelés” is érvényesül
jön m agatartásában  (Ge n 2;15). Új 
„teremtés-teológiára”, a term észeti és 
embervilághoz való, radikálisan  új vi
szonyulásokra van szükségünk! 
Olyan lelki m egújulásra, amely fele
lősségre és ennek megfelelő etikai cse

lekvésre ind ít Isten  színe előtt!
A világ m ás-m ás részein ez a Lélek 

által történő m egújulás más-más fel
adatokat jelent. Például az éhező Szu
dánban vagy Etiópiában, a  pusztuló 
brazil őserdőkben, latin-am erikai mil
liós nyomornegyedekben, vagy a  nyu
gati „konzum-társadalom” bőségében. 
C anberra feladata i t t  az lesz majd, 
hogy kidolgozza az egyházak és a  hívó 
milliók hitükből fakadó feladatait vég
zetes nyomorúságokkal te lt világunk
b a n ,- I s te n  szeretett és m egőrzésünk
re  bízott terem tettségében.

2.5. Második altéma: Igazság
Lelke -  tégy minket szabadokká!
Ez a  tém akör az első folytatása. 

A rra vonatkozik, m it je len t a  hitből 
fakadó szeretet belső szabadsága a 
bűnök és igazságtalanság bilincseiben 
gyötrődő, m ai embervilágban? Nyil
vánvalóan dinam ikus jót-cselekvést a 
Szentlélek hatalm ában.

Az első altém a „az ökológiai igaz
ságosság” tém aköre. Ez a  második al
tém a a  gazdasági-társadalm i igazsá
gosság bibliai gyökereire és m ai fel
adata ira  figyelmezteti az egyházakat 
és hívőket.

Az előkészítő konferenciák és ta 
nulm ányok u ta lnak  az embervilág
nak  a bűn m iatti „működésképtelen
ségére”. N em csak a term észeti világ 
pusztul körülöttünk. Pusztul az em
bervilág is, az éhezés, a  betegségek, a 
gazdasági és politikai elnyomás és 
zűrzavar, az emberi jogoktól megfosz- 
to ttság  bilincseiben. A próféták és J é 
zus igéiből rá irányítják  a  figyelmet az 
igazság, a  szeretet és igazságosság 
igéire: a  felelősségre a szegényekért, 
szenvedőkért, elnyom ottakért testi és 
lelki értelem ben. Isten  Lelke -  hang
súlyozzák az előkészítő dokum entu
mok -  úgy őrzi, terem ti újjá az em ber
világot, hogy a h it ereje által embere
ket tám aszt az élet és a  rend, a 
szeretet és az igazságosság szolgálatá
ra . Jürgen Moltmann ú ja : a  Szentlé
lek az Ú r, aki megelevenít (Dominus 
vivificans). Amikor eljöveteléért kö- 
nyörgünk, „a sóhajtozó terem tettség- 
gel együtt várakozunk szabadításra 
az igazságtalanságtól és erőszaktól, 
de az időtől és a haláltól is” CIb the 
W in d ... 33.1ap).

Vitatémák Canberrában
Nyilván igen erős lesz -  elsősorban 

a  „harm adik világ” egyházaiból -  a 
sürgetés a  Szentlélek világm éretű 
szabadító m unkálkodásában való 
részvételre. Ez a  „felszabadítás” a 
bűnből való szabadulással együtt i tt  
elsősorban az em berek m egszabadítá
sá t jelenti a  sokféle szociális nyomorú
ságából: a szegénység és a gazdasági 
elnyomás alól; a diszkriminációktól a 
fty, nem, bőrszín, vallás, ku ltú rák  el
térései m iatt; a  m ilitarizm us, az erő
szak, a háborúk ínségéből és az emberi 
jogoktól való megfosztottság alól. Mi
lyen a  viszony a belső, lelki szabadítás 
és a  gazdasági, társadalm i, politikai

rabságokból való megszabadítás kö
zött? Kétféle veszedelem közt kell 
megtalálnunk az egyház, Isten népe 
keskeny útját! ASzentlélek szabadítá- 
sa elsősorban, alapvetően belső, lelki 
megváltás a bűn nyomorúsága alól. 
De ez a belső szabadulás a hiten ke
resztül belsőleg elkötelezett minden 
igazságtalanság, hazugság, egyéni és 
szociális bűn elleni küzdelemre is a 
világban. „Nagyon kell azonban vi
gyáznunk, hogy a Szentjeiket ne azo
nosítsuk minden esetben az emberi 
haladással, akciókkal, szociális moz
galmakkal és ideológiákkal. Amit em
beri haladásnak vagy felszabadítás
nak nevezünk, az könnyen lehet egyik 
rabságból egy másik, még kifinomul
tabb és még pusztítóbb rabságba ke
rülés” (M.M. Thomas, Ec. Review 
1990, 306.1.).

2.6. Harmadik altéma: Egység
Lelke -  Engeszteld ki népedet
egymással!
A legtágabb kör, a terem tett világ, 

és a  szőkébb, de még mindig globális 
kör, az em bervilágután most a harm a
dik szűkebb körhöz érkeztünk: az egy
ház és a vallások világához. Az egyhá
zak egysége, az ökumenikus mozga
lom, a misszió és a vallások dialógusa 
állnak i t t  a fókuszban.

A  Szentlélek terem tette  meg (Pün
kösd, Csel 2.) és ta rtja  fenn sokféle 
ajándékával (1 Kor 12-13.) az egyház
at a világban. A Léleknek a kiengesz- 
telő-egyesítő m unkálkodása ma legin
kább az ökumenikus mozgalomban ölt 
testet, a gyülekezeti szinttől az egyhá
zak közti kapcsolatok szintjéig. A 
Szentiélekben való egység Krisztus 
ajándéka m ár a jelenben. De új felada
tokra szóló elhívás, küldetés is! Az 
egyházak m a a  konciliáris közösség 
megvalósításán fáradoznak (koino- 
nia). Olyan dinamikus egységet keres
nek, amelyben kölcsönösen elism er
hetik egymást, tanúságtételüket és 
szolgálataikat. Ez az egység (koino- 
nia) szervezeti, tanításbeli, liturgikus 
és történeti különbségeket is képes 
m agába integrálni; de term észetesen 
nem  vég nélkül! Hol van a határ?

A Szentlélek teheti egyedül képes
sé az egyházakat a  misszió új és teljes 
végzésére a világban. A „misszió 
K risztus módján” egyszerre evangéli
um-hirdetés és a szeretet cselekedetei; 
lehajlás az emberek lelki és testi nyo
morúságaihoz. A San Antonió-i világ- 
konferencia indításai nyilván további 
v itákat hoznak m agukkal Canberrá
ban is (v.ö. Ec.Review 1990, 359- 
364.1pk).

A Szentlélek kiengesztelő műve 
megy végbe a  vallások közötti új kap
csolatokban is. A mai világméretű dia
lógus a vallások között a rra  utal, hogy 
minden vallás egy örök lelki forrásból 
táplálkozik. Keresnünk kell a népek 
hitének közös igazságait és közös fel
adata it a Szentlélek hatalm a alatt, 
veszélyeztetett világunkban -  hang
súlyozzák az előkészítő dokumentu-
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mok.

Mik lesznek a fő vitatémák ebben 
a szekcióban?
V árhatóan három  csomópontja 

lesz a tanácskozásnak: az ökum eni
kus mozgalom m ai helyzete, fő  céljai 
és legjobb módszerei (1); a  misszió a 
mai világban, az evangéliumról való 
tanúságtétel, a  dialógus és a  cselekvő 
segítés az em ber testi-lelki nyomorú
ságai között, a  Szentlélek vezetése 
a la tt (2); végül az egyházak és a világ
vallások m ai viszonya: a  dialógus és a 
misszió kapcsolata a  konkrét segítség 
kontextusában. Az első esetben izgal
m asan érdekfeszítö lesz a  róm ai kato
likus egyház és az ökum enikus moz
galom m ai viszonya, a  protestáns és 
ortodox egyházak közötti közeledés új 
lehetőségei (Lima-dokumentum!), vé
gül a  spiritualizm us kérdései és a  k a 
rizm atikus egyházi közösségek helye, 
értékelése az ökum enikus világmoz
galomban.

2.7. Negyedik altéma: Szent Lélek 
-  formálj át és szentelj meg 
minket!
A Szentlélek Isten  terem tő-újjáte- 

rem tő cselekvésének legbelső szenté
lyébe vezet a negyedik altém a. A te 
rem tés trin itárius folyamat, írja  N agy 
B azilius egyházatya: „Az eredő oka 
m indennek az Atya; a  terem tő oka a 
Fiú; a  tökéletessé tevő oka pedig a 
Lélek”. Isten  a bűn és halál által meg
rontott terem tettséget Jézus Krisz
tusban, a Szentlélek által állílja hely
re, terem ti újjá, viszi teljeségre. E rre 
a titokzatos „új terem tésre” irányul a 
negyedik altém a. Az új terem tés cse
lekvő alanya -  m ind az em beri szívek
ben, m ind a közösségekben -  a Szent
lélek Ú r Isten. Ő a K risztus Lelke, és 
jelen van, cselekszik titokzatos mó
don, az igében és a szentségekben. 
Végzi, folytatja az időben K risztus 
megváltó-szabadító m űvét a  bűn és 
halál foglyain. Az „új terem tés” a 
Szentlélek Isten  átformáló és meg
szentelő m unkálkodása a szívekben, 
az egyházban és az egész terem tett- 
ségben. Ennek a m egszentelésnek di
csőséges teljessége felé tek in tünk  hívő 
reménységgel, várva Isten  Országa 
végső eljövetelét. (A Szentléleknek az 
egyházban végzett megszentelő, meg
újító m unkájára nézve v.ö. Nagy Gyu
la: A Szentlélek és az egyház. Az egy
ház kincse. 1978.128-138. lapok).

Milyen kérdések várnak itt 
megvitatásra Canberrában?
A teológiai kérdések között bizo

nyosan előtérbe kerülnek majd: a  te 
rem tés és az új terem tés viszonya; a 
h it általi megigazulás és az életünk 
megszentelése belső kapcsolata; az ige 
és a szentségek m int a Szentlélek át- 
formáló-megszentelő cselekvésének 
egyedüli eszközei (ebben nagy vita  
várható az entuziasztikus-karizm ati- 
kus m ozgalm akkal)', az egyszeri és az 
állandó újjászületés kérdése; a  külön

leges leüti karizm ák, gyógyítás és 
nyelveken szólás körüli viták, stb. Új 
erővel vetődik fel bizonyosan az egy
házi hivatalok, az ordinádó és a kariz
m atikus adományok viszonya, a  „hi
vatalos egyház” és a  „bázis-gyülekeze
tek” kapcsolata, a történelm i 
egyházak és a  spirituális mozgalmak 
együttm űködése az Ökumenében.

Végül -  de nem  utolsóként -  foly
tatódik  m ajd az „új sp iritua litás” kö
rüli vita. Vajon Isten  Lelke elsősorban 
a  hívő gyülekezet belső, leüti körébe 
hív el, vagy inkább odafordít a  világ 
felé, az Evangélium  szóval és élettel 
való tanú sítására , küzdelemre, a bűn 
és a halál démoni hatalm aival? A „be
felé fordulás” vagy a „küzdelem spiri- 
tu a litása” hogyan viszonyulnak egy
m áshoz a  m egszentelt életfolytatás
ban? É rthető  a várakozás, de a 
kockázat is: sikerül-e m egtalálni az 
egység ú tjá t a  világegyház területein, 
az eltérő egyházi irányzatok és cso
port-mozgalmak m ai küzdelmében? 
H a igen, C anberra valóban forduló
po n t lehet az ökum enikus mozgalom 
eddigi történelmében!

III. Előretekintés
3.1. Jézus Krisztus népének legbel

ső elkötelezettsége a m ai világban, a 
harm adik  keresztyén évezred küszö
bén, a  tanúskodó és segítő jelenlét a 
Szentlélek ereje által. Qlyan időkben 
élünk, am ikor az ökum enikus mozga
lom dinam izm usa szükségesebb m int 
bárm ikor, ha  az egyházak valóban az 
egység, a békesség és a reménység 
jelei és magvetői akarnak  lenni az em
beriség nagy családjában! Nem  szó
lam , hogy az ökum enikus mozgalom 
ú j határkőhöz érkezett Canberrában!

3.2. Befejezésül még egy teológiai 
figyelmeztetés mindegyikünkhöz: 
am ire a „harm adik h itágazat teológi
ájában” a legnagyobb szükségünk 
van, a trin itárius h itünk  teljességének 
a megőrzése, m ásként a „krisztológiai 
pneum atológia”. Tehát K risztus és a 
Szentlélek megváltó-szabadító művé
nek egysége, az első, második és a 
harm adik  h itágazat legbelső összetar
tozásának megőrzése. Isten  világte
rem tő és fenntartó  Atya Isten. Jézus 
K risztus a testté , em berré le tt Ige, a 
Szabadító. S ezt a szabadítást, újjáte- 
rem tést végzi el a jelenben a Szentlé
lek, az Ú r és Teremtő (Dominus Crea- 
tor), az Igén és a szentségeken keresz
tül, és viszi teljességre az örökéletben.

„Következésképpen ez a könyör
gés: Jöjj, Szentlélek -  újítsd meg az 
egész terem tettséget! -  elsődleges cél
kén t nem  valamilyen szociális vagy 
poütikai igazságosságra, ökológiai 
restaurációra vagy éppen egyéni leüti 
ébredésre vonatkozik. Bárm ilyen élet
bevágónk is ezek, a  velük való kizáró
lagos foglalkozás könnyen eltérít az 
igazi ügytől, Isten  m egváltási tervé
nek (ökonómiájának) teljességre ju tá 
sától ... A Szentlélek, a  Fiútól küldve, 
egyetlen céllal jön: hogy véghezvigye

a F iú  küldetését az egyházi időszaká
ban  ... És ha  ezzel a  h itte l emeli föl 
kiáltó szavát, a menyasszony a  Szent
lélekkel, együtt kérheti: M arana tha! 
Jövel, Ú r Jézus!” (John Breck: The 
Lord is the  Spirit. An Essay in  Chris- 
tological Pneumatology. Ec. Review 
1990,120-121. lpk.).

3.3 H add fejezzem be ezt az előké
szítést C anberrára Ignatios metropo- 
litának , m ai antiochiai ortodox p á tri
árkának , U ppsalában 1968-ban mon
dott szavaival:

„A Szentlélek nélkül: Isten  távol 
van tőlünk -  K risztus m egm arad a 
m últban -  az Evangélium  egy szerve
zet ügye -  a  tan ítás (autoritás) puszta 
propaganda -  a  litu rg ia történelm i fej
lődés -  a  keresztyén szeretet pedig 
rabszolga-morál.

De a  Szentlélekben : AKozmosz fel
tám ad t és növekszik Isten  Országa 
születésének kínjai között -  a  feltá
m ad t Krisztus jelen  van -  az Evangé
lium  az élet ereje -  az Egyház a  Szent- 
három ság életének a  tanú ja  -  a  tan í
tá s  (autoritás) megszabadító 
tudom ány -  a misszió pünkösdi ese
m ény -  a liturgia egyszerre megújulás 
és a  jövő záloga -  az em beri te tt  pedig 
Isten  szent cselekvése.”

Valóban könyörögjünk a  világke- 
resztyénség nagy eseménye előtt és 
u tána: „Jöjj, Szentlélek Ú risten  te 
rem tő hatalm addal, tedd újjá terem 
te tt  világodat és benne egész népedet! 
Ámen.” *

Id ézi M.Ramsay: Holy S p irit. London, 
1977 . pp. 126 -127.

(A  fenti, a  S zerkesztő  fe lkérésre  készü lt ta 
nulm ány a la p ja  egy 1991 . ja n u ár 9 -én , a 
Budai E gyházm egye Lelkészi M unkakö
zösségében e lhangzott e lő ad ás .)

Dr. Nagy Gyula

Egyházi
világhíradó

1991. január-február
A Közel-Keleten borzalmas új 
típusú „elektronikus háború” 
pusztít. A Baltikumban tovább 
tart a súlyos feszültség. Köz
ben, a világpolitika árnyékában, 
a kezdeti elhalasztásl hírek elle
nére, megnyílt a világ több mint 
háromszáz egyházának parla
mentje, az Egyházak Világtaná
csa canberral nagygyűlése. Az 
alábbi egyházi hírek egy része 
a múlt számból maradt ki hely
szűke miatt és csak Itt kerül 
közlésre. E rovat lezárásáig 
még nem érkeztek hírek a Can
berrai világkonferenciáról. De 
reménységgel várjuk a részle
tes eredményeket, könyörögve 
egyházaink megerősödéséért a
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hitben, az egységben és a segí
tő szeretetben. (Hírzárlatunk: 
1991. február 15.)

A canberrai 
világgyűlés a 
világpolitika 
árnyékában

Minden előzetes ta lá lgatás ellené
re február 7-én A usztrália fővárosá
ban -  csaknem ezer hivatalos delegá
tussal és összesen m integy három eze
rötszáz résztvevővel -  megkezdődött 
az Egyházak V ilágtanácsa VIL nagy
gyűlése. A régen v á r t nagy egyházi 
világtalákozót azonban súlyosan be
árnyékolják a  világpolitika legújabb 
krízisei: az Öböl-háború és a  Baltikum  
eseményei. „Világgyűlés a  Szentlélek 
és az Öböl-háború között”, „világgyű
lés szakítópróba előtt* -  ilyen címek 
szerepelnek az egyházi tömegkommu
nikáció híradásai élén.

A világ egyházaiból nagy szám m al 
érkeznek a  jelentések a  háború elleni 
tömegdemonstrációkról. J a n u á r  vé
gén Bonnban kétszázezren -  köztük 
nagy szám m al egyházi csoportok -  
tün te ttek  a  háború  ellen és követelték 
a  béketárgyalások azonnali megkez
dését. Forck keletném et püspök a 
pusztító légiháború m egállítását, a 
szankciók foly tatását és az átfogó bé
ketárgyalásokat követelte. Éles kriti
ka éri a  fegyverkereskedelemben való 
nyugati részvételt, amely egyáltalán 
lehetővé te tte  Szaddám  Husszein ag
resszióját. Tízezrek tü n te ttek  a  hábo
rú  folytatása ellen W ashingtonban, 
San Franciscóban, de a  világ számos 
m ás országában is. U gyanakkor -  ki
sebb szám ban -  érkeznek hírek  az 
agressziót megtorló háború  m elletti 
tüntetéskeről, egyházi állásfoglalá
sokról is. Ú jra fellángolt te h á t a  régi, 
klasszikus vita  az „igazságos háború” 
kérdéséről (bellum iustum ). M artin  
K ruse berlini püspök, az EKD Taná
csának elnöke szerint, korunkban 
nincsen többé igazolható háború, 
ezért a  Közel-Keleten is békés tárgya
lásokkal kell igazságos m egoldást ta 
lálni.

Az Öböl-háborúval egyidőben foly
tatódik a  súlyos feszültség a  B altikum  
térségében. N em  szűnik az egyházak 
és egyházi világszervezetek tiltakozá
sa az erőszakos beavatkozás ellen, 
sürgetve a  tá rgya lásoka t A baltikum i 
evangélikus egyházak egyértelm űen 
népük szabad döntése és függetlensé
ge m ellett foglaltak á llá s t  E lítélte az 
ism ert véres esem ényeket és az erő
szak alkalm azását II A lexy moszkvai 
pá triá rka  is. J a n u á r  végén Rigában, 
Lettország fővárosában, kétszázezren 
vettek rész t az áldozatokért ta r to tt 
gyászistentiszteleten.

Ez a  végsőkig feszült világpolitikai 
h á tté r  kétségtelenül súlyos s za k ító 
próba" lehet m a jd Canberrában. Az

EVT vezetősége az első nap  program 
jáb a  plenáris v itá t ik ta to tt be az új 
háborúról. Főleg a  „harm adik világ” 
egyházai sürgetik  a  háborús megoldás 
elítélését és a  közel-keleti kérdések 
átfogó, igazságos rendezését tárgyalá
sok ú tján . Egyes afrikai tagegyházak 
az „iszlám térhódítás” ellen kívánnak 
egységes keresztyén fellépést De van
nak  egyházak -  jórészt ortodox tag
egyházak -  am elyek tiltakoznak vi
lágpolitikai kérdések, köztük a  közel- 
keleti vagy a  baltikum i kérdés, 
napirendre tűzése ellen, mivel ezek 
háttérbe szoríthatják  a  fötémát. Velük 
ellentétben föleg ném et és am erikai 
teológusok óvnak attól, hogy a  spiritu
ális m egűjulás ne  jelentsen  elfordu
lá s t az em bervilág m ai nyom orúságá
tól és szenvedéseitől. „Nem szabad 
visszahúzódnunk a  spiritualitásba” -  
hangsúlyozza Konrad R aiser pro
fesszor (NSZK). Ilyen feszültségek kö
zött valóban nincs időszerűbb tém ája 
a  világgyűlésnek, m in t a  könyörgés a  
Szentlélek Isten  je len létéért és vezeté
séért!

Lutheránus
Világszövetség

A Világszövetség vezetősége fel
h ív ta  tagegyházait, hogy az idei böjti 
időszakban  elsősorban f i  békéért, de 
ezzel együtt a  Baltikum , E l Salvador, 
Dél-Afrika, l ib é r ia  és Etiópia krízis- 
helyzeteinek békés rendezéséért 
imádkozzanak.

Feltűnést keltő nyilatkozatot adott 
a ném et evangélikus sajtószolgálat
nak  G unnar S tálsett, a  LVSZ főtitká
ra . A m ai világhelyzetben az egyházak 
egyik legfontosabb feladatának lá lja  
az im ádságot és a  kiengesztelés aktív 
szolgálatát. Sürgeti a  közel-keleti bé
kekonferencia összehívását az ENSZ 
égisze alatt. Európában a  szekularizá- 
lódást és a  soviniszta -  nacionalista 
szenvedélyek felszítását lá lja  a  legna
gyobb veszélynek. Síkraszáll a  kisebb
ségek és a  kisebbségi egyházak jogai
ért, a  lelki m egújulásért és az öku
m enikus gondolkodásért. „Új 
sp iritualitásra  van  szükségünk Euró
pában” -  m ert h a  az egyházak nem  
ju tn a k  el az egységre, akkor nem  lesz 
sem belső m egújulás, sem jövő szá
m ukra ezen a  kontinensen.

F eb ruár elejéig mindössze k é t né
m et tartom ányi egyház (Braunschwe- 
ig és Schaumburg-Lippe) foglalt á llást 
a  C uritibában elfogadott új alktom ány 
és szervezet ellen. A L V SZ  ú j alkot
m ánya és szervezete február 10-i é r
vénybelépésének csak akkor lenne 
akadálya, h a  a  106 tagegyház egy h a r
m ada fordult volna szembe a  világy- 
gyűlés döntésével.

ALVSZ vezetősége tíz  ú j tisztségvi
selőt nevezett ki, közötttü k  új pénz
ügyigazgatót és helyettest (NSZK, il
letve Svájc), új ifjúsági titk á r t (Siv 
Lámstrand lelkésznő Norvégiából), új

szodáletikai referenset (Viggo Mor- 
tensen Dámából) és egy új m unkatár
sa t dr. Görög Tibor mellé az Európa- 
titkárságra  (Lassila finn lelkész). 
Nyugdíjba vonult Dr. Eugene Ries, aki 
1980 óta vezette a  Világsegély Osz
tályt. U tóda B. W. Neldner, eddigi he
lyettese (Ausztrália).

Egyházi hírek 
Nyugat-Európából

Őrségváltás tö rtén t az 52 milliós 
anglikán világközösség élén: jan u á r 
végién nyugalomba vonult dr. R obert 
R uncie, C anterbury érseke. Tíz évig 
állt az anglikán világközösség élén. 
Ism ert volt bátor szókimondásáról, el
sősorban a  szegények és a  hajléktala
nok érdekében. Síkraszállt a  liberális 
teológia ellen és legújabban a női lel
készek m elle tt Utódjául még az el
m últ nyáron n .  Erzsébet királynő Ge
orge Carey-t, B ath püspökét nevezte 
ki. Carey érsek m ost úgy nyilatkozott, 
hogy jövendő feladatának a  „langyme- 
leggé, engedetlenné és h it nélkülivé” 
le tt  államegyház belső m egújulását 
lálja.

Új szervezeti form át kapott febru
ártól a  N ém et Evangélikus Egyház 
(EKD) hannoveri központja. A H rche- 
nam t az eddigi 14 helyett 9 osztállyal 
és 220 m unkatárssal végzi a ném et 
protestáns tartom ányi egyházak kö
zös ügyeinek in tézésé t Dr. Heinz-Jo- 
achim Held elnököt, az ökumenikus 
főosztály vezetőjét, püspökké szentel
te  dr. M artin  Kruse püspök, az EKD 
Tanácsa elnöke. Held püspök, aki egy
házunk tiszteletbeli doktora is, az 
egész ném et protestantizm us külföldi 
kapcsolatainak irányítója.

Az ism ert hannoveri egyházfőta- 
nácsosnő, K äte M ahn, az egyik p ü s
pökjelölt az Északelbai Tartományi 
Egyházban. Ulrich Wilckens püspök 
utódjának m egválasztása április hó
napban történik meg.

Egyházi hírek Közép
é s Kelet-Európából

N ém etország keleti félében a rra  hí
vo tt föl az „Etikai nevelés bizottsága” 
-  amelyhez egyházak és főiskolák kép
viselői tartoznak  -  hogy 1991-ben ké
szítsék elő a  keleti tartom ányok isko
láiban egy új tan tárgy  bevezetését. Ez 
az új oktatási-nevelési szaktárgy az 
^letfbrm álás-etika” elnevezést kapná 
és az lenne a  feladata, hogy a  jelenlegi 
súlyos érték-krízisben a  fiataloknak 
segítséget nyújtson életük értelmének 
és céljainak a  m egtalálásában.

A  keletném et egyházi sa jtó válsá
gának  legújabb híre az, hogy egy nyu
gatném et kiadóvállalatba olvad bele a 
közismert, legnagyobb keletnémet 
evangélikus kiadóvállalat, az Evange-
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lische Verlagsanstalt. A lkalm azottai
nak  az év végén elküldték a  felmon
dást. Ez a  kiadó negyvenöt éves fenn
állása a la tt több m in t tízezer egyházi 
kiadványt, ira to t és könyvet je len te tt 
m eg, amelyek a legtöbb kelet-európai 
egyházban is hozzáférhétőék voltak. 
K iadásában je len t meg a  „Zeichen dér 
Zeit” (idők jelei) cím ű ism ert teológiai 
folyóirat, amely az elm últ évtizedek
ben magyar, evangélikus szerzőktől is 
közzétett számos teológiai- tan u l
m ányt,

Lengyelországban az Evangélikus 
Egyház zsinata az egészségi állapota 
m ia tt lem ondott Ja n u sz N arzynski 
varsói püspök utódjául Ja n  Szarek  es
perest (Bielsko-Biala) választo tta  meg 

 vezetőjéül. A lengyel egyházi zsinat 
 törvényeket is alkot az egyház és az 

állam  viszonyáról és egyházszervezeti 
kérdésekről. A m egválasztott új püs
pök beik tatása m ájus elején lesz. A 
lengyel evangélikusok szám a 80 ezer 
körül van.
 C seh-Szlovákiában  az év forduló

já n  ta rto tták  meg a  Taizé M ozgalom  
európai ökum enikus ifjúsági találko
zóját. Tbbb m int 80 ezer fiatal, köztük 
nagyon sok külföldi résztvevő, volt je 
len a  hatnapos találkozón. Vaclav Ha- 
vel elnök melegen köszöntötte a  fia ta
lokat. Ö tvenezer fiatal résztvevőt csa
ládok fogadtak be a  P rágában  
m egrendezett nagy eseményen. A 
hadsereg egymillió élelmiszer-adagot 
osztott szét a résztvevőknek.

R om ániában  a  parlam ent elé ke
rül az ú j vallásügyi törvény tervezete. 
Előkészítésében az egyházak is részt 
vettek. Sok v itá t kelt a  törvényterve
zetnek az a  része, amely szerin t az 
egyházak aktiv itása „nem á llha t el
lentétben a  közrenddel, az állam  biz
tonságával és a  polgári erkölccsel”. So
k ak  véleménye szerint ez a megfogal
m azás visszaélésre is okot ad h a t az 
állam  részéről. Vitatjá k  egyházi rész
ről egy új „vallási állam titkárság” fel
állításának  jogosultságát is. Viszont 
értékelik, hogy a  törvénytervezet m in
den egyházat és felekezetet egyenlő 
jogúnak tekint, s ezzel m egszüntetné 
a Román Ortodox Egyház eddigi 
államegyházi szerepét.

A Szovjetunióban  az Orosz Orto
dox Egyház m egalakította sa já t átfogó 
ifjúsági szervezetét „Ortodox Ifjúsági 
M ozgalom ” névvel. A három napos 
alakuló kongresszus M oszkvában ülé
sezett. Feladatul az t tűzte  ki az új 
egyházi szervezet, hogy az ortodox fia
talokat h itük  m egvallására, az irgal
m as szeretet gyakorlására és a tem p
lomok, kolostorok újjáépítésében való 
aktív részvételre nevelje.*"'

A „Iiteratum £ga Gazeta” irodalmi 
folyóirat hosszabb cikksorozatot indí
to tt a Tízparancsolatról m in t a  tá rsa 
dalom erkölcsi alapjáról. Sorra veszi 
az egyes parancsolatokat és azok m ai 
társadalm i jelentőségét, élesen b írája

a  Szovjetunió társadalip i ba ja it és az 
erkölcsi alapok h iányát a társadalom  
életében. 

Szovjet-Ukrajnában, a  kievi Szent 
Szófia katedrálisban ünnepélyes li
turgiával be ik ta tták  az autonóm  Uk
rán O rtodox E gyház első pátriárkáját,
I. M sztyszlavot, aki Észak-Amerika 
ortodox egyháza éléről té r t vissza ha
zájába. A moszkvai pá tríarkátusnak  
teh á t nem  sikerült m egakadályoznia 
az ukrán  ortodox egyház különváló-
sá t.  

Leningrádban olyan kórház nyűt 
meg agyógyühatatlan rákbetegek ápo
lására, am elynek fenntartásában  
együtt vesznek részt az Orosz Ortodox 
Egyház és a leningrádi városi tanács. 
Hasonló jellegű kórházak felállítását 
tervezik M oszkvában é s  m ás városok-! 
bán is, jótékonysági alapítványok be
kapcsolásával. ■ 

A lbániában  ú jra  megeleveúedik a 
vallásos é le t  Külföldi becslések sze
r in t jelenleg a  lakosságnak mintegy 
negyedrésze gyakorolja h i té t"  N a
gyobb részük az iszlám  követője, ki
sebb részük az ortodox, róm ai katoli
kus és a protestáns egyházakhoz ta r 
tozik. A vatikáni rádió arról adott h írt, 
hogy Skhodra városában mintegy öt
ezer hívő ve tt részt az első nyilvános 
m ise-szertartáson.

-  Egymillióval nőtt a 
világ evangélikussága -  

A legújabb -  
világstatisztika 1990-ből
Ja n u á r  elején hozta nyilvánosság

ra  az Evangélikus (Lutheránus) Vi
lágszövetség genfi központja az 1990- 
es statisztikai adatokat a világ evan
gélikus egyházairól. Egy évvel ezelőtt 
58 millió 800 ezer, m ost 59 m illió  744 
ezer volt a  világon az evangélikusok 
szám a: egy millióval több, m in t egy 
évvel ezelőtt. A növekedés elsősorban 
a  „harm adik világ” egyházaiban je 
len tk eze tt A Világszövetséghez tarto 
zó tagegyházak és tá rsu lt  gyülekeze
tek  lélekszám a ugyancsak egy millió
val nő tt és a  106 tagegyházban eléri 
az 55 millió 700 ezres lélekszámot. A 
Világszövetséghez m ég nem  csatiako
zott evangélikus egyházak (pl. a  Mis
souri Synod) híveinek szám a 4 millió 
körül van.

A részletes adatok szerint Európá
b an  él az evangélikusok kétharm ada, 
38 millió 700 ezer hívő. Őket  követi 
Afrika (5 millió 447 ezer) és Észak- 
A m erika (5 millió 544 ezer). Ázsiában 
4 millió 441 ezer, A usztráliában és a 
Csendes-óceán szigetein 915 ezer 
evangélikus él. Az „exil-egyházak” lé
lekszám a 100 ezer körül van.

Európában  az egyesült N ém etor
szágban és Skandináviában él az

evangélikusság nagy többsége. A nyu
gatném et tartom ányi egyházakban -  
beleértve az EKD un iá lt protestáns 
egyházaiban élő evangélikusokat is -  
á l e l  l3,m illió, a  volt keletném et &- 
lam terület tartom ányi egyházaiban 3 
millió 300 ezer evangélikust ta rtan ak  
számon a  statisztikák. Á legnagyobb 
nyugatnémet* tartom ányi egyház 
Him nover (3 millió 460ezer) a  legna-

gyobb keletnémet tartományi egyháza Szász Evangélikus tarttományi egyház (1millió659 ezer hívő) 

A z  ö t  s k a n d in á v  evangélikus egy

millió 600 ezer -  a  világon a  legna
gyobb autonóm  evangélikus egyház!); 
F inn  Egyház (4 millió 609 ezer); Dán 
Evangélikus Egyház(4 millió 602 ezer, 
Grönlanddal együtt); Norvég Egyház 
(3 millió 620 ezer); Izland Egyháza 

*(235 ezer). 8éí£n£§gMrVtt iovnéxneaa
Evangélikus egyházak Európa 

m ás résüeibehPCseh és Szlovák KÖz- 
tSredság (378 eZö#, A usztria (351 
ezer), Franciaország (257 ezer) H o l- 
landia (24 ezer), Lengyelország (80 
ezer), a  Szovjetunióban á  Lett E van
gélikus Egyház 350ezer, Észt Evánég- 
likus Egyház (175 ezer), N ém et Evan
gélikus Egyház -  Szibéria (500 gyüle
kezetben m integy 50 ezer, ideiglenes 
adatok szerint). Litván Evangélikus 
Egyház (29 ezer), Romániában két 
evangélikus egyház él (szász evangé
likusok: kb. 101 ezer; m agyar evangé
likusok: 128 ezer 500). Jugoszlávia h á 
rom evangélikus egyházában mintegy 
75 ezer h ívő t ta r ta n a k  nyilván.

Észak-A m erika  legnagyobb evan
gélikus egyháza a  nem rég egyesült 
Amerikai Evangélikus-Lutheránus 
Egyház (5 millió 239 ezer hívő), amely 
a  második legnagyobb autonóm  ean- 
géhkus egyház a  világon. A Missouri 
Synod egyháza 2 millió 609 ezer hívőt 
szám lál. K anadában 285 ezer evangé
likus él. L a tin  Am erikában  Brazília (1 
millió 57 ezer) és Argentína (83 ezer) 
állnak a sta tisztika élén.

A frikában  erőteljesen  növekszik 
az evangélikus egyházak lélekszáma 
(Tanzánia 1,5 millió; M adagaszkár 1 
millió, E tíópia’887 eze r ,  a Dél-Afrikai 
K öztársaság h a t evangélikus egyháza 
800 ezer és a függetle n  N am íbia egy
háza 605 ezer lélek). Á zsiábiut&  leg
nagyobb Indonézia nyolc evangélikus 
egyháza (3 millió 125 etár). A usztrá li
ában  105 ezer evangélikus él. A Csen
des-óceán szigetyilágábaqfji^ligpa- 
gyobb evangélikus ygylíá? Páföté Új- 

, G uineában, ú k  §60 evangélikus
hívót ta r t  számon* -t-Tw rtfyi&v y ’ ' 't

A sok kisebbségi evangélikus egy
ház között is a legkisebb nyilvántar
to tt evangélikus közösség a világon a 
H im alája tövében elterülő B hután ál
lam ban található  és 25 lelket számlál,

D. Dr. Nagy Gyula
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Lelkész-szemmel

Felnőtt-keresztelés
In terjú  P in tér K ároly (B p-D eák té r) 
igazgató le lkésszel

Ritkaságszámba ment azelőtt gyülekezeteinkben a 
felnőtt-keresztelés, -  különösen gyülekezeti Isten- 
tisztelet keretében. Tömeges keresztelési hullám 
ugyan volt 1939-44 között, de ezt a tényt elsősorban 
nem vallási motivációk Jellemezték. Az utolsó évti
zedben a Deák téren mór nem volt kivételes eset, 
hogy 18 éven felülit kereszteltünk, megfelelő előké
szítés után. Egy részük hangverseny, zenés áhítat 
után került kapcsolatba a gyülekezettel, más részük 
baráti Ismeretség útján, főleg az ú.n. szenior Ifjúság 
révén. 10-12 órában tanítottuk a Jelentkezőket a leg
szükségesebb evangélikus hitbeli, erkölcsi és álta
lános keresztyén Ismeretre. A Jelölt mindig maga 
döntötte el, milyen keretben óhajtja keresztelését: 
csak két tanú Jelenlétében, vagy az Ifjúsági, szenior 
óra meghívott gyülekezeteiében, esetleg az egyik 
vasárnapi Istentiszteleten. Volt példa mindegyikre. 
Ez a gyakorlat az utolsó két évben ugrásszerűen 
em elkedett. Erről kérdeztem P intér K ároly lelkészt:

Szerkesztő: Ml a helyzet ma ezen a téren?
Pintér Károly: Jelenleg hét gimnazistát és négy egyetemistát 

tanítunk. Ma jobbnak tartjuk a csoportos tanítást és csak kivétele
sen oktatunk egyénenként Kollégámnak is van egy csoportja 
(Zászkaliczky Péter). Mindenekelőtt meg kell jegyeznem: öröm, 
sokszoros öröm ez a szolgálat Öröm nekünk, akik tanítunk, öröm 
a gyülekezetnek, amikor az istentiszteleten keresztelünk és öröm a 
megkeresztelendőnek is.

Sz: Hogyan folyik az előkészítő munka?
PK: Időegyeztetés után kialakul a csoportos oktatás. Gondosan 

figyelembe vesszük az igényt is, mandátumunkat is, vagyis a 
jelöltek kívánságait, de azt is, amit mindenképpen meg kell taníta
nunk, meg kell beszélnünk. Ezt azért hangsúlyozom, mert ezek az 
órák nem „iskolás” órák, de még a hitoktatáshoz, vagy konfirmáci
ós órákhoz sem hasonlíthatók, mert itt a beszélgetést részesítjük 
előnyben. Ez fokozott készülést és figyelmet is jelent a lelkész 
részéről. Naprakésznek kell lennünk! -  mély vízbe kerülünk... 
úszni kell... az első frontvonalba jutunk ... rögtön kell válaszolni, 
éreztetni kell a jelenlévőkkel, hogy mai világban is otthon vagyunk. 
Mai filmeket, TV és rádió adásokat éppenúgy kell ismernünk, mint 
vallásos jelenségeket. Sem habozni, sem késlekedni nem szabad a 
válaszokkal...

Sz: Mielőtt az oktatási anyagra rátérnénk, megkérdezem: kik jönnek?
PK: Van köztük 43 éves mikrobiológus és 16 éves diáklány, 

volt gyógypedagógus, könyvtáros, óvónő, újságíró. Nagyon külön
bözőek. A legtöbb jelentkezőnek nincs egyházi s különösen gyüle
kezeti háttere és élménye. Ritka eset, ha van tudatos evangélikus 
szülő vagy nagyszülő, rendszerint egészen széküláris háttérből 
jönnek, a legkülönbözőbb indíttatásra. Nálunk egy kivételével 
most is értelmiségi háttérből jönnek. Van egy iparos (asztalos) is.

Sz: Még egy közbevető kérdés: Jelenlétük vonzásnak vagy taszítás- 
nak köszönhető? Úgy értem, az evangélkus gyülekezet, vagy általá
ban a keresztyénség a vonzó, vagy eddigi Ideológiai kényszer, hitbeli 
tudatlanság, esetleg a lelki üresség, spirituális vákuum a taszké 
tényező?
PK:. Mindkettő, amennyire ez érzékelhető egyáltalán. Látnak, 

érzékelnek talán valami vonzót keresztyén, evangélikus ismerőse
ik, barátaik életében, példájában, tartásában, rendezett életvitelük
ben, ugyanakkor van egy csalódási elem is. Vagy az ideológiától,

vagy a rendezetlen erkölcsi élettől, morális zűrzavartól csömörlöt- 
tek meg. Szeremének tisztábban látni és tisztábban élni... a nihil 
taszítja őket leginkább.

Sz: Ml az oktatási anyag?
PK: A régi konfirmandus káté menetét vesszük, de nem a 

szövegét, az egyes témakörök kerülnek elő vezérfonalként, ugyan
így a Kiskátéra is hivatkozhatnék, de van Szentírásunk, Énekes
könyvünk is. -  Bizony szükség lenne egy átgondolt, jól megszer
kesztett felnőtt kátéra, ami olvasmányként, tananyagként egyaránt 
szerepelhetne. Reformátusok, római katolikusok hazánkban előny
ben vannak e téren...

Sz: Ml a belső célod és szándékod az oktatással és a jelentkezőkkel 
kapcsolatban?
PK: Hitrejuttatás mindenekelőtt, hogy átéljék: Isten szereti őket 

is, Istenhez tartoznak. Aztán tudatos felnőtt keresztyénekként be
építeni őket a gyülekezetbe... Hadd legyenek úrvacsorázó tagok, ne 
maradjanak egyedül, mert úgy elkallódnak. Egészen új távlatok 
nyílnak ebben az irányban... Nem a numerikus eredmény érdekel, 
hogy ti. gyarapítsam a gyülekezeti statisztikai adatokban a létszá
mot, hanem a kvalitás, vagyis, hogy ne csupán névleges tagjai 
legyenek gyülekezetünknek (vagy más gyülekezetnek, ha elkerül
nek innen), hanem aktív résztvevők, felnőtt érett keresztyének. 
Hangsúlyozom azonban, hogy nemcsak cél van, hanem ok is, a 
mandátumunk kötelez tanításukra, felkészítésükre, hiszen a 
missziói parancs rájuk is vonatkozik. Tehát nem egyszerűen a 
vallásos igényt kell kielégíteni, hanem Jézus missziói parancsának 
kell eleget tenni...

SZ: Ml az eredmény eddig? Mérhető-e? Lehet-e Ilyenről beszélni?
PK: Örömmel tudok beszámolni arról, hogy ez a munka na- 

gyon-nagyon áldottnak bizonyul. Most tartottuk az első visszajelző 
összejövetelt. Azokat hívtuk, akiket nemrég kereszteltünk meg. A 
létszám is jó  volt (16), de még jobb a tartalom. Mint az oktatás ideje 
alatt, úgy most is hozták listájukat: kérdéseket, problémákat, örö
müket, kudarcukat, bizonyságtételüket is. Újsághírek és magánter
mészetű kérdések egyaránt előkerültek. Beszámoltak, hogy talál
koztak keresztyénekként mai kérdésekkel... Volt egy-két gyónó 
jellegű beszámoló is, hiszen nemcsak problémák, de bűnök is 
jelentkeznek minden keresztyén ember életében. Drámai eset is 
fordult elő már. Különösen morális téren szorulnak segítségre.

SZ: Ehhez kapcsolódik az utolsó kérdésem: Hogyan látod a jövőt? Ml 
tudsz tanácsolni kolégáknak, akiknél már a felnőt-keresztelés holnap 
feladat lehet, ha ma még nem Is ismerik?
PK: Ne féljenek ettől a feladattól, hiszen nem teher, hanem 

öröm elsősorban... Vegyék komolyan, hiszen emberi életekről van 
szó, sőt az örök életről is, ne feledjék, hogy személyhez kötött ez a 
munka s ez nem baj, Isten eszközökön keresztül dolgozik, a hoz- 
zánk-kötődés csak átmenet: az Úrhoz akarnak ők tartozni. Nem 
elég a formális tanítás, majd keresztelési szertartás, szíwel-lélekkel 
kell végezni ezt a szolgálatot Azt is meg kell értetni, hogy a 
tanfolyam és keresztelés még csak kezdet, s a keresztyén élet 
fokozatosan növekvő élet. A lelkésznek sem szabad abbahagyni a 
munkát s felelősséget kell éreznie a megkereszteltek iránt (hiszen 
itt nincs családi háttér -  szülő, keresztszülő). Szemmel kell tartani 
ezeket a frissen keresztelteket. Ugyanakkor ők lehetnek a gyüleke
zetben azok, akik másokat is Krisztushoz vezethetnek és a gyüle
kezetbe hívhatnak, vagyis misszionálhatnak: az első nemzedékbeli 
keresztyének mindig a legfogékonyabbak a missziói parancsra. 
Végül javaslom, hogy akik szolgatársaim közül végzik ezt a mun
kát, adjuk át egymásnak tapasztalatainkat, hogy ne kelljen mindig 
mindenkinek élőről kezdeni mindent..

SZ: Köszönöm a beszélgetést és megigérhetem, hogy amennyiben a 
Lelkipásztor újságunk életben marad és továbbra is én szerkesztem, 
úgy helyet biztosítok az Ilyen tárgyú tapasztalatcselének.

H.K.
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Tanít az egyháztörténet

N.F.S.Grundtvig
A dán költő-lelkész nevét valószínűleg 

többen ismerik a népfőiskolák révén. Mun
kássága a múlt század közepére esik, 
(tl872) de neve Dániában az utóbbi évek 
során ismét gyakran előkerült. Akik ellenez
ték Dánia csatlakozását a Közös Piachoz, az 
ő gondolatait felhasználva akarták a nemzeti 
öntudatot erősíteni. Attól tartottak ugyanis, 
hogy a csatlakozással a dánok el fogják 
veszteni népi jellegzetességeiket, a parla
ment csak a brüsszeli rendelkezéseket fogja 
végrehajtani, eltűnik a sajátos dán életforma, 
a sőt a nyelv is nemzetközivé válik majd.

A probléma nálunk sem ismeretlen, bár 
mi valószínűleg kevésbé látjuk azokat a ve
szélyeket, melyeket egy szinte mámoros 
nyugat felé tekintés hordozhat magában. A 
veszély annál is nagyobb, mivel a nyugati 
materializmus ma a szabadság jelszavával 
jön. Korábban ösztönösen is tiltakoztunk az 
ellen, hogy bennünket erőszakkal a nemzet
közi kommunizmus kötelékébe csatoljanak 
be. Ma szinte gondolkodás nélkül mondunk 
igent az új közösségnek, anélkül, hogy sokat 
töprenkednénk annak következményein.

De mondhatunk-e nemet az európai kö
zösségnek azért, mert saját identitásunkat és 
kultúránkat látjuk veszélyeztetve? Semmi
képpen sem. Grundtvignak is félreértése lett 
volna, ha pl. a dánok megpróbálták volna 
határaikat lezárni a külső hatások elől, hogy 
megmaradhassanak maguknak. A szabad
ság Grundtvig számára elsőrangú fontossá
gú volt Mint lelkész nem félt azt sem ki
mondani, hogy legyen szabadság „Lókénak 
és Thomak”, tehát a pogány északi istenek
nek is, de hangsúlyozta, hogy nem minden 
visz előre, nem minden van összhangban a 
nép felemelkedésével. Elismerte ugyan a 
latin műveltség nagyságát, mégis ellene for
dult a latin iskolaformának, ahol szerinte a 
gyerekek csak ismereteket, adatokat, neve
ket magolnak. Ezt „fekete” iskolának nevez
te. Szerinte az ifjúságnak az életet kell meg
értenie, az iskolának nevelni és nem csak 
oktatni kell, s más gyökrekeből kell táplál
koznia, olyanokból, melyek szerves össze
függésben vannak a nép múltjával és hét
köznapi jelenével. Talán innen van az, hogy 
Dániáján szinte nincs iskola, amely elitet 
akar nevelni, ahol figyelnek a különleges 
tehetségekre, de nagy hangsúlyt fektetnek a 
közösségi érzés kifejlesztésére.

Elismerte a német szellem nagyságát is, 
a német kultúrát, de úgy látta, hogy az nem 
felel meg a dán életfelfogásnak. Ezért tanul
mányozta és tolmácsolta kortársai számára 
az északi mítoszokat, ahol az élet megisme
résének mélyebb lehetőségeit vélte felfe
dezni a racionalista értelmezéssel szemben.

Mi természetesen ma nem másolhatjuk

le Grundtvigot, de azt megtanulhatjuk, hogy 
a nyíltság és szellemi szabadság mellett ne 
minden gondolatnak adjunk polgárjogot, ne 
mindent fogadjunk be, ami talán máshol 
jónak is látszik. Csak úgy tudunk megállni a 
jelen kihívásaiban, ha figyelünk nemzeti sa
játosságainkra. A magyar nemzet jellegze
tessége többek között az, hogy népek ol
vasztótégelye volt évszázadokon át a kultú
rák találkozásában. Eddig is megvolt a 
helyünk Európában, s ezt nem szabad elfe
lednünk, hogy egy újféle kozmopolita ma
gatartást akarjunk megtanulni a nyugatnak 
majmolásával. De Grundtvig elsősorban lel
kész volt, s ma ezen a ponton is sok érdekes
séget hallhatunk tőle. A dán egyházi helyzet 
természtesen más, mint a mi helyzetünk, 
ahol mint protestánsok és evangélikusok 
több értelemben is kisebbség vagyunk. En
nek ellenére jelentősége lehet számunkra is 
annak a híressé vált mondásnak, hogy „em
ber először, keresztény azután”.

Ez a mondás nem értékítélet, nem is 
időbeli sorrend, hanem az élet megértésének 
módja, az embernek felnőtté válása. Ma 
egyre több szülő küldi gyermekét hitokta
tásra, hogy ott szellemi érteteket kapjon és 
erkölcsös életet tanuljon, maga azonban to
vább folytatja az „istentelen” hétköznapok 
hajszolt életformáját A gyerekek így elke
rülhetetlenül egy kettősségben, talán meg- 
hasonlottságban fognak felnőni. A vallásos
ság sokszor külső máz lesz, vagy egyféle 
biztosíték a pénzért és presztízsért folytatott 
tülekedésben.

Az újszerű Grundtvignál nem az, hogy 
aláhúzza a vallásosság és a hétköznapok 
szoros összefüggését, hanem a mód, aho
gyan ezt teszi. Nem lehet igazán keresztény 
az, aki nem érti az élet ősi és sokszor titok
zatos összefüggéseit, amelyek minden em
ber számára ugyanazok. A dán nép számára 
az életnek ezt az értelmezését az északi mí
toszokban látta, ahogyan más népek számá
ra a görög mitológiában vagy más mondavi
lágban jut kifejezésre az emberi lét törvény- 
szerűsége és titokzatos rendje.

Ez természetesen nem azt jelenti, hogy 
először a mitológiát kell tanulmányoznunk, 
hogy hitre juthassunk, de jelenti azt, hogy az 
az ember, aki nem jut el társadalmi és kultú- 
rális síkon egy bizonyos érettségre, aki az 
emberi viszonylatokban nem szerez önis
meretet, annak a hit nem lesz igazán a hét
köznapok valósága, hanem inkább menekü
lés a valóságtól.

Ebből a belátásból születtek meg a nép
főiskolák, ahol parasztfiúk (és lányok) télen, 
mikor kevesebb volt a munka, főiskolán 
ismerkedtek az irodalommal, művészettel, 
történelemmel, az emberi lét csodáival és

titkaival.
A népi ébredéshez hozzátartozott a tör

ténelmi helyzet, amikor az 1864-es katonai 
vereség után Schleswig-Holsteint Németor
szágnak kellett átengedni, s megszületett a 
jelszó: Amit kifelé elvesztettünk, azt befelé 
fogjuk megnyerni. Az egyszerű emberek 
felvilágosodása mellett hihetetlen mérték
ben megnövekedett a hazaszeretet, s a főis
kolákon használt énekeskönyvben számta
lan énekben zengenek lelkes énekeket a dán 
erdőről, tengerpartról, múltról, sőt, még a 
dán nyelvet is dicsérik, amit tudvalevőén 
mások „torokbetegségnek” neveznek.

A grundtvigi vallásosságnak másik jel
lemző vonása, hogy hangsúlyt fektet az élő 
szóra az olvasott betűvel szemben, a gyüle
kezetben elhangzó bizonyságtételre a teoló
gusok hideg tudományával szemben. A pro
testáns ortodoxia bizonyos értelemben új 
pályát alkotott magának, mikor a bibliai szö
veg abszolút tekintélyét állította. Már 
Grundtvig korában is nyilvánvaló volt, hogy 
sem a Biblia szövege, sem a szöveg értelme
zése nem egyértelmű. Szinte kétségbeeset
ten kereste Grundtvig azt a biztos talajt, 
amelyre az egyszerű ember építheti hitének 
bizonyosságát.

„Nagy felfedezésnek” nevezi azt az él
ményét, amikor megvilágosodott előtte, 
hogy a szóbeli bizonyságtétel az írott betű, 
tehát a Biblia szövege előtt is megvolt, és 
megszakítás nélkül hangzott az egyházban. 
Ennek a bizonyságtételnek tartalma az apos
toli hitvallásban maradt ránk az első keresz
tényektől, sőt, ahogy ő gondolta, magától 
Jézustól feltámadása után.

A grundtvigiánus istentiszteleteken a 
legszembetűnőbb az öröm, a feltámadott Úr 
dicsérete, ellentétben a szigorúbb és bűtök
ről beszélő belmissziói csoporttal. A menny
be az embereket csak hívogatni lehet, ostor
ral bekényszeríteni nem, mondta a megté
rést követelő és bűnöket ostorozó 
prédikátoroknak.

A vallásosság középpontjában tehát a 
vasárnapi istentisztelet áll, a keresztséggel 
és úrvacsorával, ahol Krisztus feltámadása 
és győzelme feletti örömről tesz bizonysá
got a gyülekezet.

Az általános elvilágiasodás és vallási 
közömbösség azonban Grundtvig élő ige
hirdetését is elferdítette és sokan úgy vélik, 
ha meg vagyok keresztelve és rendes ember 
vagyok, akkor dolgom Istennel rendben 
van, a templomba már nem szükséges el
menni.

Kiegészítésül olvassuk el az Evangéli-  
kus Énekeskönyv 288. énekét, amely a 
grundtvigi igehirdetés magva.

Szilas Attila
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A teológia szomszédságában

Beszámoló a tutzingi 
államegyházjogi konferenciáról

A tutzingi Evangélikus Akadémia a 
Magyarországon, Csehszlovákiában és a 
Szovjetunióban folyamatban levő vallás
ügyi törvényhozási reformok megtárgyalá
sára 1990. október 22-24. között nemzet
közi konferenciát rendezett mintegy hat
van személy részvételével.

A konferencia színhelyéül szolgáló és a 
stambergi (Würmsee)-tó partján festői kör
nyezetből fekvő várat még Hans Meiser 
bajor evangélikus püspök vásárolta a má
sodik világháború után amerikai támoga
tással, majd hamarosan megszervezésre 
került az Evangélikus Akadémia. Ennek 
célkitűzése a háború után a szellemi élet 
elindítása volt. Fórum kívánt lenni a főis
kolát végzettek számára a politikai, szel
lemi és kulturális élet alapvető és aktuális 
kérdései megtárgyalására és a személyes 
kapcsolatok kiépítésére. Az akadémia azo
kat hívja, akik a társadalmi fejlődést kriti
kusan követik és a másként gondolkozók
kal a tolerancia jegyében keresik saját ál
láspontjukat. Munkájának alapja Jézus 
Krisztus evangéliuma, amely arra irányul, 
hogy az igazság megismeréséhez minden 
ember számára segítséget nyújtsunk.

Az Evangélikus Akadémia Hans Jür- 
gen Roepke igazgató igen aktív vezetése 
mellett a legkülönbözőbb szakterületekhez 
tartozó kérdésekről 2-3 napos programokat 
bonyolít le az erre a célra csodálatosan át
alakított várépületben.

Az államegyházjogi colloquium meg
tartásának az adott aktualitást, hogy nagy 
lendülettel indult meg néhány kelet-, illet
ve közép-eruópai államban az emberi jo
gok helyreállítása kapcsán a lelkiismereti- 
és vallásszabadság biztosítása.

Martin Honecker bonni egyetemi tanár 
tartotta a bevezető előadást „a lelkiismereti 
és vallásszabadság emberi jogáról” cím
mel. A peresztrojka igazi eredményeként 
értékelte a vallásszabadságot, melynek fo
lyományaként lehetővé vált, hogy az egy
ház szabadon kritizálhassa az államot. Kí
vánatosnak tartja, hogy az állam maradjon 
semleges és egyetlen vallással se azonosul
jon. Legyen érdekelt a vallásszabadság 
fenntartásában, mert ezzel polgárai földi 
jólétéhez és békéjéhez az előfeltételétet te
remti meg.

Jurij Iwolgin, a szovjet minisztertanács 
mellett működő egyházügyi tanács helyet
tes elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy 
az 1990. október 9-én elfogadón „Val
lásszabadságról és vallási szervezekről” 
szóló tikvény a legelső ilyen jellegű tör
vény. Ez a jogszabály hatvan vallásfeleke
zet számára teszi lehetővé a szabad műkö
dést Eddig mintegy 8.000 templomot,

6.000 egyházi épületet és 33 kolostort ad
tak vissza, de ezzel természetesen minden 
probléma még nem oldódott meg.

Ottó Luchterhandt a kölni egyetem Ke
leti Jogi Intézetének professzora kiemelete, 
hogy a Szovjetunió -  bár az állami jogkö
rök feladása miatt súlyos kompetencia
veszteséget kellett elszenvednie -  mégis 
óriási előrehaladást tett, -  ha a törvény né
hány vonatkozásban nem elég egyértelmű
en fogalmaz is - ,  mert ezzel visszatért a 
civilizált államét sorába.

Alexander zagorski érsek a nagy válto
zást abban látja, hogy az egyház megszaba
dult az állami befolyástól és az egyházi 
szolgálat előtt nagyobb lehetőségek nyíltak 
meg, mint amelyet az egyházak jelenlegi 
személyi és gazdasági adottságaik miatt el
látni képesek lennének.

Axel von Campenhausen professzor, az 
EKD göttingeni Egyházjogi Intézetének a 
vezetője széles perspektívát nyújtó előadá
sában az állam és az egyház közti viszony
nak a jövőben kívánatos módon történő 
alakulásával foglalkozott az európai ház 
építése kapcsán. Arra a kérdésre kereste a 
választ, hogy meddig mehet el az európai 
jogi szabályozás az egyes egyházakat érin
tő nemzeti szabályozás mellett. Németor
szágban az államegyházjogi szabályozást 
ideálisnak találja, minthogy ez a rendszer a 
vallásszabadságon, az állam és az egyház 
szétválasztásán és az egyházi autonómia 
alappillérén nyugszik. Ezek az elvek még a 
fejlett nyugati államok mindegyikénél sem 
érvényesülnek együttesen, hanem általá
ban csak a vallásszabadság. Alapstruktú
rákban kell gondolkozni, figyelemmel az 
1989. évi bécsi záródokumentumra is. Vi
gyázni kell arra, hogy az elkövetkezendő 
években az európai egyesülés ne az egyhá
zak szabadságát biztosító intézmények le
építését jelentse, hanem az államegyházjo
gi rend sajátosságait megtartsa mind a 
nemzeti identitás kifejezőjeként, mind az 
egyházi örökség részeként minden hitval
lású állampolgár érdekében.

A magyar vonatkozású előadásokat dr. 
Hanns Engelhart, wiesbadeni szövetségi 
alkotmánybíró, a magyar jogélet kiváló is
merője vezette be.

Zlinszky János egyetemi tanár, alkot
mánybíró történeti visszapillantást adott ál
lam és egyház viszonyának alakulásáról 
Magyarországon, amely az egyházakat a 
kommunizmus alatt szabadságuktól telje
sen megfosztotta, majd ismertette a lelkiis
mereti és vallásszabadságról szóló új tör
vény kialakulásának előzményeit és főbb 
rendelkezéseit

Boleratzky Lóránd egyetemi magánta
nár a magyar evangélikus egyházban szük
ségessé vált refomokról tartott előadást, rá
mutatva többek között a centralizáció és a 
területi rendezés megszüntetésének szük
ségességére, nemkülönben azokra az anti
demokratikus egyéb jogintézményekre, 
melyek az 1966. évű egyházi törvényekben 
megtalálhatók.

Aranyos Zoltán református zsinati ta
nácsos a református egyház helyzetét is
mertetve az egyházi vezetőség legitimitá
sát vitató radikális csoportok álláspontjá
nak helyességét vitatta.

Balogh Zoltán református lelkész 
hosszú beszédben vázolta az egyházak kü
lönböző reagálását a megnyílt szabadságra. 
A szocializmus az egyházakat is identitás- 
zavarba ejtette. Véleménye szerint a refor
mátus egyház a kommunista struktúrát job
ban megőrizte, mint az állam.

Tőrös László zsinati jogtanácsos rész
letesen ismertette az egyházmegyei és egy
házkerületi tisztségviselők és testületek, 
valamint a zsinat tagjainak a tisztséviselői- 
nek a választásáról szóló új egyházi tör
vényt

Az utolsó nap a csehszlovákiai fejlődés 
ismertetésével telt

Jaroslav Hranicka prágai professzor 
előadásából kitűnt, hogy a csehszlovák 
vallásügyi törvény még nem született meg, 
azonban remélni lehet, hogy a keresztyén
marxista dialógus elvezet az általános em
beri értékek regisztrálásához, az etikai érté
kek előtérbe helyezéséhez. Ennek érdeké
ben a Paulus társaság tette meg 1967-ben 
az első kezdeményező lépést.

Ladislav Prokupek prágai professzor 
részletesen ismertette az 1990-ben készült 
vallásügyi törvény tervezetét, amely teljes 
vallásszabadságot kíván biztosítani és 
amelynek tárgyalására előreláthatólag 
1991. nyarán kerül sor.

Miroslav Broz a Cseh Testvérek Egy
házának főtitkára, -  akik a husziták leszár- 
mazottainak tartják magukat -  az új szabá
lyozásnál nem tartja elégségesnek, hogy az 
egyházak csupán a kultúra és az erkölcs 
megújításából vegyék ki részüket, hanem a 
spiritualitás erősítésére is nagy szükség van 
az elanyagiasodott világban. Egyébként az 
ő egyházuk szervezte meg egyedül az önel
látást, ami bizonyra fokú függetlenséget 
jelentett számukra. Újonnan kell megtanul
ni járni -  mondta - ,  mert az új szabadság 
több szabadságot jelent, mint amivel élni 
tudnak.

Dr. Boleratzky Lóránd
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Fórum
Zsinat elé
A cím kölcsönzött: néhai dr. Sólyom Jenő teológiai tanár 

cikksorozatát foglalta össze a Lelkipásztor 1948-49-es évfolyama
iban. A tanulmányok célja teológiai és egyházjogi kérdésfelveté
seivel az akkor tervezett zsinat előkészítése volt Vizsgálódásai 
sokoldalúságát a cikkek külön címei mutatják: Egyházunk jogi 
fogalma -  A lelkészi szolgálat egysége -  Egyháztagság -  Felügye
lők -  Az egyházi munkaágak kijelölése „Vallástanítás” -  „egyházi 
oktatás” -  Törvénykezés -  Egyházegyetem -  Zsinat -  Magatartás 
az egyházjogi munkában -  Az új egyházi törvénytervezet -  Az új 
egyházi törvények előkészítésének problémái -  A püspöki tiszt a 
Magyarországi Evangélikus Egyházban -  Az egyházkerületi fel
ügyelők és az egyetemes felügyelő tisztsége.

Olyan kérdések ezek, amelyek négy évtized után és újra zsinat 
előtt ma is átgondolást és feleletet igényelnek. Ebben pedig nem 
nélkülözhetjük azokat az alapelveket és válaszokat, amelyeket 
ezek a cikkek is őriznek. Szerzőjük személye, lutheri teológiája és 
hitvallásossága, gazdag egyháztörténeti ismeretei segítséget, fo
gódzót jelentenek az előttünk lévő zsinat munkájához is, hiszen 
ilyen mélységi! és nagyságrendű publikált teológiai előkészítő 
munkát a mostani zsinathoz senki sem végzett, s így nagy a 
kérdések felszínes kezelésének veszélye. Másrészt ezek a tanul
mányok az akkori törvénykönyv reformálásának szándékával 
íródtok. Most pedig jogos igény, hogy az új zsinat ne az 1968-as, 
alapjaiban is rossz és eltorzult törvénykönyv revíziója legyen, 
hanem tétjén vissza a korábbi törvénykezés alapjaihoz és szelle
méhez. Ebben pedig nélkülözhetetlen segítség az az anyag, ame
lyet őriz ez a tanulmánysorozat.

A cikkekben megfogalmazott elvek és újítási szándékok meg
írásuk után hamarosan időszerűtlenekké váltak, az összehívott 
zsinat munkája már egy totalitáriussá váló rendszer befolyásának 
és kényszerének áldozata lett Annál inkább kell most ismét figyel
ni rájuk, adózva ezzel Sólyom Jenő professzor emlékének is.

Az egyik fontos alapkérdés az ú.n. gyülekezeti elvhez való 
visszatérés egyházunk jogalkotásában. Ezt az elvet az 1934/37-es 
zsinaton alkotott törvény így fogalmazza meg: „A magyarországi 
evangélikus egyházban a hatalom forrása az egyházközség...” 
(ü.tc.4.par.). Ez azonban nem valamiféle demokratizmus, vagy 
alulról építkezés mostanában emlegetett ésszerűsége csupán. Itt 
arról a teológiai látásról van szó, „hogy az egyház életének a 
súlypontja az igével élők közösségében: a gyülekezetben van” 
(v.ö. C.A. VE. és VÜL cikkei). Ezért „az egyház jogi életében is a 
súlypontnak az egyházközségben kell lennie”. További, ebből 
fakadó következtetés, hogy a ,/elsőbb önkormányzati” testületek 
közül a legnagyobb súlya az egyházmegyének legyen”, hiszen 
„elsősorban az egymás közelében lévő, ugyanegy történelmi sorsú 
egyházközségelmek kell egymást támogatniok az egyház jogi 
életében”. így válhat ma is nem csupán ésszerű decentralizációs 
törekvéssé, hanem lényegi rendező elvvé az a szándék, amelyik a 
gyülekezeti elv megvalósulását, valamint az esperesi hatáskör és 
munka kiszélesítését igényli a túlzott központosítás ellenében. 
Négy évtizede még csak a lehetősége kísértett annak, „hogy tör- 
ténjék-e központosítás egyházunkban a püspöki tiszt tekintetében 
is”. Az akkor elhallgatottá lett figyelmeztetés újra élő: „Bár
mennyire korszerű is ma a központsítás, remélhető, hogy az az 
egészséges irányzat, amely az egyházi élet súlypontját a gyüleke
zetekbe kívánja visszahelyezni, ki fogja vetni az újítani vágyók 
leikéből a központosításba vetett bizalmat.”

Ettől a gyülekezeti elvtől való elhajlás a jelenlegi törvény- 
könyvben az a torzulás is, hogy az egyházmegyei zsinati tagokat 
nem a gyülekezetek választják, mint ahogyan ez korábban történt, 
hanem az egyházmegyei közgyűlés. A változtatás célja világos: a

választás itt jobban kézben tartható, ellenőrizhető, befolyásolható. 
Több, mint jelképes lenne, ha az új zsinat törvényhozásában itt is 
visszaállna a régi választási rend De ami deformálódott, annak 
nem a zsinat végére kell visszarendeződnie, hanem a zsinat első 
ténykedéseiben kell megvalósulnia a hitelképes munka érdekében.

Az alapkérdések közé tartozik Sólyom Jenő cikkeiben a lelké
szi szolgálat és tiszt egységének hangsúlyozása, amely abból 
fakad, hogy „az egyház Ura csak egyetlenegy szolgálatot szerzett: 
az evangélium szolgálatát”. A fövényben is kifejezésre szükséges
nek ítéli azt a valóságot, hogy „az esperesi és a püspöki tiszt nem 
egyéb, mint az ugyanegy lelkészi szolgálatnak az elágaztotása”. 
Idéz D. Dr. Prőhle Károly: A hit világa c. művéből:„A püspökség 
nem mgasabbrendő hierarchikus méltóság, mert ilyennek a ke
gyelmi eszközökkel való szolgálat mellet nincs külön dogmatikai, 
azaz a keresztyénség vagy az egyház lényegéből fakadó hitbeli 
alapja, mint a katolikus egyházban, -  hanem az egyház jogi 
szervezetéhez tartozó magasabb fokú egyházkormányzati hatóság, 
mely evangéliumi értelmezés szerint természetesen szintén a szol
gálat fogalma alá esik. A püspök az anyaszentegyházban „első az 
egyenlők között” (primus inter pares)...” Ennek az egyházi szol
gálatnak (egyházi hivatalnak) -  ismét Sólyom Jenő szavaival -  
különleges hatásköre „két szóban foglalható össze: ardinatio és 
visitatio, küldés az egyházi szolgálatra és vigyázás az egyházi 
szolgálatra... A püspöki tiszt szolgálat Aki viseli, megbízást ka
pott, nem hatalmat.”

Ebből a tanításból következik több egyéb mellett a szerző 
területrendezéssel kapcsolatos állásfogalása is. „Akár csökkente
nénk, akár szaporítanánk a püspökségek számát, mindenképpen 
küzdenünk kellene az ellen a hiedelem ellen, hogy a püspökség 
méltóság. A püspökség szolgálat! A püspök szolgálata nem na
gyobb, mint az egyházközségi lelkész szolgálata, mert egyik is, 
másik is ugyanannak az egységes lelkészi szolgálatnak az elágaz
totása. Végképpen helytelen háztartási-anyagi vonalon mérlegel
ni, hány püspökségre van szükség, vagy hány püspököt bírunk el. 
Csak az lehet a kérdés, hogy miképpen valósulhat meg a lelkészi- 
püspöki szolgálat a legeredményesebben. ”

Időszerű tanítás ez is. Hiszen az egyházkerületek számának 
emelésénél ma jóformán kizárólagos ellenérv, hogy több püspöki 
autóra nem lenne keret, -  ahelyett, hogy a kérdéshez a püspöki 
szolgálat feladata felől közelítenénk. Ha egy feladatkörre az egy
házban szükség van, áldozatok árán is meg kell valósítani, esetleg 
szerényebb feltételekkel is. Másrészt egyházi törvényeinkben 
olyan egyházi struktúrát kell kialakítani, hogy a püspök végre saját 
és sajátos feladatainak élhessen. Amígy az egyszemélyi vezetés 
rendszerében pl. az üdülők feletti ellenőrzés és irányítás is püspöki 
feladat a legkisebb segélyezési ügyekig, éppen arra nem jut idő és 
energia évtizedek óta már, amit az ordinatio mellett a visitatio 
fogalom jelöl: „az egyházi szolgálat felett való vigyázásra, bibliai 
szóval élve az episzkopéra”. A visitatio természetesen nemcsak az 
ünnepi püspöklátogatások ritka és sokszor hamis képet mutató 
alkalmai, hanem a lelkészek tantisztaságára, igehirdetéseire, to
vábbképzésére való figyeléstől kezdve lelkipásztorolásukig (v.ö. 
Szilas Attila: A zsinatról, Lp 1990/391), és az egyház megújulását 
célzó belső törekvések értő felkarolásáig sok minden. Nem tudora, 
hány személy képes ezt a püspöki „vigyázást” mai egyházunkban 
betölteni, de a kérdésnek itt kell eldőlnie, és nem az autók számá
nál.

Az egyetemes elnökség kérdésénél az foglalkoztatja a szerzőt, 
hogy a legfelső szinten is megvalósuljon a paritás elve. Az orszá
gos felügyelő mellet az „egyetemes püspök”, „főpüspök”, „orszá
gos püspök” kínálkozik névül számára. Ez lehet nemcsak a hiva
talára nézve idősebb püspök, hanem lehet „2. az a püspök, akit az 
egyházközségek a püspökök közül megválasztanak, 3. annak az 
egyházkerületnek a püspöke, amelynek Budapest lesz az állandó
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székhelye, 4. az a, személy, akinek csak az feladata, hogy az 
egyházegyetemet -  az elnökség nem-lelkészi tagjával megosztva 
-  kormányozza és képviselje.”

A törvénykezéssel kapcsolatban képviseli, hogy „a törvény
székek elnökei ne legyenek azonosak az önkormányzati testületek 
elnökeivel. Nem kívánatos, hogy ugyanazok a személyek bírás
kodjanak, akik a közigazgatás vonalán már intézkdetek ugyanab
ban az ügyben”.

Ismételten felvetődő kérdés ma, hogy a zsinat „a teológusok” 
vagy „a jogászok” zsinata legyen-e? Sólyom Jenő a két végletet 
egymástól el nem választható módon együtt látja: „Egyházjogi 
munkánkban a helyes magatartáshoz az is hozzátartozik, hogy 
legalábbis mi lelkészek teológiai feladatnak tekintsük azt. Ezzel 
kettőt akarok mondani egyszerre. Minden lelkész tartsa feladatá
nak az egyházjogi munkát, és tartsa teológiai munkának az egy
házjogi munkát. Minden lelkésznek hivatalból művelnie kell a 
teológiát, mert a nélkül csak mesterember, csak béres. Az egyház
jogi kérdésekre vonatkozóan pedig ez azt jelenti, hogy a lelkész
eknek tudatosan mint teológusoknak kell velük foglalkozniok és 
egyikre sem szabad ötletszerűen felelniük, hanem csakis az egész 
teológia összefüggésében.” Ajogalkotás és a teológiai munka tehát 
feltételezi egymást. A jogrend, amelyik az egyházi élet keretét 
megszabja, jogászi munka, de a megfogalmazott törvények mö
gött teológiai látás és értékrend kell, ahogyan az Sólyom Jenő 
cikkeiben is tükröződik.

Az önkényesen kiragadott részletekkel szándékom csak a fi
gyelőn felhívása, és nem a részletes tartalmi ismertetés lehet 
Talán ennyi is érzékelteti: ezt az anyagot nem nélkülözhetjük a 
közelgő zsinat felkészülési és érdemi munkáiban. Mivel ma már a 
folyóiratunk évfolyamaiban kevés helyen hozzáférhető, füzetek
ben sokszorosított példányai elküldésre kerültek az esperesi hiva
talokon keresztül az egyházmegyék zsinatelőkészítő bizottságai 
tagjainak. Korlátozott példányszámban a Deák téri lelkészi hiva
taltól ezen túl is anyagi vonatkozás nélkül kérhető.

Az egyház területi revíziójával kapcsolatban többször kerül
nek elő a cikkekben Dr. Schulek Tibor javaslatai. Az eredetihez 
nem jutottam hozzá, viszont kezembe került 1957-ből a Lelkipász
torba szánt, de meg nem jelent cikke. Tartalma, ez esetben is a 
szerző személye miatt is figyelmet érdemel. „Egyházszervezetünk 
revíziójához” címmel egyébként Dr. Sólyom Jenő a Lp. 1950. 
májusi számában még publikált, ez a cikkeket összegyűjtő említett 
füzetből már kimaradt.

Zászkaliczky Péter

Egyházunk területi
ujjárendezésének
kérdése
Egyházunk jelenlegi, kétkerületes beosztása sem a történeti 

alakulásnak, sem a célszerűségnek nem felel meg. Ez kétségtelen 
és általános meggyőződés. A zsinatnak egyik legsürgősebb felada
ta célszerűbb megoldást találni és azt törvénybe iktatni. Mielőtt ez 
megtörténhetnék, szükséges, hogy az egyház széles rétegei a prob
lémával foglalkozhassnak s a lelkészi kar felfogását kialakíthassa, 
hogy a meghozandó törvény minél szélesebb alapon nyugvó köz
akarat megnyilvánulása legyen.

Elvben elképzelhető egy kerületnélküli egypüspökös, vala
mint két-, három- és négykerületes megoldás.

A sokmilliós német országos egyházak élén csak egy-egy 
püspök áll. Nem szabad azonban elfeledni, hogy azokat évszáza
dok óta konzisztóriumok igazgatják, amelyek élére csak az 1918 
utáni években kerültek püspökök a szükségpüspöki tisztet (Not- 
bischof) betöltő uralkodó fejedelmek helyére. A tulajdonképeni 
igazgatást ma is a konzisztóriumok végzik, amelyek élén mint

adminisztrációtól mentesített spiritus rectorok állnak a püspökök. 
Ilyen konzisztórium történeti előzménye nálunk teljességgel hi
ányaik, felállításához minden tapasztalatunk hiányzik, munkája 
megindítása nem menne zökkenőmentesen, nem is szólva arról, 
hogy ott az esperesek és konzisztóriumok között még egy közbe
iktatott szuperintendensi hatóság is működik. Mindebből és még 
több fel nem hozott okból következik, hogy a kerületnélkttli egy
püspökös megoldás nem jelentené az igazgatás egyszerűsítését 
vagy éppen olcsóbbítását

Kétkerületes megoldásnak kínálkozhatnék a jelenlegi, nagyjá
ból kelet-nyugati irányú kerületi határok elforgatása északniéli 
irányba. így a Duna határvonalával egy keleti és egy nyugati 
kerület jönne létre meglehetősen egyenlő gyülekezetszámmal. 
(Keleten 145 gyülekezet 159 rendes lelkészi állással, Nyugaton 
179 gyülekezet 189 lelkészi állással.) Meg kell azonban jegyezni, 
hogy a kétkerületes megoldás az egyház egysége szempontjából 
rosszabb akár az egynél, akár a háromnál. Nem képzelhető el, hogy 
két egyházkormányzat, illetve két püspök teljesen egyformán 
gondolkodjék és működjék. Előbb-utóbb vagy elhatalmasodik az 
egyik a másik fölött, vagy egymástól mindjobban eltérő irányt 
vesznek és az áldatlan rivalizálásnak se vége se hossza. Trés 
faciunt collegium!

A kétkerületes megoldás semmiképpen sem látszik ajánlhat
nak.

Háromkerületes megoldást a némileg korrigált történeti ha
gyomány kínál: 1. A történeti Dunántúli Kerület. 2. Az összevont 
Dunániimeni és Tiszai Kerületek kiegészítve a jelenlegi Budai és 
a régi Pestmegyei Felső Egyházmegyékkel (a Nagybudapesthez 
csatolt gyülekezetek nélkül), mint Északi Kerület és 3. a volt 
Bányai Kerület a fenti elcsatolások híján, mint Alföldi Kerület 
Székhelyük Győr, Buda-Vár és Pest-Deák tér.

Két szépséghibája van ennek a tervnek. Az egyik, hogy Buda
pest megint két püspök székhelye. Ez ugyan bizonyos előnyökkel 
is jár, mégis sajnálatos, hogy nem szolgálja az olyan kívántaos 
decentralizációt, azonban a két még számba vehető nagyobb súlyú 
gyülekezet: Nyíregyháza és Miskolc igen távol esnek. Nyíregyhá
za hyilvánvalóan, de még Miskolc is, hiszen már a nagyobb 
létszámú nógrádi gyülekezetek is messze vannak tőle, hát még 
Fejér-Komárom. Utóbbinak a Dunántúli Kerülethez csatolása és a 
Pest megyei Felső Egyházmegyének a Bányai Kerületben hagyása 
mellett pedig megint csak egy 51 gyülekezetes, 55 lelkészes 
törpekerület maradna. -  E terv másik szépséghibája, hogy a Du
nántúli Kerület gyülekezeteinek és lelkészeinek száma csaknem 
ugyanannyi, mint a két másik kerületé együttvéve. (Dunántúli 150 
gyülekezet, 154 r. lelkész, Északi 88,90. Alföldi 88,98.)

Az említett dunántúli gyülekezeti túlsúly kiküszöbölésével, 
valamint a közlekedési adottságok nagyobb figyelembevételével 
készült a fenti elgondolásnak az a változata, amely a Tolna- 
Baranyai Egyházmegyét a volt Bányai Kerülethez csatolja. E 
szerint a Dunántúli Kerület 115 gyülekezetből állna 119 rendes 
lelkésszel, az Északi Kerület változatlan maradna (86,90) a Déli 
Kerület pedig 123 gyülekezetből 133 r. lelkésszel. A lélekszám így 
erősen a Déli Kerület javára tolódnék el, ami azonban a felső 
igazgatás számára nem jelentene különösebb munkatöbbletet

E két változat közötti döntésben a zsinatnak mindenestre első
sorban a Tolna-Baranyai egyházmegye állásfoglalására kellene 
figyelemmel lennie. Tolna-Bamyának pedig minden személyi vo
natkozástól függetlenül kellene állást foglalnia vagy a történeti 
hagyomány, vagy pedig a célszerűség mellett.

Számba kell venni még egy négy kerületes lehetőséget is. 
Ennek legfontosabb sajátossága az, hogy kreál egy lehetőleg kis 
kiterjedésű vagy helyesebben gyülekezetszámú központi kerüle
tet, amelynek elnökségét az egész ország választaná, s ez töltené 
be egybrá az egyetemes egyházi elnökséget. Nagy előnye lenne 
ennek a megoldásnak, hogy megszűnnék egyrészt az az évszáza
dos fonák diszparitás, hogy az egyház felső vezetését négy püspök 
mellett öt felügyelő intézze, másrészt az egyetemes főtitkároknak 
nemkívánatos hatalmi túltengése, akik az egyetemes felügyelők 
árnyékában valóságos illegális pótpüspökökké nőtték ki magukat 
A mégsem nélkülözhető egyetemes iroda így e központi kerület
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egyházi fejének irányítása alatt állna, aki úgy viszonylanék az 
egyetemes felügyelőhöz, mint a többi kerület püspöke a kerületi 
felügyelőhöz, az egyetemes titkár, vagy ha úgy tetszik, főtitkár 
pedig éppen olyan adminisztratív végrehajtó közeg lenne, mint a 
többi püspöki titkár. A magyarországi evangélikus egyháznak 
ilyenképpen megválasztott első papja nagy kerület igazgatásának 
terhétől mentesítve erejét az egyház belső és nemzetközi közös 
ügyeinek intézésére és irányítására fordíthatná. -  Mivel pedig a 
központi kerület gyülekezetei tulajdonképpen két püspököt vá
lasztanak, egyet saját kerületük, egyet pedig az ország élére, azért 
méltányosnak látszanék, hogy az országos választásnál duplán 
számítson a központi kerület gyülekezeteinek szavazata.

E Központi Kerület a Pesti, Pest megyei Alsó (régi Középső 
és Alsó) valamint a Bács-Kiskun egyházmegyékből állana, mivel 
a Duna-Tisza köze csak a főváros felé rendelkezik megfelelő 
közlekedési vonalakkal, Dunántúl és az Északi Kerület maradna 
az I.sz. javaslatban megjelölt módon, a negyedik kerület pedig 
mint Alföldi Kerület a Csongrád-Szolnoki, Nyugatbékési és Ke
letbékési egyházmegyékből állna. Székhelye Békéscsaba lenne.

Anyagi szempontból a négy kerület szegény egyházhoz illő 
takarékosság mellett nem jelentene nagyobb költséget, mint az 
utóbbi évek kétkerületes igazgatása, hiszen a négy püspöki kong
nia, az egyetemes felügyelő püspöki kongruája, a négy püspöki 
titkár és négy püspöki hivatal irodaszemélyzetének kongruája 
eddig is befolyt az egyház kasszájába, mégis elfogyott a kétkerü
letes gazdálkodásban. Mindazáltal megfontolandó, nem kellene-e 
e négykerületes elgondolást későbbi időkre halasztani. Az I. sz. 
tervből később is zökkenőmentesen megvalósítható.

Ha a lelkészi munkaközösségek a három kerület mellett fog
lalnának állást, úgy az egyetemes egyházi elnökséget a három 
püspök és három kerületi felügyelő közül az egyetemes közgyű
lésnek kellene titkos szavazással hat esztendőre választania az 
újraválasztás lehetősége mellett.

Mivel mindhárom tervezet Budapestet két kerület székhelyévé 
teszi, közös fővárosi ügyek egységes intézésére kerületközi meg
állapodásnak kellene létrejönnie (LMK, ifjúsági munka, hitokta
tás, stb.)

+ Dr. Schulek Tibor

A kézirat hátán: Ez cikk akart lenni a Lelkipásztorba, de 
rővidebb sokszorosítvány lett belőle. - 1957. január

Mit várok a 
zsinattól?
A június 8-ra összehívott zsinattal kapcsolatban egyházunkban 

a legkülönbözőbb vélemények hallhatók. Egyesek szerint már 
több mint egy éve össze kellett volna ülnie, mert az 1966-os 
törvénykönyvet minden szempontból, még átmeneti időre is, még 
deregulált állapotában is alkalmatlannak érzik az egyházi élet 
rendjének szabályozására. Mások közömbösen tekintenek a zsi
natra, mivel úgy érzik, egyházunk lelki megújulása szempontjából 
a törvényekkel szabályozott külső szervezet szerepe lényegtelen. 
Van, aki a teológiai kérdéseket tenné a középpontba, azt remélve, 
hogy a zsinat egy, a mai idők új kihívásaira is választ adó hitvallást 
fogalmaz meg. Sokan viszont csak a szervezeti keretek pontosabb 
körülhatárolását, a különböző szintű önkormányzati testületek 
jogainak demokratikus alapokon történő pontos meghatározását 
várják.

Magam is fontosnak érzek egy olyan teológiai munkát, mely 
azzal foglalkozna, mennyire adnak választ egyházunk hitvallási 
iratai mai kérdéseinkre a mai ember számára érthető nyelven. 
Érmek természetes folytatása lehetne egy új hitvallás megfogal
mazása. Ez azonban nem specifikusan magyar probléma, s nem 
gondolom, hogy éppen ma és éppen Magyarországon, egy zsinat

keretében tudnánk a legjobban megfogalmazni, mit is jelent ma 
evangélikus keresztyénnek lenni. A Lutheránus Világszövetség 
legutóbbi nagygyűlése sokkal inkább alkalmas lehetett volna egy 
ilyen feladatra, de ott sem tudtak igazán megnyugtatóan megbir
kózni azokkal a nehéz teológiai kérdésekkel, melyeket a mai élet 
felvet. Nem feledkezve el ezekről a kérdésekről, az evangélikus 
zsinati hagyományoknak megfelelően elsősorban arra kellene 
összpontosítani, hogy kialakítsuk azt az új egyházi rendet, melyet 
már minden evangélikus egyháztag elfogad.

Ezért én magam a zsinattól elsősorban azt várom, hogy végre 
lezárja azt az 1987-ben megkezdett átmeneti időszakot, amelyet 
személyi változások, egy nyíltabb közegyházi légkör megjelenése 
és az elmúlt negyven év terheitől való megszabadulás kísérlete 
jellemzett. Mind az Északi Egyházkerület közgyűlése, mind a Déli 
Egyházkerület presbitériuma az elmúlt év tavaszán, az új püspök 
illetve egyházkerületi felügyelő beiktatása után tartott első ülésén 
elfogadott egy-egy olyan nyilatkozatot, melyben bűnbánó szívvel 
tekint vissza az elmúlt negyven év egyházi eseményeire. A cél nem 
az egyházi életet megnyomorító bűnök eltakarása, a magunk men
tegesse (átmentése?) volt, de nem is mások bűneinek kipellengé- 
rezése, ítélkezés. Bűnbánatot tartva a bűnökért, kérték a lelkész
eket és a gyülekezeteket ugyanerre, s arra, hogy az Istentől nyert 
bűnbocsánat és az egymás iránti kölcsönös megbocsátás alapján 
végezzék munkájukat a jövő feladataira összpontosítva az erőket 
Sajnos, érzésem szerint egyik nyilatkozat sem érte el egyházunkon 
belül azt a remélt megbékélést, melyet szerettünk volna vele 
szolgálni. Mindazt, amit a zsinatnak el kell végeznie, akkor lehet 
ereményesen megvalósítani, ha közben már nem kell újra és újra 
a múlt bűneivel foglalkozni. Éppen ezért szükséges lenne, hogy a 
zsinat -  egyik első feladataként -  egy közmegegyezéssel elfoga
dott bűnbánati nyilatkozattal teremtsen olyan megbékélt légkört, 
melyben az új törvénykönyvvel kapcsolatos alapkérdések megvi
tatása nem torkollik végeláthatatlan személyeskedő vitába, s a 
törvények megfogalmazásának munkája érdemben folyhat.

Ezt a kettős feladatot, a múlttal való szembenézést, a múlt 
terheitől való megszabadulást és egy új egyházi rendnek megfelelő 
új törvénykönyv elfogadtatását viszont csak akkor tudja a zsinat 
sikeresen megoldani, ha bizalom van iránta. Amint azt a MEVISZ 
által kezdeményezett aláírásgyűjtés mutatja, egyesekben eleve 
bizalmatlanság él a június 8-án összeülű zsinattal kapcsolatban. A 
pesti egyházmegye zsinatelőkészítő bizottságának kezdeménye
zését alapul véve, kifogásolják, hogy az egyházmegyei küldötteket 
az egyházmegyei közgyűlés választja, és nem közvetlenül a gyü
lekezetek, továbbá, hogy a zsinat elnökségét az országos felügyelő 
és a hivatalára nézve idősebb püspök alkotja, s nem maga a zsinat 
választja. Bizalmatlanok azért is, mert az egyházmegyék képvise
letét nem tartják eléggé arányosnak. Éppen ezért javaslatuk az, 
hogy a zsinat, miután egyetlen napirendi pontként törvényt alkotott 
a zsinati választások új -  széleskörű tárgyalásokon, konszenzussal 
kialakított-rendjéről, oszlassa fel önmagát. Csak az új választások 
után összeülő új zsinat foglalkozzon majd érdemi kérdésekkel.

Azt gondolom, külön kell választani a zsinat legitimitását 
alapjaiban megkérdőjelező, a feloszlatást javasló bizalmi kérdést 
azoktól a kisebb korrekcióktól, melyeket a zsinat összülése után is 
meg lehet valósítani. Alapvetően a bizalmatlanság abból adódik, 
hogy a jelenlegi törvénykönyv szerint a zsinati tagokat az egyház- 
megyei közgyűlés választja. Egyrészt ezt a gyülekezeti elv meg
sértésének tekintik, másrészt az egyházmegyei közgyűléseket fel
ülről könnyen manipulálható szerveknek vélik. Egyházi közvéle
ményünkben talán nem eléggé közismert, hogy a zsinati küldöttek 
választása a legtöbb egyházmegyében még ezután történik. A 
jelöltállítás módjára nincs kötelezően érvényes előírás, de egyet
értés van abban, hogy a jöléseknél biztosítani kell a legszélesebb 
körű beleszólást, ajánlást a gyülekezeti presbitériumok részéről. 
Az egyházmegyei közgyűlésen pedig, ahol a jelenlegi rend szerint 
a választás történik, minden gyülekezet lelkésze, felügyelője s 
gyülekezeti lelkészi állásonként két-két küldötte szavazati joggal 
van jelen. Valóban tehát minden gyülekezetnek van lehetősége 
alakítani a választási eredményeket, csak élni kell a lehetőséggek- 
kel. Meglepő lenne, bár nem kizárt gyorsan változó világunkban,
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ha azok a zsinati küldöttek, akiket még majd ezután fognak ilyen 
módon megválasztnai, eleve azzal mennek a zsinatra, hogy nem 
érzik maguk mögött a gyülekezetek bizalmát

Más a helyzet a zsinat azon öt tagjával (a hetvenegyből), akik 
hivatalból vannak jelen. Az 5 esetükben a bizalom illetve bizal
matlanság kérdése nyilvánvalóan felvethető, s ennek megfelelő 
időben napirendre is kell kerülnie.

A teljes újraválasztás nélkül megoldható problémák közül a 
legegyszerűbb talán a zsinati elnökség kérdése. Amennyiben az 
összeülő zsinat azt kívánja, hogy maga választhassa meg elnöksé
gét, s ne hivatalból kerüljön az ki az országos elnökségből, mint 
ahogy a jelenlegi törvénykönyv előírja, akkor a júniusi ülésen új 
törvényt alkothat a zsinati elnökségről. Mivel sem az ÁEH-tól, sem 
a kormánytól jóváhagyás nem kell, az új törvény rögtön kihirdet
hető, majd az új elnökség megválasztható. Már ez az új elnökség 
vezetné azután az érdemi munkát.

Az egyházmegyék küldötteinek számában tapasztalható eset
leges aránytalanságok korrigálása már nehezebb, s helyből non 
oldható meg. Valószínűleg legfeljebb néhány új zsinati tag pótló
lagos megválasztására lesz majd szükség, s ez június 8. után, az 
augusztus végére tervezett ülésszak előtt gyorsan megvalósítható 
lenne újabb teljes választás nélkül. Vitatható azonban, milyen 
elvek alapján lehetne arányosabb, reprezentatívabb képviseletet 
elérni. A jelenlegi E.T. egyszoűen átvette a 34-37-es E.T. ide 
vonatkozó rendelkezéseit. A pesti egyházmegye javaslata szerint 
a húsz gyülekezeti lelkészi állás helyett tizenkettő vagy tizenöt 
lehetne a határ a kettő illetve négy zsinati tag delegálhatóságánál, 
huszonöt vagy harminc lelkészi állás felett pedig hat zsinati tag 
lehetne. Nem biztos azonban, hogy ez reprezentatívabb képvise
letet biztosítana. A MEVISZ által felhozott példa, miszerint a 
Hajdú-Szabolcsi Egyházmegyét (3 gyülekezet) két küldött, míg 
Pest megyét (32 gyülekezet) mindössze négy küldött képviselné, 
nem igazán meggyőző. Igaz, hogy a gyülekezetek számát tekintve 
a zsinati tagok 1:2 aránya igazságtalannak tűnhet, de a törvény 
szerint a lelkészi állások számát kellett volna összehasonlítani, 
nem pedig a gyülekezetek számát, s akkor már non 1:10 az arány. 
Lehetne ugyanilyen joggal a gyülekezetek lélekszámát is alapul 
venni. A lélekszámra más megbízható adatom nem lévén, a nyolc
vanas évek első felében megkereszteltek és megkonfirmáltak évi 
átlagos számát hasonlítottam össze. Ebben az időben már igazából 
nem kellett senkinek félnie üldözéstől keresztelés vagy konfirmá
ció miatt, de még nem indult el nagyobb számban a felnőtt-kereszt- 
ség. Ebben az időben Hajdú-Szabolcsban évente átlagosan 209 
keresztelés és 132 konfirmáció volt, míg Pest megyében 526 
keresztelés és 440 konfirmáció. Vagyis a kereszteléseknél 1:2,5, a 
konfirmációnál 1:3 az arány. A legfrissebb, 1989-es statisztikai 
adatokat véve pedig szinte pontosan 1:2 az arány, ugyanaz, mint a 
zsinati tagok jelenlegi aránya. Valószínűleg vita lesz arról, 
mennyire a lelkészi állások száma, s mennyire az egyháztagok 
száma legyen ilyen kérdésekben a meghatározó. A sok üres lelké
szi állás, egyes vidékeken a zsugorodó, önmagukat eltartani nem 
tudó gyülekezetek élesen vetik fel ezt a kérdést. A választ viszont 
nem lehet megadni anélkül, hogy néhány alapkérdésben előzete
sen a zsinat egyezségre ne jutna. Ilyen például az, kit is tekintünk 
jogi szemponból egyháztagnak vagy gyülekezeti tagnak. Éppen 
ezért véleményem szerint a június 8-án összülő zsinatnak először 
ezekkel a kérdésekkel kellene foglalkoznia. Amikor majd odáig 
eljut a zsinat, hogy az általános elvekben megegyezve a leendő 
struktúra is kialakul, akkor lenne esedékes az ennek a struktúrának 
megfelelő tisztújítás. Magamra nézve már egy évvel ezelőtt -  
beiktatásomkor -  kijelentettem, hgoy tisztségemet, amennyiben a 
zsinat új struktúrát alakít ki, természetesen azonnal megszűntnek 
fogom tekinteni. A tisztújítás és új zsinati tagok választása után 
egy újonnan összeülő zsinat még belátása szerint módsíthatná a 
törvényeket Megfontolandó ugyanis az is, nem kellene-e a zsinat
nak rendszeresebben üléseznie.

A Budapesti Evangélikus Gimnázium és a zsinat ideje alatt 
megnyíló újabb egyházi iskolák (pl. Sopron) zsinati képviseletéről 
is ugyancsak június 8-án kellene dönteni.

Mivel a zsinatnak a teljes törvénykönyvet újra kell írnia, egy

rövid cikk keretében nincs mód minden kérdést érinteni, annál 
kevésbé, hiszen sok esetben magam sem tudom, mi lenne a legjobb 
megoldás. Az alábbiakban három olyan kérdést fogalmazok meg 
magamnak, s keresem rájuk a választ, illetve várom, hogy a zsinat 
választ adjon rájuk, melyek szerintem egyházunk kialakítandó 
struktúrája és jövője szempontjából alapvetőek. Gondolkodáso
mat nyilván erősen befolyásolták édesapámnak 1948-49-ben a 
Lelkipásztorban megjelölt, az akkori zsinat elé irt cikkei. Ezeket 
ismerteti Zászkaliczky Péter az előző cikkben. A megfogalmazás 
néhol talán túlságosan igazodik a mai napi politikában szokásos 
szóhasználathoz, de amikor szervezeti és szerkezeti kérdésekről 
van szó, s minden oldalról annyi hivatkozás hangzik el a demok
ráciára, ez talán megengedett.

1. Alulról vagy felülről építkezik-e az egyház?
Ma nagyon divatos alulról építkező szervezetekről beszélni, s 

minden felülről építkező, hierarchikus” szervezetre könnynen 
rásütik az antidemokratikus jelzőt Az egyházon belül azonban 
vigyázni kell az ilyen politikai megfogalmazásokra. Természetes 
igény az, hogy a magyarországi protestáns hagyományoknak meg
felelően a gyülekezetek, az egyházközségek jelentsék azt az alap
egységet, amelyekben él az egyház, s ezekre kell a Magyarországi 
Evangélikus Egyház szervezetének felépülnie. Nem szabad azon
ban figyelmen kívül hagynunk azt, hogy egyházunk csak egy kis 
része Krisztus testének, az egyetemes anyaszentegyháznak, s az 
egyház feje Krisztus, éspedig nem a mi alulról jövő, „demokrati
kus” választásunk alapján.

Éppen ezért a Magyarországi Evangélikus Egyház jogi meg
határozásánál, s annak definiálásánál, ki tekintendő az MEE tag
jának, ebből a kettősségből kell kiindulnunk A jelenlegi és az 
1934-37-es törvénnyel szemben is, ahol az MEE az egyetemes 
anyaszentegyháznak a Magyar Köztársaságban való olyan megje
lenése, mely igehirdetői és a szentségek kiszolgáltatásában meg
jelenő szolgálatát Istennek a Bibliában és Jézus Krisztuson keresz
tül kinyilatkoztatott igéje, az egyetemes hitvallások és a lutheri 
reformáció hitvallási iratai alapján végzi. A MEE tagjai pedig azok 
a Magyarországon élő keresztyének, akik az MEE hitvallását 
elfogadják, s a MEE szolgálatát igénylik.

Nyilvánvalóan több ellenvetés lehet ezzel a megközelítéssel. 
Ez tágabban fogalmazza meg az evangélikus egyházi tagságot, 
mintha csak azokat tekintenénk annak, akik aktívan, felelősséggel 
vesznek részt a gyülekezetek életében. Realistán tudomásul kell 
vennünk, hogy igen nagy különbség van az MEE-ben megkeresz
teltek, illetve megkonfirmáltak és az aktív gyülekezeti tagok szá
ma között. Míg az utóbbiról nincs megbízható adatunk, még 
kevésbé arról, ki tekinthető ezek közül hitvalló keresztyénnek, a 
keresztelések és konfirmációk száma, mint már a fentiekben is, 
elgondolkoztató adatokat ad. Most is a nyolcvanas évek első 
felének statisztikáját véve alapul, éves átlagban a tizenhat egyház
megyében együttesen mintegy 3100 gyermeket kereszteltek, 
ugyanakor évi átlagban csak mintegy 2200 ifjat konfrimáltak. Az 
külön elgondolkoztató, hogy ugyanezen időszakban évi átlagban 
mintegy 6000 temetés volt Érdemes az egyháztagság kérdésének 
vizsgálatánál ezeket a számokat is figyelembe vermi, mert több
irányú következtetés is levonható belőlük.

Egyrészt, anélkül, hogy részletes statisztikai elemzést végez
nénk, figyelembe véve az országos születési illetve halálozási 
statisztikai adatokat, egy durva becslés adható arra, hány evangé
likus lehet ma Magyarországon. A kb. tizennégy ezrelékes halálo
zási arányt véve alapul, a középkorú és idősebb nemzedékben az 
evangélikusok aránya négy százalék körül lehet. Ha a teljes lakos
ságra igaz lenne ez, akkor nem járnánk messze az LVSZ statiszti
káiban ma is szereplő négyszázharmincezres létszámtól. Ez nyil
vánvalóan erősen feliilbecsli a valódi számot, hiszen ha a szüle
téseket vesszük alapul, a gyerekeknek már csak két, két és fél 
százaléka tekinthető evangélikusnak, illetve a szülők generációjá
ból ilyen százalék kívánja gyermekét evangélikusnak megkeresz- 
teltetni. Ebből próbálva extrapolálni, kétszáz-kétszázötven ezer 
körüli létszámot lehetne kapni. A tényleges szám valahol a két 
becsült érték között, talán háromszázezer táján lehet
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Másrészt, a zsinati kérdések szempontjából talán érdekesebb 
következtetésként, komoly missziói feladatként fel kell figyelnünk 
ami, hogy a megkeresztelteknek csak mintegy hetven százaléka 
részesül konfirmációban, s az idősebb generációnak közel a fele 
már nem keresztelted meg gyermekét. Kizárjuk-e a nem konfir
mált maradék harminc százalékot az evangélikus egyháztagság
ból? Vajon a konfirmáltak közül hány százalék aktív tagja valame
lyik gyülekezetnek, s hogyan m ájük az aktivitást?

Göllner Pál (Lelkipásztor 1990. 7-8. szám) az egyháztagság 
több kategóriáját javasolja bevezetni Hasonló már a negyvenes 
években is felmerült. Vállaljuk-e jó lelkiismerettel mások hitének 
ilyen megmérését? Azt gondolnám, nem szabadna túl szúkresza- 
bottan meghúzni azt, ki tekinthető evangélikusnak. Ebben alapve
tőm a keresztséget lehetne kritériumként elfogadni A felülről való 
lelki épülés és az alulról épülő szervezet kettőssége jelenhet meg 
abban, hogy külön kellene definiálni az egyházközségi tagságot 
Itt lehetne feltétel az, hogy az illető szóban vagy írásban nyilatko
zik arról, hogy oda kíván tartozni, s egyben vállalja is az anyagi 
felelőisséget az egyházközség életéért Az egyházközségek ilyen 
tagjai rendelkezhetnének azután szavazati joggal az egyházközsé
gi közgyűlésen.

A MEE ilyen definíciójából következik, hogy szolgálata a 
Magyar Köztársaság területére terjed k i  vagyis nem foglalja ma
gába a nyugati világban munkálkodó magyar evangélikus lelki
gondozói szolgálat munkásait és az ottani gyülekezetek tagjait, az 
ún. 17. egyházmegyét Bár részükről (1. Gémes István, Lelkipász
tor 1990.9. szám) és a MEE részéről is van készség és igény erre 
a kapcsolatra, fontosnak érzem, hogy a MEE definíciójában terü
leti meghatározásként a Magyar Köztársaság, vagy Magyarország 
szerepeljen.

Egyrészt az MEE-ben nemcsak magyar nyelvű szolgálat van, 
másrészt a máshol magyar nyelven szolgálóknak a MEE-be való 
beleértése komoly politikai konfliktust jelenthetne a szomszédos 
országokkal, elsősorban Cseh-Szlovákiával és Romániával. Ehe- 
leyett, amint a 34-37-es E.T. is utalt a külföldre szakadtak lelki
gondozására (IV.tc.7.), az új törvénykönyv is kifejezhetné, hogy 
privilégizált kapcsolat van a KEMELM-hez tartozó lelkészek által 
gondozott, illetve a szomszédos országokban levő evangélikus 
gyülekezetekkel. Ennek megfelelő jogi formáját velük közösen 
kellene megtalálni, esetleg képviselőiket megfigyelőként meghív
va a zsinatra.

2. Közvetett vagy közvetlen demokrácia
érvényesüljön-e az egyházban?

Ez a kérdéskör sok mindent foglal magába, pl.: Mi legyen a 
közgyűlés illetve a presbitérium jogköre? Mi legyen a különböző 
közigazgatási szintek jogköre? Az elmúlt négy évtized rossz ta
pasztalatai alapján élesen fog felvetődni az is: Milyen hatalma van 
az MEE-ben a püspöknek és az országos elnökségnek? Ezek a 
kérdések fogják valószínűleg a legjobban megosztani a zsinatot.

Sok hozzászólás fejezte ki azt az igényt, hogy növeljék a 
közgyűlések döntési és ellenőrzési jogkörét, bízzanak minden 
választást a gyülekezeti közgyűlésre, vagyis a közvetlen demok
rácia érvényesüljön. Ugyanakkor sokszor lehetett tapasztalni még 
gyülekezeti közgyűlési szinten is, hogy a közgyűlések teljesen 
formálissá váltak. Talán kisebb, hagyományos falusi gyülekeze
tekben érdemileg működött a közgyűlés, a részvételi arány talán 
elég nagy volt ahhoz, hogy tényleg a gyülekezet döntéséről lehetett 
beszélni egy közgyűlési határozattal kapcsolatban. Városi gyüle
kezetekben azonban szinte teljesen formális a közgyűlés. Ezen 
változtathat az, ha a fentieknek megfelelően az egyházközségi 
tagság fogalma szigorúbban van definiálva, s a közgyűlésen csak 
az egyházközségi tagok rendelkeznek szavazati joggal. Ha azon
ban nem korlátozzuk a szavazati jogot a rendszeresen templomba 
járókra, ami valószínűleg senkinek nem jutna eszébe, akkor még 
mindig fennáll annak a veszélye, hogy az egyházközségi közgyű
lésen a szavazásra jogosultaknak csak egy kis része vesz részt, s a 
szavazás újra csak formálissá válik. Mivel a magasabb egyházkor
mányzati szinteken a közgyűlésnek küldött-közgyűlésként fontos 
szerepe lehet, az egységesség kedvéért azt gondolnám, hogy az

egyházközségekben is meg kellene tartani a közgyűlést, de azzal, 
hogy ki kellene terjeszteni a kép viselőtestület-választhatóság le
hetőségét a jelenlegi négyezres határ helyett akár néhány száz 
lelkes gyülekezetre is. Ez a képviselőtestület látná el a közgyűlés 
feladatát, mintegy küldött-közgyűlésként.

Az egyházmegyei, egyházkeriileti és országos közgyűlések 
jogkörével kapcsolatban méginkább felvetődik a közvetett vagy 
közvetlen demokrácia kérdése. Arra hivatkozva, hogy a MEE-ben 
minden hatalom forrása a gyülekezet, hangzik el az igény, hogy -  
szemben a jelenlegi helyzettel -  minden választás, így a zsinati 
tagok választása is közvetlenül az egyházközségekben történjen. 
Meg kell gondolni, hogy ez feltétlenül demokratikusabb eljárás-e, 
mint egy olyan közvetett rendszer, ahol az egyházközségek egy
házmegyei közgyűlési küldötteket választanak, s az egyházmegyei 
közgyűléseken történnek további választások.

Mivel az egyházmegyei és egyházkerületi közgyűlések repre
zentatívabb testületek mint a megfelelő presbitériumok, hiszen 
azokban választás útján az egyházközségek képviselői is jelen 
vannak (az egyházmegyei közgyűlésen minden egyházközség 
legalább négy képviselője, az egyházkerületi közgyűlésen ugyan 
már csak közvetve, minden tíz egyházközség után két küldött), 
jogos lehet az az igény, hogy az egyházmegye illetve egyházkerü
let életének irányításában nagyobb szerepet kapjanak, mint a 
presbitériumok, melyek inkább előkészítő és végrehajtó szervek. 
Ehhez viszont szükséges a közgyűlések gyakoribb összehívása.

Várhatóan nagy lesz a vita arról a zsinaton, hány, s milyen 
elhelyezkedésű egyházkerület legyen a jövőben. Csak azt remé
lem, hogy a szolgálat minél jobb elláthatósága lesz az elsőrendű 
szempont. Ehhez először azt kell tisztázni, mi az ami feltétlenül 
püspöki feladatkör.

Ha a jogköröket alulról építkezve alakítjuk ki, akkor a jelenlegi 
központosított intézkedési rend helyen egy sokkal decentralizál- 
tabb rendszerre lehet áttérni. Így is marad azonban elegendő olyan 
adminisztratív tennivaló, melyet központilag kell majd intézni. A 
kérdésem inkább az, mi az aminek ebből a püspökök kezében kell 
maradnia, s mit lehet egy központi adminisztrációra, az országos 
irodára bízni, felszabadítva ezzel a püspököket az adminisztratív 
terlíek egy részétől. Természetes az az igény, hogy a püspökök 
igazi lelkipásztorai legyenek a lelkészeknek, de nem szűnhet meg 
teljesen az, hogy az esperes az egyházmegyei, a püspök pedig az 
egyházkerületi közigazgatás vezetője, s felügyelniük kell a gyüle
kezetek életére.

Az egyházmegyék és egyházkerületek, illetve az esperesek és 
püspökök feladatainak, jogainak és kötelességeinek meghatározá
sával együtt pontosabban körül kell írni a felügyelők feladatait is, 
mindenütt megtartva a paritást Jelenlegi törvényeinkben egy he
lyen, az országos felügyelő szintjén sérül ez a paritás-elv. Vagy 
szükség lenne országos püspökre Budapest székhellyel, s ő lehetne 
a felelős az országos egyházi közigazgatásért, vagy a hivatalra 
nézve idősebb felügyelő lenne a hivatalra nézve idősebb püspök 
társa országos ügyekben. Jogosnak érzem azt a sok helyen elhang
zott javaslatot, hogy az egyházkerületi és országos felügyelő is 
ciklusra legyen választva, ne élethossziglan. Megvitatandó a püs
pöki tiszt esetében is ez a kérdés, de akkor ezt ki kellene terjeszteni 
minden lelkészi állásra is.

3. Mik a szolgálat vézésének gazdasági feltételei, s
ezek nem korlátozzák-e autonómiánkat?

Az egyházunk életének anyagi vontakozásai nem tartoznak 
közvetlenül a zsinat kérdései közé, de a zsinattal kapcsolatos 
megbeszélések, előkészületek jó alkalmat adnak arra, hogy a 
gyülekezetek tagjaiban tudatosítsuk, sok egyházközségben a be
folyt egyházfenntartói járulékok, offertóriumi összegek mégcsak 
a közvetlen költségek fedezésére sem elegendők. Világosan meg 
kell mondani, hgoy a szeretetotthonok, az esetleges nagyobb 
számban megnyíló óvodák, iskolák fenntartási költségeihez adott 
állami hozzájáruláson, az egyházi épületek renoválásához adott 
támogatáson túl az állam jelentős összeggel járul hozzá a lelkészi 
fizetésekhez, a püspöki hivatalok és az országos egyház adminiszt
rációjának finanszírozásához. Tudom, hogy ez az összeg nem
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lenne könnyen pótolható, ha egyik napról a másikra elesnénk tőle. 
Az is jogosnak tűnik, hogy azon elvett javakért, melyek sok 
egyházközségből a gyülekezeti munka gazdasági hátteréül szol
gáltak, valamilyen kárpótlást kapjunk. Ugyanakkor, hosszabb tá
von arra kell berendezkednünk, hogy az állam csak azon szolgá
latikat támogassa, melyeket egyébként magának kellene vállalnia. 
Ilyenek a főit említett szeretetotthonok, óvodák, iskolák. Felfogá
som szerint azonban non  válható el az államtól, ha komolyan 
vesszük az egyház és állam elválasztását, hogy az igehirdetés 
szolgálatát is anyagilag támogassa. A múltbeli rossz tapasztalatok, 
s itt nemcsak az elmúlt negyven évre gondolok, hanem magyar 
protestáns egyháztörténetünk évszázadaira, szerintem arra kell 
hogy intsenek, hogy az államtól való elválasztás a mi érdekünk is, 
hiszen csak így biztosítható egyházunk igazi autonómiája. Zsinati 
kérdésként ez úgy merül fel, hogy nem kellene-e, a Központi Alap 
megerősítésével, megvalósítani azt, hogy a lelkészek központilag, 
egységes elvek szerint kapják a fizetésüket. Tudom, hogy ellenérv
ként a gyülekezeti elvre lehet hivatkozni, de itt a közös tehervál
lalás elve fontosabb lehet.

Ez utóbbi kérdésben különösen fontos lenne, hogy az egyház 
tagjaiban minden területen, így anyagiakban is erősödjön a fele
lősség. A zsinat egyik nagy eredménye lenne, ha az evangélikus 
öntudatot, az egyházunk ügyei iránt érzett felelősséget tudná meg
növelni a hívek között

Sólyom Jenő

Magamra vettem...
Magamra vettem és nem szégyenlem, a „munkamániás” jelzőt 

Szitás Attila szolgatársam írásából. Valóban sok a tennivaló, s a 
napi 14-16 óra elmegy vele.. Érdemes azonban egy kicsit a dolgok 
mögé nézni, s a hátteret számba várni.

Itt kell megjegyeznem, hogy a valóságos fáradtságon kívül 
nem érzek más negatívumot (elégedetlenség, megkeseredés) a 
szolgálatomat felpörgetett tempóban, nagy hajtásban is örömmel 
végzem, s a sok munka mellett sokat tudok hálát adni Istennek.

Feszített a munkatempó, nem azért, mert „rájátszunk”, hanem 
azért, mert átmeneti korszakban élünk: a gyülekezetek túlnyomó 
részében a lelkész a mindenes, most jutottunk el a külső, belső 
megújulás lehetőségéhez, s most kell megfelelnünk az új elvárá
soknak, amelyeknek javarésze missziói munkát jelent

Tudom, nem jó az, hogy a lelkész a legtöbb gyülekezetben 
mindenes. Magam is a legfontosabb feladatok egyikének tartom, 
hogy kialakítsak egy munkatársi gárdát így megoszlanak a felada
tok, de ez nem megy máról holnapra. Az elmúlt évtizedekben nem 
volt mód arra, hogy aktív gyülekezeti munkásokat mozgósítsunk. 
Ma újra kell nevelni arra híveinket, hogy az istentisztelet nem a 
pap produkciója, a templom és gyülekezeti terem nem a lelkész 
épülete. Csak úgy tudom ezt a „belendítést” elvégezni, ha magam 
is végzem ezt a munkát. Tanítani, nevelni csak jó példával lehet 
Meg kell fognom a seprűt, a hólapátot, a kerti szerszámot, a 
kalapácsot, cipelnem kell a sittet, ásnom kell a csatornát stb.

Van az ügynek anyagi vonatkozása is: tud-e finanszírozni a 
gyülekezet alapmunkákat vagy sem. Eddig mindig kis gyülekezet
ben szolgáltam. A kezdő kérdés az volt: fel tudja-e a lelkész venni 
az adott havi fizetést..

Ahhoz, hogy ezek a kis közösségek anyagilag rendbejöjjenek, 
előbb meg kellett teremteni azt a környezetet, ahova lehetett újakat 
-  adott esetben új egyháztagokat invitálni. Rom-templomba, mél
tatlan környezetbe becsöppenni egy frissen érkezettnek nem túl 
vonzó. Akkor tanultam ki a villanyszerelő szakmát, amikor keszt
helyi kis templomunkban kigyulladtak a falvezetékek, s a gyüle
kezetnek nem volt pénze rendbehozni. Valahogy így kezdődött a 
„munkamániás lelkész” voltom. Ma már egyre inkább ott tartok,

hogy emberek jelentkeznek maguktól, s nekem úgy érzem van 
jogalapom megkérni őket mindenféle munkára. Ehhez azonban 
idő kell, s ez a mostani ilyen átmeneti idő.

Most van az ideje a külső-belső megújulásnak is. Bizonyos 
szempontból a jelen időszak „kairosz". Most van lehetősége, de 
kötelessége is az elmaradt munkáknak. (Tatarozás, az ügyhöz 
méltó környezet megteremtése). Hajszol ebben az infláció is, 
hiszen a szegény asszony két fillérét be kell fektetni, mert ha 
Forintban tartom, az hűtlen kezelés!

És az új, kívülről érkezett elvárások? Mondjam azt a kórház
ban, hogy nem megyek vigasztalni, mert most készülnöm kell, 
mondjam azt a börtönben, hogy veletek non foglalkozom, mert az 
időm nem engedi, mondjam azt a kollégium nevelő tanárának, 
hogy nincs kapacitásom arra, hogy bibliaismeretet tartsak a sze- 
kuláris ifjúságnak? Nem mondhatom -  s 30 km-es körzetben én 
vagyok a lelkész. Hány és hány kollégámnak még ennél is na
gyobb a körzete.

Nem írtam még az alap lelkészi szolgálatról -  amelyből 1991- 
ben egy kisvárosban a sok közül 861 db volt (Istentiszteletek, 
bibliaórák, ifjúsági órák, hittan, felnőttoktatás, keresztelő előké
szítő, jegyesoktatás, beteglátogatás, úrvacsora stb.) Az is előfor
dulhat, hogy valaki a közegyházban is vállalt és végez funkciót -  
gyülekezeti lelkészként.

Így hát a készülésre marad az éjszaka, a háttérmunkára a 
hajnalok, s mindezek fölött az állandó lelkiismeret-furdalás, hogy 
töredékét són végeztem el feladataimnak. (S én még jó helyzetben 
vagyok, mert van hitoktatóm, pénztárosom, jegyzőm, s aktív 
felügyelőm.)

Nem hiszem azt, hogy nélkülem, s nélkülünk „munkamániá
sok” nélkül megszűnne az egyház. De hiszem azt, hogy sok panasz 
nélkül, erején felü l fáradozó lelkésztársam áldott munkát végez.

Tudom, hogy nem normális állapotról írtam, de nem is átlagos, 
normális időben élünk és szolgálunk. Átmeneti idő ez, talán éppen 
azért hogy az utánunk következő többiek már ne élhessenek ilyen 
hajtásban.

Mindezek mellett reménykedem benne, hogy egyszer több lesz 
a lelkész, s valóban arányosan elosztva a munkát, egymás terhét 
hordozhatjuk.

ifj. Hafenscher Károly
Szekszárd

Zavarok
Zavarban vagyok, és rosszkedvű, mint a magyar társadalom. 

Megannyi oka van mindkettőnek, okunk mindkettőnknek Mégis 
csak két és felet ragadok ki közülük, talán non  is a legfontosabba
kat. Oly sok év után kereshetnék lényegesebbeket is, igaz. Ráadá
sul kockáztatom, hogy rövidre fogva mondókámat, gondolataimat 
nem tudom igazán kifejezni.

Kétszer is elolvastam a Lelkipásztor 1991/1. számában a mai 
magyar iskola legnagyobb kérdéséról írottakat. Bár e kérdésre nem 
találtam egyértelmű választ, az érvek rengetegéből kiválasztok 
egyet, amiből talán más zavarokra is lehet következtetni. A szerző 
többször is élesen elítéli az „önmegvalósítás" igényét, mint peda
gógiai vezérlő elvet Nem tudom, hogy ez a mostanában csak
ugyan gyakran emletegett elv, talán inkább lélektani fogalom 
magában véve miért kifogásolhatóbb, mint más. Fogalmak értékét 
is az adja meg, hogyan értelmezik és valósítják meg őket, milyen 
tartalommal telítik. Messzebb ne merészkedjek: ki mit ért mai 
magyar iskolán? Tudom, van hivatalos és kötelező rend, tanterv, 
utasítás, stb. De azt is tudom, hogy sok tanár el-eltért a „kötelező
től”, és nemcsak az iskolák között voltak/vannak különbségek, 
hanem egy-egy iskolán belül egyik vagy másik tanár órái, gondo
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latai, hatása között is.
Elismerem, az önmegvalósítás nem szép, és nyelvi tekintetben 

kifogásolható szó; hozzáteszem: jómagam idegenkedem azoktól 
a szavaktól és fogalmaktól, amelyek divattá, divatossá válnak, 
hamar meg is kopnak. Mégis azt mondom: amit a lélektan ezzel a 
szóval, önmegvalósítás, kifejez, abban van valami. Utalhatnék a 
tálentumok bibliai példázatára is, noha tudom, hogy első renden 
ez másról szól. Mégsem ellentétes alapgondolataival a köznyelvi 
használata. Bocsánatos bún talán, ha azt Írom: az egy, két, öt, tíz 
tálentomhoz ugyanannyit kellett hozzátenni, ehhez pedig kinek- 
kinek számolnia kellett azzal, hogy mennyit kapott. A felebaráti 
szeretetnek nem első jellemzője, de talán nem is az utolsó, hogy a 
másik ember javára mindenki a maga képességeinek legjavát adja. 
Ehhez pedig önismeret is kell (kellő szerénységgel, de nem álsze
rénységgel), és az igyekezet, hogy fölismert képességeit mindenki 
becsülettel hasznosítsa. Ez pedig legalábbis része annak, amit -  
rossz kifejezéssel -  önmegvalósításnak neveznek. Ha visszaélnek 
vele, lehet belőle önzés, önteltség; ha helyesen értik, Isten áldása 
egyénnek, családnak, közösségeknek. Melyik szó, melyik foga
lom mentes attól a veszélytől, hogy fonákájára fordítják?

A másik mondat, amelyiken megakadt a szemem, a Fórum 
rovatban olvasható. Sok igazság között szemen ütött az a katego
rikus közlés, hogy a liberalizmus -  egyházi, teológiai szemszögből 
nézve különösen is -  lázadás Isten rendje ellen, és mint ilyen, 
következményeiből is inhumánus. Oldalakat, sőt, köteteket és 
könyvtárakat lehetne írni -  írtak is -  a liberalizmus filozófiájáról 
és a politikai liberalizmusról. Eddig azonban nem tudtam arról, 
hogy lázadás volna Isten rendje ellen. Lehetnek liberálisok, akik 
lázadnak Isten rendje ellen, amint lehetnek -  és az egyháztörténet 
két évezrede alatt voltak sokan -  akik az egyházakban lázadtak 
Isten rendje ellen. Néha éppen azzal, hogy ezt a vádat mondták 
másokra. A liberalizmus vezető eszméje csakugyan az egyéni 
szabadság primátusa, de non  a közjó rovására (ez talán az anar
chia). Szoetnék megelégedni azzal, hogy elgondolkoztassak e 
teljes kérdéskörben. Vannak Európában liberális emberek, pártok 
is, nem érzem, hogy Isten ellen lázadók volnának valamennyien.

Helyeslem, ha az egyházak és az egyháziak el akarnak igazod
ni a politikában is, bár ez sikamlós talaj. (Tudom. Tapasztaltam. 
Bánom.) Ellenállok a kísértésnek, hogy belebonyolódjak a részle
tekbe -  kötetek kellenének ahhoz, hogy csak megközelítően is jót 
s jól mondjak. Annyit mégis mondanék, hogy még jó szándékkal 
se tévessze össze senki a szabadságot a szabadossággal. A libera
lizmus, amennyire én ismerem, az egyház és a hit tekintetében 
semleges (ha valakinek így jobban tetszik: közömbös). Egészében 
nem egyházellenes és nem hitellenes. (Játszhatnék a szavakkal: 
nem hitetlen, csak hittelen -  de félek, ez még így is félreélhető. A 
világért sem szeremén kiterjeszteni a kérdést, de a hívő tudós a 
laboratóriumában is hívő, mégsem kevoi össze h ité  és tudo
mányos kísérleteit.)

Azzal sem szeremét példái ódzni, hogy az emberiség hányad 
része keresztény, s ezeknek hányad része valóban hívő. S nem 
kötök bele a dolgozatnak olyan -  hadd használjak most én is egy 
divatszót -  csúsztatott mondataiba, hogy „a keresztyén tanítás 
nem lehet egy párt alapelve” -  ebben egyetértek, hiszen „Krisz
tusban nincs különbség” ember és ember között -  a párt pedig 
nyilván elhatárolja magát más pártoktól”. Egyrészt sehol sem 
olvasható a Bibliában, hogy Krisztusban nincs különbség párt és 
párt között, másrészt az sem, hogy az egyház egyházakban él, 
amely egyházak, felekezetek, hitvallások elhatárolják magukat 
más hívőktől, hitvallásoktól, felekezetektől, egyházaktól, s így 
tehát nincsenek, nem lehetnek Krisztusban...

Tudom, sok ellenkezést keltenek gyötrő gondolataim. Mert 
bizony sok zavar van a fejekből. Múltja van ennek. De jelene és 
jövője is? Sajnos. És ezért vagyok rosszkedvű; nemcsak én.

Mert régi zavarokat non  oszlatnak el újak.

Zay László

Ökumenikus 
esküvő római 
katolikus 
templomban

Egykori konfirmandusom keresett fel katolikus menyasszo
nyával. Megkértek, szolgáljak közösen a békásmegyeri plébános
sal esküvőjükön a Bp. ÜL kerületi Lékay László téren épült új -  a 
pálos rend alapítójáról, boldog özsébről elnevezett -  rk. templom
ban. Mivel az egyházközség plébánosa előttük már előzőleg biz
tosította a fiatalokat: kész az evangélikus lelkésszel esküvőjükön 
„koncereblálni”, előre megbeszélt napon autójukba ültettek és 
magukkal vittek a békásmegyeri plébániára. Itt az ötvenes évei felé 
járó, derűs és testvériesen előítéletmentes Antal János plébánossal 
megállapodtunk az esketés rendjében. Megmutatta gyönyörű új 
templomukat, néhány szóval arról is beszámolt, miként jött létre 
és hogyan él a hatalmas kiterjedésű, immár húszéves lakótelepen 
egyházközsége. Advent második vasárnapján, népes gyülekezet 
részvételével, szép rendben, zökkenőmentesen együtt szolgáltunk 
az esküvőn.

Mivel ilyen szolgálatot még nem végeztem, igyekeztem má
sok tapasztalata alapján tájékozódni. Hafenscher Károlytól, a Lel
kipásztor szerkesztőjétől megtudtam, hogy Németországban és 
Svájcban ökumenikus megállapodásra jutottak az akár protestáns, 
akár rk. templomban koncelehrációval végzett esketés liturgikus 
rendjéről. Nálunk hasonló rend kialakítása még nem készült el, de 
elkezdődött és ennek éppen Hafenscher Károly az egyik előké
szítője.

Zászkaliczky Péter tájékoztatott a Deák téri templomban vég
zett hasonló szolgálatáról, amikor Jeleníts István piarista rendfő
nökkel esketett vegyes vallású házaspárt Két elvi és egy gyakorlati 
jelentőségű dologra hívta fel figyelmemet 1. A katolikus egyház 
felfogása szerint a házasság szentség, ezt a szentséget azonban nem 
a lelkész szolgáltatja ki, hanem a jegyespárok kínálják fel egymás
nak. 2. A lelkész az egyház nevében ezt a „consensust” erősíti meg, 
amikor átköti a stólával a házaspár egymásba kulcsolt kezét 
Igehelyek feolvasása, igehirdetés, megáldás, imádság fontos, de 
nem a lényeget érintő eleme a szertartásnak. 3. Gyakorlati szem
pontból jó tudnunk, hogy újabban a katolikus egyház nem kötelezi 
a másvállású vőlegényt vagy menyasszonyt arra, hogy ígéretet 
tegyen akár írásban, akár szóbelileg a születendő gyermek katoli
kus hitben való neveltetésére. Ilyen ígéretet csak a katolikus félnek 
kell tennie.

Hazánkban a „civil” köznapi vallásos szemlélet az eskütételt 
tekinti az esküvő legfontosabb eseményének. Maga a név is erre 
utal. Más országok egyházainál, nemcsak evangélikusoknál, ha
nem katolikusoknál is hiányzik a házasságkötők oltár előtt mon
dott eskütétele. Ez mindkét egyházban magyar sajátosság. A kato
likus rendtartás szerint csak a „consensus” s az ezt kökvető gyű
rűváltás után kerül sor az esketésre. Ez szinte folklórszerű elem a 
magyar rendtartásban. Ezért szólítja fel a lelkész a házasokat (!), 
hogy az egymásnak nyújtott feszületre tegyék bal kezüket és 
felemelt jobbal mondják el a Szűz Mária nevét is tartalmazó, 
egymásnak „holtomigtól, holtodiglan” hűséget fogadó eskü szö
vegét. Itt meg kell említenem, hogy megállapodásunk szerint az 
evangélikus vőlegény nem a katolikusok esküszövegét mondta, 
hanem a mi rendünk szerinti esküszöveget utánam. A mi ágendánk 
szerinti áldást használtam, amikor -  a consensus után -  megáldot
tuk a házastársakat. A szertartás végén az áldást a katolikus lel
késztestvér mondta, de mindketten áldásra emeltük kezünket 

Helyi szokás szerint a templomajtóban, de a templomon belül
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fogadtuk a jegyespárt, akiket a templom lelkésze felszólított arra, 
hogy mondjanak köszönetet szüleiknek felnevelésükért. Az oltár 
előtt elhelyezett székhez kísértük Őket. Ott leültek. Mi egymás 
mellett, a menza mögött álltunk. Néhány közvetlen szóval üdvö
zölte lelkésztársam a gyülekezetét, s engem. Elmondta, mi teszi 
sajátossá a mostani esküvőt. Ezután én kezdtem meg szolgálato
mat teljesen a mi agendánk szövege szerint azzal a különbséggel, 
hogy a lekcióknál az evangéliumból az előirt vers helyett Jn 2-ből 
a kánai menyegző történetét olvastam fel és mindjárt ehhez kap
csolódott igehirdetésem, amelnyek szövegét alábbiakban közlöm.

Kedves Gyülekezet!
Kedves Menyasszony és Vőlegény Testvérem!
Szép ez a templom. Szépek vagytok ti is boldogságotokban, 

amikor most szüléitek, hozzátartozóitok meleg tekintetet pihen 
meg rajtatok. Szép, hogy ilyen sokan jöttek el, hogy együtt örül
jenek veletek: munkatársaitok, ismerőseitek, barátaitok. Szép és 
egy kicsit előremutató, hgoy Istennek két szolgája -  egy katolikus 
és egy evangélikus lelkész -  áll testvéri egyetértésben szemközt 
veletek. Az igazán szép mégis az, hogy nemcsak mi és nemcsak 
ti, hanem mi itt mindnyájan Jézus nevében lehetünk és vagyunk 
együtt. Az ő jelenléte által válunk Isten népévé, gyülekezetévé, 
egyházává, a szentek közösségévé.

Évekkel ezelőtt, amikor vőlegény testvérünket konfirmáltam, 
az előkészítő órákon mindig egy énekeskönyvvel többet tettünk 
az asztalra. így próbáltuk figyelmeztetni magunkat arra, hogy 
eggyel többen vagyunk. Élő Jézusunk van. Jelenlétét komolyan 
kell vennünk. Ha most Jézus láthatatlan jelenlétét komolyan 
vesszük, kitágul közösségünk. Itt van közöttünk boldog Özséb, 
akiről ezt a templomot elnevezték. Itt van közöttünk Lékay László 
bíboros, akiről a templomtér kapta nevét; aki sokat tett e templom 
felépülése ügyében és buzgalmával oly sokakat tudott mozgósítani 
-  közöttük Menyasszony Testvérem a Te kedves Szüleidet is -  az 
építkezésben való közreműködésre. Itt van Vőlegény Testvérem 
oly korán elvesztett Édesapád is. És, ha arra gondolok, hogy 
családod gyökerei Kiskőrösig nyúlnak, itt van közöttünk Petőfi 
Sándor is. Velünk van hazánk egész múltja. „Kicsi fehér templo
mainkba még a halottak is mellénk ülnek” -  mondja az erdélyi 
költő, Reményik Sándor. Hiszen Jézus feltámadt. Áttörte a halál 
sorompóját. Ezért az egyháznak, a szentek közösségének mindig 
csak egy kis része látható. A nagyobbik rész láthatatlan. Közéjük 
tartoznak mind, akik már hazatértek és azok is, akik még itt élnek 
a főld ő n szétszórva öt kontinensen. Isten láthatatlan nagy család
jának részeként vagyunk most együtt. Láthatatlanul, de velünk van 
az a nagymama is, aki testének erőtlensége miatt nem tudott ide 
eljöni, de odahaza, nyitott Bibliája mellett imádkozva gondol ide. 
Jézus jelenléte biztosítja ennek a nagy családnak időbeli és térbeli 
távlatokat átfogó egységét és egyetemességét, katolicitását

Jézus, akinek a nevében most itt vagyunk, nemcsak hív ben
nünket: Jöjjetek énhozzám mindnyájan... Mi is hívhatjuk őt: Jöjj 
el Jézus, légy vendégünk... Itt kapcsolódjunk a kánai menyegzőről 
szóló -  imént hallott -  evangéliumi történethez. „Menyegzőt 
tartottak a galileai Kánában, amelyen Jézus anyja is ott volt. Jézust 
is meghívták a menyegzőre tanítványaival együtt...”

Jézus elment a menyegzőre Kánába, mert hívták. Most hoz
zánk jön és különösen Hozzátok.

Közöttünk akar lenni, Veletek akar lenni. Nemcsak akkor hív
hatjuk, amikor szomorkodunk, bajban vagyunk. Jön örömünkben. 
Jön, amikor szívünket, mint most a Tiéteket, sikerélmény tölti be. 
Mindnyájunknál jobban tudja, hogy örömünkben is szükségünk 
va rá. Jön, hogy óvja, elmélyítse, tartóssá tegye örömünket. Hív
hatjátok, várhatjátok minden nap: Jövel Jézus, légy vendégünk! 
Jöjj asztalunkhoz, amikor étkezünk, jöjj ágyunkhoz, amikor lepi
henünk. „Ámen, bizony jövel Uram Jézus!” -  ezzel a hívő, kérő 
mondattal végződik a Szentírás. Hogy is végződhetne másként, 
amikor az ezt megelőző mondat így hangzik: „Bizony hamar 
eljövök!” Az ajtó előtt áll és zörget. Nem erőszakoskodik Ő is vár. 
Várja, hogy megnyissátok előtte szívetek ajtaját Fogadjátok be őt,

aki szívébe fogadott Titeket.
Ne féljetek! Fogadjátok örömmel. Figyeljétek meg Máriát! 

Amikor észrevette, hogy a nagy öröm kellős közepén egy kis baj 
táir^idt -  elfogyott a boruk -  nem szörnyűlködött, nem esett 
pánikba, hanem odament Jézushoz. S amikor nem értette Jézus 
sejtelmes válaszát: .Asszony, még nem jött el az én órám” -  nem 
türelmetlenkedett, hanem így szólt a házbélieknek: „Tegyetek meg 
mindent, amit csak mond!” -  Zökkenők, problémák a legboldo
gabb házaséletben is előfordulnak. Gondoljatok ilyenkor Mária 
figyelmeztetésére. Tegyetek meg mindent, amit Jézus mond. ő  
sohase mond és sohase kér lehetetlent.

Ne féljetek! Fogadjátok bizalommal. Hiszen Máriával együtt 
tudhatjátok: nem azért jön, hogy terhetekre legyen. Nem akarja 
sok problémánkat újabbakkal -  mondjuk vallási problémákkal -  
szaporítani. Őt azért küldte Isten hozzánk, hogy magára vegye, 
hordozza azt, ami az emberi életet oly nehézzé teszi. „íme az Isten 
Báránya, aki hordozza a világ bűneit” -  mondotta Keresztelő Szent 
János, amikor rátekintett Jézusra. Jézus testvérünk A Golgotára is 
elment, a pokolra is alászállt. Nem lázadt fel ellenünk. Vállalt, 
hogy általa mi is egymás testvérei és Isten gyermekei legyünk Ha 
befogadjátok, ha velejártok, erőt kaptok tőle egymás gyengesége
inek megértésére és elhordozására. Általa teherbírók lesztek Te
herbíró házasság! -  milyen nagy szükség van manapság erre.

Ne féljetek! Fogadjátok, Máriához hasonlóan, magatokat neki 
megadó hódolattal.

Hiszen vele együtt H  is tudhatjátok, hogy Jézusban, ebben a 
páratlan emberben, a mi testvérünkben magával Istennel találko
zunk. Egyszerre testvérünk és Urunk. Hatalmasabb azoknál a 
válaszfalaknál, amelyeket mi építünk meg egymás között Jön, 
hogy áthidalja a távolságot, amely tőle és egymástól elválaszt 
bennünket. Á Teremtő Isten jön hozzátok Jézus által. A víz borrá 
változása csak jel. Előjele annak, hogy egyszer mindent újjá tesz. 
Az igazi csoda az, hogy máris velünk van. Nem fordít hátat. Arccal 
fordul felétek Újjáteremtő munkáját máris megkezdte. Éppen ott, 
ahol a legnagyobb az ellenállás: az emberi szívben. Házasságtok
nak nemcsak teremtője, hanem újjáteremtője is. Nemcsak szíve
teket kész megújítani. Valami újat akar kezdeni házasságtokkal is. 
Úgynevezett „vegyesházasok” vagytok. Egyikőtök katolikus, má
sikótok evangélikus keresztyén. Sokan úgy oldják meg az ebből 
adódó feladatokat, hogy a feszültségek elkerülése végett egyik se 
veszi komolyan vallását. Ez a régi megoldás. Kényelemes és sivár. 
Az új megoldás az ökumenikus házasság. Ha befogadjátok Jézust, 
valami új kezdődhet. Egymás meggazdagítóivá lehettek. Ezt ta
pasztalatból is állíthatom Édesanyám katolikus volt és haláláig az 
maradt. Némi túlzással mondhatom: édesanyámtól tanultam meg 
imádkozni, édesapán szeretette meg velem a Bibliát Eljártunk 
katolikus templomba és evangélikus istentiszteletre. Sok meddő 
versengés után Isten ma valami újat akar teremteni: egymás gaz
dagítását az ellentétek, különbözőségek kiélezése helyett Egyszó
val: ökumenikus családot Jézust befogadva engedjétek tehát szó
hoz jutni házasságtokban a Teremtőt, az Urat Jó lenne, ha elsősor
ban Ti, de itt mi is mindnyájan átéreznénk ennek az ünnepi órának 
a szépségét és komolyságát ebben a vonatkozásban is.

Elképzelhető, hogy Kánában sokféleképpen várták annak ide
jén Jézust Voltak, akik talán így szóltak: minek hívjuk? Csak 
feszélyezni, korlátozni fogja örömünket Mások pedig ezt mond
ták: mindegy, hívjuk csak meg. Eggyel több, vagy kevesebb nem 
számít Végül mégis mindenki arról győződött meg: de jó, hogy 
elhívtuk Jézust

Most útra keltek. Reménységgel nézünk Rátok. Hiszen Jézus 
nevében indultok. Testvéretek és Uratok ő . Fogadjátok be ottho
notokba és szívetekbe örömmel, bizalommal és hódolattal.

Benczur László

(Szerkesztő: Jézus Krisztus valóságos jelenléte és közösség az 
előrementekkel két különböző teológiai kategória. Az „itt 
van” kifejezés problematikus.)
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Igehirdető műhelye

Nagycsütörtök
Jn 13, 1-17

1954-ben és 1961-ben nem nagycsütörtökön, hanem virágva- 
sámap prédikáltunk erről a textusról. Thúróczy szerint két dolog 
tette ezt a textust alkalmassá virágvasámapra. A formai szempont 
az, hogy virágvasámap a nagyhét kezdete, János pedig éppen ezzel 
a történettel kezdi a passiót A másik: „virágvasárnap Jézusban az 
alázatos király vonul be népe fővárosába... A lábmosás történetében 
ugyanez az alázatos király áll előttünk, csak most nem ünnepi 
bevonulás diadalmenetéből, hanem otthonában, az övéi között” 
(Posztillás könyv 88).

Egzetikai forgácsok
Többek szerint ez a történet reális illusztrációja Jézus szavának: 

„...én pedig olyan vagyok közöttetek, mint aki szolgál” (Lk 22,27).
Az 1. vers nemcsak ezt a történetet, de az egész passiót vezeti 

be(Doeme).
2. Júdás neve kínos pontossággal szerepel, apjának Simeonnak 

említésével. Nyilván ezért, hogy a Jézus körül szereplő Júdások 
valamelyikével még csak véletlenül se lehessen összetéveszteni.

A „vacsora” szó névelő nélkül szerepel. Bengel ezért a nagyhét 
szerdájára gondol, mások viszont emlékeztetnek arra, hogy János 
időszámítása más, mint a szinoptikusoké (bővebbet Kamemál). 
Abban, hogy János nem közli az úrvacsora szerzését, teológiai 
célzatosság is lehetett. Hiszen a textusnak az óegyház által nagy
csütörtökre történt rögzítése is mutatja, hogy az úrvacsora és a 
lábmosás összetartozik, az utóbbi értékeli és magyarázza az előb
bit: Krisztus odaadását az úrvacsorában csak akor értjük és éljük át 
helyesen, ha a lábmosás története által önmagunkat a kölcsönös 
szeretetre felkészítjük és megerősítjük.„A lábmosásról szóló törté
net az alázatos, keresztyén testvéri életről szóló tanításra fut ki, 
melyet nekünk keresztyéneknek egymás között élnünk és gyako
rolnunk kell, azoknak, akik Krisztus tanítványai és Isten gyereme- 
kei akarnak lenni” (Luther, Háziposztillák, id. Doerne).

Júdásbán az ördög cselekszik. Jézus -  az Atya akaratához 
igazodva -  istenfiúságának teljes tudatában cselekszik. Akét törek
vés szembenáll egymással, s így „a kereszten találkoznak a látha
tatlan világ erőt” (Doeme). Végső fokon a pokol hatalma is Jézus
nak segít, aki a rosszból is jót hoz ki, s az események irányítása 
végig az ő kezében van (10,18).

3-4. Jelentős kontraszt. Jézus nem sodródik az eseményekkel, 
öntudatának és küldetésének teljességében maga irányítja az ese
ményeket Mint hatalmas Úr is vállalja a szenvedés útját, de annak 

( várható súlya alatt sem feledkezik meg szeretett tanítványairól, sőt 
szeretetét koronázza meg a lábmosással is, a kereszthalállal is.

Lehetséges, hogy a vacsora már elkezdődött, amikor Jézus 
felkelt Az is elképzelhető, hogy a tanítványok egymást biztatták a 
szolga híján elmaradt lábmosás elvégzésére...

10. Tertullianus óta ezt a verset a keresztségre szokás érteni. A 
keresztség valóban „az újjászületés fürdője”, de gondolnunk kell az 
ige tisztító erejére (Jn 15,3!) és 1 Jn 1,7-re is (.Jézusnak, az ő  
Fiának vére megtisztít bennünket minden bűntől”). „Tisztává a 
tanítvány egyfelől Jézus önmagát odaadó áldozata, másfelől pedig 
a Krisztus igéjében neki ajándékozott bűnbocsánata által lesz” 
(Kamer, 1989). Az első megtisztítás a keresztség kegyelmének 
átélése révén a megtérés-újjászületés nagy eseménye, a többi -  a 
naponkénti megtérés útján. „Csodálatos szeretet, mely nemcsak 
egyszer rak tisztába, aztán ránkparancsol, hogy őrizzük meg tiszta
ságunkat, hanem naponként minden bűnünket kegyesen megbo- 
csájtja, ahogyan a Kátéban tanultuk... Az alázatos Király csak 
azokat fogadja el alattvalóinak, akik elfogadják tőle a tisztító sze- 
retetet” (Thúróczy, i . m. 91-92).

A döntő a 13-15. versek megértése. Ebben segít a Lk 12,27 és 
Mk 10,35-45 igékkel való összevetés. Jézus mindhalálig szerette 
övéit, akkori és mai tanítványait, s nekünk nemcsak az üdvösséget

ajándékozta, de „az új élet rendjét” is. Ez azonban semmiképpen 
sem morál, utánozható külsőség, feltehető álarc vagy szerep, ha
nem áldozatának elfogadásából fakadó belső szükségszerűség. 
Amint naponta szükségünk van Urunk megtisztító szolgálatára, 
úgy kell -  annak erejéből -  kölcsönösen egymás iránt is egymásrét 
élnünk, egymásért minden áldozatra készen lennünk!

Jézus tette több, mint példaadás
Már az óvodáskorban kiderül: a rossz példa mindig ragadósabb 

mint a jó. A rosszaság, a vagányság, az engedetlenség vonzó, míg 
a jó példa irritál, bosszant, csúfolódásra ingerel. Gyermekek is 
sokszor követik elődeik görbe útjait (pl. deviáns szülők deviáns 
utódai) mint becsületes szülők tisztességes útját.

A Szentírásban is varrnak intő példák: Isten „elhamvasztotta és 
pusztulásra ítélte Sodorna éa Gomora városát, intő példaként azok
nak, akik istentenliil élnek” (2 Pt 2,6). Találkozunk vonzó példával 
is: „Vegyetek példát, testvéreim, a szenvedésben és a türelemben a 
prófétákról, akik az Úr nevében szóltak” (Jk 5,10). Jézus példája 
azonban -  amit végez igénkben s amire felszólít -  sokkal több 
vonzó példánál, inkább magával ragadó példának nevezhetnénk, 
ezt nem lehet elfelejteni, észre nem venni, hiszen amit Jézus példa
ként cselekedett, azt velünk is megcselekedte. Tette több, mint 
példaadás.

1. Jézus az alázat példájával megszégyenít minket. Nemcsak 
azzal, hogy amit tett, az a rabszolgák között is csak a nem zsidó 
rabszolgák számára volt kötelező. Jézusnak számos jogcíme lehe
tett arra, hogy tettét ne vállalja. Készül vissza Atyjához, a szeretett 
mennyei otthonba, s nekiáll vaskos, földi dolgokkal törődni, poros- 
piszkos lábakat mosni... Azt is tudta, hogy a tanítványok között van 
áruló, lesz, aki megtagadja, a többség gyáván elfut, mégis vállalta 
őket, személyüket, szolgált nekik. Azt is tudta, hogy ő mindnyájuk 
fölött való, mégis mélyen lehajolt hozzájuk. Bennünket is vállalt, 
Isten mai népét, akik mennyi mindennel hozunk naponta gyalázatot 
fejére!

Például rangkórságunkkal, folytonos versengésünkkel. A hívő 
gőggel, amikor azt gondoljuk, hogy minél közelebb vagyunk Isten
hez, annál magasabban állunk a felebarátnál. Pedig senkinek sincs 
jogcíme elnézni a másik feje felett, s méltóságán alulinak tartani a 
„rabszolga-munkát”. Az alázat, az utolsó-hely keresése legyen 
„magával ragadó példa” legyen kötelező, nehogy azzal álljon meg 
mellettünk a mennyei gazda: „barátom, ülj lejjebb, ez a hely nem 
illet meg téged!”

2. Jézus bűneink megbocsátásával lekötelez. A lábmosás -  
bűnbocsánat is. A már sokszor megtisztított gyermekének újbóli 
megmosása. El sem képzelhető, hogy Jézus nem bocsátott meg a 
heveskedő Péternek, az áruló Júdásnak, a bizonytalankodó Tamás
nak... Elviselte, elszenvedte őket olyanoknak, amilyenek. Ugyan
akkor meg volt győződve arról is, hogy a megbocsátott bűnöktől 
meg is szabadulhat a tanítvány („Eredj el és többé ne vétkezz!”), 
aki ezzel persze nem lesz hűttelenebb, hiszen újabb és újabb 
vétkeket és mulsztásokat (!) fedezhet fel a hirdetett ige szolgálata 
által önmagában.

De még inkább munkálja Jézus közöttünk azt, hogy „nektek is 
meg kell mosnotok egymás lábát” (14), s ahogyan „én szerettelek 
titeket, ti is úgy szeressétek egymást” (34). A kölcsönös megbocsá
tás nélkülözhetetlen közösséggé formálja Isten népét. Ennek a 
közösségnek a hiányát jól látják a kívülállók: „...ott kezdődik a baj, 
hogy nem tudunk megszabadulni az önmagunkban talán jelenték
telen vétkektől, mert mit is kezdjünk velük, ha nincs közösség, 
amely annak rendje és módja szerint felelősségre vonna értük, 
netán meg is büntetne, hogy aztán megbocsássa és elfejejtse. Ha 
nem működik ez az egészséges „morális anyagcsere”, amelynek 
során megtisztulhatnánk a vétségektől, akkor betokosodnak, elme- 
szesednek, bomlási termékeket hoznak létre...” (Ancsel Éva).

3. Jézus bűneink következményeit is vállalta, ezzel egészen 
magáévá tett, visszavonhatatlanul és örök időkre.

Mi emberek azt mondjuk: „megbocsátok, de tetted következ
ményeit vállalnod kell, hozd rendbe, amit elrontottál, viseld és
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vállald -  akár bélyegként is -  életed végéig. Vállald az ódiumát 
(ódium -  valamivel járó kellemetlenség, harag, valaminek az átka, 
gyalázata). Jézus viszont: „Bepiszkoltad magad, lemosom; bünte
tés is jár bűneidért, elszenvedem, meghalok érte; vállalom a keresz
ten mindennek gyalázatát, nyilvánosan, megvetve és az Istentói is 
elhagyottan... Ezért van közöd hozzám, így van közöm hozzád!”

Keresztyén közösség — amikor valóban van közünk egymás
hoz, éppen ez: nemcsak megbocsátani tudjuk a vétket, de viselni is 
a következményeit, a szégyent, a büntetést, a velük járó terheket, a 
nehezebb sorsot. Mint Seleucos király, aki súlyos büntetést rótt ki 
egy nagy bűnre, a bűnös mindkét szeme kiszúrását. Amikor a fiát 
érték tetten, az apa és a törvény benső harcából különös döntés 
született. Fiának csak az egyik szemét szúratta ki, egyet viszont a 
magáéból...

Jézus bűneink minden következményét vállalta.
Példát adott nekünk. Tette több, mint példaadás. „Ha tudjátok 

ezeket, boldogok lesztek, ha így (is) cselekszetek” (17).

Zászkaliczky Pál

Nagypéntek
Jn 19,16-30

„Átadta Őt nekik, hogy megfeszítsék.” Ez volt a győzelem. 
Hosszú, szívós küzdelem ért végéhez ezzel a döntéssel.

Meg kellett szervezni az elfogatását Úgy kellett rátenniök a 
kezüket, hogy ne legyen zendülés a dologból, hívei ne sorakozhas
sanak fel mögötte. Ahol tanítványaival éjszaka meghúzódik, ott 
kellett rátörnü k, „mint valami latorra”.

Bizonyítani kellett a halált érdemlő istenkáromlást. Hiszen 
csak páran voltak, akik fenntartás nélkül egyetértettek. A nagyta
nácsban, mely ő t  elítélhette, akadtak bizonytalankodók, a majd 
kialakuló többséghez igazodni akarók, óvatosak, sőt Jézussal ro- 
konszenvezők is voltak. A megfizetett hamis tanúkkal nem sikerült 
a bizonyítás. Ha a főpap provokáló kérdésére nem felelt volna 
Jézus, eredménytelen lett volna az éjszakai tanácsülés.

Meg kellett tömi Pilátus közönyösségét Pilátus átlátott rajtuk. 
Tudta, hogy Jézus nem cselekedett olyat, amivel vádolják. Ismétel
ten kifejezte, hogy ő ebben az emberben nem talál semmi bűnt 
Azzal, hogy valósággal védőügyvédje lett Jézusnak, Pilátus őrjön
gő dühbe hozta őket Szánalmat akart ébreszteni iránta, amikor 
megkorbácsoltatta és vérbe borultan állította az összegyülekezettek 
elé. Az ünnepre hivatkozva ő t  akarta elbocsátani, holott már előre 
meg volt beszélve, hogy Barabás szabadulását kérik. Még azt is 
megpróbálta, hogy őket tegye felelőssé a kiontott vérért: „az ő  vére 
szálljon ránk és gyermekeinkre” így hangzott az esztelen válasz. Ha 
nem bújkált volna Pilátusban a félelem, hogy egy feljelentés ellene 
a császár előtti helyzetét veszélyeztetheti, semmi esélyük nem lett 
volna a papi fejedelmeknek Jézussal szemben. Szerencséjükre az ő 
kezükben volt az egyre szaporodó tömeg irányítása, és míg ők 
megújuló hevülettel vitáztak a hatalom képviselőjével, a tömeg 
hangorkánja „Végezz vele, végezz vele, feszítsd meg!” -  az egész 
palotát bejárta. Akkor beült a bírói székbe Pilátus és egy gúnyos 
kérdéssel megfizetett nekik: a ti királyotokat feszítsem meg? És ők 
fogcsikorgatva válaszoltak: nem királyunk van, hanem császárunk. 
Pilátus gúnyosan végignézve rajtuk, halálra ítélte Jézust é s  "átadta 
nékik, hogy megfeszítsék” Hosszú, szívós küzdelem ért véget ezzel 
a döntéssel. A halálos ítélet végrehajtható. Győztek!

Most már csak a győzelmet kellett visszavonhatatlanná tenni, 
hogy egymás előtt hajlongva elmondhassák: elvégeztük. Elvégez
tetett! Végig kísérték a városon, ki a vesztőhelyre, a Koponyák 
hegyére. Jézus hátán volt a kereszt. A fölszögezés már rutinmunka 
volt a katonáknak. Utána fél nap, vagy valamivel több, amíg a 
keresztre feszítettek szíve megáll. S akkor már nyugodtan hazame
hetnek: mindent elvégeztek, győztek!

A papi fejedelmek győzelmének ezt a színterét adja elénk a 
nagypénteki ige. Mint egy tárgyilagos tudósítás, úgy tárja elénk a 
Golgota helyen történteket, a kérésztrefeszílést, és ami utána tör
tént Éles vita folyt az ítélet indokolása kérdésében. A katonák a 
hagyatékot osztották fel. Jézus végrendeletszerű szavakat mondott 
és még a haldokló Jézus utolsó szavai, mérlegkészítése az esemé
nyekről. Amikor azonban mi beszélünk ezen a nagypénteken ezek
ről, ezt már nem tudósításszerüen tesszük. Magunk személyesen 
benne vagyunk az eseményekben.

Apapi fejedelmek győzelmének színterén megjelenik a kereszt 
felirata, a halálos ítélet indoklása, Ők ezt nem tudják elviselni. Nem 
igaz, hogy Ő a király! Csak mondta, hogy Ő a zsidók királya -  így 
hangzik az érvelés. Ezekben a szavakban ott van minden azóta élő 
ember önmagát, hitetlenségét igazolni akaró indulata. Nem ő  az 
Isten Fia, csak Ő mondta. Nem Ő a Megváltó, csak ezt állítják róla. 
Nem é tünk vérezett, csak ezt hiszik gyenge idegzetű emberek. 
Különös, hogy ez a vita nem a hívők és hitetlenek között folyik, a 
vita mindkét oldali résztvevői elhatárolják magukat Jézustól. A 
vallásos főpapok és a magát most utoljára, még egyszer kihúzó 
Pilátus: amit megírtam, megírtam. A zsidóul gondolkodónak, a 
törvény emberének botrány, a  pogányul gondolkodónak bolondság 
a Krisztus keresztjében való hit

A papi fejedelmek győzelmének szintéről a katonák is ott 
vannak. A várható haszon reményében méregetik a szegényes 
holmit Egyetlen valamirevaló darab a köntöse. Kocka van minden 
katona zsebében és így hamar eldől, hogy kié legyen az, amit 
felhasogatni kár lett volna. Nem ők ítélték el. Felőlük élhetett volna. 
De ha a piszkos munkát elvégezték, akkor valami őket is megilleti. 
Ezekben a katonákban ott van minden azóta élő ember, akikben 
semmi belső érdeklődés nincs a kereszten szenvedő iránt, akiket 
csak saját ügyük, saját zsebük, saját előmenetük, saját életük érde
kel. Ezért van zsebünkben a kocka, mellyel ötleteinket szerencsén
ket, sikeres életünket egyengetjük. Segítséget jelenthet ebben, a 
vallás is, a megtérés is, hiszen megbízhatóbb partner lehet az 
istenfélő ember. Akkor ezt is be kell vetni a gyorsabb boldogulás 
érdekében.

A papi fejedelmek győzelmének színterén ott vannak a Jézus
hoz tartozók is. Nem minden, a többség csak távolról szemlélődött. 
Egy makacsul kitartó reménységszikrával a szívében: hátha az 
utobó percben mégis leszáll a keresztről. Közvetlenül a kereszt 
alatt pár asszony áll. Asszonyok, akiknek -  mióta világ a világ -  
mindig kiváltságuk volt, hogy büntetlenül sírjanak, tiltakozzanak, 
gyászoljanak ott, ahol ezt férfi büntetlenül nem tehetné. Az asszo
nyoknak a krisztusközelséget is elnézi a világ. És ott van János, a 
kedves tanítvány. Ki tudná ebben a jelenlétben szétválasztani a 
főpapi rokon védettségét és Jézus szeretetét? Jézus látja őket és 
végrendelkezik. Tekintete és szava félreérthetetlenül fordul az 
anyához és a tanítványhoz: összetartoztok. A másikban én vagyok 
jelen számodra. A másik emberben, aki hozzám tartozik, engem 
találsz meg. Ezekben a Jézushoz tartozó emberekben, az anyában, 
a tanítványban és a Jézust követő asszonyokban ott van minden 
azóta élő ember, aki a Jézushoz fűződő kapcsolata révén emberek 
felé ajtót nyit Mert aki nem szereti embertestvérét, akit lát, hogyan 
szerethetné az Istent, akit nem lát!?

A papi fejedelmek győzelmének szül terén a legyőzött Jézus is 
ott van. Nem látszólagos volt a szenvedése. Összetört testtel, elfúló 
lélegzettel ezt hallják ajkáról, amikor meghal: „Elvégeztetett!” 
Ezzel a szóval kifejezi, hogy megvalósult Isten akarata. Sem em
berek, sem az ördög ettől az úttól nem tudta eltéríteni. Más volt, 
mint mi és vállalta idegenkedésünket. Nem kötött kompromisszu
mot, vállalta a teljes egyedülmaradást Értünk harcolt, nem elle
nünk. Tudta, hogy csak abból lesz új élet, ha a gabonamag a földbe 
kerül. A legyőzött Jézus ennek a napnak az igazi győztese. Minden 
elvégeztetett, ami Isten irántunk való megengesztelődéséhez szük
séges volt

Ami még hátra van, annak a mi szívünkben és a mi életünkben 
kell megtörténnie. Az Isten ajtaja nyitva áll.

Tekus Ottó
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Eltemették (Nagyszombat)
(Máté 27, 57 -  66)

„Majd emlékezni jó  lesz" -  Jézus meghalt és eltemették. Szü
letett, élt 33 évet és meghalt. Valóságos ember volt. Egy angyalt, 
egy eszmét, a keresztyénség lényegét, az Igét nem lehetett volna 
eltemetni, de Jézust eltemették. A tiszta, fehér gyolcsba takart 
élettelen teste még egyszer aláhúzza számunkra az inkamáció 
tényét: az Ige testté lett! Aki meghalt, annak többé már nincs jelene. 
Múlttá lett! Csak emlékezéssel közelíthető meg. „Embernek lenni 
annyi, mint a múlt felé közeledni.” (Barth) Nagyszombat az emlé
kezés napja. Ezen az egy napon Jézus csak az emlékezetünkben élt! 
A temetéséről szóló tudósítások egyértelműen tanúsítják, hogy az 
első nagypéntek után ezt tették az emberek: megemlékeztek róla. 
Nemcsak Arimátiai József és a történetünkben szereplő két asz- 
szony, hanem a főpapok és a farizeusok is, akik még Jézus halála 
után són tudtak megnyugodni, mert eszükbe jutott Jézus prófétai 
szava: „Három nap múlva feltámadok!”

Arimátiai Jó zse f- Az egyetlen tanítvány, aki a meghalt Jézus
hoz közeledni mer. A kivégzettnek való tiszteletadás nem volt 
éppen veszélytelen vállalkozás. Egyesek feltételezik, hogy Jézus 
eltemetésekor segítői voltak, mert egyedül nem tudta levenni a 
keresztről Jézust Lehetséges, de a Szentírás nem említi őket, csak 
János evangéliuma állítja, hogy a temetés idején Nikodémus is 
megjelent Valószínűbb azonban, hogy Arimátiai József egyedül 
tanette el Jézust A tanítványok tehát a világgal együtt halálában is 
megtagadják megváltó Urukat. Sehol a családtagok, hozzátarto
zók, jóbarátok és ismerősök! Sehol a tanítványok! Olyan volt ez a 
világi búcsúztatás, mint a kétszáz évvel ezelőtt meghalt nagy zene
költőé: Téli tájban egyszerű lovaskocsi poroszkál az úton. Kopor
sót visz. A kocsin és a kocsi körül csak egyetlen sötétruhás alak 
látható: a sirásó! „Szegényember temtése!”

AMIKOR BEESTELEDETT -  Az esti órák szorongást és 
nyugtalanságot horoznak, ugyanakkor az este a megbékélés és az 
elcsendesedés időszaka is. Lehetetlen, hogy Arimátiai József kert
jében járva ne emlékezzünk meg a másik kertről, az Édenről, ahol 
az első Ádám bukása bekövetkezett Amikor a bűnbeesés napján 
beesteledett és föltámadt az esti szél, Ádám bukása nyilvánvalóvá 
lett Azóta hordozzuk génjeinkben ennek az időszaknak szorongá
sát és nyugtalanságát (Nem véletlen, hogy a szóbanforgó időszak 
kiemelkedően balesetveszélyes!) Ámde Krisztus óta már egy má
sik kert felől is fúj a szél. Arimátiai József kertje ez, ahová a 
második Ádámot eltemették. Az első nagypéntek óta énekelhetjük 
Bach csodálatos énekét „Ó, szép idő! Ó, esti óra! Istennel újra béke 
lett, mert Jézus keresztje békét szerzett.” A megháborodott világ 
megkapta, akit akart, mint ahogyan a háborgó tenger egykor elnyel
te Jónást És lecsöndesült a tenger. Ugyanígy nagypéntek estéjére 
megcsendesedik a világ. Ez nem az est csendje, nem a kezdődő 
szombat illetve páskaürmep csendje. Ez az Isten minden értelmet 
meghaladó békességének a csendje. Esti óráink kétfélék lehetnek, 
attól függően, hogy melyik kert felől fúj a szél. A főpapok és a 
farizeusok számára az Éden felől fújt és szorongást, nyugtalanságot 
eredményezett A magdalai Mária és a másik Mária számára, akik 
a sírral szemben ültek, Arimátiai József kertje felől, a Golgota felől 
fújt és megbékélést és elcsendesedést hoztak.

ÚJ SÍR - Arimátiai József saját sírjába temeti el Jézust. Akinek 
földi élete során nem volt hová fejét lehajtania, annak halálában 
sincs helye: idegen sírban kell nyugodnia. Igénk megemlíti, hogy 
Arimátiai József gazdag volt. Íme, beteljesedett a próféta mondása: 
A bűnösök között adtak sót neki, a gazdagok közé jutott halála 
után.” (Ézsaiás 53,8) Arimátiai József Mózes törvénye szerint járt 
el. Megtette az előírtakat és eltávozott (5 Mózes 21,23) Igénk azt is 
hangsúlyozza, hogy a só új volt Ez teolgóiailag is igaz! Az Ószö
vetség lényege, hogy meg kell halnunk. Az ó út ez volt: törvény -  
bűn -  halál! „Visszatérsz a földbe, mert abból vétettél, bizony por 
vagy és vissza fogsz térni a porba.” Jézus halálával és temetésével 
új kezdődik. Isten nem fogja engedni, hogy Szentje elmúlást lásson. 
Keresztségiink új kezdete, új teremtése, új élete innen startol. Pál 
apostol így vall erről: „Eltemettettünk vele a halálba...” Az újszö
vetség lényege, hogy aki hisz, el ne vesszen, hanem örök élete

legyen. Az új út pedig ez lesz: evangélium -  bűnbocsánat -  üdvös
ség!

NAGY KŐ -  Hatalmas sziklatömb és megkkorára megnőtt! 
Mostanában joggal vetik szemünkre ezt a nagy halottkultuszt (Pl. 
Escarpit) A halálról vallott helyes nézetek formálják életünket 
Esetünkben azonban megfordult a dolog. Hamis életelveinket a 
sóig érvényesítjük. A hatalmaskodás és hivalkodás, az öndicséret 
és az önimádat a veszekedés és a lopások nem állnak meg a 
temetőkapuban. Már-már minden tiszta és szent dolog összeroppa- 
ni látszik ebben az istentelen halottkultuszban. Reményésgünk 
csak az Isten lehet: húsvétját tonnányi kővel sem lehet föltartóztat- 
nit

LEPECSÉTELTÉK A KÖVET -  A főpapok és a farizeusok 
ezzel „ad acta” teszik a Jézus-ügyet így akarják kizárni az esetleges 
csalás lehetőségét Mintha az lk a i  akárcsak egysza is hazudott 
vagy csalt volna! A pecsét rossz helyre kerül t . Fölösleges is. Az 
örökkévalóhoz nem illik a mulandók pecsétje. Akit az Isten igazolt 
(János 6,27) és igazolni fog, annak nincs szüksége embaek által 
szolgáltatott igazolásra. A pecsétet arra kellett volna tenni, hogy az 
Isten igaz. Ez pedig csak úgy lehetséges, ha befogadják a bizony
ságtételt (János 3,33). A főpapok és a farizeusok ezt nem tudták 
megtenni. Hitedenségük visszájára fordította az igét: aki non hisz, 
ha él is halott és aki él és nem hisz, az soha nem is él! Halottak 
temetnek, intézkednek, pecsételnek... Jézust elhallgattaták és ma
guknak is hallgatást parancsoltak Jézus ügyével kapcsolatban. De 
a kövek -  s ez a kő különösképpen is -  beszélni fognak!

PILÁTUS -  Fontos szerep jutott neki Jézus letartóztatásától a 
temetésig. Kihallgatja, megkorbácsoltatja és elítéli Jézust. Kereszt
jére feliratot készíttet, engedélyezi a temetést, hozzájárulását adja a 
só őriztetéséhez. Többféleképpen értelemzik szerepét Egyesek 
szerint a Szentírás idealizálta a róla kialakított képet Személyisé
gének vonásai azonban így is szembetűnőek. Igazi vad római, aki 
hatalma tudatában nem ismer k ö n yörületet és irgalmat Jézust 
kegyetlenül megkorbácsoltatja. Agrippa király „megvesztegethető, 
erőszakos, rabló, emberkinzó, zsaroló, törvényes eljárások nélkül 
gyors kivégzéseket végrehajtó” emberként jellemzi.

Pilátus semmi kétséget nem hagy afelől, hogy kinek a kezében 
van a hatalom. Befolyásolni még tárgyalás útján sem lehet. Afelirat 
szövegén nem változtat. Nem állíttat őröket a sóhoz, csupán enge
délyezi, hogy ezt mások megtegyék. Márk  szerint Arimátiai József 
„bátran” ment be hozzá. Még egy tekintélyes embernek is bátorság
ra volt szüksége, hogy szobájába belépjen! „Odaajándékozta ” 
Arimátiai Józsefnek Jézus testét, tehát „a hatalmasok leereszkedő 
flegmájával kegyet gyakorol”. (Dóka) Szélsőséges magatartását 
saját helyzetének bizonytalansága magyarázza. Nem állt jól a szé
nája a császár előtt. „Nehéz a kő, nehéz az ólom, de nehezebb, kit 
titkos súlyú bűn nyom.” (Babits Mihály: Jónás könyve)

„Világ, távozz szívemből, bocsásd be Jézust” -  Bach ezt a 
szöveget énekelteti Arimátiai Józseffel a Máté Passió végén. -  Isten 
Noé idejében megítélte és elpusztította a világot Akkor a bárka 
jelentette a folytatást, a megmaradást Ehhez hasonló történik itt és 
most! A golgotai kereszt óta ez a világ már nemcsak szeretett, 
hanem megítélt és legyőzött világ is! A folytatás pedig Jézus. Az a 
Jézus, aki egykor, az első nagyszombaton, az emlékezés napján 
csupán a szívünkből élt Az a Jézus, aki azonban húsvét óta „édes 
emlékezet”. Sőt: élő emlékezet! -

Noé sokáig nem tudhatta, hogy lesz-e folytatás. Az első próbál
kozásnál a holló és a galamb eredménytelenül tértek vissza. Hét nap 
múlva azonban Noé újabb kísérletet tett Kiengedte a galambot és 
az elrepült.

Amikor beesteledett, megjött a galamb és egy olajfalevél volt a 
csőrében...

Felhasznált irodalom
Dóka Zoltán: Márk Evangélium 
Prtőhle Károly: Lukács Evangéliuma 
Barth Károly: Értekezés Jézus haláláról
NT Deutsch, valamint a Lelkipásztor korábbi nagyszombati eldkészítő

Weltler Sándor
Nemescsó
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Húsvét ünnepe
1 Kor 5,6-8

A korinthusi gyülekezetei Pál alapította amikor ottjártában a 
megfeszített és feltámadott Krisztust hirdette. Idő múltával, ebben 
a forgalmas kikötőben élő gyülekezetben sajnálatos, kirívó vétkek 
honosodtak meg és ráadásul a gyülekezet magatartása is beképzel
ten kihívó volt. Pál távollétében is tudomást szerez erről és levélben 
feddi meg a gyülekezetet  Szeretettel akar a lelkűkre beszélni, 
amikor a két ősi képet említi: az egyiptomi fogságból szabaduló 
zsidók a lakásukat megtisztítják minden kovászos ételmaradéktól 
és levágják a húsvéti (páska) bárányt. Ez az ótestamentumi történet 
a háttere annak, ami a Golgotán történik: megöletett a húsvéti 
Bárány és a halála, vére által megtisztult gyülekezet küzdjön a bűn 
mindenféle kovásza ellen.

Ez a textus -  látszólag -  távol van a húsvéti döntő örömhírtől, 
mely Jézus haláláról és feltámadásáról meg a mi halálunkról és 
feltámadásunkról szól. Mert amikor bűnről és bűnbocsánatról van 
szó, éppen annyira a húsvét üzenetét közvetítjük mint amikor a 
halálról és a feltámadásról szólunk. Lehet, hogy gyakorlatunkban e 
kettő ritkábban van összekötve, de a Szentírásban elválaszthatatla
nok. Hiszen a halál a bún zsoldja, a húsvéti győzelem pedig azt is 
jelenti, hogy Isten Báránya a kereszten is győzött: megbocsátotta 
bűneinket!

Dosztojevszkij megrázóan írja le azt, ahogyan a szerzetesrend
hez tartozók békességgel, sőt örömmel várják utolsó órájukat, 
amikor földi világuk beletorkollik Isten világába, az örökéletbe, 
ősi ellenségünk éppen ezt a hazatérést akarja lehetetlenné termi 
azzal, hogy a halál természetes poharába belevegyíti a bún mérgét 
is. Ezért húsvétkor nem örömhír önmagában sem a feltámadás sem 
az örökélet híre. Örömhírré akkor válik, ha a halált megelőzi a 
Krisztusban való bűnbocsánat híre. Ha más volna a textusunk, 
húsvétkor akkor is csak így, a feltámadást a bűnbocsánattal együtt 
hirdethetnénk!

Szoktuk hallani, de mondani is a szentenciát: az az egy biztos, 
hogy mindenkinek meg kell halni! De folytatjuk-e azzal, hogy 
ugyanilyen biztos az is, hogy mindenki bűhbocsánattal mehet a 
halálba? Mi ennek a biztosítéka? Mai igénk győzelmi lobogója: A 
mi húsvéti Bárányunk, a Krisztus megáldoztatott! Középkori, a 
bűnesetről szóló játék szerint, amikor Ádám evett a tiltott almából, 
az egész világ megsebesíttetett! Éppen ezért folytathatjuk így: 
amikor a húsvéti Bárány feláldoztatott, az egész világ meggyó
gyult! A régiek elmúltak, újjá lett minden! Van bűnbocsánat, van 
feltámadás, van örökélet!

A szószék felé
Azt hiszem, húsvétot csak úgy szabad ünnepelni, hogy ez az 

örömhír mindent elhalmozzon és beborítson. Ifjúkoromat ortodox 
és görögkatolikus románok között töltöttem és ezért hordozom 
ennek a győzelmes húsvétnak emlékét. Mert a diadalmas húsvét- 
nak egyik jele volt az, hogy húsvétkor és még jóval utána is, 
köszönni csak így lehetett: Krisztus feltámadt! És válaszolni csak 
így: Valóban feltámadt! Mi magyarok és evangélikusok másképpen 
éljük meg a húsvét ünnepét. Tudom azonban azt is, hogy sok 
keresztyén fél megvallani és akár csak köszöntés formájában to
vábbadni a feltámadás jó hírét. A mai oltári ige is ezzel a vonako
dással ér véget. Ezért, ha prédikálnék húsvétkor, igehirdetésem 
tengelyét ez képezné.

Krisztus feltámadt! -  Valóban feltámadt!
Krisztus feltámadt! Ez hitelesíti a golgotai kereszten szerzett 

búhbocsánatot! Hiszen azokban az időkben rengeteg keresztet állí
tottak és sok-sok vér folyt a keresztekről, de úgy, hogy bosszúért 
kiáltott a vér! Azonban ezen a középső golgotai kereszten Krisztus, 
a húsvéti Bárány halt meg azért, hogy Isten szeretetét kiárassza az 
egész világra:, hogy aki hiszi ezt a bűnbocsátó szeretetet, el ne 
vesszen hanem örök élete legyen. Ezért ma így köszönök: Krisztus 
feltámadt! Legyen a gyülekezet válasza: valóban feltámadt!

Krisztus feltámadt! és lehetővé tette a húsvéti nagytakarítást! 
Az élő Krisztus élteti is az övéit! Azzal élteti, hogy segít kitakarítani 
azt, ami a régivel, rosszal, gonosszal fullasztja életünket és meg

ajándékoz azzal ami életünket világossá és igazzá teszi. Húsvét volt 
és húsvét van, ezért van húsvéti ember is! Az, aki soha sem fogy ki 
a belső erőből: „Hát nem tudjátok, hogy Krisztus feltámadt!” 
feltámaszthat minket is új életre!

Krisztus feltámadt! -  és velünk vándorol utunkon. Ott volt a 
korinthusiakkal is, akik rászorultak e feddő sorokra. De rászorultak 
azokra a bátorító sorokra is, amelyekben a feltámadásról és a 
szeretet elévülhetetlen himnuszáról ugyanebben a levélben ír az 
apostol. A feltámadott vele vándorolt a siófoki gyülekezetünkkel is 
és a mindig idejében hozott segítségével először templomot, most 
pedig paplakot építünk.

De vele vándorol a Feltámadott minden gyülekezettel, mely 
valóban rászorul Krisztusra! Sokszor azonban tévedünk és úgy 
véljük, hogy emberekre, összeköttetésekre, pénzre, szerencsére & 
ügyes ötletekre szorulunk. Húsvétkor véssük szívünkbe: alapvető
en arra vagyunk rászorulva amit a Feltámadott Krisztus adhat: 
bűneink bocsánatát, szeretetét amely nem hamisítható és életét, 
melynek horgonya már most az üdvösségbe fogódzik. Mert a 
húsvéti emberek régen is meg most is rászoruló emberek. A rászo
rult állapot nem kellemes állapot. Mégis, minél szorosabb, annál 
jobb, mert odakényszerít a velünk vándorló Feltámadotthoz. Hús
vét tehát nem kellemes ünnepünk hanem életszükségletünk!

Józsa Márton
Siófok

Húsvét 2. napja
ApCsel 10,34-43

Mielőtt a kijelölt szakaszra ügyelnénk, vessünk egy pillantást 
arra a szituációra, amelyben Péter beszéde elhangzik! A beszéd 
önmagában is egységes egészet alkot, s gazdag anyagot nyújt 
igehirdetésünk számára; mégis, az összefüggés figyelembevétele 
két szempontból is szükséges. Egyrészt így értelmet nyer Péter 
bevezető mondata; másrészt már egy meghatározott irányból köze
líthetünk a tulajdonképpeni textushoz.

Jézus evangéliuma a pogányoké is
Már a történet terjedelme is jelzi (10,1-11,18), hogy Lukács 

mily nagy jelentőséget tulajdonít a leírt eseménysornak. Péter 
apostoli munkájának egy epizódján keresztül az első keresztyének 
misszió-szemléletének (krízis-értékű) átalakulását ábrázolja. A Jé
zus-esemény univerzális jelentősége minden bizonnyal már az első 
időkben világossá válik a tanítványok számára; de a „hogyan 
tovább?” kérdésére, Isten üdvözítő munkájának további menet
rendjére” nincs egyértelmű útmutatásuk. (E téren a jézusi hagyo
mány is ellentmondásos.) Érthető hát, hogy a mindig kínálkozó 
forrás, a prófétai tradíció alapján épül fel az első koncepció: Isten 
Jézus által mindenekelőtt Izrael népét tisztítja meg, amelyen így 
végre nyilvánvalóvá válik a Teremtő dicsősége; s e dicsőség von
zásában özönlik hozzá a többi nép (Ézs 2,2-5 és párh.).

Felismerni, hogy Isten nem ezt a .menetrendet” követi, hosszú 
és nehéz folyamatnak bizonyult, (ami nem csoda, hisz az eredeti 
elképzelést a zsidó népi öntudat, majd a jeruzsálemi közösség 
viszonylagos védettsége is erősítette). Jelzi ezt Péter kezdeti „vi
szolygása”, de már pusztán az a tény is, hogy álom útján magának 
Istennek kell közbelépnie. Látjuk majd, a jeruzsálemi testvérek 
felháborodását az apostol „akciója” nyomán (1 l,2kk), és Pál révén 
tudjuk hogy Péter később is el-elbizonytalanodik (Gal 2,11 kk). E 
probléma adja majd az első „zsinat” tárgyát (15,1 kk), és Pál 
küzdelmei tanúsítják, hogy az eredeti elképzelés hosszú ideig és 
széles körben életképes maradt.

Érthető a komoly ellenállás, hiszen itt nem csupán a misszió 
eddigi módszere, de az első keresztyének egész (eredetileg kézen
fekvő) világszemlélete válik kérdésessé. Jézus Evanégliumának 
nem szabnak határt Izrael etnikai illetve vallási keretei. Jézusban 
egy új, gyeremeki kapcsolat, a szív bizalma köt Istenhez, amely 
kötelék bárkié lehet (tekintet nélkül a vallási előéletre,) és nem
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szorul a Törvény külsőségeire. Hogy valaki keresztyén lehessen, 
nem kell előbb zsidóvá válnia.

Péter igehirdetése
A Cselekedetek könyvében -  annak témájából eredően -  újra 

és újra találkozunk a Jézus Evangéliumát röviden összefoglaló 
igehirdetésekkel (a szó legeredetibb értelmében vett „evangelizáci- 
ókkal”). Ezek valamelyikével találkozva mindig az a legérdeke
sebb, hogy az adón szituációban az adott beszélőhogyan szerkeszti 
mondanivalóját, hová helyezi a hangsúlyt, mit tart fontosnak, mit 
elhagyhatónak. Erre figyelve jelenthet „firss élményt” az egyéb
ként (az igehirdető és igehallgató által egyaránt) jól ismert monda
nivaló feldolgozása.

Péter beszédét három, jól elkülöníthető lépésben építi fel:

1. Jézus Krisztus, aki által Isten békességet 
hirdetett, a mindenség Ura.
Ez a döntő; a jelen. Minden további ettől nyeri értelmét, jelen

tőségét Hogy Péter itt áll, hogy küldetése van, hogy ezután visz- 
szatekintve elmondja; „mi történi”. Ez az Evangélium rövid össze
foglalása, a legősibb hitvallás (.Jézus Krisztus Úr”) kibővített 
formája; és a bővítés rendkívül sokatmondó. így nemcsak azt 
tudjuk meg, hogy Jézusé a hatalom, hanem azt is, hogyan gyako
rolja hatalmát. Az lett Úrrá, aki által Isten békességet hirdetett a 
világnak. Hatalmának, uralmának formája, legfőbb jegye Isten 
békessége. Az egész valóságnak, személyes életünknek, kegyessé
günknek, emberi kapcsolatainknak, életünknek, halálunknak, meg- 
ítéltetésünknek végső, döntő kritériuma az a békesség, amelyet 
Isten Jézus által meghirdetett. Az a teremtő, „kétirányú” békesség, 
amelytől Pál ír a Római levélben (5,1 kk): Isten békességének híre 
megbékéltet bennünket Istennel és világával.

Bár már itt elhangzik a lényeg, mégsem teszi feleslegessé a 
továbbiakat.

2. Mit tett Jézus és mit tettek övele?
A pusztán a páli és jánosi iratokon tájékozódó igeolvasó 

könnyen abba a hibába esik (a mi századunk teológiatörténete e 
szempontból különösen érdekes), hogy a Jézus-eseményt egyolda
lúan eszmei szintre emelje; s lesz így Jézus az engesztelő áldozat; 
a hitből való megigazulás; az Isten cselekvésének, a szeretetnek 
vagy éppen az Isten békességének „szimbóluma”. Ezen elvonat
koztatásoknak természetesen helye van, de csak akkor, ha mindig 
melléjük kerül a „szinoptikus szándék”, az „így történt” igénye. E 
szempontból Lukács két könyve (s ezen belül perikópánk) különö
sen nagy kincs számunkra.

A legfontosabb itt is az, hogy Jézus Krisztus, az Isten békessé
gének eszköze az Úr. De, hogy tudjuk, ki az a Jézus, milyen ez a 
hatalom, újra és újra vissza kell mennünk a „történethez”. Mert 
mindez történt, megtörtént Azt mondhatnánk, ez a „lukácsi kör”: 
Tudnunk kell, hogy akit az evangéliumokban, a „történetben” 
megszületni, gyógyítani, tanítani, keresztrefeszíttetni látunk, az a 
Jézus (ma) mindeneknek az Ura. De, hogy lássuk, ki az Urunk, és 
hogyan Úr ő ; állandóan vissza kell térnünk a történethez.

így értjük meg, miért szán Péter csupán egy rövid mellékmon
datot Jézus kereszthalálának. Lukács számára az egész Jézus-törté
net -  a prófétai jövendölésektől Jézus felemeltetéséig -  az (egysé
ges) Üdvesemény. Jézus életének (ahogyan élt) egyenes következ
ménye halála, és -  tegyük hozzá -  ezek az előzmények uralmának 
is meghatározó jegyei.

És ezzel el is érkeztünk a harmadik lépéshez:

3. Hogyan válik Jézus uralma „érzékelhetővé”?
Jézus Krisztus a mindenség Ura, de ez az uralom a szöges 

ellentéte az emberi értelemben vett uralkodásnak. Ez az Evangéli
um közepe, a keresztyénség nagy kincse, s egyben buktatója. A 
világ képe egyáltalán nem vall uralkodójáról, sőt! Hogyan kezd 
Jézus ereje mégis hatni, hogyan válik ez a békességet s nem a 
szembenállást munkáló, a szeretetre s nem a félelemre építő .hata
lom” mégis érzékelhetővé? Nem másként, mint ahogy az Jézusban

elkezdődött. Míg a keresztet, Jézus „vereségének” helyét mindenki 
láthatta, aki akarta, a feltámadásnak csak néhány tanúja van. Azok, 
akik a legközelebb álltak hozzá, akik életközelből tapasztalták 
Jézus munkáját, akik asztalközösségben voltak vele. Ők (a koránt
sem mindig sziklaszilárd emberek) lesznek Jézus uralmának hirnö- 
kei. Egyetlen eszközük a tanúság arról, .hogyan történt”, a bizony
ságtétel -  emberi szóval és Jézus gesztusaival -  Isten béketeremtő 
munkájáról. És végül: a hit, az „emberi szóra” hagyatkozó bizalom 
- ,  ez az emberi mértékekkel mérve oly törékeny kapocs -  az, ami 
kinyitja szemünket erre az „új uralomra”, ami újra és újra meggyőz 
arról, hogy Jézus Krisztus, akiben Isten békességet hirdetett a 
világnak, a valóság, az életünk alfája és omegája.

Az igehirdetés elé
-  az ünnep -  a textus -  a szituációnk
A nagyünnepek második napjainak sajátos homiletikuma van. 

Az első nap után -  amikor maga az ünnep „esménye,” a tudósítás 
áll a középpontban -  ez az átgondolás, a feldolgozás, a megértés 
ideje. Míg az első nap kérdése: „mi történt?”, itt már azt kérdezzük: 
„mit jelent mindaz, ami történt?" "Most kezdem igazán megérte
ni..” - mondja Péter, s e mondat az igehirdetésünk mottója is lehet

1. Húsvét nem csupán a feltámadás, de az egész
Jézus-esemény ünnepe
Húsvétot hajlamosak vagyunk a „búfelejtés” ünnepeként beál

lítani, s onnan már csak egy hajszál, hogy a "felejtés” ünnepe 
legyen; a „vastag vonal", amely áthúz minden addigit Alapigénk 
mindenekelőtt arra figyelmeztet: húsvét az a vonal, amely éppen 
aláhúzza, kiemeli mindazt, ami addig történt A történet, amely 
húsvétig egy nagyon (emberfelettien) jó, éppen ezért kudarcra ítélt 
ember tragédiája, hirtelen hallatlan jelentősségre tesz szert A törté
net ugyanaz marad ezután is, csak húsvét rádöbbent: Ehhez az 
emberhez döntő „köze van” valamennyiünknek; a Názáreti Jézus 
mindeneknek Ura. Mint amikor egy talált levelet végigolvasunk, s 
az utolsó mondatnál kiderül: nekünk írták. Ismét nekifogunk, és 
már egészen más szemmel, az „érintett” szemével betűzzük újra 
végig. Talán épp ez húsvét 2. napjánk legfőbb szerepe: ,húsvéti 
szemmel” végigtekinteni Jézus történetét

2. Az Evangélium az „új keresztyéneké” is.
Péter beszédének szituációja sajátos aktualitást hordoz. A poli

tikai változások nyomán sok új arccal találkozunk. Emberek, akik 
felfedezik, újra-felfedezik a keresztyénséget. Mindahány egyedi 
eset; nem feladatunk eldönteni, kit vonz a divat, a politikai érdek s 
kit a szomjúság. A régi gyülekezeti tagok körében azonban sajnos 
nem mindig az öröm az első reakció. Gyakran kísért -  kimondatla
nul is -  a tékozló fiú testvérének panasza. A jelenséget megértéssel 
kell hordoznunk, hisz az elmúlt évtizedekben valóban nehéz volt 
hűnek maradni. Ám ebben a légkörben könnyen kialakul az igény: 
Tapasztalják csak meg az „újak” is, hogy nem könnyű keresztyén
nek lenni. („Nem úgy van az, hogy az Atya csak úgy, szó nélkül a 
tékozló nyakába borul!”) Lássák csak, hogy Krisztushoz tartozó
nak lenni először (és elsősorban) áldozathozatalt jelent Előbb ki 
kell járniuk a „Törvény iskoláját”, azután szólhat nekik is az Evan
gélium. És ekkor máris az alapigénk szituációjában vagyunk.

Isten békéjének híre mindenki számára a békesség híre. Ne 
higgyük, hogy az „újak” így a keresztyén élet „könnyebbik végét” 
ragadják (csak) meg. Az Atya feltételeket nem szabó szeretetével, 
Jézussal szembesülve végignézni magunkon, mindnyájunknak ne
héz, talán a legnehezebb. Csak ebből a szembesülésből születik az 
igazi húsvéti öröm, a „megértés öröme”. Húsvét 2. napja ezt is 
jelenti: „húsvéti szemmel" végignézni magunkon.

Ifj. Cserháti Sándor
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Húsvét utáni 1. vasárnap
1 Jn 5, 4-lOa

Qasimodogeniti vasárnapja az ösegyházban a frissen keresz
teltek ünnepe volt. Ma gyülekezeteink többségében a komfirmádó 
alkalrHa. Nem szábad azonbáüVelfelejtenünk, hogy mint a húsvótot . 
kővető vaBárpapi fényét éa  értelmét a húsvéti eseményből n y jii  ? 
Jó tehát, ha etika helyett a;ihMt,fltégP«üg a győzelemről szólóhií

Jsúisjza'i Akarni jten^ötínüíibí íoJBÍê r* >
J iíic s 're  j& íl in á  móri í ,

„Aki hiszi.'., a mi szöyeg a hitet álhtjaelőtérbe.
Mégpedig kevésbé az embert, aja hisz, vagy a csoportot* azember- 
tö»ft, ,yü  hisz, sokkal inkább magát a hitet. A ^ b p a z p á la t is 
elgondolkodtátö. A „hinni” ige gyakori a jánosi iratokban. A hit 
azonban főnévként az evangéliumban egyáltalán nem, a levelek
ben pedig egyéfttti ézert a helyen fordul elő. Valószíhűleg igazuk 
van azoknakíamagyarázöknak, akik azt állítják, hogy a hit 

í fogalmával inkább* Jézus Krisztus ktildésébenmegvalósult isteni 
cselekvést, mintsem az emberi magatartást jelöli az író. A 4,10 
analógiája támasz tj a aló és segí ti ezt az értelmezést: „Ez a szeretet, 
és nem hanem a*tbfiígy 6  szedetett
minket, és elküldte á Piát engesztelő áldozatul.a mi bűneinkért.” 
Ahogyan e b b ^ ^  l 4 ^ * t  a szeretet fogalma végső soron

szeretet is' adomány, nem 
érezhetjük predestinálva magunkat rájuk. Az émber embervoltá- 
noz, azeméiy-volíáhpz; tartozik, hogy ami adomány, az egyben 
feladat is, ami indicatjYUs. az egyben imperativus is. Isten adta a 
hitétí® a szdétetét,’w jtínk  hiát ezekben, higgyünk és szeressünk!

A 6. verssel kezdődő rész hátterében egészen nyilvánvalóan a 
gnosztikusok doketizmusa áll. „A pogányok szemeién megszégye
nítő kivégzési mód, a kereszthalál nem lehetett a fényből jött 
Megváltó osztályrésze... a keresztre csak a test került, a lélek 
átköltözött isteni alakjába... A gnoszti kus kombi nádókban helyet 
kapott kürénej Simon is, akinek Krisztus keresztjét kellett vinnie. 
Baszileidész azt állította, hogy nem Krisztus, hanem Simon szen
vedett, aki Krisztus alakját vette fel, és tévedésből őt feszítették 
keresetre...” (Kákosy László: Fény és káosz, 118. lp.) Agnózis tehát 

' a történetiséget is feláldozza az eszmeiségnek. A polémia helyze
tében hangsúlyozza tehótJónos: „Nemcsak víz ól tál,'hanem a víz 
és a vér által”. Ha pedig a polémiától függetlenül szemléljük ezt az 
összekapcsolt két fogalmat, akkor Jézus életének két összefüggő 
eseménye állplőttünk a  jánosi keresztség felvétele és a kereszt- 
halál. Már a jánosi keresztség felvételével elindult Jézus az enge
delmesség útján, amely a Golgotára vezetett. M. Kahler Márk 
evangéliumához fűzött elmélkedéseiben a megkeresztelkedést tár
gyaló fejezetnek ezt a címet adja: „Az első értünk tett lépés”. Jézus 
bűntelenségp ellenére odaállazpk közé, akik bűnbánatot tartanak 
és búnbocsánatra szorulnak; Értük megy majd a keresZtrte;S2í> ̂  - 

' Égy harmadik kiemelendő gondolatkör a bizonyságtétel, és a 
-bizonyságtevő szeredé, (v.ö. Jn  1,19;S-ll; 5,31k; U n 1# : Jel 1;2) 
^ ^ a ^ m ^ ^ ^ á m ^ a q á ^ e  mg á^ y  TOra «•

sunk a ̂ tanúskodást Isten bizonyságtételének nyilvánítja. Jézus 
vitabeszédeibenia'tolálkozunk ezzel (Jn 8,54kk). Pe ez a"hármas 

. ' bizonyságtétel J^Ő zte ajrtz és vér -  igen sajátos. Gyakorlati 
szempontból nézve e „tánúk” meghallgatását, a hozzájuk folyamo- 

£ dást íaz imádságot csakúgy, mint az úrvacsorával való élést és a 
•; kerésZtségre valő emlékezést) ajáhlhatjuk a bizonyosságra, erősö- 

désre vágyóknak. Jíozi’ : *'
-ősi A biZönyságtevők összefüggésében szót kell qtefíünk az ú,n. 

Comma Johanneumról, arról a kiegészítésről, amit nagyon késői 
kéziratok ékelnekuX  és 8. vers közé. Nyilvánvalóan a szenthá
rom ságten került így a szövegbe. Tudnunk kell, hogy a Vulgatába 
a megnyílj tott pzövegkerült, ezt fölvette Erasmus iá, áldnek görög 
éródéÖjét hái&háltáraLútnei1 a fordításnál. Ami Károlyi-fordítá
sunk is a kiejgószfi!ésJt.b&zzá. Túl a beékelés nyilvénvalóan.késő 

-jeÖegéri;áz mógpl0önázmusnsk is bizonyul, mert a bizonyságtétel 
 ̂alanya ígyíjfl,^ ügy ás Isten. így tehát nem érdemes többletet 
keresnünk a Károli által is fölvett, bővebb szövegben.

Isten bizonyságtétele természetesen nem zárja ki, sőt inkább 
igényli az emberi tanúskodást. Bátorít is rá. Az inkamádó vona
lába tartozik, hogy Isten kész és képes az emberi mögé és alá 
helyezkedni a maga bizonyságtételével. Ugyanakkor azonban, 
amikor Isten bizonyságtétele bátorítj a az embert a bizonyságtétel
re, a tanúskodás módja is felelősségként nehezedik ránk. Annyi

bizonyos, hogy az ellentétes magatartás és életvitel hiteltelenné 
teszi a legragyogóbb tanúskodást is.

Az igehirdetés felé
Ha a hittel és hitből való tanúskodást állítjuk az igehirdetés 

középpontjába, akkor valószínűleg eleget teszünk a vasárnap jel
legének is, az esetleges konfirmációi istentisztelet kívánalmainak 
js,rs a^e^usúákis közel járunk a szkopuszához.

A tanúskodást mint feladat és életforma, küzdelmet jelent. Ha 
valaki, a fiatalság kész a külsó és belső harcra, illetve képes rá, ha 
értelméről meg van győződve. Fontos, hogy a tanúskodásnak és az 
érettefolytatottküzdelemnek ne pusztán a nehézségeit és esetle
ges kudarcait ecseteljük. Ez nemcsak rassz módszer lenne, hanem 
hűtlenség a textushoz és megtagadása annak a szempontnak, 
hogy a húsvét utáni vasárnapok húsvétiéi kapják fényüket és 
mondanivalójukat. Húsvét óta nem vereség és nem tragédia a 
kereszt, hanem győzelem. Akik a kereszt jegyében küzdenek, azok 
a győzelem talaján harcolnak. A párhuzamos és rokon mondani
valót tartalmazó jánosi igék -  elsősorban a búcsúbeszédek -  a 
realitást tartalmazzák, de mindig bátorítással. Különösen figyel
jünk dobói a szempontból Jn  16,33-ra. A győzelem ígérete és a 
bátorítás a mai magyar kontextusban, a pesszimizmus és letargia 
kontextusában is fontos és meghallható üzenet.

A világért
Mindenkor igaz, még e textus fényében is, hogy nekünk nem 

a, világ ellen frontot képezve kell keresztyénnek bizonyulnunk, 
hanem a világért kell keresztyén módon szólnunk és élnünk. Ez 
nemcsak egy-egy történeti időnek vagy teológiai irányzatnak az 
igazsága, hanem azóta igaz, amióta Isten a világért Fiát adta. 
Amikor Jézus pályája a világ miatt halál-közeibe került, 6 akkor 
sem menekült -  miként a gnosztikusok vélik - , hanem mindvégig 
helytállt. Emiatt mind a mai napig az ecclesia cruds idejét éljük, 
nem az ecclesia glóriáé korát. Csalódik, s ami sokkal rosszabb, 
embereket vezet félre az, aki az ecclesia glóriáé fantomját vetíti a 
gyülekezet elé. Napjainknak és környezetünknek pedig kísértése 
ez a törekvés,

A világ ellen
A világ legyőzése egyfajta mentalitás leküzdését jelenti. Annak 

a gondolkodásmódnak és életvitelnek a legyőzését, amely csak 
immanens értékekkel számol, amely szembehelyezkedik Istennel, 
amely tőle függetlenedni akar, amely semmibe veszi Krisztus érte 
hozott áldozatát. Ez a gondolkodásmód pedig nem egy földrajzilag 
vagy bármilyen más módon körülhatárolható térben, embercso
portban, „világban” van. Jn 12,31 k tanúsága szerint a világ 
fejedelmének már nincsen tere ott, ahol egy ember vagy egy 
közösség Jézusra bízta magát. A küzdelem önmagunk ellen folyik 
tehát, a bennünk munkálkodó világi elem ellen. Egyetlen fegyvere 
pedig a hit, amely számol a Krisztusban történt eseményekkel. 

-Annyira számol, hogy ez a bizalom meghatározza a gondolkodását, 
i'.a döntéseit, értékrendjét és egész életvitelét, 
lasíáifiian 
j A világban

Minden küzdőnek számolnia kell azzal, hogy a harc során 
kudarcok és győzelmek érik. Ami a kudarcokat illeti: „A világban 
nyomorúságotok lesz” -  figyelmeztet Jézus a már idézett helyen jó 
előre. Nem érhet tehát váratlanul. Meg kell viszont küzdenünk a 
kísértésekkel: elgyávulással, kedvvesztéssel, ügyünk elárulásával 
és megtagadásával. Ilyenkor hitben maradásunk a tét (Lk 22,3 lk).

Ami pedig a győzelmet illeti: ennek a harcnak a Jézus által 
megvívott győzelem képezi a hátterét. Ami győz, az a Krisztusba 
kapaszkodó hit. A hit, amely túlmutat önmagán. Arra mutat, aki 
adta, aki életben tartja: Istenre. Ne tulajdonítsunk hát magunk
nak olyasmit, amiért Istent illeti a dicsőítés!

Mindemellett legyünk tisztában vele, hogy nekünk a világhoz 
szól a küldetésünk. Nem azzal a céllal, hogy kétes értékű fölényhez 
jussunk valakik ellenében. Tanúskodásra küldettünk a világba, 
hogy tudtul adjuk, része lehet a feltámadott Jézus győzelmében. 
Jézus szabadítása a felülkerekedée hamis vágyától is megszabadít. 
Már maga az is szabadulás, hogy Jánosnál hit és szeretet egymást 
váltó kifejezések. Hadat indítani annyi, mint elpusztítani a végén 
a rosszad együtt a jót is. A szeretet napfénye viszont felüdülést hoz 
mindenütt, ahova csak eljut a világon.

Szabó Lajos



Gyülekezeti szolgálat—lelkészi közélet

A kínzóeszközök
böjti vagy nagyheti sorozat

1. A korbács
(Jn 19,1) (Énekek: 198,191,130)
Az emberi elme kétes értékű vívmá

nya: a kínzóeszközök sokasága. Ókori tö
rekvés: a kivégzés látványos legyen, a ha
láltusa egyre tovább tartson.

Az ostor és a korbács állatok fegyel
mezésére készült, de nagyon sokszor em
bereket büntettek meg velük. Az ostor bot
ra erősített, szíjból vagy fonott zsinegből 
álló, állatok serkentésére szolgáló eszköz. 
(„Akinek a hátán csattan” -  más helyett 
bűnhődik). A korbács szíjból font rövid, 
vastag ostor. Amikor emberek fegyelme
zésére használták, a szíjak végére vasda
rabokat vagy csontszilánkokat erősítettek.

Roboám fenyegeti az enyhítésért kö- 
nyörgőket: „... apám ostorral tanított fegye
lemre benneteket, én pedig szeges korbá
csai foglak megtanítani” (lKir 12,14). pe
dig Isten törvénye még a bűnösök esetében 
is mérsékletre in t ...a  bíró legyen jelen az 
ítélet végrehajtásánál, s „negyvenet üttes- 
sen rá, ne többet...!” (Deut 25,2-3).

Jézus egyszer vesz kezébe ostort, ami
kor a kufárokat űzi ki a templomból. Há
romszor jelenti be szenvedését, ott is min
dig szót ejt az ostorozásról, de tanítványait 
is figyelmezteti: „megkorbácsolnak zsi
nagógáikban...” (Mt 10,17), így tettek a 
prófétákkal és a bölcsekkel is (Mt 23,34).
A megkorbácsolás „próba” (Zsid 11,36), 
sokan szenvedték ezt el, de pl. Pál mint 
római polgár megszabadult ettől (Csel 22, 
25). Jézust is megkorbácsolják. A szinop
tikusok szerint csak a halálos ítélet kimon
dása után, ez tehát a kivégzéshez tartozik. 
János szerint már előbb (19,1), lehet, hogy 
Pilátus ezzel a zsidók .kedvében akart 
járni”, vagy arra gondolt, megelégszenek 
ezzel a büntetéssel, s elengedheti Jézust?!

1. Tudjuk, hogy a büntetésnek neveié 
hatása van.

Gorkij egyik novellájában megbünteti 
a nagyapa hazug és tolvaj unokáját. Hideg 
fejjel, hosszasan készül a verésre, az üté
sek közben folyton mondja: „ezt a hazug
ságodért kapod, ezt a lopásért, ezt a felese
lésért...”

Tudom, hogy a fenyítés sokszor hasz
nál. Idősebbek méltán mondogatják: „em
berré faragott az apám!” „Időben észreté- 
rített egy-egy pofonnal...” Mégis sokkal 
jobb, ha a szülő partnerként szót ért a 
gyermekkel, s jó példát mutat

Maróthy Jenő novellája (Miatyánk, ki 
vagy a mennyekben), a „mennyről és po
kolról” szól, két testvérről, akik közül az 
egyik nem hajlandó imádkozni. Az apa

néhányszor elverte érte. Aztán elrestellte 
magát: „dehát imádságért veijem?!”

Jézust viszont nem kellett nevelni. 
.Mindent jól cselekedett..., szájában ál
nokság nem találtatott... Mindenben hoz
zánk hasonló volt, kivéve a bűnt...”

2. A büntetésnek elrettentél hatása van, 
a többieknek -  akik látják -  elmegy a 
kedvük a bántól.

Olykor valóban példát kell statuálni. 
Vissza kell szorítani a bűnözést. Ha egy- 
egy bűncselekmény elszaporodik, elret
tentésül felemelik a büntetést, szigoríta
nak a bíróságok. A Spartacus-féle rabszol
galázadás után Róma körül az utak 
mentén hosszú kilométereken keresztül 
egymás mellett álltak a kivégzettek ke
resztjei...

Jézus viszont bűnt nem cselekedett. 
Bűneinkért volt rajta a bütnetés. Elmegy-e 
a kedvem nekem, aki nézem? Pedig: 
„nézz rá, szent teste megremeg...!” Jó lesz 
arra gondolnom: „ezt hazugságaimért 
kapja, ezt önzésemért, ezt összeférhetet
lenségemért...” Ő bűnt nem cselekedett, 
önként állt a helyemre, mint Maximilan 
Kolbe a tizedelés alkalmával a többgyer
mekes családapa helyébe -  vállalva he
lyette a halált.

3. A büntetés térdre k é tsze rit, engem, 
hisz ő  szenved szótlanul értem. Kényte
len vagyok szembenézni azzal, amit tet
tem. S amikor szembenézek, egyszerre ér
zem az ostor csapásait: az egyik a rossz 
lelkiismeret, amely elveszi békességemet 
és felazaklatja szívemet, azután az Isten 
törvénye sújt le rettenetes ostorával, a har
madik a halál éles tőre... s azután fojtogató 
erejével rám veti magát maga a Sátán! (P. 
Hallgrimur után).

S ostorcsapások közben vagy után 
megszólal az evangélium: Jézus azért tűr
te az ostoroztatást, hogy mindezektől 
megmentsen. Nem baj, ha végigvágott raj
tam mindez, de utána kiment ezekből az ő 
igazsága. „Teste, rútul megszaggatott tes
te kiszabdít az érzékiség lealacsonyító 
szolgaságából..., meg akar óvni... a paráz- 
naság szellemétől..., kiveszi belőlünk a 
tisztátalanság ingereit...” (Prohászka).

Anna Christi, így nevezték a közép
korban a kínzóeszközöket, a korábcsot, a 
szögeket, a keresztet.. Anna Christi, ez 
azt jelenti: Krisztus fegyverei. Tulajdon
képpen ezekkel győzte le Krisztus a Sá
tánt A híres M.S. mester megfestette 
Krisztus címerpajzsát -  mint bárók, gró
fok nemesi címereit, s ezen a pajzson ott 
vannak a kínzóeszközök.

2. A bíborköpeny
(Mt 27,28) (Énekek: 201,202,124)
A bíborfestéket a tirusziak a tenger 

mélyéről felhozott bizonyos tengeri csi
gák nedvéből állították elő. A két alapszín, 
a piros és a kék között számos színár
nyalatot különböztettek meg. A festéket 
nem árulták, csak a megfestett gyapjút 
illetve kelmét.

Ezek az anyagok igen drágák voltak, a 
bíborruha „alkalmi” viselet volt, a gaz
dagságnak és rangnak, az ünnepélyesség
nek és a kitüntető figyelemnek a jele.

Dávid akkor öltözött bíborba, amikor 
a szövetség ládáját Jeruzsálembe vitték (1 
Krón 15,27). Salamon a templomépítés 
előtt Hírámtól, Tirusz királyától kért em
bereket, akik értettek az arany és az ezüst 
megmunkálásához, valamint a piros bí
borhoz (a karmazsinhoz) és a kék bíbor
hoz (2 Krón 2,7)vEz az ember Húrám volt 
(2,14), aki a templomhoz a kárpitot készí
tette (3,14).

Néhány érdekes igehely: „Hiába öl
töztetik a fából készült bálványokat kék és 
piros bíborba, az ÚR az igaz Isten” (Jer 
10,9-10). A példázatbeli gazdag is „bíbor
ba öltözött” (Lk 16,19). De előfordul a 
megszegényedés is: „akiket bíborban ne
veltek, a szemétdombon turkálnak” (Jer. 
4,3). A bíbor a jutalmazásban is szerepel, 
amikor Belsazár lakomája közben megje
lent az írás a falon, a király így szólt: 
„akárki legyen is az az ember, aki elolvas
sa azt az írást, s meg tudja magyarázni, 
bíborba öltözhet, aranyláncot kap a nya
kába...” (Dán 5,7).

Jézusra a vitézek bíborpalástot adnak.

1. A bíborpalást -  a  kicsúfolás
része
.Hallottátok, királynak mondja ma

gát?! Nosza!” Ahogyan a meghajtott ne
mes vadat odalökik az ebeknek, úgy lök
ték oda Jézust eldurvult katonák kénye- 
kedvének. Micsoda mulatság mulatni egy 
kiszolgáltottan. Lehet, hogy tudatos hite
tő, akkor megbüntetjük szélhámosságá
ért... Olyan sokat ütöttek már engem elöl
járók, hadd üssek most én -  egy királyon!

Ezek a csúfolódók nem ismerték a 
zsoltárt: „Boldog, aki a csúfolódók széké
be nem ül..." (Zsolt 1,1). S még kevésbé 
a példabeszédet: „Aki megcsúfolja a sze
gényt, gyalázattal illeti annak Teremtőjét; 
aki gyönyörködik másnak nyomorúságá
ban, büntetlen nem lesz!” (Péld 173). 
Honnan is hallottak volna a Hegyi Be
szédről („bolond, ráka...”).

Azt azonban biztosan tudhatták, hogy 
a csúfolódás hegyes nyila lassan gyógyuló 
sebet okoz. Sokan vállalnák inkább a „sú
lyosabb” büntetést, mint a csúfolkodás el
viselését („Inkább büntessen meg, de ne 
szidjon!”)

Jézus viszont szótlanul tűrte -  a bíbor- 
palástot és a csúfolódást „Hogy én legyek
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érted áldott, némán viselted az átkot...” 
(201,3)

2. A bíborpalást nemcsak sebeit takar
ta el, de bűneinket is. A  korbácsolással 
kapcsolatban azt mondtuk: Jézus szenve
dése felfedi bűneinket, nézzünk hát szem
be azokkal. Ma azt mondjuk: Jézus palást
ja eltakarja azokat. íme a gyógyítás folya
mata: diagnózis és terpáia, a seb
kibontása, megtisztítása majd bekötözése. 
A régi vakolatot egészen le kell verni, és 
az újat fel kell dolgozni.

Eltakarja bűneinket -  az Isten elöl. 
Palástja védőköpeny felettünk. Hiszen 
megbocsátja bűneinket. Ez az egyetlen 
megoldás. Az ember megpróbálja mente
ni, átkeresztelni, bagatellizálni tetteit, bű
neit is, folyton összehasonlítani a másiké
val... Jézus megbocsátja. Joga van hozzá, 
hiszen hordozta. „Bánd s utáld meg bűnö
det!” (211,7)

Terheket cipelő emberek vagyunk. Le
terhel az, amit én sem bocsátottam meg, s 
még inkább, amit nem bántam meg. Lé
lektani kényszer családban, iskolai vagy 
munkatársi körben az, hogy ha valaki el
len vétkeztem, abban -- hogy ne kelljen 
megbánnom, bocsánatot kémem, -  hibát 
keresek, azt kiszekírozom, azt megbün
tetem”...

Jézus ellen is vétkeztünk, ő mégis sze
ret. Mindnyájunkat szeretettel kezel, s et
től várja a gyógyulásunkat. Bíborpalástja 
igazságunk köntöse lett.

3. Ahogyan viselte, úgy viselte bűnein
ket is.

Mi így „bocsátunk meg” egymásnak: 
„Megbocsátom, de el nem felejtem...” 
Megbocsátom, de a tett következményeit 
te magad viseled” -  vagyis: „Edd meg, 
amit főztél...!” Megtéríted a kárt, cipeled 
a terhet, nem kapsz helyette másikat! Bűn- 
bocsánat ugyan van, de a büntetés is meg
jelenik. Pedig hallatlan következményei 
lennének, ha megtanulnánk hordozni a 
bűn következményeit, a magunkét is, de 
főleg a másokéit!

Jézus hordozta bűneink következmé
nyeit: eltorzította arcát a kín, elfordult tőle 
az Isten, megjárta a poklok borzalmát. Ő 
bűnhődött bűneink miatt. Eleget tett értük. 
A számla ki van fizetve. A megbánt, meg
vallott bűnre van bocsánat. S nemcsak bű
neinket viselte el, de bennünket is elvisel. 
Mindenestől Ezzel tud segíteni rajtunk. 
Ezzel tud megváltoztatni.

3. A töviskorona
(Jn 19,2) (Énekek: 200,195,128)
Kányádi verset írt a tövisfáról (Tövis

fa). Elpanaszolta a költő, hogy gyermek
korában sokszor beleszúrt tövise. Irtották, 
újrasarjadt. Csontkeményre száradt, s a 
fejsze mindig visszapattant róla. Parazsa 
reggelig tartott. Gondolkodott rajta a köl
tő, honnan van ennyi önvédelem és ko- 
nokság a tövisfában? Mi a titka? -  „Most 
értem csak: a történelmet szolgálja in
kább, mint a tájat -  Kéznél volt mindig, 
mikor kellett máglyának avagy koroná
nak.”

A palesztinai tövis haszontalan nö

vény: ,A  tövisről szednek-e szőlőt? (Mt 
7,16)... fügét?” (Lk 6,44).

A hiábavalóság, az átok szimbóluma: 
Ádámék bűne miatt tövist terem a föld.

Jelenti a gondot, a betegséget pl. Pál
nál: „...hogy el ne bizakodjam, tövis ada
tott a testembe” (2 Kor 12,7).

Jelenti az emberi gonoszságot: „Aki jó 
közöttük, olyan mint a tüske, az igaz 
olyan, mint a tövisbokor...” (Mik 7,4). 
Mekkora Izráel gonoszsága?! -  Az emberi 
testbe beletört tövis sokáig „szúr”, az oko
zott seb elgennyed.

Jézus passiója során hamarosan akad 
az udvar sarkában egy tövises ág, összeke
rekítették, erősen a fejébe nyomták: „Üd- 
vözlégy, zsidók Királya!”

1. Jézus így találkozott azokkal, aki
kért meghalt.

íme, az Isten képére teremtett embe
rek. Közlegények, akik sok hántást, rúgást 
kapnak. Azt hihetnőnk, szánalom ébred a 
szívükben a kiszolgálatott Jézus iránt. 
Egyáltalán nem! Nincs előttük szent, min
den nemesre és fennköltre tudnak alantas 
magyarázatot.

Legszebb öröm a káröröm! S most 
éppen divat valakit bántani. Feltámadt 
köztük -  mint aprójószág körében -  a kan
nibalizmus (ha a naposcsibék között az 
egyik felsérti magát valamiben, a sebet 
addig bántják a többiek, míg el nem pusz
títják a sérültet, aztán valósággal meg
eszik, s ez az indulat később már alig 
fékezhető meg!).

Ezek voltak ők! Ezek vagyunk mi. 
Egy sem akadt, aki megvédte volna Jé
zust: „Fékezzétek magatokat, gondoljátok 
meg, mit tesztek! Képzeljétek magatokat 
a helyébe...!” Ma ki emel szót védtelene
kért, a gyámoltalanokért? S ha mégis, az 
ilyen ember „csodabogár”, „megszál
lott”... á

Jézus így találkozott azokkal, akikért 
meghalt. Hiszen ő szenvedett és meghalt 
a durvákért is, a hangadókért is, a janicsá
rokért, a keretlegényekért..., mindnyájun
kért!

2. Jézus valóban király, királyi igénye 
valóságos.

A csúfolódás dicséretbe vált át, a gúny 
szava tiszteletbe. A kicsúfolt valóban ki
rály, szívünk királya.

A csúfnevek is dicsőségére és javunk
ra válnak:

Ő a „bűnösök barátja” -  tehát az 
enyém, a tied, mindenkié. Ő alázta meg 
magát, s így „madarat tolláról, embert ba
rátjáról...” Hogy Jézus bennünket barátjá
nak nevez, ez nekünk megtiszteltetés, fel- 
magasztaltatás.

Ő „bűnös emberhez megy be szállás
ra” - igaz, mert az igazakkal nem tud mit 
kezdeni.

„Másokat megmentett, magát nem 
tudta megmenteni!” -  ez is dicsősége. So
ha sem használta hatalmát a maga javára. 
(Az ötezret jóltarotta, a pusztában nem 
változtatta a köveket kenyérré!)

S most igazi király. Töviskoronás. S 
hol vannak az alattvalók? Sokszor szöges
drótok mögött. Dachau, Mauthausen, Bu-

chenwald, Bergen-Belsen... „áram a szö
gesdrótban, s élő emberek hamuját viszi a 
szél. Szögesdrót szakít ketté országokat, 
tankkal taposnak szét tüntetőket... A vi
rágzó föld körül emberekből áll a tövisko
rona, éhségből és szegénységből a bíbor
palást, gyűlöletből és kapzsiságból, tűzből 
és halálból álló bíborpalást lebeg a válla 
körül virágzó földünknek” (Glory Halle- 
luja, 2000).

S milyen csoda: az Izráel népéhez tar
tozók közül számosán ott lettek keresztyé
nekké a szögesdrótok mögött. Ott volt leg
közelebb számukra a töviskoronás Király.

3. Jézus leveszi rólunk az átok súlyát.
Viselte az átok koronáját, vére hullott,

de kész minket megajándékozni az élet 
koronájával: „hogy boldoggá tehess en
gem, s a koronát én elnyerjem...” (201,4). 
Az égi koronát.

Ennek nincs ára, hiszen azt ő megfi
zette. A feltétele csupán annyi: szembe 
kell néznem bűneimmel, meg kell bán
nom, sőt utálnom azokat. Ő viszont segít 
bűnismeretre is, bűnvallásra is. „Én okoz
tam minden szenvedésed, bűneim vittek 
keresztfára téged...” (198,3).

S azután -  ő  a Király. Érvényesüljön 
parancsa, győzzön akrata óemberünk fe
lett. Kérdezzem meg olykor döntéseim 
előtt: „Hát Jézus mit szól hozzá?!” Erő
met, időmet, pénzemet szeretném úgy 
használni, ahogyan Ő szeretné!

Most fo g jk énekelni: A dd, hogy az 
utolsó órán, Élő hittel Benned bízván, Lel
künk szent kezedbe adjuk, Dicsőséged 
megláthassuk!” (195,4). Dicsőségében 
már nem a töviskoronát fogja viselni.

4. A kereszt
(Jn 19,17-18) (Énekek: 188,190, 189)
Bizonyára ismerős Reményik verse, 

„A kereszt fogantatása”. A Szentlélek 
„Fergeteg-köpenyben” a Libanonra szál
lott. Kiválasztott egy cédrust. „Te fa” -  
szólította meg. -  „Máriától, a Szűztől 
most jövök, csírázik immár az Isten Fia. 
Most rajtad a sor, légy terhes kereszttel, 
légy áldott mind fák között. Kidöntenek, 
a világ közepébe állítanak, rajtad fog vé
gigcsorogni Jézus vére... Szét fogsz forgá- 
csolódni ezer darabra, falvak végén, cel
lák kietlen falán állsz és függsz majd... 
Ezek után továbbzúgott a Szentlélek, s a 
fa óriási koronája pedig lehajlott, kereszt- 
sorsának megadta magát.”

A keresztrefeszítés római kivégzési 
mód, de csak rabszolgák és idegenek szá
mára. Római polgárt nem volt szabad így 
kivégezni. A keresztrefeszítés gyalázat is, 
összeomlás, presztís-veszteség. A kivég
zettek nyilvános megszégyenítése, a ki
végzés népünnepély, ingyencirkusz.

1. Krisztus keresztje kínos kereszt
Valóságos kínok, valóságos fájdal

mak, kellemetlen, szorongató érzés. Elő
ször végig kellett cipelnie Jézusnak is a 
keresztet -  mégha csak a vízszintes részét 
-  a városon, összevert hátán és vállán, 
kíváncsiak százainak csúfos megvetésé
vel kísérten. Ekkora gyalázat csak a rab
szolgáknak és a főpapi tanács által kikö-
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zösítetteknek jutott ki. Beteljesedett a 
zsoltár: „Féreg vagyok és nem férfiú, em
bereknek csúfja és a nép utálata” (Zsolt 
22,7).

Az erdélyi Medgyes szász evangéli
kus templomának szárnyasoltárán lévő 8 
festmény Jézus szenvedéstörténetét ábrá
zolja, az egyik a „via dolorosát”. Jézus 
szinte összeroskad a kereszt alatt, de egy 
marcona katonaalak még bele is akaszko- 
dik a keresztbe, hogy még nehezebb le
gyen (1490).

Jézus keresztje kínos kereszt azoknak 
is, akik utána akarván menni, felveszik a 
magukét... Stauffer német teológus szá
mára nagyon kedvesek a magyarok. Meg
tudta ugyanis, hogy a zsidóüldözés idején 
élt egy magyar református katona, aki va
lahogyan keretlegény lett, egy csapat zsi
dó gyermek volt rábízva. Ezekből ének
kart szervezett, velük sokat játszott, barát
jukká vált. S amikor eljött az idő, s a 
gyermekeknek gázkamrába kellett menni
ük, ő pedig nem tudta megmenteni őket, 
ment velük -  a halába.

2. Krisztus keresztje szent kereszt.
Szent kereszt, mert „az ártatlan szent”

függ rajta. A szent kereszt oltár, aholis az 
ártatlan Bárány áldoztatott fel, s mégpedig 
önként ment a halába. A többi áldozati 
bárányt „nem kérdezték meg”, akamak-e 
meghalni pl. Izsákért, az elsőszülöttért 
vagy az egész népért az engesztelő ünne
pen, Jézus kérdezés nélkül önként vállalta 
az áldozatot.

.Akkor halt meg, amikor ellenségei 
voltunk...” (1956. novemberében az Üllői 
úton a Teológus Otthonba átszóltak a mel
letünk lévő klinikáról: sok a sebesült, 
gyertek teológusok, adjatok vért... S ami
kor véradás után felálltunk a műtőasztal
tól, az ajtóban összetalálkoztunk az első 
sebesülttel: szovjet katona volt...)

A szent kereszt: „bolondság ugyan
azoknak, akik elvesznek, de nekünk -  Is
ten ereje” (1 Kor 1,18).

Nem is tudunk mással dicsekedni, 
mint a kereszttel: „aki által keresztre fe- 
szíttetett nekem a világ, s én is a világ 
számára” (Gal 6,14). Csak a keresztnek 
van ekkora ereje!

3. Krisztus keresztje diadalmas ke
reszt.

Minden más kereszt az átok fája, 
Krisztus keresztje az áldásé. Hiszen: „Sá
tán mérges fejét Megváltónk rajtad zúzta 
szét!”Í gy teljesedett be az ősevangélium.

Oltárterítők sokszor visszatérő szim
bóluma: a kereszt hegye átszúrja a Sátán 
fejét. Nem csoda, ha az ördög menekül a 
kereszt közeléből.

Diadalmas a kereszt, mert rajta meg
törte Jézus halála a halál erejét is. Legyőz
te, erősebb volt nála, s a halál nem választ
hatta el Atyjától. A halál hatalma véges, 
ideig-óráig tart. S ott van a győzelem a mi 
halálunk felett is: Jézus mondotta, „aki 
énbennem hisz, soha meg nem hal” (Jn 
11,26).

A diadalmas kereszt -  az ÚR trónja. 
Áldjuk a trón URát mindenért, amit ke
resztje jelent. „Veled megfeszíttettem,

nem én élek, te élsz bennem...” (190,6). S 
a hálaadáson túl az a dolgom: „vegyek 
erőt keresztedből és végbúcsút bűneim
ből...”

„Jézus olyan 
mint egy kereszt.
Két karja ki van tárva t 
s átmetszi egy függőleges" 

(Gyurkovics Tibor)

5. A szögek
(Jn 20,25) (Énekek: 192,193,195) 
„Nem az ütések okozzák borzasztó 

szenvedésedet, hanem bűneink. Nem a 
szegek tartanak a kereszten, hanem hoz
zánk való irgalmad. Ilyen szeretetre taníts 
meg minket is, Urunk! Tudjunk úgy sze
retni, hogy soha többé fájdalmat ne okoz
zunk, erősíts bennünket, hogy életünk 
minden szenvedését irántad való szeré
téiből örömmel és megadással mindhalá
lig elviseljük!” (Keresztúti ájtatosságból, 
Hitélet, Újvidék, 1977.71. lp.)

1 .Jézust irgalma tartja a kereszten 
A három szeg négy sebet okozott, az 

ötödiket a dárda.
Chelidonius Benedek szövege Dürer 

Nagy Passiójának címlapjára: „Ezeket a 
szörnyűséges sebeket teélted viselem el, ó 
ember. És véremmel a te hibáidat gyógyí
tom... Halálommal a te halálodat vezek- 
lem. Istenként teérted ember lettem, te 
azonban nem vagy nekem hálás. Bűneid
del gyakran téped fel sebeimet. Bűnöd 
még mindig ostoroz engem. Most elég 
legyen... Most barátom, legyen béke kö
zöttünk!”

Érettem és miattam maradt a keresz
ten. 25 sereg angyal sem kellett volna, 
elég lett volna akárcsak egy is... ő  azon
ban maradt a kereszten. Ehhez kellett a 
nagyobb erő és a szeretet.

Bizony „...kezedbe, lábadba a szöget 
én vertem, Véred minden cseppje égeti 
(tisztítja, életeti) a lelkem...” (EUR 40).

2. A kereszten függő Jézus segít elhor
dozni a szenvedést. Szenvedéseink között 
ő nyugtat meg, ő vigasztal meg. Például 
azzal, hogy nem bűneink miatt szenve
dünk, mert bűneink miatt ő szenvedett.

Erőt is adnak sebei „minden földi 
szenvedésben”. El lehet hordozni azokat, 
hiszen Jézus is elhordozta a sokkal nehe
zebbet.

Legyen hát kérésünk: „öt sebed vi
gasztaljon, ha én is szenvedek...”

Bizonyára mindnyájan ismertünk ah
hoz az asszonyhoz hasonlót, akiről Stalker 
ír: „szentéletű asszony, ... egyszerű, de 
rendkívüli képességek birtokában. Eredeti 
gondolatok, kedves szellemességgel... 
Nem volt idős, de tudta, hogy meg kell 
halnia. Ha betegségének kínjai györtöték, 
ilyenkor a Megváltó szenvedésére gon
dolt: „a fájdalom nyila nem olyan szúrós, 
mint amilyen a tövisek és a szögek hegye 
volt.” (Fájdalmak embere).

3. Jézust nem lehetett végleg odasze
gezni a keresztere.

Húsvétkor nemcsak a sír üres, de a

kereszt is csupasz. Nagypéntek szimbólu
ma a feszület, húsvété a sima kereszt. S ez 
a sima kereszt hirdeti, hogy a Fájdalmak 
Férfia nem maradt sem a kereszten, sem a 
sírban. Feltámadt és él!

Az ünnep miatt a holttestet levették a 
keresztről -  „Isten elől elrejtették.” De az 
Isten hatalma elől a nagy sírkő el nem 
takarhatta. Micsoda kettészakadt élet, 
mekkora hangsúlyeltolódás: az ártatlant 
keresztre juttatják, de az ünnep méltósá
gára vigyáznak!

Krisztus nincs a kereszten, azóta az 
ellenünk szóló „kézírást”, a megbocsátott 
vádakat és az eltörölt vétkeket szegezte fel 
a fára.

Krisztus nincs a kereszten, hiszen itt 
van közöttünk az úrvacsora jegyeiben, a 
megszólító evangélium szavaiban, a kö
zösség áldott örömeiben..., ott van, ami
kor egyikünk lép a másikért, a másik nyu
galmáért, üdvösségért.., ott van közöttünk 
Krisztus, amikor szeretetben oldódnak fel 
az ellentétek, amikor rólunk hangzik az 
Atya szava: „Az én fiam meghalt, de fel
támadott, elveszett, de megtaláltatott...!”

„Nem sötét a keresztfa már, Húsvét 
után fényárban áll. Kitárult a menny kapu
ja. Zengjen szívünk: Halleluja!”(219,4).

Zászkaliczky Pál

Böjtben
norvég egyházi ének

B arstad Johannes (1857-1943) 
Fordította: f  Ordass Lajos (1963)

Jézus Urunk szenved értünk,
Jó lesz Őt most elkísérnünk 
Némán, csendesen, 
Ő rajta van búnünk átka,
Nehéz útját ezzel járja 
Engedelmesen.

Fölhurcolták Golgotára,
Vérben fürdött szent orcája, 
M egfeszítették.
Keresztfája közelében 
Nevette Ő t jókedvében 
A  vad csőcselék.

Jézus! Töltse el szívemet 
Csodálatos szereteted,
Ne hagyj magamra!
Ez hintse rá tiszta fényét, 
Örökélet reménységét 
Vándorutamra.
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Asztali
beszélgetések
1991.
Mindenekelőtt a félreértéseket kell 

tisztázni. Nem a „magyarázom a mecha
nizmust” stílusában, a magyarázkodás ol
csó szóvirágaival. Régóta vajúdó gondot 
kíséreltünk meg kimondani akkor, amikor 
1990. december 5-ére több lelkésztársun- 
kat és gyülekezeti tagot meghívtunk Sze- 
verényi János barátommal. (Akkor még 
cím nélkül.) Több kollégával beszélgetve 
egyre világosabbá vált, hogy egyházi köz
életünk a teljes összeomlás szélén áll. En
nek szerteágazó okaira (egyre erősödő bi
zalmatlanság a vezetők és vezetettek kö
zött, a múlt lezárására való képtelenség, a 
mindenkit egyre jobban elfárasztó leter
heltség, stb.) most részletesen hadd ne tér
jek ki. Úgy gondoltuk ugyanakkor, elemi 
szükség van arra, hogy létrejöhessen egy 
olyan fórum, ahol minden kényszer nélkül 
beszélhetünk feszítő gondjainkról. Rög
tön ekkor találkoztunk a következő kér
déssel: hogyan értesítsük e tervünkről lel
késztestvéreinket? Az Evangélikus Élet 
hasábjain, vagy levelet küldjünk? Rövid 
habozás után ez utóbbi mellett döntöttünk 
Közel 50 meghívót küdtünk ki a különbö
ző irányzatokhoz és korosztályokhoz tar
tozó kollégáknak. Abban bíztunk -  utólag 
kiderült, nem alaptanul - , hogy így inkább 
megmozdulnak az emberek Ez a módszer 
egy másik szempontból mégis félreérthe- 
tőnek bizonyult. Sokan úgy értékelték, 
mintha „egy angol klub”-szerú kezdemé
nyezés lenne tervünk, ahova csak külön 
„ajánlólevéllel” lehetne jönni... E itőI per
sze szó sincs. Módszerünk csupán annak 
a felemás helyzetnek része, amely ma egy
házunkat jellemzi. A lényeg tehát: alkal
maink -  amit egy január eleji megbeszélés 
után „Asztali beszélgetésekre” keresztel
tünk -  teljesen nyitottak. Mindenkit vá
runk korra, nemre, irányzatra való tekintet 
nélkül, aki elszigeteltségéből, reményte
lenségéből ki akar törni, aki egy asztalhoz 
akar ülni hittestvéreivel, hogy ez az asztal 
az önvizsgálat, a reménység, az ajándékok 
elfogadásának asztala lehessen. Eddig két 
alkalom volt. Az angyalföldi beszélgeté
sen az összetartozást élhettük á t  Scholz 
László igehirdetése a tanítványok pünkös
di zavaráról szólt: Mi akar ez lenni? (Ap- 
Csel 2,12). A  bevezető gondolatok, Zász- 
kaliczky Péter és Fabiny Tamás) után a 
különbözőségek ellenére átélhettük a kö
zös gondokat. Február 14-én a Teológia 
adott otthont beszélgetésünknek. Itt az 
egyházról vallott víziókat, látásokat fogal
mazták meg (Széli Bulcsú, Gadó Pál, An- 
dorka Rudolf) közös gondolkodásra ser
kentve. A készülő zsinatra is figyeltünk 
Boleratczky Lóránt és Koczor Miklós vé
leménye alapján. Következő alkalmunk

témája a lelkészképzés autonómiája és a 
teológiai tudományok szabadsága lesz. 
lelkészképzésünk jövőjét szeretnénk vé
giggondolni. Nem csupán elméleti síkon, 
hanem abban az értelemben is, amit sokan 
átélünk: mi lesz azokkal a fiatalokkal, aki
ket a Teológiára küldünk? Cinikus, félmű- 
velt lelkészek lesznek-e, v#gy hiteles em
berként képviselik az evangéliumot? Be
lerokkannak-e a tanulmányokba vagy 
érett személyiségként „kisugározzák” az 
örömhírt? Milyen legyen az a lelkész-tí
pus, amit képezni igyekeznek a Teológi
án? Lehet-e a tudományos munka műhe
lyévé az intézmény, avagy még mindig 
érvénytelen Luther mondása: a gondola
tok vámmentesek? Elkülönüljön-e és ho
gyan a Hittudományi Egyetem és a Lel
készképző Intézet? Ezekre a kérdésekre 
keressük a választ március 6-án. Mire a 
Lelkipásztor megjelenik, már túl leszünk 
a beszélgetésen, de bízom benne, hogy ez 
mindenki számára fontos lesz.

összegezve: Az .Asztali beszélgeté
sek ’91” olyan fórum lehetne, ahol nem 
„kézi”, hanem „felső” vezérléssel foglal
kozhatunk gondjainkkal, őszintén és sza
badon, krisztusian. -  Végre.

Budapest, 1991. február 18.

Laborczi Géza

Megjegyzés
A Tekus Ottó által fordított és most 

fakszimile kiadásban újra megjelenő 
„Lelkipásztor imádsága” c. könyv először 
tulajdonképpen 1936-ban jelent meg. (I. 
rész) *

Ezt a szerényebb és szűkebb tartalmú 
kiadást is a soproni Evangélikus Hittudo
mányi Kar Hallgatóinak Ifjúsági Köre bo- 
csájtotta ki, sőt Bonnyai Sándor IV. éves 
hallgató segítségével maga állította elő 
stenciles eljárással azon a szüntelen 
„gyógykezelésre szoruló” sokszorosító
gépen, amelyen az előadásokról készült 
jegyzeteket is sokszorosították. A szűk le
hetőség miatt a szerény címlapot Révész 
István IV. éves hallgató tervezte. Az elő
szót D. Dr. Pröhle Károly professzor, az 
Ifjúsági Kör tanárelnöke írta. A fordításo
kat Benczúr László IV. éves hallgató irá
nyítása mellett I-H éves hallgatók készí
tették, (közöttük pl. Gömöry József, Wag
ner (később Vájta) Vilmos és mások). 
Végsó soron Kolozsváromat jutott Ritter 
(Pfarrgebet"-je Sopronig. Járosi Andor 
kolozsvári evangélikus lelkész és teológiai 
magántanár hívta fe l rá Korén Emil és 
Benczúr László figyelmét, amikor 1936 
első félévét Kolozsvárt folytatták, a Refor
mátus Teológiai Fakultáson, ahol a romá
niai magyar evangélikus lelkészképzés is 
otthont kapott.

B.L.

Adiafora
így nevezték őseink az üdvösségünk 

szempontjából nem döntő ügyeket az egy
házban (egyes szám: adiaforon). Amiről 
itt szólok egyházi életünknek e térségébe 
tartozik. Aktív nyugdíjasként nem prédi
kálok minden vasárnap, de valahol mindig 
részt veszek az evangélikus istentisztele
ten. Igét-hallgató, szentséggel élő, szíve
sen éneklő gyülekezeti tagként sok min
den zavar, ami nem szükségszerű jelenség 
egyházunk mai életében.

Istentiszteleti életünk: Van ugyan egy
séges Ágendánk a MEE-ban mégsem egy
séges a magyar evangélikus istentiszteleti 
élet. Most nem a variációs lehetőségekre 
gondolok. Helyi szokások és a lelkész íz
lése, ötletei motiválják vidékenként isten- 
tiszteleti rendünket. Amikor vendégként 
szolgálok a helyi parókus megmondja, le
írja miben „más egy kissé” az istentiszte
let, mint másutt. Más a kezdet. Van ahol a 
lelkész letérdel az oltár előtt (esetleg fel
ügyelővel, gondnokkal együtt), majd be
vonul az oltártérbe s egy előkészítő fo
hászt mond, vagy énekel a gyülekezettel 
és csak utána kezdi az Atya Fiú Szentlélek 
nevében az istentiszteletet. Egyes helye
ken együtt jön be a fungens a gyülekezet 
vezetőségével (a gyülekezet feláll), má
sutt a sekrestyéből lép a papi padba. Van, 
ahol a lelkész és a felügyelő köszönti a 
gyülekezetei a maga és a vezetők nevé
ben, s csak azután kezdődik az istentiszte
let... Általában az egész gyülekezet mond
ja a Credót és a Miatyánkot (ökumenikus 
fordításban-kivéve a szereztetési igék 
előtt...) Láttam, hogy egyes templomok
ban a lelkész az oltár mögül szemben a 
gyülekezettel szolgál, másutt háttal. Van 
ahol forog, ad altarem -  ad hominem asze
rint, hogy Istenhez szól a gyülekezet nevé
ben, vagy Isten igéjét hirdeti a gyülekezet
nek. Másutt végig szemben áll a fungens 
a gyülekezettel az egész oltári szolgálat 
alatt. Feltűnő, hogy több helyen hirdetés 
közben rövid imádságok hangzanak fel, 
esetleg az oratio oecumenica helyett. 
Egyik templomban szól a harang a Mi
atyánk alatt, másikban nem. A mozgóper- 
selyezés helye és módja szinte mindenütt 
más. Sok helyütt még szégyenük, hogy 
ilyen eleme is van az istentiszteletnek. A 
perselyeket, kosárkákat van ahol az oltárra 
helyezik, van ahol a papi padra (!), van 
ahol a térdeplőre, másutt meg kiviszik a 
sekrestyébe. A perselyező egyik helyen 
megköszöni (köszönöm, Isten fizesse 
meg...), másutt körbeadják a kosarat. Kis 
gyülekezetben rendszerint kézfogással 
köszön el a lelkész egyenként gyülekezeti 
tagjaitól (néhol nagy gyülekezetben is kí
sérleteznek ezzel), másutt rögtön a sekres
tyébe vonul, esetleg csak az oltári vagy 
szószéki szolgálatra jön ki onnan, nem 
énekel együtt a gyülekezettel. Helyi szo
kás szerint szólal meg a Himnusz is főts- 
tentiszteleten. Van ahol a lelkész nemzeti
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Himnuszunkat imádságnak fogja fel -  
eszerint ad altarem áll) van ahol a közös
ség gyakorlásának. Himnuszunk valóban 
a világ legszebb imádságai közé tartozik s 
össze sem vethető több európai nemzet 
„himnuszával”, ebben a prófétai hangú 
énekben nincs ember vagy népdicséret, 
önmagasz tál ás.

A szentség-szolgálat: Már a hirdetés
ben is fülsértő: ma „kiszolgáltatjuk” a ke- 
resztség, vagy úrvacsora szentségét A ki
szolgáltatás, kiszolgáltatottság ma egé
szen mást jelent, mint a distributio vagy 
részesedés, ünneplés stb., ahogyan más
hol nevezik ezt a fajta evangéliumhirde
tést (hiszen a szentség is ugyanannak az 
evangéliumnak továbbadása, mint ami a 
szószékről hangzott). Többpapos gyüleke
zetben mindegyik szolgatárs hozzáad 
vagy elvesz valamit a rendből, meghintés- 
sel (keresztrajzolással (!) részesít az újjá
születés fürdőjében. Nemcsak commemo- 
ratiót tart, hanem hosszú igehirdetést. Az 
egyházkelés, asszonyavatás egyik helyen 
természetes, másutt nincs.

A keresztelés alkalmával feltett kérdé
sek között az egyháztól is szerepel (noha 
a Credót és nem a Nicaenumot mondták 
az istentiszteleten) mintha nem lenne elég 
az egyházat teremtő, fenntartó Szent Lé
lekben hinni. Az egyház hitének kifejezé
se inkább a többes számú formulában fe
jeződhetnék ki, amint Luther is énekelte: 
Mi hiszünk. (A  Nicaenum görög szövegé
ben is pisteuomen szerepel).

Úrvacsoraosztásnál a közös gyónás és 
feloldozás után még egy személyi feloldo- 
zás is történik... de a sanctus rendszerint 
elmarad. Egyik helyen eleváció van, má
sutt nincs. Az úrvacsorái kehely törlése 
nélkül is adnak, még nagy gyülekezetben 
is úrvacsorát Az ostyát gyakran nikotinos 
kézzel, vagy gyászkörmű ujjakkal nyújt
ják. Kevés helyen van fertőtlenítő ken- 
dőcske (pl. hypoval) az oltáron. Térdelnek 
az öregek, állnak a fiatalok.

Áldásnál a keresztvetés teljesen egyé
ni: kis kereszt mutatóujjal, három ujjal, 
egész tenyéirel, derékmagasságban csípő
ből, szemmagasságban, van ahol elmarad, 
elbocsátásnál szintén.

A fungens viselete, külseje: Gyakran 
rendezetlen, a luther-kabát alól kilátszik a 
kék (koptatott) farmernadrág, barna bár
sonynadrág, barna bakancs, ápolatlan, po
ros cipő. A bársony gallér korpás, hajas, 
keféletlen. Nyakba lóg a haj, vagy fésület
len, borotválatlan az arc (az ápolt szakái 
más kérdés). Hiányoznak gombok, zseb
ből kétes tisztaságú zsebkendő lóg ki stb. 
Mindez taszító lehet és egyáltalán nem 
szükségszerű. -  A barett, biretum viselete 
hozzátartozik a magyar evangélikus litur
gikus viselethez. Nincs minden kollé
gánknak, kucsma, kalap, sapka helyettesí
ti (?), esetleg egyik másik német Landes- 
kirchétől örökölt bársony sapka, mint 
ahogyan bársony felső részből áll több 
kolléga luther-kabátja. Nem vagyok híve 
mindenben az uniformisnak, a katonás fe
gyelemnek sem, de azért meggondolkoz- 
tató egy-egy lelkészavatáson, iktatáson,
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többpapos temetésen, templomi ünnepé
lyeken, helyi, megyei vagy országos szin
ten ez a fajta pluriformitás. Van-e egyálta
lán magyar evangélikus papi viselet? -  
teheti fel a kérdést jogosan a kívülálló. 
Gondolhatunk az eredetileg nem liturgi
kus viseletként hordott tudósköpeny-sze- 
rű luther-kabát megreformálására is (fehér 
karingszerű pl), de amíg Őzt hordjuk egy 
kissé egységesebbek lehetnénk.

Kázusoknál külön is természetes, 
hogy nem magánemberekként jelenünk 
meg, hanem egyházunk fungenseként, a 
rendezett ápolt külső nem magánügy.

Kellékek: Rongyos, szakadt, szétfes- 
lett, szétmállott Biblia, Agenda nem való 
a fungens kezébe. Az Ágendából kilógó 
jegyzetpapírok, nem liturgikus színű 
könyvjelzők, kihulló vázlatok, piszkos, 
sáros, vörösre, zöldre, barnára szítt, nap
barnított luther-kabátok ronthatják a szent 
szolgálatot, mint a késés, a funkció végén 
köszönés nélkül elrohanás. A bor, pálinka, 
sör, fokhagymaszagú fungensekről ne is 
beszéljünk. Oltáron a váza, kézben a be
kötött hirdetőkönyv, és még sok minden 
más beszélhet némán is arról, mennyire 
vesszük komolyan Urunk jelenlétét s 
meghívottjaként miként veszünk részt az 
ő  vendéglátásán.

Aranyalma ezüst tálra való. Az evan
gélium mindennél drágább kincse megfe
lelő hordozó eszközt, vehiculumot érde
mel.

H.K.

Kérés a lelki 
zavarokkal 
küszködőkre 
vonatkozóan
Szolgálataink annyira megszaporod

tak, hogy általában alig győzzük. Híveink
nek nem csekély hányada küzd pszichikus 
zavarokkal, ami néha eléri a neurózis, ne
talán az annál jóval súlyosab pszichózis 
(elmebetegség) szintjét. Ez utóbbi felis
merése korántsem olyan egyszerű, ahogy 
a közhiedelem véli. Még jó, ha ilyenkor 
felismerjük, hogy kompetenciánk határá
hoz értünk, s megfelelő szakemberhez irá
nyítjuk az illetőt. (Ajánlom Dr. Bánki M. 
Csaba: A beteg elme c. könyvét! Medici
na, Bp. 1981) Elmebetegségek is jelent
kezhetnek -  miként neurózisok is -  any- 
nyira vallási köntösben, hogy „tisztára” 
lelkipásztori esetnek tűnhetnek, sőt: maga 
a beteg is papot óhajt. Esetleg csakis pa
pot. Olyan ez, mintha többszörös csonttö
réssel vagy bélcsavarodással akarnának or
vos helyett (!) lelkészt. Rendben van, 
imádkozunk a betegért, sőt lehetőleg a 
beteggel, de egyidejűleg telefonáljon va
laki mentőért! Vagy: egy oszlopos egy
háztag lelki krízisbe kerül valami miatt, s

attól kezdve szinte naponta jár a lelkész 
nyakára, és esetenként két-háromórai lel
kigondozás után is alig hajlandó hazamen
ni. Ennek ellenére nem javul, papját vi
szont az elviselhetetlenségig túlterheli. 
Stb., stb.

Ami évekkel ezelőtt talán kevésbé 
látszhatott ki a manipulált „fontosságok” 
fátyla mögül, az immár nyilvánvaló (bár 
aki akarja, ma is behunyhatja a szemét): 
lélektani ismeretek, készségek dolgában 
„ah, mely hátra vagyunk”, még a hazai 
felekezetekhez viszonyítva is. A holtpont
ról viszont már elmozdult az ügy. Jelei 
vannak a pszichikus fogékonyságnak. A 
segítés hogyanjára vonatkozik a kérésem- 
tanácsom, mivel egy központi, szervezett 
apparátus szerepét nem tölthetem be, ki
váltképp többirányú s idő és energia szem
pontjából egyaránt igényes teendőim mel
lett nem. A gyakorlatiság is azt sugallja: 
ki-ki a saját szolgálati körletében érdek
lődjék orvosi - lélektani körökben, hová, 
kihez küldheti a pszichikus bajokban 
szenvedőket.

Nincs országos ismeretségi köröm -  
még a fővárosban is csak valamelyest -, 
sem gyógyász szaknévsorom, s még azt is 
meg kell fontolnom, hogy önálló, „profi” 
pszichoterapeutaként mit vállalhatok. (Az 
igények sokasága megtisztelő, de kielégít
hetetlen.)

Volt, aki elmebeteget irányított volna 
hozzám úgy kétszáz kilométerről. Nem azt 
kérdezte, küldheti-e, csak azt, hogy mikor. 
Más úgy „indította” a segítségre szorulót, 
hogy előtte engem meg sem kérdezett. Le
het, hogy aránylag közel találhatott volna 
megfelelő segítőt. így nem tudni, lesz-e 
haszna a nagyon hosszú és költséges uta
zásnak. Ismét más, egyházi személyre hi
vatkozva, „igen sürgős” alapon magának és 
„még valakinek” a meghallgatását kérte, 
semmi közelebbit nem akart mondani, mert 
az „nem telefontéma”. Teljesen párterápiás 
krízisintervenciónak látszott a dolog, s ki
derült, hogy inkább ügyvédhez kellett vol
na fordulniuk.

Lehet, hogy az elkövetkező évek so
rán kiépül valami összefüggő egyházi lel
ki-pszichikai segítőszolgálat alapja (ko
rántsem az egésze), amihez évek alatt ki
képzett szakemberek kellenek. Sok 
fáradságba és irdatlan pénzekbe fog kerül
ni. A folytatása még többe. De addig a 
meglévő igen szerény realitás keretein be
lül kell gondolkoznunk. Fájó szívvel 
írom: korántsem emberfölötti engergia- 
készletemből nem telik mindarra, amit bi
zalommal és szívesen vennének tőlem. Ha 
pedig valaki úgy látja, hogy mégis hoz
zám kellene küldenie valakit, az előzete
sen méltasson annyira, hogy egyáltalán 
megkérdez, azt is megmondva, hogy mi a 
panasza vagy mik a tünetei a problemati
kus személynek. Telefonom: 2027-554.

S elnézést kérek azoktól, akiknek -  
igazán nem örömest -  csalódást okoztam.

Bodrog Miklós



Felvétel a Teológiai Akadémiára
Evangélikus egyházaink lelkészeinek képzése a budapesti Teológiai 

Akadémián történik.
Akik a Teológiai Akadémiára felvételüket óhajtják, felvételi kérvé

nyüket az Akadémia Felvételi Bizottságához címezve az Akadémia 
Dékáni Hivatalának (Budapest XIV. Rózsavölgyi köz 3. 1141) 1991. 
május 15-ig nyújtsák be.

Az akadémiai felvételi kérvényhez a kővetkező okmányokat kell 
mellékelni:

1. Születési anyakönyvi kivonat
2. A legmagasabb iskolai végzettségről (érettségi) szóló bizo

nyítvány.
3. Orvosi bizonyítvány, amely igazolja, hogy a jelentkező főiskolai 

tanulmányokra és lelkészi pályára alkalmas,
4. Keresztelési bizonyítvány,
5. Konfirmációi bizonyítvány,
6. Kézzel írott részletes önéletrajz, mely feltárja a kérelmező családi 

és társadalmi körülményeit, valamint a lelkészi szolgálatra jelentkezés 
okait,

7. Esetleg egyházi működésről szóló bizonyítvány.
A felvételhez szükséges az illetékes lelkész bizonyítványa, mindene

setre annak a lelkésznek az ajánlása a jelentkező lelkészi pályára való 
alkalmasságáról, aki a folyamadónak az utóbbi időben a lelkipásztora 
volt Ezt a bizonyítványt a lelkészi hivatal a kérvénnyel egyidejűleg 
küldje meg külön levélben közvetlenül az Akadémia dékánjának címez- 
ve. Az okmányokat eredetiben kell beküldeni, de indokolt esetben hite
les másolatban is lehet mellékelni. A másolat „egyházi használatra” 
megjelöléssel az egyházközösségi lelkész által is hitelesíthető.

Az akadémia tanulmányi ideje öt esztendő.
Az Akadémia hallgatói kötelezően lakói a Teológus Otthonnak, ahol 

lakást és teljes ellátást kapnak. A jó  tanulmányi eredményt elért és 
rászoruló hallgatók ösztöndíjban is részesülhetnek. A Felvételi Bizottság 
döntését felvételi vizsga előzi meg

A felévteli vizsga anyaga a következő:
írásbeli zárthelyi dolgozat után szóbeli vizsga következik, mindkét 

vizsga a következő anyag ismeretéből áll:
1. Általános bibliaismeret
2. Luther Márton Kiskátéja
3. Az Evangélikus Énekeskőnyv és a II. és III. osztályos evangélikus 

hittankönyvben levő énekversek ismerete,
4. Dr. Sólyom Jenő: Hazai egyháztörténelem... valamint D.Dr.Prőhle 

Károly: Az evangélium igazsága c. tankönyv anyagának ismerete:
5. Dr. Fabiny Tibor. Egyházismeret c. jegyzet,
6. Az Evangélikus Élet, a Lelkipásztor, a Theológiai Szemle és a 

Diakónia 1990. évi és ez évi anyagának vázlatos ismerete,
7. A magyar történelem,
8. Magyar nyelv és irodalom.
A fenti anyaghoz esetleg szükséges segítségért a jelentkező forduljon 

bizalommal gyülekezeti lelkipásztorához. A jelentkezőknek tájékoz
tatást küldünk a felvételi vizsga időpontjáról és anyagáról. Kérjük a 
lelkészeket, hogy a fenti hirdetményt mielőbb, majd húsvét ünnepén is 
olvassák fel a gyülekezetekben.

|  Corrigenda helyett...
Tájékoztatjuk kedves 01- 

|  vasóinkat, hogy a január-feb- 
ruár-március havi corrigendát 

I  következő számunkban közül- 
|  jük. -  Anyagtorlódás miatt kö

vetkező számunkból az Egy
házi világhíradó ” kimarad.
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