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Szólj Uram! Hallja a  te  szolgád...

A titkok 
mindenkit 

érdekelnek
Jelenések 5,11-14

Imádkozzunk!
(Ú rvacsora i  imádság)

Istenem! Boldogan emlékszem vissza elhívásom pillanatá
ra. Szent szolgálatra köteleztél. Mekkora tűz, lelkesedés, vá
gyak és tervek, álmok és szándékok égtek bennem.

Azóta Uram, meggyötört az élet, megaláztak, megkeserí
tettek híveim és feletteseim, családtagjaim és presbitereim 
vagy éppen a másként gondolkodók. Megfakult a lelkem, 
szürke és hétköznapi lett még a nagyünnepi szolgálatom is. 
Kiégett a szívem. Lásd be Uram, belefáradtam, s kérlek vedd 
tudomásul, nem vagyok jobb atyáimnál. De most, hogy újra 
színed előtt állok, s végiggondolom az életemet, sokszor hiá
bavalónak tűnő szolgálatomat, Hozzád kiáltok. Küldd Lelke
det e kopár földre, lelkem kihűlt oltárára, s add szent tüzedet, 
mint egykor Illésnek, hadd tudjak újra lelkesedni és izzani, 
álmodni és tervezni, élni és szolgálni. Annyi meglepetést adtál 
már életemben, a történelem is új korszakot nyitott, adj nekem 
is új kezdetet, a Neked váló szolgálat reményteljes örömét. 
Uram, köszönöm, hogy nem mondasz le rólam.

Ámen.

A titkok mindenkit érdekelnek. Kíváncsiságunknak alig 
tudunk határt szabni. Igénk a hét pecsétes könyv titkainak 
felfedésére biztat. Ki méltó azonban erre?

Ki nyitja meg a betett könyvet?
Ki szegi meg a töretlen időt?
Lapozza fel hajnaltól-hajnalig 
emelve és ledöntve lapjait?

(P ilin szky: in tro itu sz)

A választ az öreg látnok, a patmoszi János a Bárány Jézus 
személyében adja meg könyve olvasóinak. Ezért zengi a Bá
rány Jézus dicséretét.

1. A Bárány Jézus dicsérete mindig Isten belső cselekvése. 
-  János valami különlegeset él át Isten kijelentő munkájából. 
Igéket használ: láttam, hallottam, szóltam. Sajátos élményét 
nincs jogunk kétségbe vonni, miként álmainkat sem ellenőriz
heti más, hitelességükhöz mégsem férhet kétség.

A kijelentés mindig Isten belső cselekvése bennünk. Aki 
hallja, nem teheti, hogy ne szóljon. Ez a Lélek parancsa, a 
lelkiismeret győzelme.

A kérdés most szolgáinak szegeződik. Cselekszik-e még 
bennünk az Isten? Hagyjuk-e, várjuk-e, kérjük-e, hogy csele
kedjék? Vagy beletörődünk a süketségbe, a szürkeségbe, a 
szánalmas rutin-szolgálat léleknélküliségébe?

A Bárány Jézus dicsérete, szolgálata mindig Isten legben-  
sőbb munkája bennünk. Ezért gyűléseink nem külső törvény  
kötelező együttlétei, hanem a Lélek munkájának alkalmai, 
ahol szól az ige, munkálkodik az Isten. Különben beleveszünk 
önigazságunk tengerébe, beleszürkülünk saját gondolataink 
színtelenségébe s szolgálatunk is zsákutcába torkollik.

jCeressük, engedjük, kérjük, kívánjuk, hogy munkálkod- 
jék "bennünk a  szolgálatba küldő Úr, hogy hitelesen zenghes
sük dicséretét.

2. A Bárány dicséretét sokan zengik. -  Érdemes figyelni a 
nagy számokra. Hatalmas tömeget jelent, akik nemzedékek 
sokaságából verbuválódnak. Akik már előrementek, s akik 
majd utánunk jönnek, a kontinuitás nem szakad meg.

Mi gyakran kisebbségben érezzük magunkat. Abban is 
vagyunk. 5 2  milliárdból 1,1 milliárd a keresztyén. A világ 
keresztyén vallásai sorában a harmadikak vagyunk. Itthon is 
kisebbségben a bronz medáliás dobogón kapunk helyet Eu
rópa összlakosságának mindössze 22 %-a protestáns.

A kisebbségben óvnunk kell magunkat a kisebbrendűség 
kísértő érzésétől. A kisebbrendűségben ugyanis termé
szetellenes reakciók érlelődnek bennünk. Először védeke
zünk, magyarázzuk magunkat, döntéseinket S ha valaki nem 
érti magatartásunkat, könnyen sértődünk, majd pedig sértő
dötten visszahúzódunk. Jézus ugyan más összefüggésben szól 
arról, hogy „menj be a te belső szobádba”, de itt inkább arra 
kell figyelnünk, amit Urunk így mond: „aki vallást tesz rólam 
az emberek e lő tt én is vallást teszek arról az én mennyei 
Atyám előtt”.

Élni felszabadultan, szolgálni boldogan, gazdagítani derűs 
szívvel -  ez bízatott ránk, olykor kevesek kicsiny szórvány 
csapata e lő tt máskor nagygyülekezet ünnepi istentiszteletein. 
Közben szabad tudnunk, sokan vannak, akik a Bárány dicsé
retét zengik -  szerte a világon.

3. A Bárány dicsérete kozmikus ének. -  Minden teremt
mény Őt dicséri. Mennyben, földön, föld alatt s a tengerben.
-  a geocentrikus világkép ismeretében fogalmaz így János. 
Ma ezt mondanánk: ha van élet más bolygón, a Marson vagy 
a Satumuson, bizonyos, hogy mindenki a Bárány dicséretét 
zengi. Még más Galaktikákon is.

Kozmikus ének a Bárány dicsérete a maga időtlenségében 
is, mert nem ér véget Egyik nemzedék távozik, érkezik a 
másik itt a földön. Isten pedig kozmikus, mindent felülmúló 
hatalommal viszi véghez a maga tervét -  Most a Gonosz 
uralma látványos. Ármánykodása tért hódító. Helyzeteket te
remt, ahol nincs jó  megoldás. Döntések elé állít, ahol csak a 
kisebbik rosszat választhatjuk. De nem kétséges, kié a győze
lem. A végkifejlet egyértelmű. Csak Istené lehet a diadal.

A hét pecsétes könyvet még nem nyitották fel. A titkok 
még az Úréi. Ki méltó, hogy felnyissa?

A bárány az, aki nem fél közülünk, 
egyedül ő, a bárány, k it megöltek, 
Végigkocog az üvegtengeren 
és trónra száll. És megnyitja a könyvet

(P ilin szky János)

Mi pedig akkor csak egyet tehetünk. Így imádkozunk: 
Kyrie eleison, Christe eleison. Uram, légy irgalmas szolgád
hoz.

Szebik Imre
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TANULJUK A  KRISZTUST!

Két teremtés feszültségében
Újszövetségi szempontok a canberrai témához

Előzetes megfontolások
Világos és használható válasz csak 

egyértelmű kérdésfeltevésre várható. Mi
re keressünk választ az Újszövetség is
meretében? Nekem az a sejtésem, hogy 
az EVT alapvető iránya nem változott 
meg, és Canberrában is a jelen világ 
gondjainak fogják a legnagyobb figyel
met szentelni. Egy olyan világban fognak 
összeülni tanácskozásra a világ különbö
ző felekezetű keresztyénei, amelyben 
csökkent ugyan -  hála a két szuperhata
lom közötti viszony, a kelet-európai poli
tikai helyzet változásainak -  az atomha
lál veszélye, másfelől viszont nőtt a világ 
fenyegetettsége a környezeti ártalmak fo
kozódása, a gazdag és szegény országok 
közötti rés tágulása és általában a faji, 
vallási, nemi diszkrimináció változatla
nul szívós érvényesülése miatt. Ezek elől 
a kérdések elől nem térhet ki, és -  gondo
lom -  nem is akar kitérni a világgyűlés. 
Ugyanakkor azonban szeretné ezeket a 
gondokat a in . hitágazat tartalma felől 
megközelíteni, tehát a pneumatológiát, 
ekkléziológiát és eszkatológiát is bevetni 
a teológiai diszkusszióba. A kérdést tehát 
így tehetjük fel: milyen ígéretet, remény
séget és indítást meríthet a keresztyénség 
a Szentlélek munkájából a jelen világ 
gondjaiból adódó feladataira nézve?

Ősztintén meg kell vallanunk: ha a 
kérdést így tesszük fel, az Újszövetség 
alapján nehezen adható emberi logikán
kat is kielégítő válasz. Ebben az évben az 
újszövetségi szeminárium alkalmain a 
hallgatók kívánságára az Újszövetségben 
található „végváradalmakat” vesszük 
számba. Minél mélyebbre hatolunk a té
mába, annál inkább szembe találkozunk 
azzal a ténnyel, hogy milyen sokrétű az 
Újszövetség jövőképe, és ennek követ
keztében a jelen megítélése. A teológia
történet tanúsága szerint világot elvető, 
sőt megvető irányzatok éppúgy hivatkoz
hattak az Újszövetségre, mint világot 
igenlő, krisztianizálhatóságában remény
kedő irányzatok. A Didakhé egyik imád
ságában kifejezésre jutó világlátás, ti. 
jöjjön el a kegyelem, és múljék el a 
világ” az Újszövetség nem egy kijelenté

sére rímel. Viszont alig különbözik a 
gnoszticizmusnak a teremtést, sőt a Te
remtőt kárhoztató felfogásától. Másrészt 
találhat magának újszövetségi alapot a 
kegyesek uralmát meghirdető rajongás, a 
keresztyén erkölcs diadalában remény
kedő liberalizmus vagy a strukturális vál
toztatás igényével fellépő „felszabadítás 
teológiája” is, amelyek mind immanens 
módon, e világon belül képzelik el Isten 
üdvös szándékainak megvalósulását. 
Még ez a vázlatos teológiatörténeti látle
let is okulásul szolgálhat. Nem elég az 
Újszövetség felszínét megbolygatni. Le 
kell ásnunk az evangéliumi alapokig, 
hogy a választ a feltett kérdésre innen 
kiindulva keressük meg.

Miről is van tulajdonképpen szó? Ha 
a kérdést csontig lefaragjuk, akkor a te
remtés és új teremtés viszonyáról. A 
gnoszticizmussal vitatkozva már Iréne- 
usz rámutat arra, hogy a két aktust nem 
szakíthatjuk el egymástól anélkül, hogy 
az egy Istenbe vetett hitünket fel ne adjuk. 
(B. Hágglund: Geschichte der Theologie 
35.o.) Viszont az új teremtés, bár a koráb
bit, a már meglévőt újítja meg, mégis 
meghaladja a régit, vagyis ellentétben, 
feszültségben is van egymással a két te
remtés. Az Újszövetség ellentmondásos 
felfogása a jelen világról alapjában véve 
ezzel magyarázható. Sem megtagadni, 
sem elfogadni nem tudja. Ezért tulajdon
képpen arra kell az újszövetségi választ 
megtalálnunk, hogy mit higgyünk, te
gyünk és reméljünk mi, akik a két terem
tés feszültségében élünk.

Az ilyen ellentmondásokkal küszkö
dő teológiai diszkussziónak azonban 
gyakori kísértése, hogy egy mindenkit 
kielégítő formulát eszkábáljon össze. El
tekintve attól, hogy az ilyen, jó l sikerült” 
formula csak addig ér valamit, míg a kon
ferencia együtt van, hiszen ki-ki a saját 
felfogása szerint értelmezi (lásd: Lima- 
dokumentum!), az igazán izgalmas kér
dés az, hogy sikerült-e kielégítően meg
ragadni Isten szándékát. Mert ha nem, 
magával Istennel kerülünk szembe, s ak
kor mit sem ér bármiféle agyafúrt és zász
lóvá tehető formula.

Éppen ezért van szükségünk mélysé

ges alázatra, amely nem a maga hangját 
akarja viszonthallani, amikor kérdéseit 
belekiáltja az Újszövetség sűrűjébe.

Isten országa
és a terem tett világ

Az evangélisták tanúsága szerint a 
világméretű korszakforduló híre a kora
beli palesztinai fülek és szívek számára 
leginkább felfoghatóan az „Isten országa 
evangéliumában” (Mk 1,15 -Mt 3,2 és 
4,17!) fogalmazódik meg. Az egyház tör
ténete során sok minden rakódott rá erre 
a fogalomra; elsősorban olyan vonások, 
amelyek a mi gondolkodásunkban egy 
országra jellemzőek. A korabeli hallgató 
azonban ennél sokkal dinamikusabb va
lóságra gondolt, amikor az Isten országa 
került szóba. Szerintük Isten országa ott 
van, ahol Isten hatalma és akarata ér
vényre jut. Ezért mondhatja Jézus, hogy 
„ha én Isten Leikével űzöm ki az ördögö
ket, akkor hát beköszöntött hozzátok az 
Isten országa” (Mt 12,28), noha a fennál
ló politikai szerkezet mit sem változott.

A legtöbb kutató az Isten országának 
fogalmát az apokaliptika gondolatköré
ből eredezteti. Ennek megfelelően úgy 
ítélik meg, hogy az Újszövetség szóhasz
nálatában is döntően futurikus valóság. 
Olyan új világ, amely Istennek a jelen 
világbíró gonosz erői felett aratott győ
zelme révén jön létre. Nem kétséges, 
hogy az Isten országa Jézus igehirdetésé
ben és az őskeresztyénség várakozásában 
ilyen eljövendő valóságot je lent Isten 
uralma tehát nem azonosítható evilági 
viszonyokkal, nem érhető tetten imma
nens történelmi fejlődésben, nem idézhe
tő elő emberi manipulációkkal, hanem az 
az Istennek új világkorszakot nyitó szu
verén közbelépése lesz. Jézus legtöbb 
kortársa Isten országának megvalósulá
sában a megrontott teremtett világ hely
reállítását várta, vagyis azt remélte, hogy 
a jelen földi viszonyok között érvénye
sülni fog Isten igazsága az igazak kor
mányzása által. Ezzel szemben Jézus -  
mutat rá nyomatékkai L. Goppelt (Te- 
ol.l23Jt.o.) -  Isten eljövendő országát 
valóban „másvilágnak”, új teremtésnek 
tekinti, ahol például a feltámadás olyan
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gyökersen új létformát teremt, amelyben 
a házasság teremtési rendje már a múlté. 
(Mk 12,18-27).

Jézus világlátását azonban nem lehet 
ebbe az apokaliptikus sémába szorítani. 
Számára a jelen világ elsősorban nem a 
gonosz erők, hanem a Teremtő Atya ha
talmának a terepe, Ő hozza fel a napját 
jókra és gonoszokra egyaránt (Mt 5,45), 
Ő táplálja az égi madarakat és öltözteti a 
mezei liliomokat (Mt 6,26 és 30), és Ő 
gondoskodik a tanítványról is (Mt 6,32), 
a tanítványok holnapi kenyeréről (Mt 
6,11). Nemcsak az eljövendő világ új 
életrendjét hirdeti meg, hanem megkí
vánja, például a házasság dolgában, hogy 
Isten eredeti teremtő akarata jusson ér
vényre (Mt 5,31-32, Mk 10,9 és párh.).

Jézus tehát sokkal inkább közvetlenül 
Istennek az Ószövetségben kinyilatkoz
tatott akaratából m ait, mint az Ószövet
ség egy későbbi oldalhajtásából, az apo- 
kalitikából. Divatos Jézusnak ezt a pozi
tív viszonyát a teremtett világhoz a 
bölcsesség-irodalomból eredeztetni, hi
szen a zsidó irodalomnak ez a rétege 
igyekszik Isten teremtő művéből kiolvas
ni Isten akratát. Ha valóban így volna, 
akkor az eszkatológikus távlat Jézus taní
tásában háttérbe szorulna. Pedig ez nin
csen így. Éppen ezért a magam részéről 
valószínűbbnek tartom, hogy Jézus ah
hoz az elsősorban Deutero-Ézsaiásnál je
lentkező prófétai hagyományhoz kapcso
lódik, amely az „új teremtés” garanciáját 
Isten teremtő hatalmában látja. „Mert én, 
az Úr vagyok a te Istened, aki felriasztom 
a tengert, hogy zúgnak hullámai. Seregek 
Ura a nevem! Igéimet adom a szádba, és 
kezem árnyékával takarlak be, amikor 
újra kifeszítem az eget, és alapot vetek a 
földnek, Siónak pedig ezt mondom: Az 
én népem vagy” -  olvashatjuk Ézs 51,15- 
16-ban. (lásd még: Ézs 42,5-9.)

Amikor Jézus Isten országáról szól, 
akkor egyszerre fogja látókörébe Isten 
teremtő és újjáteremtő hatalmát. De ezzel 
még nem lépne túl zsidó kortársainak 
felfogásán. A rabbinizmus meggyőződé
se szerint Isten a teremtett világ ura és 
királya. Csak nem mindenki engedelmes
kedik a Tórában kifejeződő isteni akarat
nak. Mindaddig így lesz ez, amíg az idők 
végén Isten megtör minden vele szemben 
álló akaratot (lásd: Bill I. 172 kk.o.) Jézus 
Isten uralmáról mondott igéinek hangsú
lya azonban a konzekvens eszkatológia 
híveinek minden érve ellenére is abban az 
örömhírben van, hogy Isten eljövendő új 
világa általa már jelen van és hat ebben 
a világban. Máskülönben Jézus példáza
tai értelmüket vesztenék. A mag a földbe 
került, a lisztben már ott rejtőzik a ko
vász. Az a hatalom pedig, amely az eljö-

vendőnek utat tör a jelenben, a szolgálatot 
vállaló, önkéntes, a halálig is elmenő sze
retet (Jn 12,24k.) Ez a hallatlan igény vált 
a megütközés kövévé, és pecsételte meg 
Jézus földi sorsát

Az Isten uralmának ez a sajátos jézusi 
értelmezése teszi hallatlanul bonyolulttá 
a választ a világgyűlésen felteendő kér
désre: mi dolga a teremtett világban az 
Isten Lelke által vezérelt keresztyénnek, 
magának Isten népéneké Mert könnyű 
volna azt felelni, hogy légy jó  gondnoka 
Isten teremtett világának, őrizd meg azt 
vagy állítsd helyre benne, ami megrom
lott, hiszen ez az egyetlen hely, amit Isten 
számodra készített. Vagy pedig ezt: ne 
törődj ezzel a világgal, amely úgyis pusz
tulásra van ítélve, hanem inkább koncent
ráld erődet arra, hogy magad is eljuss és 
másokat is eljuttass Isten eljövendő vilá
gába. Vagy másképpen: fogadd el, de vé
gezd is a misszió szolgálatát Az ökume
nikus mozgalom lényegében e két beállí
tottság között vergődik, és nehezen tud 
úrrá lenni a misszió vagy szere
tetszolgálat dilemmája felett

Jézus viszont minden emberi logiká
val dacolva nemcsak egymás mellé ren
deli ezt a kétféle szolgálatot hanem szo
rosan egymáshoz is kapcsolja. A véges és 
töredékesföldi létnek az örök élet távlatát 
nyújta, és ugyanakkor a teremtett vilá
gért, az emberért vállalt felelős fárado
zást teszi a végső számadás mértékévé. 6  
maga is eszerint é lt  és az övéit is ilyen 
életre hívja. Ebben a jézusi beállítottság
ban nincs helye sem a földi mennyország 
illúziójának, sem a „vanitatum vanitas” 
reménytelenségének. S ha azt kérdezzük, 
hogy miben gyökerezik Jézusnak ez a 
„következetlen” magatartása és igénye, 
csak egyet felelhetünk: Isten közvetlen 
ismeretében.

Az egyház U ra
és a terem tett világ

Az Újszövetség beható tanul
mányozása arról győzi meg az embert, 
hogy a történelmi útjára induló egyház 
meghatározó szerepet betöltő teológusai 
-  elsősorban Pálra és Jánosra kell gondol
nunk -  a húsvét utáni szituációban is 
kitartanak Jézusnak a teremtett és bűn 
által megrontott világ iránt tanúsított „kö
vetkezetlen” magatartása és igénye mel
lett.

Szerintük a teremtett világ sorsát 
meghatározó fordulat Jézus kereszthalá
lában és feltámadásában ment végbe. En
nek az eseménynek hívő megértésében és 
elfogadásában tárul fel Isten kegyelmes 
döntése a vele szembefordult emberiség
ről, és nyílik lehetőség egy új, felszaba
dult viszonyra Istennel a világgal és az

embertárssal. Ennek ellenére sem esnek 
abba az illúzióba, hogy a földi lét, illetve 
az immanens történelem keretei között 
minden baj megoldódik. Sőt szembe- 
szállnak azzal a rajongással, amely azt 
állítja, hogy a hitrejutás révén már túlju
tottunk mindenen (V.Ö.: 1Kot4, 8kk; 
13,12;1 Tím 2,18. Ez még Jánosnál is így 
van, aki pedig mindenki másnál nagyobb 
hangsúlyt helyez a jelenben hozott dön
tésre. Lásd Jn 5,24-291). A teljes megvál
tás reménysége tehát Isten örökkévaló 
világában valósul meg. Ugyanakkor azt 
sem vonják kétségbe, hogy Isten eljöven
dő világának gyógyító erői rejtetten már 
e földi lét keretei között is működnek. 
Krisztus uralma már most realitás! Élhe
tünk a hit szabadságában és a szeretet 
elkötelezettségében. Különben mi értel
me volna a számtalan apostoli intelem
nek?

Kétségtelen, hogy a  mai keresztyén 
elé tornyosuló világméretű, vagy más
képpen: strukturális problémákra közvet
len útmutatást nemigen találunk az Új
szövetségben. A jelen világ gyógyulásá
nak reménysége elsősorban a magánélet, 
a családi élet (lásd: „házi táblák”) és fő
ként az egyház közösségére vonatkozik. 
Mégsem tekinthetjük ezt teológiai beszű
külésnek. Csupán arról van szó, hogy a 
korai keresztyénség még nem volt abban 
a helyzetben, hogy átfogóbb kérdésekbe 
is beleszólhatott volna. De maga az a 
tény, hogy -  bármily szűk körben is -  
vállalkozott a földi viszonyok megvál
toztatására, rést ütött az antik ember vég
zethitén, amely megbénított minden job
bító szándékot

Azért lehetett ez így, mert nem a vi
lágban szerzett tapasztalatok vagy a le
hetőségeik mérlegelése határozták meg 
őket, hanem a Krisztusból merített teoló
giai felismerés. Számukra az az Isten a 
jelen és az eljövendő világ teremtője és 
ura, aki Jézus Krisztusban mutatta meg 
szeretetét és jószándékát (1 Kor 8,6; Kol
1,15-18; Jn 1,1-18 stb.) Az eljövendő vi
lág ereje pedig, a Lélek, mint a jövő „zá
loga” (2 Kor 1,22;5,5) már most munkál
kodik jelen világunk megújulásán. Ez a 
Lélek azonban az Újszövetség szerint 
mindig az evangéliumhoz kötődik, és 
nem azonosítható a világ szellemi és tör
ténelmi mozgásával!

Ha a világ keresztyénségének „van 
füle a hallásra”, akkor anélkül, hogy vér
mes reményeket táplálna vagy letargiába 
süllyedne, vállalja és végzi az evangé
lium hirdetését és a szeretetnek sokféle 
szolgálatát, mégha ez Isten jelenvaló, te
remtett világa számára nem is jelentheti a 
„végső megoldást”.

Cserháti Sándor
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Evangélikusok a nagyvilágban
A Szentlélek újrafelfedezése

-  könyvism ertetés -

Kezemben tartok egy könyvet, me
lyet 1974-ben adott ki a strassbourgi 
Ökumenikus Intézet az Ökumenikus 
perspektívák sorozat 6. köteteként. Al
címe: A Szentlélek a karizm atikus ta
pasztalatokban és teológiai reflexiók
ban. Szerzői katolikusok és evangé
likusok, közös vonásuk, hogy 
mindannyian az ú.n. első világhoz tar
toznak, teológiájukban is meghatározó 
az európai keresztyénség.

A könyv ismertetését két dolog te
szi aktuálissá számunkra: a Canberra-i 
nagygyűlés témája a Szentlélek volt és 
érdekes lehet az összehasonlítás. A má
sik, hogy máig sem évült el a bevezető 
írás problémafelvetése és ma mégjob- 
ban érezzük, hogy mennyire szükség 
van a Szentlélek egyházat megújító, 
újjáteremtő jelenlétére.

Imádság Leiekért
Uram, olyan keveset látok Szentlel- 

ked munkájából. Olyan keveset látok 
az élő gyülekezetből és abból, hogy Te 
uralkodói a világban. Talán a mi sze
münkben van a hiba, hogy nem  látjuk 
meg mindezt? Vagy pedig azért nem 
m erünk Tőled nagy dolgokat kérni, 
mert kevés a hitünk? Urunk, taníts 
minket a Te Lelkedért könyörögni. 
Ámen. (Imakönyv 1958).

1. Pneum atológiai kihívások -
bevezetés, Harding M eyer

„Elfeledtük a Lelket!" -  kezdi igen 
alapos és lényeges kérdésekre kitérő 
írását a szerző. Neves teológusok hív
ják fel figyelmünket erre a negatív ta
pasztalatra a teológiában. Az egyre 
hangosabban jelentkező pozitív ese
mények és élmények a gyakorlatban 
úgyszintén álásfoglalásra késztetnek 
minket a Lélek működésével kapcso
latban. A Szentlélek emlékeztet minket 
ezeken keresztül jelenlétére. Meyer írá
sában négy jelenséget nevez meg, am e
lyek pneumatológiai kihívást jelente
nek az egyházak számára -  és össze
függésben állnak az ökumenével. 1. 
Ökumenikus találkozás/érintkezés a 
keleti egyházakkal és a pünkösdi gyü
lekezetekkel. 2. A karizm atikus moz
galmak jelenléte az egyházakon belül. 
3. Egyházkritikus csoportok. 4. Rákér
dezés a Szentlélek m unkájára a világ
ban.

1. Az ortodox egyház teológiáját és 
kegyességét kezdettől fogva m eghatá
rozta a pneumatológia. Nikolai Bulga
kov orosz teológus m ondta, hogy a 
Szentháromság harm adik személyét

az ortodoxia oly mértékben átéli, isme
ri, hogy ezáltal m ondható,hogy a 
Szentlélek vallásává v á lt , ... a Szentlé
lek maga elevenedik meg és ölt testet 
az egyház életében. Meyer még prob
lém aként említi az ökum enikus kap
csolatokban m indig előkerülő „filio- 
que" vitát a Niceai hitvallásból. Ezt az 
azóta lefolytatott dialógusok többé-ke- 
vésbé megnyugtató m ódon rendezték. 
A lutheránus egyházak ezzel kapcso
latban 1990-ben Curitibában fogadtak 
el közös álláspontot.

Ide tartozik még, de egészen más 
megközelítésből a pünkösdi egyház. 
M eyer szerint elm últ m ár az az idő, 
amikor szektának bélyegezték őket, hi
szen m ár a hetvenes években a harm a
dik  világ több országában számuk 
meghaladta az evangélikusok számát 
(pl. Brazilia, Chile). A pünkösdi gyüle
kezetek m aguk is megnyíltak a többi 
egyház felé, bekapcsolódtak az öku
m enikus dialógusokba.

2. A hatvanas évek közepe óta je
lentkeznek az új-pünkösdi, m áskép
pen karizm atikus megújulási mozgal
mak. Sajátosságuk, hogy az egyháza
kon belül m aradva m unkálkodnak az 
ébredésért, a Lélek általi megújulásért. 
A mozgalom szociológiailag egészen 
különböző rétegeket ér el, sok maga
san képzett ember csatlakozik hozzá
juk. A hetvenes években a katolikus 
egyházban ért el széles rétegeket, de 
m anapság m ár a protestáns egyházak
ban is érezhető a hatása. Általuk az 
egyházak saját falaikon belül konfron
tálódnak a pneumatológiával.

3. Kritikus hangok az egyházi 
struktúra és a Szentlélek közti viszony
ról. N em  korlátozza a Szentlélek m ű
ködését az egyház? Ez a kérdés az egy
háznak m int szervezetnek az elsze
mélytelenedését tekinti problémának. 
A témával Vajta Vilmos cikke foglalko
zik részletesen.

4. Különösen érdekes szám unkra 
H arding M eyer 4. pontja. Hiszen ez a 
kérdés igen élesen előkerült Canberrá
ban. H ogyan m űködik a Szentlélek az 
egyházakon, a keresztyénségen kívül? 
O tt is munkálkodik, ahol Krisztust 
nem  ismerik és róla nem  tanúskodnak? 
Ez nem a Szentlélek szuverenitásának 
kérdése, hogy Isten teremtő és fenntar
tó munkája az egész világon érvényre 
jut. A Szentlélek munkája a világban és 
a történelemben e nézet képviselői sze
rint m indenütt felismerhető a gyü
mölcseiről, a jóság, szeretet, türelem,

emberies magatartás a Lélekjelenlété
ről beszél az egyházon kívül, és ez a 
világ felé fordítja figyelmünket és ener
giáinkat. Egyik neves képviselője a té
m ának Anna Marie Aagard dán pro
fesszor.

Befejezésül a cikk írója felhívja a 
figyelmünket a közös vonásokra az 
említett négy kihívásban. Ezek: a 
Szentlélek dinam ikus felfogásának 
hangsúlyozása. A többi tanulm ány író
ja is messzemenően figyelembe veszi 
ezeket a sajátságokat, amikor arra a 
kérdésre keresi a választ, hogy mit je
lent ma a Szentlélek közösségében élni.

2. Karizmatikus m ozgalm ak a
katolikus egyházon belül

A következő két tanulm ány írója 
katolikus. Kilian McDonnel munkája 
első részében áttekintést ad az USA- 
ban található katolikus karizmatikus 
csoportok keletkezéséről, adatairól, 
működési sajátosságairól. Érdekes, 
hogy 1968-tól 1973-ig rapid sebesség
gel nőtt létszámuk és erejük. Céljuk, 
hogy az egyház figyelmét a Lélek tel
jessége felé irányítsák. A második rész
ben összegzi a szerző a karizmatikus 
megújulási mozgalom teológiai bázi
sát. Fő jellemzőjük a biblikus-teológiai 
látásmód, az evangélizáció nagyraér- 
tékelése. Ebből az alapállásból követ
kezik a szolgálat-vállalás az egyház
ban laikusként. Majd olvashatjuk itt a 
karizmákról szóló tanításukat.

Walter J. Hollenweger tanul
m ányában végigvezet minket a pün
kösdi mozgalom létrejöttétől kezdve 
annak módosulásain, az egyes konti
nenseken megtalálható típusain. írása 
óta valószínőleg m ár sokat változott a 
helyzet ezért nem  térek ki rá részlete
sen. Két érdekes dolgot emel ki a pün
kösdi közösségek gondolkodásából. 
Az első egy alternatív teológizálás. A 
pünkösdi közösségeket világszerte 
összekapcsolja a közös megtapaszta
lás, az élmény, a kommunikáció közös 
formája, ahol eltűnik a kulturális, faji 
stb. egyéb különbség megszületik egy
fajta szóbeli teológizálás. Itt nem  a de- 
finició, hanem  a leírás, nem a tanítás, 
hanem  az ének, a tánc nem  a rögzített 
dogm a, hanem  a bizonyságtétel szá
m ít

A másik fontos jelenség egy alter
natív szociális cselekvés a fejlődő or
szágokban, ami kihívja az embereket a 
passzivitásból és az állandóan mások 
segítségére való ráutaltság érzéséből és 
önsegélyező csoportokat, fejlesztési 
program okat valósít meg.

3. A Szentlélek és az egyház
sturktúrái, Vajta Vilm os

Az ekkleziológia egyike a teológia
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legproblematikusabb területeinek. En
nek oka, hogy a Szentiélekről való ta
nítás ritkán világos és egyértelmű. A 
tanulm ány írója szisztematikusan be
mutatja először a Szentlélek és az egy
házi struktúra kapcsolatára eddig 
adott válaszokat, majd a bibliai alap ve
tésből kiindulva az előzőek figyelem- 
bevételével megalkot egy új modellt. 
Mélyenszántó gondolatai teljesen új 
megközelítésbe állítják a problémát.

a. Ellentmondás. Emil Brunner sze
rint a Szentlélek és az egyház struktú
rái radikális ellentmondásban állnak 
egymással. Totális ellentét van az Új
szövetség ekklézsiája és az egyház 
szerkezete között. Végkövetkeztetése 
az, hogy az egyházak mai szervezete és 
mindenekelőtt jogi rendje pótszer, 
amire akkor és ott van csupán szükség, 
ha hiányzik a Lélek teljessége.

b. Dualizmus. Egy m ásik svájci teo
lógus, Jean-Louis Leuba szerint Jézus 
személye és az apostoli hivatal is for
máját tekintve dualista, a zsidó kör
nyezet és a pogány világ hatása jelenik 
meg benne. Isten m űködése is dualista, 
institucionális, a teremtettséghez kö
tött és esemény-jellegű, nincs eszköz
höz kötve. Az egyházra is ez a kettős
ség jellemző, zsidó-keresztyén jellegű 
a szervezete és pogány-keresztyén ere
detű  a Lélek karizm atikus működése. 
Fontos, hogy ezt a két oldalt a Lélek 
által harmóniában, egységben lássuk 
és ne egymás ellentéteként. Így érti ő 
az egyházi dualizmust.

c. Azonosság. H eribert M ühlen kato
likus szerző több művében is tárgyalja 
egyháza állásfoglalását a témában. Ő is 
azonosítja a Szentleiket az egyházzal, 
de argumentációja mélyebb. Míg a Lo- 
gosznak az emberi természet szolgált 
élő szervezetként, úgy a Krisztus Lel
kének az egyház szociális szervezete 
szolgál a Test növekedésére. E nézet 
ökum enikus konzekvenciái hagyo
mányosan a katolikus egyház abszo- 
lutságának értelmezéséhez vezetett. Itt 
azonban a szerző arra a következtetés
re jut, hogy a Szentlélek m indegyik 
egyházban megtalálható, termé
szetesen ezek bűnös voltukban törede
zettségükben hordozzák a Lelket.

Napjainkban ezek a nézetek nem  
feltétlenül egy-egy konfesszió állás
pontjai, megtalálhatók a különböző ra
dikális csoportokban protestánsoknál 
és katolikusoknál egyarán t Vájta Vil
m os a saját modellje felépítéséhez új 
alapot keres: 2 Kor 13,13:...a Szentlélek 
közössége legyen mindnyájatokkal!

a. Mit jelent a koinonia? A szerző 
szerint nem  csupán közösség, hanem  
részesedés, partidpádó . A Szentlélek 
munkálja az üdvösséget, így részese
dünk a megváltásból. Ez azonban nem  
légüres térben történik, hanem  a te
remte ttség szolgál hátterül. A Szentlé
lek igénybeveszi az adott kereteket és 
struktúrákat.

A Szentlélek munkája m indenkire

kihat, objektíve m indenkit érint, krízist 
hoz az egyén életében és döntés elé 
állít. Szubjektíve az ember azonban ki
m aradhat a megváltásból, halott m a
radhat. Az emberi válasz teszi lehetővé 
a Szentlélekből való részesedést, és a 
Lélek ajándékainak elfogadását. Ez a 
partid p ád ó  karizm atikus élethez ve
zet. Ennek ismertető jegyei: a hit kariz
mája, a szeretet karizmája, és a remény
ség karizmája, ami segítségével része
sülünk az eljövendő világban. Az így 
megváltozott emberelő alkotják a 
Krisztus Testét. Ez az adott struktúrá
ban jelenik meg, az egyház testesíti 
meg a szentek közösségét. A koinonia 
tehát partid p ád ó  a megváltásban és a 
Lélek ajándékaiban, ezek karizmatikus 
életet tesznek lehetővé. A Lélek teremti 
az egyázat, amely egyszerre jelenti a 
részvételt a szent cselekmények- 
ben/szentségekben és a szentek kö
zösségét is.

b. A  Szentlélek koinonia struktúrája
A  továbbiakban a szerző a gyüleke

zeti gyakorlat három  elemét emeli ki, 
hogy bem utassa rajtuk a Szentlélek 
koinonia struktúráját. Nem  minden 
kritika nélkül teszi ezt, bár bírálata job
ban illik a nyugati keresztyénség gya
korlatára,m intránk. A koinonia kezdete 
a keresztség, ami a közösségbe való fel
vétel. Kritikája rögtön az, hogy ez a 
gyülekezettől független eseménnyé 
lett, s a keresztszülők sem m int a fele
lősséget vállaló személyek vannak ott, 
akik a közösséget reprezentálnák. Ez 
nyilván ott érvényesül, ahol a keresz
telés nem  az istentiszteleten történik.

Fontos része a koinoniának a gyü
lekezet építése az evangélium hirdetése 
által. Itt vádként hangzik el, hogy az 
igehirdetés nagyon individualistává 
lett, nem  a közösség által és inspirálá- 
sára történik. Az egyetemes papság 
csak elvben létezik. Hiányzik a sponta
neitás, a Lélek ajándékainak sokszínű
sége, a karizm ák dialógusa. A koinonia 
a Lélekkel legtökéletesebben az úrva
csorán, a közösség ünneplésében való
sul meg. A konszekrádóval a kenyér és 
a bor a Szentlélek ajándékainak hordo
zójává válik. Ezért fontos a Szentléle
kért könyöigés és a Lélek áldásának 
kérése. Ezen a téren az ökum ené vet föl 
nagyon súlyos kérdéseket. Megfelel
het-e a szentiélekben való részesedés
nek az olyan egyházi gyakorlat, ami 
lehetetlenné teszi, hogy Krisztus testé
nek m inden tagja egyaránt részesüljön 
az úrvacsorában? A szétszakadozott- 
ság valóságos oka nem  az éppen, hogy 
a gyülekezetben nem  valósul meg a 
Szentlélek koinoniája?

c. összefoglalás. Érdekes következ
tetéseket von le Vajta a fenti gondolat- 
menetből a struktúra és a Lélek kap
csolatáról. A Lélek teremti a partidpá
d ó  alapstruktúráját, ami az egyház 
lényege. De a mi feladatunk nem  a 
struktúrák reménytelen védelmezése 
(amiket örököltünk), hanem  a Szentlé

lek gyümölcseinek felismerése által a 
karizm atikus struktúrák felfedezése a 
gyülekezetben. Eddig az ekkleziológia 
szám ára a gyülekezet szodális struk
túrája volt meghatározó, ami megfi- 
gyelhető és bizonyítható volt. Most 
megfordul a helyzet. A Lélek ajándéka
inak elismerése egy-egy közösségben a 
gyülekezet elismeréséhez kell hogy ve
zessen. Az ökumenében ez fontos kö
vetkezményekkel jár. Túl az adott 
struktúrákon fel kell ismerni a struktú
rákban a Lélek által eleve adva lévő 
egységet, az egy koinoniát.

Eddig az ekkleziológia alaptétele 
az volt: ahol az egyház, ott jelen van a 
Szentlélek. M a azt kell mondanunk, 
hogy ahol a Szentlélek, ott van az egy
ház! E gondolat veszélye az, hogy ami
kor a Szentlélek világban végzett m un
káján gondolkodunk, ebből a perspek
tívából kim arad a Lélek jelenléte az 
egyházban. Vajta Vilmos záró gondo
lata egyben bevezeti az utolsó tanul
m ányt, aminek témája a Lélek munkája 
a világban. Erre a választ akkor találjuk 
meg, ha végiggondoljuk a Lélek m űkö
dését az egyházban, akkor lesz meg a 
kritérium unk az Istentől távol lévő vi
lágban m űködő Lélek munkájához.

4. A Szent Lélek a világban,
Anna M arie Aagard

Munkája kísérlet egy új teológiai 
alapvetéshez, a „teológiai pneumato- 
lógiához". Univerzális látásra törek
szik, a Lélek m unkájának feltárására a 
történelemben és a jövőben. A  Lélek a 
szeretet történelmét munkálja, am íg a 
föld Isten országává nem  válik és m in
den teljességre jut. Három pontban kí
sérli meg ezt.

1. Először tisztázza a teológiai pne- 
umatológia alapfeltételeit.

Itt a Szentlélek jelenléte a világban, 
m int gyógyító, szabadító szeretet való
sul meg az Isten országa fogalomban.

2. A szeretet jelen történelmét fel 
kell ismerni. Ehhez kritériumokra van 
szükség. Egyik ilyen kritérium a feltá
madás-hit.

3. Végül nagyon vázlatosan szól a 
szerző a jövőről. Isten személyének tit
kait kell kutatni, ahhoz, hogy megért
sük a világ jövőjét, m ert az Isten törté
netiségével van összekapcsolva. Ezek 
a gondolatok sokszor inkább csak sej
tetik, mire is gondol a szerző, tág teret 
adva a fantáziának. Ez a tanulm ány jól 
mutatja, hogy forrongásban volt a het
venes évek elején a pneumatológia, 
M oltmann is ekkoriban írta könyvét a 
Szentiélekről (In d er Kraftdes Heiligen 
Geistes, 1975).

A kötet színes összeállítást nyújtott 
a pneumatológia elméleti és gyakorlati 
kérdéseiről. Ezek után érdeklődéssel 
várjuk, hogy mi a mai helyzet, mit 
m ond ma az ökum ené a Szentlélekről 
egy olyan gyűlésen, amelynek ez volt 
a fő témája.

Brebovszky Éva

102



Canberra 1991.
A z  Egyházak Világtanácsa 7 . nagygyűlése

Nagy várakozás, hatalmas előkészítő munka, sok Imádság előzte 
meg az EVT Ausztrália fővárosában, Canberrában megtartott nagy* 
gyűlését, amely a Perzsa öböl-bell háború világméretű; fegyveres 
összecsapássá terebélyesedésónek árnyékában majdnem halasz
tást szenvedett. A február 7-én kezdődő nyitó istentiszteletre a 
delegátusok 95 %-a megérkezett, bár a világ légiforgalma Európá
ban és a veszélyes övezet szomszédságában 30 %-ra zuhant alá.

A canberrai nagygyűlést megelőzte 
az ifjúság találkozása (youth assembly) 
és az asszonyok együttléte (woman as
sembly). M indkét összejövetelen állás- 
foglalás született a háború azonnali be
szüntetésére, ami akkor rendkívül idő
szerű vo lt

1. A politikai kontextus
érvényesülése
A nagygyűlés a hivatalos állásfog

lalást tartalmazó nyilatkozatában m int
egy hat órai vita után nyolc oldalas ér
tékelést adott az Öböl háborúról. Itt ki
fejezésre jutott az a keresztyén 
álláspont, amely szerint a háború nem  
lehet alkalmas eszköz konfliktusok 
megoldására. M ás szóval még ez eset
ben sem lehet igazságos háborúról 
szólni (iustum bellum). Ugyanakkor a 
szövetséges országok egyházainak 
képviselői hangoztatták azt a vélemé
nyüket, hogy ez esetben nem  volt más 
megoldás a gonosz erői visszaszorítá
sára, m int a fegyveres konfliktus válla
lása.

Természetesen nyomasztóan hatott 
a világgyűlés légkörére a háború folya
matossága, hiszen a fokozott bizton
sági intézkedések a repülőterek tankál
lományát éppúgy növelték, m int a g é p  
leszállás előtti motozások alaposságát. 
A helyszín -  a camberrai Convention 
Centre -  is sokszorosan túlbiztosított 
volt, érthető módon. Istennek hála, sem 
az úton, sem a konferencia ideje alatt 
nem történt zavaró inzultus és bomba
riadót sem kellett elrendelni.

Úgy tűnt számomra, hogy a hábo
rúban résztvevő országok egyházainak 
a delegátusaival szemben egyfajta tar
tózkodás -  majdnem ellenszenv -  nyil
vánult meg. A konferenciát egyébként 
is jellemezte Európa háttérbe szorulása. 
Elég, ha felsorolom itt a hivatalos állás- 
foglalások nyolc témakörét; 1. Perzsa
öböl háborúja, Közel-Kelet és a világbé
ke fenyegetettsége. 2. Országokon be
lüli konfliktusok. 3. Őslakosság és azok 
jogai. 4. Dél-Afrika 5. Csendes-óceán 
szigetvilága. 6. A balti államok és más 
Szovjetunió-beli feszültségek. 7. Sri 
Lanka 8. El Salvador. A tartalomjegy

zékhez csatolt információk 11. pontja 
említi a Romániában élő nemzetiségek 
kérdését.

Csak a csoport megbeszélésekben 
került sor az európai egyházak, köztük 
a volt szocialista országokban élő ke- 
resztyénség kérdéseinek a megbeszélé
sére. Úgy tűnik, ez a problémakör hát
térbe szorult az ázsiai, közel-keleti és 
afrikai országok gondjai mellett.

Teológiailag úgy fogalmazódott 
meg e sajátos helyzetben az EVT állás- 
foglalása, hogy Dr. Heinz Joachim 
Held, a  Központi Bizottság elnöke egy
szerre szólt a contextuális teológiai 
irányzatok és a hagyományos teológiai 
felfogások közös hatásáról. (Vitai and 
eoherent theology).

A  contextuális teológia megnyilvá
nulására „kitűnő" példa prof. Dr. 
Chung H yun Kyung (Korea) előadása. 
A  hagyományos ortodox teológiai gon
dolkodásra volt példa Parthenios ale
xandriai patriardia főtémával (Jöjj, 
Szent Lélek, újítsd meg az egész terem- 
tettséget) kapcsolatos előadása. Remél
hetőleg a Theol. Szemle közli a m agyar 
fordítást

A főtémához európái előterjesztés 
nem  hangzott el.

2. Az evangélikusok szerepe
az EVT-ben
Közismert a lutheránus teológiai 

gondolkodás összekötő, hídépítő sze
repe. Elég, ha Söderblom Náthán svéd 
evangélikus érsek, Fry amerikai evan
gélikus püspük személyére és m unkás
ságukra utalok ezen a helyen.

A m ost munkáját befejező Központi 
Bizottság elnöke a m ár említett Dr. H. 
Joachim Held is evangélikus lelkész, a 
ném et Egyházi Hivatal elnöke. A hét 
elnök sorában ott találtuk Hempel 
drezdai evangélikus püspököt. A veze
tőségben tehát kellő mértékű volt az 
evangélikus jelenlét. Mindez alig volt 
azonban érzékelhető a nagygyűlés 
munkájában. Ha csak abban nem, hogy 
a záró istentiszteleten egy svéd evangé
likus lelkésznő prédikált.

Természetesen a nagygyűlés ideje 
alatt működő bizottságokban evangé

likus küldöttek is résztvettek, sőt az 
egyes altémák teológiai eredményei
nek az összefoglalásában jelentős szol
gálatot vállaltak magukra. Itt említem 
meg az egyes altémákat, amelyeket 
meglepő módon asztali beszélgetés ve
zetett be:

L Élet ajándékozója -  tartsd meg 
teremtettségedet!

II  Igazság Lelke -  tégy minket sza
baddá!

m . Egység Lelke -  engeszteld ki né
pedet!

IV. Szent Lélek -  változtass meg és 
szentelj meg minket!

Az első altéma új teremtés-teológia 
megfogalmazására ad indíttatást. Egy
felől fontos a teremtettséget a maga egé
szében szemlélni, amelyben az ember
nek csak a felelősség nagysága szerint 
van kiemelt pozíciója. Másfelől a meg
változott gazdasági és ökológiai hely
zet új etikai normák megvitatását és 
elfogadását igényli.

A második altéma a szabadság és az 
igazságosság kérdését tárgyalta. Csak 
szabadon lehet harcolni, az igazságos
ságot pedig minden aspektusában ér
vényesíteni kell. Tartós béke és értelmes 
biztonság szükséges ahhoz, hogy a vi
lág előbbre jusson jelenlegi krízishely
zetéből. A harm adik altéma az egyház 
egységét hozta napirendre. Egység és 
sokféleség egyszerre érvényesül. Az 
egyes egyházak a sajátos kultúrkör 
összefüggésében szolgálnak. Ez más
milyenségük háttere is. A katolikus 
egyházhoz való viszony a közös m un
kabizottságokban és különböző szin
ten folytatott párbeszédben örvende
tes. Kívánatos az együttmunkálkodás 
körének bővítése és intenzitásának nö
velése.

A negyedik altéma a spiritualitás 
kérdését foglalta magában. A  nagygyű- 
lésen ezt sikerült érdemben igazán 
megélni. Biztató előrejelzés, ha tudunk 
együtt imádkozni, később lehet nézete
inket is közös nevezőre hozni. A szemé
lyes belső megújulás azonban mindent 
megelőző feltétel a közös szolgálatra.

3. M agyarok részvétele a
nagygyűlésen
A református egyház küldöttei: Dr. 

Mészáros Károly tiszáninneni püspök,
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rajtunk is múlik.
Az EVT tovább szolgál nyolc új el

nökével, köztük egy fiatal 30 éven aluli 
ifjúval. Elnökök az alábbiak lettek:

Dr. Anne-Marie AAGAAED pro- 
fesszomő -  evangélikus, Dánia

Anderson püspök, methodista püs
pöki egyház, USA

Boseto püspök, egyesült prot. egy
ház, Új Guinea

Mendis, Priyanka, anglikán, Sri 
Lanka

Parthenios alexandriai patriarcha, 
Egyiptom í

Dr. Eunice Santana igazgatónő, kér. 
egyház, Puerto Rico

Shenouda, a  kopt egyház főpapja, 
Egyiptom

A nyolcadik elnököt később vá
lasztja meg a Központi Bizottság. Az is 
nyilvánvalóvá vált, hogy az EVT in
kább tud  spirituális közösséget terem
teni, m int olyan közös teológiai vagy 
politikai állásfoglalást kidolgozni, 
amellyel m inden egyház elégedett tud
na lenni.

A legtávolabbi földrészen a 4000 
résztvevővel a  legnagyobb nagygyűlés 
volt az EVT történetében. Alig lehetett 
irányítani a kritikus pillanatokban. Ta
lán a jövő a kontinentális találkozások 
felé m utat, ahol a közös kérdéskörök, az 
azonos kulturális háttér könnyebben 
biztosít kapcsolópontot s intenzívebb 
m unka, demokratikusabb választási 
rendszer kidolgozását is lehetővé teszi.

gatni lehetett, de mindenütt ott lenni 
kizárt vo lt A bőség zavarával küzdött 
m inden delegátus. Volt utcai tüntetés, 
látványos faültetés, szabadtéri színes 
országbemutetás, őslakók tánca és 
táncestélye, ami a német Kirchentag 
hangulatára emlékeztette az európaia
k a t

Akövetkező nagygyűlés az EVT fél
évszázados jubileuma esztendejében 
kerül megrendezésre. A helyszín még 
ismeretlen. Az Assembly Line -  a nagy
gyűlés újságja -  egy hajót ajánlott vala
hol a világ tengerein. Amsterdam, az 
első helyszín biztos sokaknak emléké
be idéződik. Addig azonban a Szent 
Lélekért szabad kiáltani, m ert oly ele
sett ez a világ, hogy csak a megújult 
gondolkodással, megújult szívvel tud
juk a jövőt remélni s építeni.

Erre késztetett m indnyájunkat a he
tedik nagygyűlés Canberrában, s elmé
lyültebb teológiai m unkára a jövőben.

Szebik Imre

Istentiszteleti 
élet a 

Canberra! 
nagygyűlésen

6. R övid összefoglaló értékelés
Feledhetetlen élmény m arad egy 

ilyen nagyságrendű nagygyűlésen való 
részvétel a negyven fokos melegben 
egy alig 200 éves kontinensen. Szép is
tentiszteletek a lélek mélyéről feltörő 
imádságokkal, jól átgondolt zenei beté
tekkel, nagyszerű muzsikusokkal, rit
m ikus énekléssel. Nem  véletlenül von
zották a külföldieket és a helybélieket is 
m inden reggel két héten át. Ebből lehet 
tanulni mindnyájunknak.

Látványos demonstrálása is meg
történt a Krisztussal való egységnek a 
sokféleségben. Olykor ortodox túlten- 
gés mutatkozott.

A Lélek jelenlétéért, munkájáért 
szívből kiáltottunk s talán mindenki át
élt belőle valamit...

H iányzott az erőteljesebb európai, 
teológiai hang. A két főelőadás mellé jól 
illeszkedett volna egy skandináv véle
mény.

Talán túlzottan sok csoportmunka, 
s kevés plenáris ülés adatott. így sok
szor időzavarba került a nagygyűlés. A
8. elnököt sem tudta megválasztani.

A  canberrai találkozón háttérbe ke
rült az igazságosság, béke és a terem- 
tettség megőrzésének aktuális kérdés
együttese. Ezt m ár a helyszínen is kifo
gásolták. A hatalmas nagygyűlés 
résztvevői olykor csak az újságból érte
sültek, mi történt a nagygyűlésen, mert 
a programajánlatok sokaságából válo

Előkészületek
A Vancouvert nagygyűlés előtt szü

letett meg az EVT egy kis albizottsága 
(Renewal and Congregational Life). 
Kettős munkaprofillal rendelkeztek. 
Hogy igen céltudatos m unkát végez
tek, azt jól tudom , m ert az elmúlt öt 
évben -  csekély m ódon bár, de -  ma
gam  is részt vettem munkájukban. 
Egyik érdeklődési területük a spirituá
lis élet volt. Az a mód, ahogyan embe
rek különböző felekezetekben, eltérő 
kulturális háttérben, társadalmi szituá
cióban, különféle tradíciókkal és örök
ségekkel igyekeznek megélni és gyako
rolni keresztyén h itüket Feltáró m un
kát végeztek különféle régiókban 
Finnországtól Brazilián át Egyiptomig, 
a legkülönfélébb felekezeti környezet
ben, illetve mozgalmakban és csopor
tokban (ortodox szerzetesi kegyesség, 
protestáns diakonissza szervezetek, la
tin-amerikai bázisközösségek stb.). 
M ásik feladatuk az istentiszteleti élet 
feltérképezése volt a fent ismertetett 
földrajzi és felekezeti összefüggések
ben. Gyűjteni kezdték a legkülönbö
zőbb istentiszteleti anyagokat, éneke
ket, imádságokat, istentiszteleti rende
ket, liturgiai elemeket. Élőben 
próbálták megismerni és rögzíteni (vi
deó- és hangfelvételek) a különféle is
tentiszteleti szokásokat. E cél érdeké
ben tartottak ú.n. Worship Workshopo- 
kat több kontinensen, országban és
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dr. Tóth Károly, az Ökumenikus Tanács 
elnöke, Niederhoffer Zoltán sálegresi 
lelkész és Vörös Éva a debreceni szere
tetotthon igazgató voltak. A baptista 
egyházat dr. Viczián János elnök képvi
selte. Evangélikus egyházunk részéről 
e sorok írója és Szabóné Mátrai Mari
ann Bp. zuglói lelkész voltak jelen Can
berrában, stewardesként pedig Bre- 
bovszkyné Pintér Márta, paksi lelkész. 
Dr. Tóth Károly és Szabóné Mátrai M a
riann egy-egy bizottságban dolgoztak 
(public issues and message comittee) 
segítve az állásfoglalások és a  nagygyű
lés üzenetének megfogalmazását. Ez 
utóbbit az Evangélikus Élet 1991. m ár
cius 10-i száma közölte.)

A  hattagú erdélyi delegációval ak
tív kapcsolatot tartottunk és vala
mennyi küldött a maga csoportmunká
jában igyekezett beszámolni hazánk s 
benne egyházaink sajátos helyzetéről 
és szolgálati nehézségeiről, ugyanak
kor a növekvő spirituális érdeklődés
ről.

4. H elyi egyházakkal való
kapcsolat
Ausztrália keresztyén jellegű or

szág. A lakosság mintegy 75 %-a tarto
zik valamely keresztyén egyházhoz. A 
február 17-i vasárnap lehetőség kínál
kozott a gyülekezetekkel való kapcso
latfelvételre. M agam a melboumei 
egyik anglikán egyház gyülekezetébe 
kaptam h ívást A testvér nyitottságával 
fogadtak. Közösen osztottunk űrvacso
rát, bekapcsolódva a szép és ünnepé
lyes anglikán liturgiába s átadhattam  
evang. egyházunk köszöntését, beszá
molva jelen helyzetünk gondjairól és 
örömeiről.

Az ausztráliai evangélikus egyház 
is összhívta a nagygyűlésen jelenlévő 
evangélikus delegátusokat, m integy 
300 testvért. Hosszú, késő estébe nyúló 
együttíéten számoltak be életükről. A 
lakosság 1/4 %-át kitevő egyház misz- 
sziói beállítottságú. Szimpatizálnak az 
LVSZ-szel, de nem  tagjai e szervezet
nek, miután a Missouri Zsinat m unká
jaként jött létre ez a kb. 210 ezer lelket 
számláló egyház. Jelentős a sajtó, rádió 
és televízió szolgálatuk. Ónálló teológi
ájukon képezik lelkészeiket. A magyar 
evangélikusság melboumei felügyelő
jével találkoztam s néhány testvérünk
kel a magyar-házban. Megható együtt- 
maradási készségük, ami imádságra 
kötelez itthon bennünket.

5. Az EVT és az ökum enikus
m ozgalom  jövője
Sokan borúlátók m ind a nagy egy

házi szervezetek, m ind az ökumené 
kérdésében. Bizonyos, hogy a kezdeti 
enthuziazmus hangulata alig érezhető. 
De az újra meggyújtott gyertya, ame
lyet Canberrában Emilio Castro főtitkár 
a nyitó istentiszteleten a hetedik láng
gal gazdagított, világít és ég. Úgy gon
dolom, m arad a láng. Jó lenne, ha tüze
sebb lenne, ékesebben világítana. De ez



felekezetiben. Munkájuk eredménye 
érezhető volt m ár a vancouveri nagy
gyűlés híressé vált istentiszteleti életé
ben. Jelen voltak az EVT nagyobb meg
mozdulásain. Stábtagjaik szervezték az 
istentiszteleteket ezeken a konferenciá
kon. Nekik köszönhető az a felemelő 
istentisztelet-sorozat, amely a San An- 
tonionban szervezett Misszió és Evan- 
gélizádó Világgyűlés résztvevői élhet
tek át. (Ezt az istentiszteleti rendet ül
tettük át az 1989. évi ötödik ifjúsági 
konferencia esti áhítataiba). Az ő m un
kájuk eredménye volt a canberrai isten- 
tiszteleti élet, amelyet az egyébként 
igen különböző véleményt képviselő 
küldöttek egyöntetűen a nagygyűlés 
csúcspontjaként éltek át. Nem  véletle
nül és nem az illendőség okán telt meg 
a 3500 fős istentiszteleti sátor minden 
egyes reggel.

A helyszín
Hatalmas, hófehér sátor. Soha sem

mi másra nem használtuk, csak az is
tentiszteletek helyszínéül. Templommá 
varázsolta a berendezés és a dekoráció. 
Utóbbiról csak annyit, hogy rendkívül 
ízléses és mértéktartó volt. Néhány m ű
vészi plakát, zászló, egy gyönyörű oltár 
mindig friss virágokkal, a nagygyűlé
seket szimbolizáló mécses-kompozi- 
dó. Épp annyi és épp olyan, ami segíti 
egy áhítattal teli, istentiszteleti légkör 
kialakulását. Tudom, hogy nagyon so
kat küszködtünk m indannyian épület-, 
azon belül is templomgondokkal. En
gem rendkívüli módon inspirált ez a 
sátor, még jobban oda kell figyelnem az 
istentisztelet színhelyére, a külsőségek
re is, m ert azok lehetnek segítő elemek, 
de lehetnek akadályok, sőt kifejezetten 
taszító élmények is s csendre, áhítatra, 
imádságra, Isten szavára vágyódó gyü
lekezet számára.

A vezetők
A stáb munkája előkészítő jellegű 

volt. M indvégig a háttérben maradtak. 
Hét főállású egyházzenész vezette az 
istentiszteleteket a következő regioná
lis megoszlásban: Európa, Ázsia, Csen
des-óceáni térség, Afrika (az afrikai ze
néhez), Afrika (az afroamerikai zené
hez). Latin-Amerika és egy ortodox 
egyházzenész. Ez a bőség! Dúskáltunk 
a professzionalista megoldásokban. 
Minden zenét olyan személy vezetett, 
aki abban abszolút otthonos vo lt Segí
tőjük egy énekkar volt 80 fővel, Auszt
ráliából toborzott énekkari tagokkal. A 
másik segítség néhány hangszer vo lt A 
tömeghez képest igen kevés, kizárólag 
természetes hanggal, mindenfajta erő
sítés vagy gépi segítség nélkül. Á hang
szerek túlnyomó többsége ritmushang
szer volt.

Istentiszteleti típusok
Ünnepiek és mindennapiak. Ilyen 

egyszerű módon tudom  csoportosítani 
a canberrai istentiszteleteket. E két cso
portot igyekszem megvizsgálni a kö

vetkezőkben.

Ü nnepi istentiszteletek
A nyitó istentisztelet liturgiájából és 

igehirdetéséből emelek ki egy-egy gon
dolatot. Az istentisztelet az őslakosok 
egy szertartásával kezdődött. Olyan rí
tussal, amely a későbbiek során nagy 
felhördülést okozott és tiltakozást vál
tott ki. Tudnunk kell, hogy az őslakosok 
kérdése egyik legnagyobb problémája 
a mai ausztrál társadalomnak. Az EVT 
m indenképp tett egy gesztust irányuk
ban, amikor jogaikat, még mindig disz
kriminált helyzetüket, m últjukat és 
kultúrájukat a nagygyűlés egyik köz
ponti kérdésévé tette. Sokszor éreztük 
-  úgy gondolom, joggal - ,  hogy ez a 
kérdés annyira és olyan m ódon került 
a középpontba, hogy kiszorított onnan 
jó néhány legalább ennyire égető prob
lémát épp az etnikai kérdések szövevé
nyéből, épp a népi és kisebbségi identi
tás témaköréből. Az őslakók indították 
tehát az istentiszteletet. Eukaliptusz 
gallyakat égettek a sátor főbejárata 
előtt. Ezek füstjén kellett mindenkinek 
átkelnie, aki a sátorba igyekezett. Ősi 
tisztulási szertartás ez. Számukra sem
mi gondot nem jelentett, hogy megtölt
sék némi keresztyén mondanivalóval. 
Ezen értelmezés szerint az ősi füst a 
Szentlélek megtisztító munkáját híva
tott ez alkalommal szimbolizálni. Ne
kik nem, másoknak viszont termé
szetesen nagy gondot jelentett ez a 
szimbólum.

Az igehirdetés szolgálatát egy új- 
zélandi püspök végezte. Prédikációjá
ban két ősi maori m ondást idézett. Az 
egyik: ne viselkedj úgy, m intaki szótlan 
galamb otthon, fecsegő papagáj külföl
dön. A másik: ha nincs mondanivalód, 
ülj le. Úgy hiszem, élénk közegyházi 
életünkben, zsinat küszöbén nem  árt, 
ha dédelgetjük kicsit ezeket a régesrégi 
maori közmondásokat.

Két kiemelkedő istentisztelet volt a 
vasárnapi és a záró istentisztelet. A va
sárnapi a Lima liturgia alapján zajlott. 
Érdemes lenne ezt a liturgiát ökumeni
kus istentiszteleteinken (pl. az imahét 
záróalkalmán) elővenni, és megfelelő 
adaptációban alkalmazni. A záró isten- 
tisztelet a sajátos EVT liturgia szerint 
történt (lásd mindennapi istentisztele
tek). E két istentiszteletet azért tárgya
lom együtt, m ert kétfajta igehirdetést 
szeretnék összehasonlítani. A vasárna
pi istentiszteleten egy amerikai fekete 
methodista lelkésznő, a zárón egy svéd 
lelkésznő prédikált. Az első rendkívül 
szuggesztív, egészen magával ragadó 
vo lt Ami a tartalm át illeti, rengeteg 
gondolatot ébresztett, ám a legenyhéb
ben fogalmazva is vitatható vo lt Tipi
kus afroamerikai megközelítés, kissé 
felszínes tárgyalás, rendkívül egyszerű 
megoldások (az emberek és események 
a jó-rossz, fekete-fehér kategóriába so
roltattak). A svéd prédikáció hibátlan 
teológián épült hibátlan megoldás.

Egyetlen baja, hogy dermesztőén hű
vös. Szinte látható a távolság a szöveg 
és a személy között, aki elmondja. Talán 
ez is oka volt, hogy a záróistentisztelet 
kis csalódást okozott sokunknak. És ta
lán nem tanulság nélküli az eset ne
künk, akik rendszeresen prédikálunk. 
Még akkor sem az, ha az idézett példa 
nem  kíván támogatni és igazolni kusza 
teológiai gondolkodást, problémák túl
zott leegyszerűsítését vagy bármiféle 
tartalmi lazaságot.

M indennapi istentiszteletek
Valamennyi istentisztelet liturgiáját 

ökumenikusán állították össze. Egy- 
egy istentiszteleten belül mindig sokfé
le térségből és sokféle kegyességből vá
logatták az anyagokat. Nem volt tehát 
európai, ázsiai stb., de nem volt evan
gélikus, református, methodista stb. is
tentisztelet sem. Meglepő, hogy a na
gyon különböző elemek nem zavarták 
egymást, hanem egyértelműen gazda
gították az istentiszteletet. Ennek oka 
vitán felül annyi, hogy szakértelemmel 
válogattak és csoportosítottak az előké
szítők. Ez ismét csak elgondolkodtató 
számunkra, akik pl. egy ifjúsági isten
tiszteletet -  m indig rohanva, időszűké
ben -  gyakran igencsak esetlegesen ál
lítunk össze. N em  másokat, önmagam 
gyakorlatát is bírálom. Felszínen mara
dunk, egy-egy hézagba gyorsan kitalá
lunk valamit. Nagy szükség lenne 
együttműködésre. Tudatosan, gonddal 
összeállított alkalmi istentiszteletek 
forgatókönyvének közzétételére illetve 
közrebocsátására.

A mindennapi istentiszteleteken so
hasem hangzott el prédikáció. Úgy ért
sük ezt a mondatot, hogy a prédikáció 
m int műfaj nem szerepelt. Tartalmi 
mondanivaló, mégpedig egy-egy té
mára koncentrált, átgondolt és gazdag 
mondanivaló minden reggel volt. Csak 
épp reszponzorikus formában, külön
féle imádságok formájában, ötletesen, 
és egyáltalában „másként", m int ahogy 
megszoktuk. Én magam is résztveszek 
pl. ifjúsági konferenciákon, ahol egy 
héten át egész nap beszélünk, és egész 
nap kézbrai tartjuk a Bibliát. Magam is 
prédikálok ezeken a konferenciákon 
reggelente. Ilyen esetekben nem feltét
lenül a prédikáció teszi az istentisztele
tet. Meg kellene próbálnunk néha el
szakadni a megszokott műfajoktól.

Az istentiszteleti sátor Canberrában 
a nyugalom helye vo lt Itt senkit nem 
zavart a másfajta megközelítés, a szo
katlan, meglepő és ismeretlen forma. Itt 
valóban testvérek voltunk. Csattanós 
pengeváltások után, „pogányság" kiál
tások után  itt mégis egyek voltunk Isten 
színe előtt. Talán emiatt helyezkedett el 
ez a fehér sátor a nagygyűlés csúcsán. 
Talán itt, az istentiszteleten kellene ta
nulnunk az alázatot és a szeretetet, 
hogy kisugározzák hétköznapjainkra.

Szabóné M átrai Mariann
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Lelkész-szemmel

A  kompromisszum 
megoldás?
A Lelkipásztor „Pályám emlékezete” sorozata sok 

kedves em léket elevenített fel bennem  is. KJE lelkészke
désem első idejében történt, hogy Raffay Sándor püspök
kel kerültem  nagyon kényes helyzetbe. Ő szerkesztette az 
ú.n . Családi Lapot, amit m inden budapesti evangélikus 
egyháztag az egyházi adó fejében kapott. Egyszer nyáron 
a Püspök Úr szabadságra m ent és átadta Kemény Lajos 
esperesnek a következő havi lap szerkesztését. Az esperes 
is szabadságra m ent és m egbízta a lap szerkesztésével 
hűséges segédlelkészét Pásztor Pált. A lap el is készült 
annak rendje-módja szerint. De amikor Raffay Püspök Úr 
elolvasta a vezércikket püspöki haragra gerjedt. A vezér
cikk címe: Ünnepi félév, ünneptelen félév volt. A  lényege 
röviden: nyáron a lelkészek elm ennek nyaralni, szünetel
nek a biblia órák, ifjúsági órák, de az ördög nem  alszik, 
m ost nyugodtan dolgozhat, stb. -  A  püspök magához 
rendelte Pásztort és azt mondta neki: „Nézze kolléga úr -  
ez volt nála a legsúlyosabb leszólás -  ezt a teológiai 
terminus technicust én vezettem be a teológiai iroda
lomba, ennek a kifigurázását nem  tűröm. Három feltételt 
szabok: vagy ír egy visszavonó cikket, amiben megírja, 
hogy tájékozatlan és tudatlan volt, amikor ezt az ocsmány 
vezércikket megírta, vagy én írok egy helyreigazítást, 
vagy lehelyezem Fábiánsebestyénre káplánnak Budapest
ről. -  Szegény Pásztor se élt, se halt, de azt még ki tudta 
dadogni, hogy úgy ollózta össze az egész lapot és a 
verzécikket a KIE újságjából az Evangélikus Ifjúság c. 
lapból vette át rövidítve. M ikor Raffay elolvasta az idé
zett lap vezércikkét, még dühösebb lett, m ert abban ilyen 
mondat is szerepelt, hogy ezt az „tinepi ünneptelen” 
fogalmat az ördög találta ki és rendszeresítette, hogy 
nyugodtan dolgozhasson. Ezt az egyházi félévet inkább a 
„pünkösd” félévének kellene nevezni és a Szentlélek 
munkájának kellene teret engedni...

Ezek után el lehet képzelni a püspöki bosszankodást 
és felháborodást. Kiadta az utasítást a titkárjának, hogy 
amint vége lesz a nyaralásnak, rendeljék eléje az ifjúsági 
újság felelős szerkesztőjét, aki egyben felelős kiadója is 
volt a lapnak. Közben azonban, hogy a püspök a nyara
lásból visszajött, egy baleset történt vele, elcsúszott, és 
eltörte a jobb kezét és a bal lábát. így  a kihallgatás újból 
késett. -  Egyszer azután m egkaptam  az utasítást, hogy 
jelenjek meg kihallgatáson a püspöki hivatalban, m agam
mal hozva az Evangélikus Ifjúság jelzett példányát is. 
Amikor megérkeztem, a püspöki titkár szinte várakozás 
nélkül vitt be a püspök fogadó szobájába, ahol megdöb
bentő kép tárult elém. Egy fotelban ült a püspök, bekötve 
jobb keze, felpolcolva bal lába és a fotel karfáján átvetett

vasalódeszkán írta alá a püspök az épen maradt bal 
kezével az eléje tett iratokat. A háta mögött két mankó és 
hogy a kihallgatásnak nagyobb súlya legyen, a püspök 
jobb és bal oldalán a két tekintélyes pesti pap: Kemény 
Lajos esperes és H. Gaudy László hitoktatási igazgató, 
m int két arkangyal. A püspök először azt kérdezte, hogy 
elismerem-e a kezemben lévő újságcikkért a felelősséget, 
mire igennel feleltem, -  akkor m ár tudtam a Pásztor 
Pállal való püspöki beszélgetésről. -  A püspök röviden 
isníertette velem a Pásztor Pállal történt megállapodást, 
de közölte azt is, hogy mivel a mi újságunkban sokkal 
súlyosabb kitételek voltak, azért fegyelmi és reverenda 
elvesztés is járhat. Közölte velem  is a három feltételét, 
megtoldva a fegyelmi kilátásba helyezés fenyegetésével. 
M ajd megkérdezte, mi a válaszom. Én erre tisztelettel, de 
határozott hangon azt feleltem, hogy amit megírtunk, azt 
megírtuk, semmit nem  helyesbítünk és nem  vonunk 
vissza. -  Erre majd leszakadt a plafon, a püspök megma
radt bal kezével verte a vasalódeszkát és emelt hangon azt 
mondta, hogy persze m aguk azt mondják, hogy az ifjúsá
gé a jövő, hát igen a jövő  lehet az ifjúságé, de a jelen a 
mienk, az öregeké, úgy-e urak, szólt a két arkangyal felé, 
akik igent m orogtak és kétségbeesetten néztek rám, hogy 
m i lesz most. A püspök megnyomta a csengőt, belépett a 
püspöki titkár és a püspök megkérdezte tőle, mennyi 
kerületi segélyt kap az evangélikus KJE. A  titkár tudta jól, 
de azért kiment, hogy megnézze a könyvelést és bejött 
jelenteni, hogy semmi segélyt nem  kap a KIE , pedig ezt 
lehetett volna legelőször is megvonni. Drámai pillanatok 
voltak ezek. A püspök arca elvörösödött, m ajd elsimult és 
szinte mosolygós lett és megint a két arkangyal fellé 
szólt. Tudjátok urak m i jutott az eszembe, hogy mikor 
ilyen fiatal voltam én is ilyen gerincesen viselkedtem és 
engem se lehetett megijeszteni semmivel, ha meg voltam 
győződve az igazságról. Aztán felém  fordult a püspök 
szelíd hangon: Elfogadna-e a KJE a kerülettől rend
szeresen évi ezer pengő segélyt? M ire én  azt válaszoltam, 
hogy hálásan megköszönjük a püspük úrnak. Erre ő  a 
megm aradt bal kezét nyújtotta felém és azt mondta, hogy 
ne legyünk ellenségek, legyünk munkatársak, egyházunk
nak határozott és minden munkát vállaló munkásokra van 
szüksége. És ezzel a kézfogással búcsúztunk el. -  Ke
mény esperestől még annyi szivárgott ki, hogy amikor 
elmentem Raffay püspök azt mondotta bűnbánó hangon, 
hogy milyen sötét is voltam, amikor a reverenda lehúzást 
emlegettem haragomban és milyen jó , hogy le lehet 
csillapodni az Úrban és az ember megalázhatja magát 
amíg ebben a nyomorúságos testben jár.

Az esetnek híre m ent és Raffay püspök tekintélye és 
az iránta való tisztelet nagyobb lett, m int azelőtt volt.

Azzal kezdtem, hogy a kompromisszum megoldás? 
Igen! Ebben a nagyon összezagyvált világunkban a 
kompromisszum m egoldás!

Bonnyai Sándor
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Tanít az egyháztörténet

In m em oriam
John Wesley

1703-1791
Kétszáz évvel ezelőtt, 1791. március 2-án halt meg London

ban Wesley János lelkész, a metodista lelki ébredés és mozga
lom vezetője, korának egyik legnagyobb és legeredményesebb 
igehirdetője. Dr. John Whitehead orvos, az akkori londoni me
todista gyülekezetek neves laikus prédikátora, Wesley barátja, a 
ravatalnál Dávid szavait idézte: „Nem tudjátok-e, hogy nagy 
fejedelem esett ma el Izraelben?” (2 Sám 3,38) Valóban az 
evangélium hirdetésének kimagasló alakja, a XVIII. században 
elkezdődött nagy evangélizációk fáradhatatlan embere volt a 88 
éves korában elhunyt „nagy prédikátor.”

Dr. F. W. Boreham ausztráliai skót lelkész könyvében így 
emlékezik meg róla: „Wesley János egyetemes történelmet 
alkotott, lehetetlen őt az angol történelemből kivárni. Wesley 
megtérése az angol történelem nagyszerű korát vezette be. A 
Wesley testvérek és Whitefield prédikálása által ébresztett lelki 
forradalom nagyobb fontosságú volt, mint a Pitt Vilmos alatti 
összes tengeri és szárazföldi győzelem.” -  Ez igaz, mert Anglia 
ebben az időben igen nagy társadalmi feszültségek színtere volt 
Milliók éltek kimondhatatlan nagy nyomorban. A gazdagok és 
a nagyiparosok ezt kihasználva, az embereket éhbérért dolgoz
tatták. A legolcsóbb munkaerők a gyermekek voltak, akik na
ponta 16 órát verítékeztek a gyárakban. A kegyetlen büntetések 
ellenére a gyilkosságok és a lopások elszaporodtak. A hajókra 
menekült bűnözőkből verbuvált matrózokkal kíméletlenül bán
tak. Így történelmi tény az, hogy Angliát az említett ,l elki 
forradalom” mentette meg a francia forradalom vérengzéseihez 
hasonló szörnyűségektől.

Wesley János 1703. június 17-én született Epworth városká
ban; ez az Anglia déli részén levő Lincolnshire grófság területén 
van. Édesapja Wesley Sámuel anglikán lelkész, édesanyja An- 
nesley Zsuzsanna, Dr. Annesley Sámuel szintén anglikán lel
kész leánya volt A szülők műveltség tekintetében nem tartoztak 
az átlagemberek közé. Wesley Sámuel lelkészi munkája mellett 
irodalommal is foglalkozott, sok verset írt, Zsuzsanna asszony 
szintén magas műveltséggel rendelkezett, szerette a latin nyel
vű könyveket. Házasságukból tizennyolc gyermek született, 
igaz, hogy ezekből több meg is halt, az egészségtelen vidék 
hatása miatt, de a Wesley család még akkor is a nagylétszámú 
családok közé tartozott. Wesley János volt a tizenötödik, Wesley 
Károly pedig a tizennyolcadik gyermeke volt ennek a hős 
asszonynak. Wesleyné a gyermekeit nagy gonddal nevelte, igen 
komoly szigorúsággal. Itt kell megemlítenünk, hogy Zsuzsanna 
asszony ősei nem értettek egyet az anglikán egyház akkori 
gyakorlatával, az ú.n. nonkonformistákhoz csatlakoztak, életü
ket a puritán, kálvinista, a Bibliához ragaszkodó gondolkozás 
jellemezte. Zsuzsanna asszony hamar észrevette, hogy a kis 
John különös tehetség, s az 1709-ben történt tűzvész után még 
inkább megerősödött abban, hogy ezzel a fiúval Istennek nagy 
tervei lehetnek. Aparókiát a Wesley család ellenségei gyújtották 
fel. A családnak gyorsan kellett menekülniük és csak későn 
vették észre, hogy akis John az emeleten maradt. Apja és mások, 
életük kockáztatásával, az utolsó pillanatban mentették ki a fiút

a lángokból. Ettől kezdve az anya csak „tízből kikapott üszők
nek” nevezte a fiá t (Innen ered a címe a magyar nyelvű Wesley 
életrajznak.)

Wesley János tanulását és jövőjét erősen befolyásolta a 
szülőktől örökölt tudásszomj és elszántság. Apjától az irodalmi 
készséget, anyjától pedig az önálló gondolkozásra törekvő vas
akaratot nyerte. Az otthoni igen szerény életmód jól előké
szítette a londoni Charterhouse iskolába. Jó tanuló volt, később, 
17 éves korában az oxfordi Christ Church College-ban folytatta 
tanulmányait, ahol már 40 font ösztöndíjat is kapott. Törékeny 
egészsége ellenére sokat sportolt, evezett, úszott, teniszezett, 
sokat sétált Az oxfordi diákok között az alacsonyabb termetűek 
közé tartozott, s ezeket bizony lenézték. Gondolkodására jel
lemző a híres Sacheverel tanárral való talákozása. Erről így írt: 
„Úgy találtam, hogy dr. Sacheverel olyan magas, mint egy 
nyárfa és olyan büszke, mint egy érsek, én viszont meglehetősen 
alacsony fickó voltam. Így szólt hozzám: „Nagyon fiatal vagy 
még az egytemi tanulmányokra. Még nem tudsz jól sem görö
gül, sem latinul. Eredj vissza az iskolába!” -  Úgy gondoltam, 
hogy „ha nem tudok nálad jobban görögül és latinul, akkor 
valóban vissza kell mennem az iskolába. De én jobban tudok!” 
Azután otthagytam őt és többé semmiféle parancs sem tudott 
visszakényszeríteni hozzá.” Itt most az igazi Wesley szólalt 
meg: „Úgy néztem rá, mint Dávid Góliátra!” Pontosan így 
nézett Wesley a világra is. -  Nagy odaadással tanult, önmagához 
igen szigorú volt Ennek eredményeként már 1726-ban a Lin
coln College fellowja lett, a görög nyelvet tanította, héberül és 
arabul olvasott, jártas volt a metafizikában, a termé
szetfilozófiában és a költészetben. A fiatal tudós közben elég 
világias életet élt, szerette a vidám, művelt hölgyek társaságát, 
ha lehetett vadászott és a táncot sem vetette meg. -  1725-ben 
Oxfordban diakónusnak és 1728-ban pedig lelkésznek szentel
ték fel.

Wesley életében bizonyos fordulatot jelentett amikor Kem- 
pis Tamás „Krisztus követése” címűkönyvét elolvasta. Erről így 
számol be:„A  könyv hatása alatt egészen más emberré lettem 
és ugyanakkor egy hívő barátot is találtam... teljes komolyság
gal új életetkezdtem. Meggyőződtem arról, hogy nincs középút, 
vagy egész életem Istennek szentelem, vagy teljesen megtartom 
magamnak -  ami végül azt jelenti, hogy teljesen az ördögé 
leszek!” Ettől kezdve mindennap egy-két órát imádkozással és 
elnfélkedéssel töltött és minden héten úrvacsorát vett. Minden 
erőfeszítése ellenére az igazi békességet nem találta meg. Éve
ken át óriási harc tombolt a szívében, vívódásai közben éles 
önvizsgálatot tartott. (Ez az életszakasz nagyon hasonlít Luther 
Mártonéhoz, amikor a reformátor még nem találta meg a ke
gyelmet)

Sokat jelentett Wesley János számára, hogy ebben az időben 
Oxfordban Károly testvére és Róbert Kirkham, és még néhány 
diák a komolyabb lelki élet céljából rendszeres összejöveteleket 
tartottak. Csoportjukhoz később Ő is csatlakozott, sőt nagyon 
hamar vezetőjük is le tt Mivel ezek az egyetemista fiatalok 
megváltoztak, hetenként úrvacsorát vettek, betegeket látogat
tak, érthető, hogy a többiek megvetését gúnyolódását kellett 
elhordozniuk. A Christ Church Collegeban összhívták az elöl
járókat, hogy megvitassák az „új rajongást”, amit többen „Szent 
Klubnak” mások pedig „módszerkereskedőknek”, „metodis
táknak” csúfoltak. Ezek a nevek azután több évtizeden át kísér
ték ezt a mozgalmat Ebből a kis csoportból indult ki Anglia lelki 
ébredése.

A Wesley testvérek számára nagy jelentőségű volt az, hogy 
kapcsolatba kerültek az akkor már erős, Zinzendorf gróf által
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elindított heimhuti mozgalommal. Közben édesapjuk barátja, 
Oglethorpe generális különös szolgálatra hívta meg őket, az 
amerikai Georgiába, az ottani indiánok megtérítésére és az ott 
levő telepesek lelkigondozására.

1735. október 14-én indultak volna el, de csak decemberben 
hagyták el Anglia partjait Hajójuk az Atlanti-óceán közepén 
nagy viharba került 1735. január 25-én Wesley János ezt je
gyezte fel naplójába:„A hermhutiak zsoltárt énekeltek, amikor 
a tenger átcsapott fedélezten, darabokra törte a fővitorlát a víz 
elborította a hajót., mintha a mélység máris elnyelt volna min
ket A hermhutiak nyugodtan folytatták az éneklést Megkérdez
tem tőlük később: Nem féltek? Az egyik azt felelte: „Hála 
Istennek, nem!” Tovább kérdeztem: Asszonyaitok és gyerme
keitek sem estek rémületbe? Szelíden válaszolt „Nem! Asszo
nyaink és gyermekeink nem félnek a haláltól!” A hermhutiak 
magatartása megrázta Wesleyt és őszintén kereste náluk a z t ami 
belőle hiányzott

Az amerikai vállalkozás nem sikerült 1738. januárjában 
már Anglia felé vitorlázott, és ebben az évben került sor a Bőhler 
Péterrel való talákozásra. Ez a komoly hermhuti prédikátor 
igyekezett Wesleynek megmutatni a kegyelem útját Erről így 
emlékezik meg: „Bőhler biztosított arról, hogy a  Krisztusba 
vetett igaz hittől elválaszthatatlan a két gyümölcs: győzelem a 
bún felett és a bűnbocsánatból származó békesség.” (1738. 
május). Wesleyt ez nagyon meglepte, először vitába szállt ezzel 
a nézettel, de későb a Bibliáját kutatva meggyőződött arról, 
hogy Bőhlemek igaza van.

1738. május 24-én este a londoni Aldersgate Street-i kis 
kápolnában a Luther Római levél magyarázatát hallgatta, ami
kor Wesley Jánost Istennek tetszett Leikével úgy megérinteni, 
hogy „minden újjá lett.” „Miközben hallgattam Luther leírását 
arról a változásról, amit Isten munkál szívünkben a Krisztusban 
való hit által” -  mondja el naplójában -  „éreztem, hogy szívem 
különösen meleg lesz. Éreztem, hogy üdvösségem tekintetében 
rábíztam magam Krisztusra, egyedül csak Krisztusra és megbi
zonyosodtam, hogy Isten elvette bűneimet és megszabadított a 
bűn és a halál törvényétől.”

Wesley megtérése után túláradó örömmel vetette magát a 
szolgálatba. „Tizenöt hónap múlva Wesley János a brit történe
lem legnagyobb ébredésének középpontjába került” G. Lean 
így emlékezik meg róla. Wesley minden igyekezével azon volt, 
hogy a megtapasztalt üdvösséget mindenkinek prédikálja. Ek
kor figyelt fel arra a munkástömegre, „akiket az anglikán egyház 
alig, vagy egyáltalán nem tudott elérni.” Ennek a következmé
nye lett, hogy a neves oxfordi tudóst szinte minden templomból 
kitiltották. Ez is Isten végzése volt, mert Wesley János 1739-től 
Whitefíeld mintájára és kérésére a szabadban kezdett prédikálni. 
„Először alig tudtam belenyugodni a szabadtéri prédikálásba, 
amire Whitefíeld vasárnap példát mutatott. Egész életemben 
makacsul ragaszkodtam a rendhez, úgy gondoltam, hogy a 
lelkek mentése szinte bűn, ha nem templomokban történik. A 
Hegyi Beszéd igen figyelemreméltó előzménye a szabadtéri 
prédikálásnak, bár akkor is voltak templomok! ” (Wesley napló
ja).

„Ettől a naptól kezdve, 1739. április 2. -  írja Temperley 
professzor -  új korszakot számítunk Anglia vallási történelmé
ben.” Ez igaz, mert pl. Kingswoodban, ahol a bányászok a 
környék legzüllöttebb emberei voltak csoda történt, amikor 
Wesley, vagy Whitefíeld prédikált a szabadban a tárnák közelé
ben. A kemény, szénportól fekete arcokon könnyek csillogtak, 
s volt olyan, akinek arcáról a sírás mosta le a bánya porát Ezeket 
az embereket az akkori egyház és társadalom „durvábbaknak 
tartotta, mint a vadállatokat”. Rövidesen azonban a kocsmáro- 
soknak kellett elköltözniük Kingswoodból, mert minden meg

változott. Wesley és követői az ébredés első éveiben a sok öröm 
mellett, sok megpróbáltatáson mentek á t  1740-1750-ig az álla
megyház vezetői és papjai egy új vallás terjesztőit látták bennük 
és gyakran üldözték őket A „metodista” név bizony akkor még 
megvetést jelentett; több helyen a metodisták házait felgyújtot
ták, az összejöveteleket megzavarták. Wesley Jánost ez nem 
akadályozta meg abban, hogy egész Angliát sőt a katolikus 
Írországot is körüljárja A templomokban nem kapott lehetősé
get aprédikálásra, de a tömeg nem is fért  volna be, mert többször 
beszélt 5-10 ezer ember előtt.

Wesley János, mint logikusan gondolkodó angol, hamar 
megállapítota, hogy munkatársakra van szüksége. Károly test- 
vérg szintén részt vett az evangélizációs hadjáratban és több 
barátja, akikkel együtt tanult Oxfordban. Az egyre növekedő 
közösségekben azonban még több igehirdetőre volt igény. így 
történt, hogy polgári foglalkozású (laikus) testvéreket kellett 
igénybe venni, akiktől viszont Wesley nagyon alapos tanulást 
követelt meg, külön programot állítva össze számukra.

Anglia lelki ébredésében a metodisátk alkalmazták először 
a szabadtéri istentiszteleteket és a laikusprédikátorokat a töme
gek megnyerése érdekében. Természetesen ezek az újítások sok 
vitát és támadást vontak maguk után.

Wesley János számára nagy problémát jelentett a megújult 
emberek további hitélete. „N em  elég csupán prédikálni!” -  
állapította meg, mert többen visszaestek régi életükbe. Először 
Bristolban vezette be az ú.n. „osztályrendszert”, a gyülekezetét 
10-12 fős csoportokra osztotta fel. Ezek élére egy tapasztaltabb, 
példás életű hívőt állított, aki a heti „osztály-összejövetelen” 
ellenőrizni tudta az új hívők lelki életének fejlődését Ez is sok 
problémát vetett fel, de Wesley János számára Isten feladattá 
tette azt, hogy a megtért embereket lelkileg továbbvezesse a 
megszentelődés útjára, és azokat az élet küzdelmeiben példaadó 
„szent emberekké” nevelje. Itt kell szólnunk az általa gyakorolt 
szigorú gyülekezeti fegyelemről:

Wesley Jánost Isten hosszú élettel, csodálatos erővel áldotta 
meg. ötven esztendőn keresztül szinte minden napon órákat 
töltött lóháton, összesen kb. 380 ezer km-t utazott, ötvenezer 
prédikációt mondott el, lovaglás közben rengeteget olvasott.

Wesley János szolgálatának hatalmas társadalmi hatása is 
volt

„Anglia Wesley előtt a világ legnagyobb rabszolgatartó 
nemzete volt, Wesley után pedig a rabszolgaság megszünteté
séért vívott harc vezetője lett.” (G. Lean) Egyik neves angol író 
(Bready) is azt állapítja meg ,.Anglia Wesley előtt és után” c. 
könyvében: „Wesley előtt az emberi élet -  nemcsak a fekete 
bőrűeké -  olcsó volt és az erkölcsi alapok ingatagok voltak 
Angliában.” A lelki megújulás azonban magával hozta a szociá
lis felemelkedést minden területen: Wesley és az első metodis
ták a szegénységgel és nyomorral szemben felvették a harcot A 
szegény gyermekek számára iskolákat a rászorulóknak gyógy
szert igyekeztek biztosítani.

Wesley János a keresztyén élet gyakorlásában igyekezet 
megmutatni a z t hogy Krisztussal mire képes az ember. Több
ször elmondta: „A metodizmus nem új vallás, hanem a régi hit 
az Újszövetség szeretetének hirdetése!” Az újkor egyik nagy 
ökumenikus pásztora volt „Az egész Krisztusra van szükségem 
-  vallotta -  aki az én üdvösségem, az egész Bibliára van szük
ségem, mint vezetőre, és szükségem van az egész világra, hogy 
hirdethessem az evangéliumot!”

Szabó Andor
m etodista lelkész -  Szeged
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A Szeberényiek  
szolgálata 

Békéscsabán
A Szeberényi család szolgálatát méltatlanul elhallgatták, 

mellőzték. Megemlékezések is ritkán szólnak róluk. így pl. 
tudtommal nem esett szó dr. Szeberényi Gusztáv bányakerületi 
püspök halála 100 éves évfordulójáról, ami 1990-ben volt.

Elég kiterjedt családról van szó, voltak köztük püspökök, 
lelkészek, tanárok, egyetemi tanárok, monarchiabeli tábori püs
pök stb.

Ezért is szűkítem ismertetésemet a békéscsabaiak bemuta
tására. Három nemzedék szolgált itt, de a negyedik, az „apa” is 
püspök lévén a bányai egyházkerületben, szolgált békéscsabá- 
nak, de Békéscsabán is. Püspöki látogatás volt 1836. július 
4-7-én, melynek keretében az időszerűtlenné vált díjlevelek 
folytán a lelkészek és a gyülekezet között támadt feszültséget is 
sikerült megszüntetni.

A három idősebb nemzedék a nemzetiségi kérdés exponense 
volt s ez is hozzájárult értékelésük ellentmondásosságához.

1. Az apa -  Szeberényi János püspök 1780-1857
Egyébként ő is rendelkezik teológiai doktorátussal, 1839- 

ben a jénai egyetemről hazatérő „hitjelölt” hallgatók hozták meg 
számára. A bécsi kancellária 1846-i irata szerint nem engedé
lyezték használatát, de még azon ősszel a főherceg igen. Árva 
megyei szegény emberek gyermeke, kegyes, istenfélő emberek 
a szülei, Szeberényi István és Török Zsuzsanna.

A tanulni vágyó fiút sokan felkarolták, idősebb társait, taní
tóit szolgálta, így magasabb iskolákat is végezhetett, külföldre 
is eljutott (Jéna).

1807-ben avatták fel nyitraszerdahelyi lelkésznek. Itteni 
meghökkentő élménye, hogy egy öngyilkost senki nem akart 
levágni a kötélről, ő megtette s emiatt sokáig vonakodtak tőle 
úrvacsorát venni a hívek. 1811-ben a Trencsén megyei Koha- 
nócba került. Itt született meg Gusztáv fia, a későbbi püspök. Az 
apa éppen Pozsonyban volt szuperintendens-iktatáson s amikor 
vette fia születésének hőét, azt mondta: „natus superintendens”. 
Jó jósnak bizonyult 1819-ben választotta meg a Selmecbányái 
gyülekezet élete végéig itt is maradt Esperes lett, sokat tevé
kenykedett az ottani gimnázium érdekében.

1831-ben lett püspök a bányai kerületben. Elsőnek vette fel 
az ú.n. Luther-kabátot s ajánlotta használatát Szép feladatának 
tartotta a püspöklátogatást (canonica visitatio). Zólyomtól a 
Szeremségig 200 templom, 400 iskola tartozott hozzá. Hat év 
alatt beutazta.

Énekeskönyvet agendát szerkeszt, könyveket ír, konfirmá
ciós kátét állít össze. Magyarul nem tudott Rozsnyóra kerülvén 
iskolába, megszégyenítették a magyar nyelvi tudásáért ezért 
elment tőle a kedve, de kollégáinál szorgalmazta a nyelv tanu
lását

Eleinte nemzetiségi kérdés nem vo lt a latin nyelv volt a 
közvetítő nyelv. 1841 -tői azonban az uniós törekvések Bécsben, 
Budán nemzetiségi bujtogatásokhoz is vezettek. Szeberényi 
meggyőződése, hogy a protestantizmus létezése és gyarapodása 
e hazában a magyar államnak, nemzetnek köszönhető. Kiáll 
1848 vívmányaiért Kossuth mellett, szláv híveit is felhívta a 
támogatásra. Ezért börtönbe vetik, halálra ítélik, majd ezt 20 évi

várfogságra változtatják. Mária Dorottya (József nádor felesé
ge) közbenjárására kegyelemből szabadon bocsátják.

Neje Podhardszky Eszter, már beteges vo lt amikor férjét 
viszontlátta, szó nélkül meghalt A püspök még folytatta szolgá
latát 1856 őszén meghűlt február 9-én fejezte be életét

2. A fiú -  Dr. Szeberényi Gusztáv Adolf püspök
1816-1890

Kilenc éves korától latinul tanult németül, tótul a hétközna
pi életből. így -  panaszkodik -  egyik nyleven sem tudott kellő
en. Iskolai szünetben egy Bars megyei ref. lelkészhez küldték 
magyar szóra. Tanulmányai folyamán Pozsonyban magántanító 
lett, akkor kezdett igazán tanulni. Tanulmányait Jénában fejezte 
be, ahol két évet töltött 1840 tavaszán jött haza.

Székács József ajánlatára házi nevelőnek hívták az Arad 
megyei Világosvárra Bohus János fiához. Két és fél évig tartóz
kodott itt, közben átjárt Békéscsabára s Broszmann lelkész 
meghívta segédlelkésznek. Apja azonban hazarendelte Selmec
bányára, 1843-ban felszentelte s hamarosan Egy házasmarótra 
került ahol 10 évig szolgált Itt nősült meg, Dlhányi Maximilia 
csővári árva papleányt vette el.

1853-ban a csabai egyház próbaszónoklatra hívta és megvá
lasztották a szélhűdött Broszmann Dániel helyébe. Lelkésztársa 
a 74 éves agg Haan János volt

„Mindkét templom külseje és belseje ódon és elhanyagolt 
A két papiak a legkényelmetlenebb 3 szobával, nádfedéllel 
sehogysem vált díszére az egyháznak. Iskola összesen 9 volt Az 
egyház adója évenként alig annyi, amennyi éppen szükséges 
volt a hivatalnokok fizetésére, nem birtok arányában kivetve s 
csak úgynevezett rovásokra -  hosszú botokra jelezve.”

Keresztülvitte a birtokarányos fizetést Megnőtt a bevétel, 
külön adót is vállaltak. így építettek fel két paplakot iskolákat 
átalakították teljesen belsőleg a kistemplomot felépítették a 
szőlőkbeli (ma Erzsébethely) templomot A bodzásottlakai 
pusztán is paplakot, imaházat építettek.

Az istentisztelet alatt zúgás, beszélgetés folyt a Nagytemp
lomban. Új rendet vezetett be és csend lett

Agendát adott ki, konfirmációi vezérfonalat előbb apjáét, 
majd átírta az t

1867-ben esperes, majd 1872-ben egy szavazattöbbséggel 
Sárkány Sámuel ellenében püspökké választották.

Sokat fáradt az iskolák ügyében, a helyi algimnázium érde
kében is. A szarvasi tanítóképzőben elrendelte, hogy tanítsák a 
szlqvák nyelvet Sok tanító szolgált ilyen helyeken, s a nép 
művelődését is szívén viselte. Ekkor a tót nacionalisták pán- 
szlávnak gyanúsították. Amikor meg bevezette az anyakönyvek 
magyar nyelven való vezetését a szlovákok nyilvánították nem
tetszésüket.

200-nál több egyházat látogatott meg Breznóbányától Orso- 
váig. 137 hitjelöltet szentelt fel, több templomot köztük a 
szegedit

Az 1863-as ínséges évben kétszer járt Bécsben a király 
segítségét kérve, külföldi, belföldi adományokat szervezett 
közkonyhákat indítványozott, házánál hetekig 20-30 ember ka
pott délben levest

1878-ban -  csabai 25 éves szolgálata alkalmából -  a király 
királyi tanácsosi címmel tüntette ki, 1879-ben az itteni választók 
országgyűlési képviselővé választották.

„A tiszta erkölcs az ország talpköve” -  vallotta tanácsosi 
kitüntetésekor, ezért igyekezett fáradozni. A kitüntetés egy párt 
nyilatkozata, nem személyének szól, hanem munkája eredmé
nyének. S bár éri elismerés, a kerületi gyűléseken áldatlan 
nemzetiségi harcok folynak s 1889-ben azt hja, hogy 46 éve 
lelkész, 16 éve szuperintendens „ennyi idő, munka alkalom és
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a gyümölcse? Vajmi kevés!” 1890. augusztus 19-én halt meg.

3. Az unoka -  Dr. Szeberényi Lajos Zsigmond
1859-1941

Esperes, püspökjelölt többször is, de neve rosszul csengett a 
túlzott nemzetieskedők előtt, számukra ő volt „a pánszláv fia”.

Anyja a szlovák istentiszteletre járt, de a gyerekekkel csak 
magyarul beszélt Az iskolában önként vállalta a szlovák nyelv 
tanulását s ez sok társa ellenszenvét váltotta ki. A felsőbb 
osztályt Selmecbányán járta, Nagyszebenben a német nyelv 
tanulásáért járt s ezeken a helyeken már éleződtek a nemzetiségi 
villongások s ő, úja: „örökre szakított a magyar sovinizmussal.”

Külföldi, főleg német egyetemek látogatása után 1882-ben 
ért haza és szentelték fel. 1883-1890 között Tótaradácon szol
gált, ahol megtanulta ismerni és szeretni a faluk

1891-ben került Békéscsabára, édesapja helyébe. Felesége 
pár napra rá meghalt, lelkésztársa Haan Lajos is beteg volt, a 
csabai Népbank megbukott Ezekben a hónapokban jelentkezett 
az agrárszocializmus. Május 1-jén zavargás, tüntetés, katonaság 
kiszállása.

Belecsöppent, de élénken részt vett a község és a vármegye 
életében. Úgy látta, hogy a nemzetiségek háttérbe vannak szo
rítva s ahol tudott, segített a szlovák népnek.

1895- ben meghalt Nagylakon nagybátyja, Szeberényi An
dor, aki lapot szerkesztett Olyan lapról beszélgettek, mely a 
nyelvi toleranciát képviselné. Szeberényi Andor halála után 
Szeberényi Lajos megindította az „Evangélikus Egyházi Szem
le” című lapok Elve: hűség a hitvalláshoz és tolerancia, teljes 
igazság a nyelvi kérdésben. A cikkeket 3 nyelven lehetett bekül
deni. Sok ellenséget és barátot szerzett Hű munkatársa volt Dr. 
Daxer György gimnáziumi vallástanár, 1917-ben bekövetkezett 
haláláig.

Szeberényi egyre inkább pánszláv lett egyesek szemében, 
mert hangsúlyozta a nyelvi toleranciák türelmességet és meg
becsülést. „Szerette a tótokat és ahol lehetett megakadályozta 
üldözésüket” -  úja életrajzában.

A Szemlében nagy vita volt Szeberényi és Veres József 
esperes és egy másik egyházi lap szerkesztője közötk Az egészet 
a Csipkay-féle javaslat váltotta ki. Jó mederben indult, de azután 
elfajult. 1902-ben átadta a szerkesztést Hurtay osztrolukai lel
késznek, de a lap Békéscsabán jelent meg továbbra is. 1905-ben 
megszűnk

Műidig a nép javát akarta előmozdítani. így figyelt fel rá 
Bánffy miniszterelnök és hívta meg a budai várban a munkás
kérdésről tartott értekezletre.

1896- ban megalapította Csabán az egyházi könyvkereske- 
désk Könyveket adtak ki és az iskolai növendékeket olcsó és 
ingyenes taneszközökkel látták el. Ezért is támadták egyesek, 
hogy a kapzsiságát szolgálja, pedig neki abból semmi haszna 
nem volk

1907-ben kiadta „A parasztok helyzete Magyarországon” c. 
könyvék Többször járt külföldön, Dániában is, Budapesten fel
olvasást tartott a parasztok helyzetéről Dániában. Jól ismerte a 
korabeli politikai helyzetet s ezért igyekezett megakadályozni, 
hogy Áchim L. András beépülhessen az egyházi szervezetbe, s 
azt a maga céljaira használhassa fel. Ezért voltak köztük nézet- 
eltérések s egyesek neki tulajdonították a Zsilinszky fiúk felbuj- 
tását Áchim ellen.

1930-ban felsőházi tag letk Ekkor mondja: „Egész életem
ben a rágalmak özöne közt mentem... ennek csak egy oka volk 
hogy nem hajoltam meg a hatalmasok és a tömeg előtt. Nem 
akartam rabszolga lenni, de most szolgája akarok lenni ennek a 
hazának, a magyar nemzetnek.”

4. A dédunoka -  Dr. Szeberényi Gusztáv 1890-1941
Hazai és külföldi iskolák (teológia) elvégzése után még a 

budapesti bölcseleti fakultáson is lehallgatott négy félévet s így 
ő  a bölcsészettudományok doktora (1925).

Már segédlelkész korában beállt diakónusnak a Bodelsch- 
wing-intézményekbe. Nyolc hónapot dolgozott Bethelben a 
„Nazareth” nevű intézetben. Békéscsabán ő teremtette meg és 
fejlesztette ki az intézményes diakóniát

Okulva a múlt tapasztalatain vagy csak jó  megérzéssel, nem 
biztos anyagi alapokra, hanem hitre épített Az árvaház céljára 
felajánlotta parókiáját, ahol a volt iskolai épület szárnya kezdet
ben igen alkalmas volt erre. Két árva teljes ellátását maga 
vállalta, az árvák gondozására megnyerte Kiss Kálmánná lel
készfeleséget Az egyháztól mindössze 15 mázsa búzáikért erre 
a célra. 1923. októberében 8 árvával indult meg a munka.

Amikor erre a munkára alkalmas lányok is jelentkeztek, a 
boroszlói német „Bethanien” diakonissza anyaházzal szervezte 
meg a kapcsolatot ahol a növendékek kiképzést nyertek. 1927- 
38 között 34 jelölt kapott megfelelő felkészítést 1931 -ben önál
lósult a békéscsabai Anyaház.

Szeberényi Gusztáv átvette a havonta megjelenő szlovák 
nyelvű Evanjelicky Hlásnik szerkesztését majd 1934-ben elin
dította magyar nyelven is a Békéscsabai Evangélikusok Lapját. 
Mindkettőt tervszerűen használta fel a belmisszió és a szere
tetni unka szolgálatában.

Az intézetet az önellátás elvei alapján igyekezett fenntartani. 
Volt saját pékségük, tehenészetük, sertéshizlaldájuk. Az öreg
otthonba különböző szakmájú nyugdíjasokat vett fel. A fuvaro
zást egy munkabíró gondozott látta el az Árvaház tulajdonát 
képező lóval és kocsival.

Jó szervező volt 1931-ben háromnapos konferenciát rende
zett, amelyen megjelentek a boroszlói Intézetből és a két ma
gyarországi testvér diakonissza intézet vezetői, képviselői. 
1936-ban a Tranoscius énekeskönyv 300. évfordulójára össze
hívta a délkelet-európai diakonisszaintézetek konferenciáját 
Ennek nyomán alakult meg az egyházmegyei belmissziói köz
pont

Az Anyaház mellett Leány- és Fiúinternátust létesítettek 
középiskolás tanulók számára. Á diakonisszákat beosztotta gyü
lekezeti munkára, beteg- és családlátogatásra, ifjúsági mimika, 
vallásos esték szervezésébe. Pár év alatt már ú.n. „külső állomá
saik” is voltak.

Életkorban neki jutott a legkevesebb. 1941. október 1-én 
hunyteli, egy héttel édesapja után.

Kovács Pál

Zalánfy Aladár 
hagyatéka az 
Evangélikus 

Országos Levéltárban
Csaknem fél éve az Evangélikus Levéltárban dolgozom. 

Nagy öröm volt számomra, hogy Vető Béla, a Levéltár vezetője 
első feladatként a Zalánfy hagyaték rendezésével bízott meg. A 
levéltári munka szépsége, hogy miközben az ember jegyzéket, 
kartotékot készít, sorszámozza a könyveket, beleolvashat a 
könyvekbe, cikkekbe.
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Egy könyvtár többnyire képet ad gazdája szellemi érdeklő
déséről. Zalánfy Aladárt személyesen ismertem. Közvetlen ta
nárom ugyan nem volt, de a két orgonaművész, akiknél tanultam 
(Kapi-Králik Jenő és Gergely Ferenc) az ő növendékei voltak. 
Hadd idézzem fel bevezetésül néhány emlékemet! Öt évig 
minden vasárnap a Deák-téri templomba jártam. Zalánfy min
dig 10-15 perccel az istentisztelet előtt érkezett. Gondosan 
kipakolta a kottákat, kinyitotta a redőnyt a játszóasztalon, cipő
jét pedánsan letörölte a lábtörlő szőnyegen. Ellenőrizte az ének
számokat, felült a pádra. A korátokat lapokról, saját korhű 
harmonizálásban játszotta. A kezdő prelúdiumtól a főénekig 
kirakott mindent sorban, azután a többit 2 perccel 11 óra előtt 
már nézegette óráját, lassú, megfontolt mozdulattal bekapcsolta 
a motort 11-kor kigyulladt a kis jelzőlámpa s keze percnyi 
pontossággal ütötte le a billentyűt A játszott darabok többnyire 
régi mesterek korálelőjátékai voltak. Pompás gyűjteménye volt 
A darabok stílusa, hangulata lassan belémhatolt Iskolaszerű 
lábjátéka felért egy-egy orgonaórával.

Többször jártam nála szakmai kérdésekkel: mindig készsé
gesen magyarázott Számomra és minden tanítványa számára 
az orgona fogalma összeforrott Zalánfy nevével. Egyénisége 
rányomta a bélyegét az akkori magyar orgonaművész nemze
dékre.

Elképzelhető, hogy milyen izgalommal vettem kezembe 
könyveit melyek elárulták, hogy milyen témák is foglalkoztat
ták, bilincselték le érdeklődését Elsőként említem meg a Musik 
und Kirche című német egyházzenei folyóirat köteteit A folyó
iratot indulásától, 1929-től folyamatosan járatta és olvasta. A 
hagyatékban 1949-ig vannak meg a számok. Érdemes megnézni 
a tartalomjegyzéket minden évfolyamban elsősorban az orgo
naépítészeti cikkek vannak aláhúzva. A német orgonamozga
lom évtizedei voltak ezek. Zalánfyt is ez foglalkoztatta és tar
totta bűvkörében. A Musik und Kirche-ben közölt diszpozíció
kat elemezte, manuálonként megszámolta a regisztereket Néha 
odaírta a margóra felkiáltójellel: Jó! Mikor még nálunk sokan 
vegyes érzésekkel nézték a barokk orgonamozgalmat -  ő már 
határozottan, meggyőződéssel állott melléje. Mi volt a barokk 
orgonamozgalom lényege? Felismerték, hogy a 19. század 
orognaépítészete tévútra jutott, jelszavuk le tt vissza a barokk 
kor hangzásideáljához, az ú.n. barokk orgonához.

A Zalánfy által tervezett óbudai evangélikus templom orgo
nája mutatja, hogy mily radikálisan képviselte a neobarokk, 
csúszkaládás orgonaideált Sajnos ez a hangszer 4 év múlva 
bombázás áldozta lett

Könyveit lapozgatva találkoztam a Kreis című folyóiratban 
Hans Henny Jahn érdekes cikkével is. Eszembe jutott, amikor 
egy ízben Zalánfy fejtegette: Hogy nem Schweitzer vagy Stra- 
ube, hanem Hans Henny Jahn volt az orgonamozgalom igazi 
vezetője. Legalább tizenhét orgonaépítészeti szakkönyv maradt 
hagyatékában. Ezek sorában egészen régi könyvekre is bukkan
tam. Ilyen pl. Andreas Werckmeiser: Erweiterte und verbesserte 
Orgelprobe c. munkája J69S-ból. Ez a könyv az orgona átvéte
lé t az orgona vizsgáztatásának kérdéseit tárgyalja. Akkoriban, 
az orgonaépítés fénykorában ezt nagyon szigorúan vették. Köz
ismert, hogy maga Bach is szigorú szakértő hírében állott. Féltek 
is tőle az orgonaépítők!

Egy másik rendkívül értékes szakmunka Michael Praetori- 
us:De orgonagraphia, Syntagma musicum, TomusII. 1619-Ml. 
Praetorius a lutheránus egyházi zenetörténet igen érdekes alak
ja. Teológiát is végzett, zeneműveit liturgikus célzattal és főleg 
az evangélikus korátokra felépítve írta. Kortársa, a jóval ismer
tebb Heinrich Schütz alig dolgoz fel koráldallamokat. Fent 
említett könyve érdekes gyűjteménye 16-17. századi orgonák 
leírásának. Egy ma már elsüllyedi, csodálatos világ tárul fel

előttünk, hiszen sajnos többnyire azóta elpusztult orgonákról 
olvashatunk. Praetorius diszpozíciókat ad, sőt rendszeresen is
merteti, hogyan hangzottak azok a régi regiszterek... A modem 
irodalom is rengetegszer idézi Praetoriusnak ezt a könyvét

A modem német szakdradolomból csak megemlítem Mah- 
renholz vagy Romín nevét, akiknek igen érdekes tanulmányait, 
cikkeit fedezhettem fel a hagytékban. Inkább érdekes és kissé 
humoros jellege miatt említem meg a magyar Schmidthauer 
Lajos könyvét A szerző Zalánfynak dedikált egy példányt és a 
dedikációban tréfásan utal kettejük felfogásbeli különbségére. 
Schmidthauer ui. némi kritikával nézte az orgonamozgalmat 
Zalánfy persze nem ért vele egyet, a könyvben található margó 
jegyzetek szerint

Csak sajnálattal jegyzem meg, hogy az úji. mechanikus 
csúszkaládás orognákért lelkesedő Zalánfy Aladár egy pneu
matikus orgona mellett élte le életét a Deák-téren. Tótkomlósi 
és orosházi utaim során (mindkét helyen mechanikus csúszka
ládás orgona van!) mesélték, hogy annak idején Zalánfy milyen 
lenyűgözve hallgatta e régi orgonák hangját!

Természetes, hogy a hagyatékban Bachról szóló könyvek is 
vannak, hiszen Zalánfy Bach iránti tiszteletéből tért át az evan
gélikus hitre (római katolikus volt). Örömmel bukkantam rá 
Philip Spitta kétkötetes hatalmas Bach-munkájára, amely teo
lógiai és egyházi szempontból a legkongeniálisabban foglalko
zik az ötödik evangélista, a zenélő lutheránus munkásságával. 
Ritka csemege Hans Joachim Moser 1935-ben megjelent Bach 
könyve. A margójegyzetek, aláhúzások jól tükrözik, hogy az 
orgonista Zalánfy milyen fogékony volt a Bach muzsika teoló
giai kérdései iránt is.

Sok cikknél, könyvnél éreztem, hogy Zalánfy az olvasotta
kat szembesíti a magyar evangélikus egyházzenei állapotokkal. 
A 30-as évek az orgonareform, a Bach reneszánsz és a liturgikus 
megújhodás évei is (gondoljunk arra, hogy nálunk is 1936-ban 
vezették be a gazdagabb liturgiát).

A liturgia kapcsán jegyzem meg, hogy több könyv ill. füzet 
igazolja Zalánfy Aladár ilyen irányú érdeklődését is. Jánossy 
Lajos professzor két munkájával is találkoztam. Az egyikben: 
„Az evangélikus liturgia megújhodása...” (1931) sok jegyzet, 
aláhúzás található, olykor kritikai megállapítások is. Egyéb 
liturgiái cikkek margójegyzeteiben többször találkoztam azzal 
a megjegyzéssel, hogy nálunk csak a prédikációra jár a gyüle
kezet, a liturgiát nem értékelik, nem igénylik.

Megmelítem még Pauler Ákos: Liszt gondolatvilága c. 
könyvét Itt is feltűnően sok az aláhúzás és margójegyzet főleg 
mikor Liszt vallásosságáról van szó.

A hagyatékban megtalálható számos evangélikus teológiai 
és építőjellegű irodalom, így a Masznyik féle Luther-kötetek is.

Orgonakottái sorában a barokk szerzők mellett a későbbi 
irodalomból főleg a számos Reger kotta tűnt fel. De ismeretes, 
hogy idősebb korában már csak a régi mestereket játszotta, sőt 
szinte csak Bachot

„Bach-hoz képest minden rossz” -  szokta mondogatni.
Zalánfy hagyatéka alapján újra kirajzolódhat bennünk szel

lemi portréja: egy orgonista, aki prófétai lélekkel megérezte, 
merre fog haladni a XX. századi orgonaépítés. Szívügyének, a 
barokk orgonamozgalomnak kiteljesedését hazánkban ő nem 
érhette meg. De azóta sok minden megváltozott... Elégtétellel 
gondolhatunk arra is, hogy volt szolgálati helyén, Deák-téri 
templomunkban ma egy pompás, mintaszerű mechanikus, 
csúszkaládás orgona áll és hirdeti a neobarokk orgonamozga
tom hazai győzelmét

Gáncs A ladár
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A teológia szomszédságában

Történelmi tartozásunk 
Túróczy-ügyben
Mártii Voipio: Túróczy Zoltán és a 

magyar evangélikus egyház (Zoltán Tú
róczy ja  Unkarin luterilainen kirkko). 
Finn nyelvre fordított forrásgyűjtemény 
az életrajz lehetséges megírása céljá
ból. Negyedik, kiegészített változat. 
Helsinki 1991.

D. Martti Voipio szociális (egész
ségügyi) tanácsos és nyug. evang. espe
res -  nálunk Voipio Marci - szíve kétfe
lé dobog. Ha itt van, Finnország felé. 
Ha otthon van, Magyarország felé. Sze
mélyi hovatartozását ez az adoma vilá
gítja meg: utazik Nagyvárad felé. A ha
táron a vámos kéri az útlevelet, már 
teszi is fel a kérdést: Hová utazik? Mar
ci, aki nemcsak tud, de szeret is beszél
ni, elmondja ékes magyar nyelven, 
hogy Félix-ftirdőre megy, már évek óta 
ott ápolja rendszeresen az egészségét.

A vámos csak hallgatja a magyar 
beszédet, s közben nézi a finn útlevelet. 
Hova tegye ezt az embert, tűnődik. Biz
tos régen „külföldre került atyánkfia”, 
véli, s felteszi a ravasz „körösztkér- 
dést”: .Aztán nehéz volt megtanulni 
finnül?” „Finnül még csak-csak” -  fe
leli Marci -  „de magyarul ölég nehéz 
volt”.

Immár 55 éve, hogy Sopronban ta
nult egy évig a Teológián, s a harmincas 
évek végén végigtolmácsolta az 1937- 
es emlékezetes első finn-ugor lelkész
konferenciát, Túróczy mellett. Akkor 
lett „lelki gyermeke”, s azóta érzéke
nyen figyel az életútjára.

Ma egyaránt folyékonyan beszél 
finnül, svédül, magyaréi, angolul és né
metül. Becsavarogta a fél világot, mint 
a finn antialkoholista szervezetek or
szágos csúcsfőtitkára. Útjai egyikén 
1953-ban angol nyelvű előadást tartott 
Amerikában a Yale egyetemen a ma
gyar egyházi helyzetről, amit később 
jegyzetei alapján jelentősen kibővített. 
Ez a szöveg biztató kiindulópontja lett 
egyre bővülő kutatásainak. Az anyag 
egyre gyűlt és Martti Voipio egyre job
ban belelelkesedett. Terveszerűen gyűj
teni kezdte. 1989 elején, könyveket 
böngészett, kéziratokat kutatott fel, be
vetette magát a Széchényi Könyvtárba, 
ingajáratban mozgott a győri gyüleke
zeti levéltár s Budapesten az EÖL kö

zö tt Különös szimata volt ahhoz, hogy 
hol i t t  hol ott felfedezzen Túróczyra 
vonatkozó feljegyzéseket és kézirato
kat. Magnetofonnal járt" s vallatta az 
egykori Túróczy barátokat munkatár
sakat és szolgatársakat A rokonokat és 
családtagokat is felkereste, hogy minél 
több adatot gyűjtsön. Anyakönyveket 
bújt és jegyzőkönyveket böngészett 
Emlékeiben tallózott, ahol csak Tú
róczy eseményeket megnyilatkozáso
kat ta lá lt Embereket kérdezett meg, 
akik bár akár csak jelen voltak döntő 
tárgyalásokon. Utánukment az egykori 
stipendiánsoknak: mire emlékeznek, 
hogyan emlékeznek. Vallatta szinte a 
már megholtakat is. Áttanulmányozta a 
korabeli történelmet és egyháztörténel
m e t hogy a helyes viszonyulásokat vi
lágosan és pártatlanul lássa.

Természetesen mindezt finn terüle
ten fokozottan végezte, hallatlan lelke
sedéssel és pontosan, szinte megszállot
tan.

Itthon és külföldön elérhető szemé
lyi naplókat és feljegyzéseket is feldol
gozott igen jelentős mértékben, s két 
esztendei teljes munkaidejét és erejét 
szinte kizárólag erre a munkára áldozta. 
Szerencsére az elérhető legmodernebb 
technikai eszközökkel. Helsinki ottho
nában szekrénynyi helyet foglal el az a 
komputerszerű írógép, amelyen nem
csak leírni, de javítani, kiegészíteni, tö
rölni tud, s az egyházi tudományos köz
pontok xeroxozással, nagyítással, sok
szorosítással rendelkezésére állnak. Két 
év alatt négy „luonnos”-t (tervezetet) 
készíthetett el (tervezeténként 200 gé
pelt ívoldal felett), ami mind az egyre 
továbbfejlődő eredményt tükrözi. Eze
ket mind azonnal megküldte nehá- 
nyunknak, hozzászólást, javaslatot kér
ve a további kutató és szövegező mun
kára. Persze finn nyelven dolgozik. 
(Csepregi Béla, id. Dedinszky Gyula, 
Endereffy Zoltán, Korén Emil, Lupták 
Gyula és Vető Béla kapták meg nálunk 
ezeket a vaskos ,l uonnos”-okat ) A 
munka közben időszakonként, néha he
tenként kaptam telefonokat tőle Helsin
kiből, hogy hol tart a munkában.

Ez a most megküldött negyedik „lu- 
onnos” teljesnek tekinthető. A szerző is

lezártnak tekinti, bár ha újabb adatokat 
kap, nyilván tovább dolgozik vele. Hi
szen a téma kimeríthetetlen. Eleve arra 
kért, hogy ha készen lesz, fordítsam 
magyarra. Most azt írta, kezdhetem a 
fordítást. 330 sűrűn gépelt ívoldal. Lap
alji jegyzetekben 401 esetben hivatko
zik a pontos forráshelyre. Rendkívül bő 
ez a forrásanyaga is. Hát még ha meg
gondoljuk, hogy csak úgy „melléklet
ként” megküldte az eredeti felgyűlt do
kumentációját is, eredeti nyelven, ami 
annyit jelent, hogy túlnyomórészt ma
gyar nyelvű szöveg. A legtöbbje az ere
deti okmányok xerox másolata. Ez az 
anyag több mint 500 gépelt ívoldal. Ra
gyogó forrásanyag. Jelentős része 
egyáltalán nem közismert A fordítói 
munkát könnyíti is, de lassítja is. Nem 
kell a magyar szövegeket, idézeteket 
finnből visszafordítani. De lassítja is: a 
fordító práhuzamosan kénytelen elol
vasni a több mint 500 oldalt is. Szép 
munka!

Érdemes -  legalább fő fejezeteiben 
-  végigfutni a tartalomjegyzéken. 1. 
Személyi adatok, tanulmányi évek, 
gyülekezeti lelkészi működése. 2. Tú
róczy és Finnország 1931-39. 3. Szere
pe az evangélizáció megindulásában. 4. 
Nyíregyházi püspöksége a hárború be
fejezéséig, 1939-45. 5. Letartóztatás
ban és a népbíróság előtt, 1945-46. 6. 
Fogság, szabadulás, az eljárás törlése.
7. Ordass Lajos püspök és az államha
talom, 1945-48.8. Küzdelem az egyhá
zi iskolákért, és az eredmény. 9. Ho
gyan látták mások az eseményeket. 10. 
Túróczy harca az állammal az egyez
mény megkötése előtt. 11. Győri püs
pökként 1948-52. 12. Az egyházi tör
vény megújítása, s az eredmény. 13. Az 
enyhülés, Ordass és Túróczy rehabilitá
ciója. 14. A népfölkelés és utóhatása az 
evangélikus egyházban. 15. A harmad
szor megválasztottt püspük. 16. Az 
utolsó nyugdíjas évek. 17. Az utóérté
kelések.

Csatolja Voipio a gyűjteményhez az 
elérhető teljes bibliográfiát Túróczy 
könyveiről, műveiről, valamint a név
jegyzéket, s a tárgyi és helység felsoro
lást.

Mint említettem, a munka kerek 
egész életrajz. Mégis csak Juonnos”- 
nak, tervezetnek mondja, s ezt a több 
éves munka témája iránti alázat mon
datja vele. Ezért az alcím: finnre fordí
tott forrságyűjtemény egy lehetséges 
életrajz megírása céljából. Ennek a ne
gyedik „luonnos”-nak az előszavát így
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fejezi be: „midőn most a forrásanyag 
kezd elegendő lenni az életrajz megírá
sához, az életrajzírásra magamat is sar
kall. Című Pál II-Kor. leveléből kínál
kozik (3:3): Krisztus levele”.

Koren Emil

meghal is, 
él...”
Huszárik Zoltánra 
gondolva
Sietősen élt, szinte kapkodva; bő

ven kijutott Huszárik Zoltánnak a 
rosszból, habzsolva kedvelte a jót. Élt 
ötven esztendőt

ö t  évtizedet a huszadik században. 
Ha megnevezhetném korunk tíz 

legnagyob filmművészét, Fellini, Berg- 
man, Tarkovszkij, Jancsó -  s Huszárik 
nevénél megállnék. Több nincs. S ő 
sincs többé. Miért ne volna? Hiszen 
örökül hagyta nekünk a m űveit Az 
egyik mozit Budapesten az ő filmjéről, 
Szindbádról nevezték el, s ott mindig 
látható egy Huszárik-film. Nemrég 
megjelent egy könyv: Huszárik Breviá
rium -  benne írások róla, tőle; rajzai. S 
talán vannak, akik látták színpadi ren
dezéseit, hallották rádiós munkáit 

Kevés filmet hagyott ránk, de vala
mennyi remekmű. Ez bizony ritkaság. 
Amikor egy kis könyvecskét készültem 
írni Huszárikról, újra -  sőt: újra meg 
újra -  megnéztem valamennyi filmjét. 
Kilenc rövidfilm és két „teljes műsort 
betöltő” . Jegyzeteltem. Mindig új és új 
értékeket fedeztem föl.

Őrá gondolva most elsőül talán ép
pen ezt említem: minden munkája gaz
dag tartalmú (még a nyilvánvalóan 
megélhetési céllal készült, inkább ujj
gyakorlatnak nevezhető egy-két kisfilm 
is, jóság és szépség megjelenítései). 
Nevezetes, a közemlékezetben nyilván
tartott filmjeit nem lehet, vagy alig le
het „elmesélni”; aki vállalkozik rá, nem 
biztos, hogy a lényegre talál. S vala
hányszor újrakezdi, mindig új gondola
tokra lel. Gondolatokra bizony, noha 
képeket és jeleneteket lát, beszédet hall.

Másodjára erről kell szólnom: fil
mek-e valóban Huszárik filmjei? Hát 
persze! Filmebb már alig is lehetne va
lami, írnám, bár e szó kicsit mesterkélt 
-  kicsit? -  és Huszáriktól ez igazán tá
voli. Hiszen művészetének egyik gyö

kere a nép, az otthon; a másik, ha ez 
csakugyan más és nem inkább a nép
művészet egyik vonása: az absztrakció. 
Elvonatkoztatás és képiesség. Filmjei 
közvetlenül hatnak, egyáltalán nem 
szájbarágósak. Még csak nem is egy
szerűen a szemen és a fülön át szólítják 
meg a nézőt, az embert, hanem szívé- 
ben-lelkében. Az ő filmjei (is) olyanok, 
mint a zeneművek, a „komolyzene” 
műalkotásai: „issza” őket az ember, va
lami gyökeret ver benne, ő maga más 
lesz, mint addig volt, a „visszhang” 
megmarad. (A zárójel magyarázatául: 
azért „is”, mert az említett másik négy 
kitűnő művész filmjei ugyancsak így 
hatnak.)

Képzenének mondanám, ha ez így 
érthetőbbé teszi, mi módon hatnak e fil
mek. Még Krúdy ismeretében is nehéz 
megmondani, milyen műfajú a Szind- 
bád: a Csontváry meg a hagyományos 
szemlélet számára kifejezetten zavaros 
műnek tetszhet És az Elégia, sokak 
szerint legnagyobb műve? (Félreértés 
ne essék: éppoly nagy, mint a Szind- 
bád...) Lovakról szól az Elégia? Róluk 
is, de inkább az emberekről. És az idő
ről. Arról az időről, amely alig mérhető 
órákkal vagy napokkal, mert az ember
ben „történik”. A Szindbád? Álom? Bú
csú? Emlékidézés? Az élet filmje, az 
életszomjé, a szomjanmaradásé?

S hát a Tisztelet az öregasszonyok
nak? Megmondta: a magukra maradt, 
egyedül is helytálló, életük végéig ki
tartó asszonyokról szól. Amióta isme
rem özvegy Huszárik Jánosnét Maris
ka nénit, Zoltán édesanyját, tudom: 
őró la  szól ez a film. Éppúgy, mint a 
Csontváry otthonjelente. Vagy....De hi
szen Huszárik Zoltán minden filmje az 
életről: a saját életéről szól, a szülői 
házról, az Édesanyáról... A Szindbád 
zarándok-jelenete ugyan nem az Édes
anya előtti tisztelgés? Ag otthon mele
gének dicsérete? Es a hité.

Viaskodott Huszárik az élettel és a 
halállal egyaránt. „Hazulról, az anyám
tól irgalmatlan életszeretetet hoztam” -  
mondta. Tartalmát tekintve persze ir
galmas életszeretet, nagysága és végte
lensége mondható irgalmatlannak, va
gyis irdatlannak. A Huszárik Breviári
umban a legmegrendítőbb írás az 
Édesanya vallomása. (Nem írok emlé
kezést, amint ez írás élén sem áll ez a 
szó: élőre gondol az ember, nem emlé
kezik!) Mi más lenne a Capriccio, ez a 
csodálatos filmgroteszk, amely a művé
szettörténet hatalmas ismeretének is bi
zonysága, mi más lenne, mint az élet- 
elmúlás-föltámadás háromszögének 
(ha nem tetszhet profanizálásnak: 
szentháromságának) gyönyörű -  zene

szerű -  kifejezése? És az Á piacere? 
Kesztyűdobás a halálnak. Ugyan nem 
emlékeztet-e arra: „Halál, hol a te ful
lánkod? Halál, hol a te diadalmad?” 

Lelkészek lapjában nem kerülhető 
meg, hogy ideírjam: evangélikus volt 
Huszárik Zoltán. Sokáig nem tudtam, 
hogy evangélikus. De mondtam imát a 
sírjánál. Hálát adtam az élőért Élő? Élt 
ötven évet. ötvenet a huszadik század
ban. És m ost 1991. május 14-én volna 
hatvan éves. Hiszem: ha meghalt is, él. 
Él. Nemcsak a műveiben. Nem csak az 
emlékezetben.

Bennünk él-e? Talán nem véletlen, 
hogy Szent Johanna ju t eszembe (élet
vidám volt, látomásos, hivatásos, kül- 
detéses, de miért is mondom múltidő
ben?): „Istenem, Istenem, aki a min- 
denséget megteremtetted; ez a te szép 
földi világod mikor fogadja már be a te 
szentjeidet? Mikor? Sokára, Uram, so
kára?”

Zay László

Házaspárok 
túl az élet 
delén
Ezzel a témával foglalkozott a 

nemzetközi evangélikus házassági ta
nácsadó szolgálat 1990. június 26. és 
29. között Jarvenpaá-ben, a finn egyház 
egyik tanulmányi intézetében megtar
tott 16. konferenciája, melyre meghí
vást kaptam.

Az egyik főreferátumot Kaarle Vii- 
ka, a finn egyház családi kérdésekkel 
foglalkozó intézetének volt főtitkára, 
nyugalmazott lelkész tartotta. Előadá
sában a házasság krízis-szituációinak 
elemzése után tért rá a tulajdonképpeni 
témára, amelynek gondolatait az aláb
biakban összegzem.

Az ember ötvenes éveiben lép át az 
élet delén, amikor rendszerint a gyer
mekek már kirepültek a családi otthon
ból, „üres maradt a fészek”. Ez az élet
periódus a pubertás éveihez hasonlítha
tó. Mikor a fiatal különös kettősségben 
él: már nem gyermek, de még nem fel
nő tt ö tven után pedig az ember már 
nem középkorú, de még öregnek sem 
mondható. Az ebben az életkorszakban 
felvetődő kérdések gyakran okoznak 
indentitászavart: „hol vagyok valójá
ban? Mi vár még rám? Kezdhetek-e 
még valamit ebben a korban? És ha 
most nem, akkor holnap már bizonyára
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késő!” Dyen és hasonló kérdések és 
gondolatok visszhangoznak bennük.

Jellemző erre a korra, hogy az érzel
mek intenzitása növekszik. A nőknél a 
meno-pausa biológai eseménye tükrö
ződik lelki világukban is. Ennek a kor
nak a hatása a férfiaknál is elsősorban 
és leginkább pszichikai jellegű. Az élet 
hanyatlásának gondolata mindkét nem
nél súlyos depressziót is előidézhet. 
Különösen akkor következik ez be, ha 
az „élet-mérleg” nagy hiányt mutat. A 
félelmektől és konfliktusoktól megter
helt pánik-szituációban az ember meg
kísérli negatív érzelmeit úgy kompen
zálni, hogy indokolatlanul házastársát 
vádolja. Az ötvenes évek házassági 
konfliktusai mögött sokszor fedezhető 
fel ez a projekció -  áthárítás a partnerre.

A gyermekek önállósodása egyúttal 
a házaspár közös életfeladatának befe
jezése is. Ez bizonyos könnyebbséget 
jelent, mert lelki és fizikai energiák sza
badulnak fel és ezzel új lehetőségek 
nyílnak a házasságban. Ugyanakkor 
azonban a gyermekek önállósodása, 
esetleg elköltözése sok belső problémát 
is okoz a szülők életében. Hogyan ala
kuljon a szülők viszonya felnőtt gyer
mekeikhez? Mi a felelősségük és elkö
telezettségük az új helyzetben?

A házaspár egymáshoz való viszo
nyában is új korszak érkezik el. Újra 
kettesben vannak és közelebb kerülhet
nek egymáshoz. A gyermekek jelenléte 
a kommunikáció különböző csatornáin 
keresztül az érzelmi atmoszférát min
dig felfrissítette. Ennek elmaradása a 
házastársak egymáshoz való kapcsola
tát is befolyásolja, és számos súlyos 
problémát is okozhat.

A szép emlékek nosztalgikus felidé
zése, „az újra kettesben” élménye új 
impulzust adhat a házaspárok kapcsola
tának erősödéséhez. Sajnos azonban az 
érzelmek ilyen felmelegedésének felté
telei nincsenek mindig jelen.

A házasságnak ebben a stádiumá
ban fontos lenne megtalálni a házasság 
valódi „társ-modell" -jét  Ebben mind
két fél megőrizve saját egyéniségét, a 
másik számára is egyenlő esélyeket 
biztosít, anélkül, hogy ezzel életre szó
ló kapcsolatukat veszély fenyegetné.

Külön kérdéskör a nyugdíjas álla
pot. A nyugdíjazás az életrend megvál
tozását hozza magával. Lényeges ele
me, hogy kiesik a  megszokott minden
napos munka, ami nem csupán a 24 
érának egy része, hanem az emberi 
identitásának lényeges meghatározója, 
az önértékelést is segíti, és tartalmat, 
értelmet ad az életnek. A nyugdíjazással 
beszűkült életben csökken a társadalmi 
kapcsolatok száma, az információk

mennyisége, és gyengül az emberi kap
csolatok intenzitása is. A nyugdíjazás 
vákuumot idézhet elő, és azt az érzést 
válthatja ki, hogy már semmire sem va
gyunk jók. Másfelől viszont könnyeb- 
bedést is hozhat, új tervek, hobbyk 
megvalósításának örömét, amelyre ed
dig nem volt lehetőség.

A házastársaknak ettől kezdve min
denesetre több idejük van egymás szá
mára. Többet vannak otthon, s a közös 
programokban is együtt lehetnek. Ám 
ez azzal is járhat, hogy a mindennapos 
élet apróságai nagyobb szerephez jut
nak. Jelentéktelen dolgok válthatnak ki 
feszültséget és okozhatnák békétlensé
get, robbanthatnak ki veszekedést a há
zastársak között Idő múltával a kölcsö
nös támogatás, segítés szükséges
ségének és nélkülözhetetlenségének 
belátása csökkenti ezeknek a minden
napos összezördüléseknek jelentőségét

Idős korban a házastársak között az 
erotikus és szexuális vágyak valóra vál
tása egyre inkább háttérbe kerül. A bio
lógiai okok mellett bizonyára befolyá
solja ezt az az általánosan elterjedt és 
rögzült felfogás is, hogy a szexualitás 
nem illik az idős korhoz. A szexualitást 
a vitalitás, az életerő jelének tekintik, 
ami az önmagát figyelő, amúgy is bi
zonytalanná lett idős férfi számára már 
magas követelményt jelent és ez esetle
ges impotenciáját erősítheti. A szexua
litás kiesése növeli a házaspárok közöt
ti távolságot. Az ebből adódó szégyen
érzet pedig fékezi az egymás iránti 
szexuális vágyak kifejezését is. Pedig a 
teljesítménytől mentes közös erotikus 
élmények kapcsolatukat erősítenék és 
biztosítanák a házasság stabilitását.

A gyermekekkel való kapcsolat a 
házasság késői éveiben is fontos. A szü
lők ezekben az években is intenzíven 
élik át gyermekeik sorsát; aggódnak ér
tük, büszkék rájuk, szomorkodnak mi
attuk, vagy éppen örülnék sikereiknek. 
Ebből a szempontból különös jelentő
sége van a gyermekek elhelyezkedésé
nek, házasságának és az unokáknak. A 
gyermekek önálló elhelyezkedése tulaj
donképpen a nevelési feladat végét je 
lenti. A gyermek sikere olyan, mint egy 
jó  bizonyítvány a szülőnek, nevelési 
feladatát jól oldotta meg. A gyermek 
sikertelensége pedig nehéz teher, ami 
sok gonddal, kudarc-élménnyel és szé
gyennel jár együtt.

A gyermek házassága a családban 
struktúra-váltást jelent, és új egyensúlyi 
helyzet kialakítását teszi szükségessé. 
Fontos szerepet játszik ebben a szülők 
kapcsolata a gyermek házastársával, 
aki a maga életével újat hoz be a család 
intim-szférájába. Kérdés, hogy befoga

dásban vagy elutasításban lesz-e része, 
ami az induló házasságot nagymérték
ben befolyásolja

Az unokák, a nagyszülők egymás
hoz való kapcsolatában is új tartalmat 
hoznak. Fontos ebben az unokákhoz 
való érzelmi kötődés, amelyben újra át
élhetik fiatalságuk érzésvilágát, amikor 
még saját gyermekeiket nevelték. Ám 
az akkor sok feszültséggel, aggodalom
mal, fáradsággal és bizonytalansággal 
járt együtt Az unokákhoz való viszony
ban azonban a pozitív érzések dominál
nak.

Összefoglalva arra a belátásra kell 
jutnunk, hogy az idős ember is teljes 
ember: örömök, gondok, félelmek és 
remények tarka érzelmi skálájával. Az 
élet delén túl a házastársi kapcsolatban 
pedig egyre jelentősebb egymásnak 
kölcsönös, megértő támogatása.

Madocsai Miklós

A kivágott 
fa kizöldült?
-  Az egyház 

hitelességének 
kérdéséről -
Kierkegaard ismert példázata sze

rint egy dániai vándorcirkuszban tűz 
ütött ki. A cirkuszigazgató segítségért 
küldi a bohócot -  aki már felöltözött az 
előadáshoz -  a szomszéd faluba. A falut 
is veszély fenyegeti: az aratás után a 
száraz földeken keresztül elharapózhat 
a tűz. A bohóc a faluba siet, kéri az 
embereket, siessenek az égő cirkuszhoz 
és segítsenek oltani. A falusiak azonban 
félreértik a bohóc kiáltozását: kitűnő 
ötletnek vélik amivel nagy közönséget 
lehet az előadásra csalogatni, tapsolnak 
és könnyekig kacagnak. A bohóc in
kább sírna, mint nevetne, hasztalan pró
bálja megértetni velük, hogy ez nem 
komédiázás. A könyörgés csak fokozza 
a nevetést. A tűzvész pedig átterjed a 
falura. A segítség elkésett, falu és cir
kusz a tűz martaléka. A bohóc, aki a 
rábízott üzenetet nem képes az embe
rekkel megértetni, mert egy szerep tár
sul jelmezéhez, az egyházat jelentheti. 
Hiába szól, ha az nem hiteles, ha azt 
csak egy szerepjátszásnak tartják az 
emberek. Meg is unják egy idő után. 
Dehát a bohóc fontos, életbevágó hírt 
hozott! Nem mindegy, hogy komolyan 
veszik-e? A kérdés ma is égető: Hogyan 
szólalhatna meg hitelesen, úgy az evan-
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gélium, mint az egyház üzenete, hogy 
komolyan vegyék az emberek? Néhány 
beszélgetésben próbálok erre egyfajta 
választ találni. Természetesen a teljes
ség igénye nélkül. A megkérdezettek az 
evangélikus egyház tagjai, így elsősor
ban saját egyházukból kiindulva szól
nak.

Optimistábbak voltunk

Gyapay Gáborral, az Evangélikus 
Gimnázium igazgatójával irodájában 
beszélgetünk. Kérdésemre, hogy az 
egyház a megnövekedett lehetőségek
kel hitelesen él-e a mai magyar társada
lomban, így válaszol:

Optimistábbak voltunk, m int ami 
jogos lett volna. A z  elmúlt negy
ven év mélyebb nyomokat hagyott 
az emberekben, gondolkodásukban 
nagyobb pusztítást végzett, mint 
ahogyan számítottunk rá. Úgy 
gondoltuk, hogy van egy nyomás, 
ami alatt azért sarjad a fű , és ha ez 
a nyomás megszűnik, akkor egy
szerre vad burjánzás lesz. Téved
tünk. A z  emberek gondolkodása 
másfél generáció fejlődése során 
nagymértékben szekularizálódott. 
Ez világjelenség.
Gimnáziumunk első felvételijén a 
gyerekek elmondták, hogy azt re
mélik, az iskola szigorú, szilárd er
kölcsi világnézetű ill. értékrendű 
intézmény lesz. Azután amikor 
idejöttek kiderült, hogy nem idea
lizmus, hanem utilitarizmus veze
ti őket. Nagyon sok esetben a csa
ládi élet válságából adódóan azt 
remélték, hogy a gimnázium amo
lyan melegházként ezeket a gyere
keket egyszerre meggyógyítja. Ter
mészetesen ez így nem megy. A  
gyerekek egy része azt várja az is
kolától, hogy itt jól érezze magát és 
eközben erkölcsi értékei elsikkad
nak. Szembeötlő egyfajta egoista 
individualizmus.

N.L Az egoizmussal párosuló in
dividualizmus mellett, gondo
lom, hogy a  ma oly jellemző ba
bonás irracionalizmus is jelent
kezik. Hogyan teheti hitelesé a  
tanári kar az evangéliumot a  
gyerekek között, hiszen számuk
ra a gimnázium az egyházat is 
jelenti?

Gy.G.: Két lehetőség van: a direkt 
és az indirekt nevelés. A  direkt 
vallásos nevelés tkp. a hitoktatók 
feladata, de minden tanárunk in
direkt módon ezen a téren is nevel. 
A  magatartásával, azzal, hogy

olyan reakciókkal válaszol a kihí
vásokra, amik a jézusi normát tük
rözik. Fontos lenne, hogy le tud
junk ülni megbeszélni a dolgokat. 
A  gyerekeknél is ez a magatartás, 
megértés lenne a fontos. Persze 
ennek is megvan a maga csapdája. 
M ert azért a bűn és a búnhődés 
öszefüggenek. Nem mosódhatnak 
el dolgok azzal, hogy mindent 
megpróbálunk megmagyarázni. 
Hiszen, ha nem veszünk tudomást 
a bűnről, akkor elvész a bűntudat 
és elvész a búnbánattal együtt a 
kibontakozás lehetősége is. Ennek 
végső következménye pl. a család 
szétbomlása. Ha pedig így törté
nik, akkor a gyerekek sérültek, bol
dogtalanok lesznek. Ennek követ
keztében intézményesen reprodu
káljuk a boldogtalan embereket. 

N.L Az egyház nemigen törődik 
kulturális feladataival. Egyesüle
tek próbálják ezt fölvállalni. Mit 
tehetne az Evanéglikus Gimnázi
um?

Gy.G.: Könnyeb a mai világban 
egy primitívebb társadalomban a 
keresztyénséget meghonosítani, 
mint Európában a magasabb in
tellektuális igények között szolgál
ni. Sokkal intenzívebb szellem- 
i munkára volna szükség. Van egy 
általános nézet, amely szerint a 
vallás primitívebb, a tudomány 
pedig magasabb rendű. Vallom, 
hogy a kettő nem ellentétes. Ne
künk úgy kell ezt az ifjúságot ne
velnünk, hogy amikor saját m un
katerületükön dolgoznak majd, a 
hitet és a tudományt ne érezzék 
ellentétesnek egymással. Meg kell 
teremtenünk azt a modem keresz
tyén életformát, ahol a keresztyén 
hit nem külön faktora az ember 
életének, soha nem éreztem, hogy 
most „emberként" ntost pedig „ke
resztyénként” tevékenykedem. 
Úgy érzem, hogy óriási feladat ezt 
az emberekben tudatosítani.

N.L.: Elmondható, hogy a  Gim
názium a  jövőben talán a  m a
gyar szellemi élet meghatározó 
műhelye lehet?

Gy.G.: Remélhetőleg. Hiszen erre 
indítana m últunk is, de nem sza
bad türelmetlennek lenni. Nagyon 
sok finomság elveszhet a türelmet
lenséggel. Európai kultúránknak 
éppen az a sajátossága, hogy sok 
apró emberi vágy, öröm, felfedezés 
nem veszett el, hanem valahogy a 
közös társadalmi struktúrába bele
épült.

Ez az egyház munkájára is jellem
ző lehet.

Cél az ember emberré tétele

Szeverényi János a KIE (Keresz
tyén Ifjúsági Egyesület) magyarországi 
vezetője, ifjúsági lelkész. Kérdésem 
ugyanaz: Hiteles-e az egyház?

Sz.J.: Tapasztalatom, hogy sok jó
szándékú, komoly munka mellett 
túlnyomórészt az egyház hangja 
nagyon régies, érthetetlen. Van 
egy óriási tévedés. Ez pedig az, 
hogy sokan végső célnak tekintik a 
templombajárást, a liturgián, a 
hitoktatáson való jelenlétet. Holott 
a Biblia ez ellen tiltakozik. A  cél az 
ember emberré fejlődése. Ehhez az 
egyház csak eszköz lehet. Ha nem 
így értelmezi önmagát, akkor hite
lét veszti. Nem az a cél, hogy vala
ki egy kegyesség irányzatnak le
gyen a követője, vagy egy felekezet 
regisztrált tagjává váljon, hanem 
az, hogy valamiképpen testi, szel
lemi, lelki vonatkozásban -  ez a 
KIE programja is -  a világ, a kör
nyezete hasznos tagja legyen.

N.L: Mint a  KIE lelkésze, gyakor
lati munkát végzek Mit tesztek 
szervezeteteken keresztül mind
ezért?

Sz.].: A  KIE közösségi házakat hoz 
létre, vagy megpróbálja ezt a szel
lemet az egyházba bevinni. Komo
lyan vesszük a „reklámot". Így  el 
szeretnénk ju tn i az emberekhez, 
hogy tudják, nálunk otthonra ta
lálnak. Értékes programokat alan
tunk ki. Szeretnénk elérni a rászo
rulókat. Ez azt is jelenti, hogy a 
nevelőotthonoktól a kórházakig, 
mindenhová, ahol fiatalok vannak, 
szeretnénk eljutni. Hangsúlyo
zom, hogy nem kampányszerűen 
és nem rövid evangélizációkkal, 
hanem folyamatos szolgálattal. 
Állandó kapcsolattartással.
A  KIE nem felekezet, nem egyház, 
és ezért arra indítja tagjait, hogy 
vegyenek részt saját gyülekezeti 
életükben és próbáljanak ott sóvá 
és világossággá lenni. Nem feled
kezünk meg ugyanakkor az egyhá
zakon kívüli fiatalokról sem.

A kenyér evangéliumával

Bárdossy György szociológus rég
óta vesz részt mint ifjúsági vezető egy
házunk életében. Ugyanakkor vallás
szociológiával is foglalkozik. Az egy
ház hitelességére gyakran kérdez rá ő
is.
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B.Gy.: A  verbális közlésen kívül 
legalább olyan fontosnak tartom a 
cselekedetekkel, gesztusokkal való 
hitelesítését szavainknak. Sót, sok 
esetben fontosabb, hogy előbb cse
lekedjünk, előbb adjunk kenyeret 
az éhezőnek és csak azután kezd
jünk vele Jézusról beszélgetni.

N.L: A megnövekedett szegény
ségben az egyház képes-e arra, 
hogy az éhezőnek előbb kenye
ret adjon, egyáltalán ez a  gon
dolkodásmód, ez a  fajta hiteles
ség jellemzi-e?

B.Gy.: A z t hiszem, hogy erre a 
kérdésre egyértelmű nemmel vála
szolhatok csak. Alig van az egyház 
érzékelhetően jelen a mai társada
lomban. Vannak neuralgikus pon
tok. Ilyen például a szegények kér
dése is. Vagy a kábítószereseké. El
vétve nyújtja csak feléjük kezét az 
egyház. Vannak persze kivételek. 
A  Máltai Szeretetszolgálat, Teréz 
anya nővérei, kisközösségek stb.
A  fiatalok közötti munkában sin
csenek hitelesen jelen az egyházak. 
A  kallódókkal, narkósokkal való 
foglalkozásuk elenyésző. A z  or
szág lakosságának kb. 20 százalé
ka mindenképpen veszélyeztetett, 
akikhez az evangéliummal, m int a 
kenyér örömhírével kellene oda
menni, megtéve az első lépéseket. 
Más kérdés, hogy bizonyos társa
dalmi struktúraváltással is ma
gyarázhatók bizonyos devianciák, 
vagy a szegénység. A  keresztyé
neknek azonban meg kellene talál
niuk helyüket ezeken a területe
ken.
Ugyanakkor óriási feladata lenne 
az egyháznak, a keresztyéneknek a 
világban az, hogy alapvető emberi 
értékeket éljenek a nem keresztyén 
társadalom elé. A z  a baj, hogy az 
egyházak itt sem tudnak mit adni. 
Egyénileg nézve pedig azt mond
hatjuk, hogy egy ember erkölcsileg 
nem tud megújulni akkor, ha már 
két vagy három gerinctörő komp
romisszumot átélt. Néhány jelen
tős megalkuvás el tudja venni a 
belső energiákat úgy, hogy most, 
amikor itt lenne a lehetőség, akkor 
nem tud mozdulni.

Egyénenként dől el a hitelesség

Bodrog Miklós kórházlelkész, pszi
chológus válaszát így fogalmazta meg: 

Nem felelhetek egyértelmű igennel 
vagy nemmel, hiszen általános vá
laszt az egyház hitelességére nem

lehet adni. Egyénenként dől el, 
hogy valaki hitelesen tud-e bármi
lyen szolgálatot végezni. Sőt, az 
egyéneken belül is változik az, 
hogy mikor, mennyire tud hitele
sen viselkedni, szolgálni. A z  tud 
hitelesen szólni, cselekedni, aki en
nek alapját megszerezte, megszen
vedte. Enélkül nincs hitelesség. 
Lehet egy jó vagy rossz módszer 
megtanulása, reprodukálása, de 
csak amit megszenvedett az em
ber, tehát a legszemélyesebb ta
pasztalatává vált, azt tudja hitele
sen képviselni.

N.L: így tehát az „egyház" hite
lességéről nem is beszélhetünk, 
csak az egyes emberekéről?

B.M. Személyes síkon kell elindul
nunk, de az egyház egészét sem 
hagyhatjuk ki a látóhatárból. M á
sok hiteles magatartásából érezhe- 
tem meg azt, hogy a magam m un
kája mennyire elfogadható. Hiszen 
mindenkiben működik potenciáli
san egy önámító gép. Minél szebbé 
teszi ez az önarcképünket, annál 
tévesebben ítélünk meg másokat. 
A  nagyjából kiegyensúlyozott kö
zösségek esetében a hitelességnek a 
kritériuma az, hogy amit teszünk, 
az menniyre szüremlik át szemé
lyiségünkön. A  hitelesség nem va
lami megszerzett birtok, ami egy
szer s mindenkorra X-é, vagy Y-é, 
hanem mindenkor az ember belső, 
szubjektív töltésétől függ. Tehát a 
hitelesség sohasem lehet 100 %-os. 
Ha valaki ezt nem hiszi el, sokat 
veszít. Ezek az emberek akarják az
után akaratukat egy közösségre 
erőszakolni. A z  egyházban pedig 
maguk mögé fölsorakoztatni a 
gyülekezetei.

N.L. Az egyház nehéz helyzetben 
van. Egy olyan korszak után jött 
ez a  kihívás, amikot a  nagyon 
sok ember életében kialakult 
öncenzúra iszonyú pusztítást 
végzett. Ezek a  bizonyos fokig 
sérült emberek most lehetőséget 
kaptak. Esetükben persze nem
csak öncenzúráról volt szó, ha
nem tényleges száműzésről. Ők 
most valam it kimondanak és ah
hoz ragaszkodnak, azzal tá 
masztva alá, hogy én mondha
tom, mert én megszenvedtem  
érte. Ez jellemző nemcsak az 
egyházra. Ugyanakkor minimá
lis empatikus képességüket is e l
veszítve uralkodnak másokon. 
Hitelesnek közben csak önma
gukat tartják.

B.M. Ha valóban egy ügyért, 
meggyőződésért szenvedett valaki, 
akkor hitelességét ez csak fokozza. 
De ha ebből valamiféle erkölcsi, 
hatalmi, tekintélyi tőkét kovácsol, 
akkor máris félrecsúszott. Még a 
valódi szent Györgyöt is, ha van 
ilyen egyáltalán, fenyegeti az a ve
szély, hogy a megölt sárkány trón
jára lép és egy idő után sárkány
ként fog mselkedni. Vagy, ha ezt 
nem teszi, akkor depresszióba esik, 
hogy már nem ölhet sárkányt. 
Problémája, hogy elvették tőle 
bűnbakot és most nem tud mit 
kezdeni.
Bizony, az emberek annyira hoz
zászoktak a védekezéshez, óvatos
kodáshoz, vagy éppen a támadás
hoz, hogy amikor építeni kellene, 
nem találják szerepüket, helyüket. 
Mit tegyen az egyház a kihívások 

között, amikor nincsenek meg például 
az anyagi feltételek, nem tud jelen lenni 
sok területen, mert nincsenek megfelelő 
emberei, nincsenek fölkészült munka
társai és sorolhatnám tovább a jogos 
kérdéseket.

Úgy érzem, hogy Fabiny Tamás 
gyülekezeti lelkész valamiképpen vála
szolt ezekre az aggályokra, amikor kér
désemre válaszolva azt mondta, hogy 
természetesen nem tudunk mindenütt 
segíteni, minden hiányt pótolni, minden 
szerepet átvállalni. Mégis az egyháznak 
modellként kellene jelen lenni a társa
dalomban, jelezve, hogy így is lehet 
Szeretettel, megbocsátással, építéssel. 
Csakhogy először önmagunkban kell 
tisztáznunk sok mindent

Bizony, bohócok vagyunk sokszor, 
begyakorolt szerepünkhöz fölvett ru
hánkban. Csak nevetnek rajtunk amikor 
megjelnünk, szólunk. Pedig fontos len
ne, életbevágóan fontos az üzenet.

Jó lenne megvalósítanunk azt, amit 
Bonhoeffer, korunk nagy mártír teoló
gusa így fogalmazott „Keresztyénnek 
lenni nem azt jelenti, hogy bizonyos 
meghatározott módon vallásosak le
gyünk, hanem a z t hogy emberek le
gyünk. Hiszen Krisztus nem egy bizo
nyos embertípust, hanem magát az em
bert teremti meg bennünk. Je le n  lenni 
a Jézustól motivált szeretettel, egysze
rűen „csak” emberként Kenyeret, jó 
szó t vagy egyszerűen csak egy megér
tő, meghallgató percet adva az embe
reknek. Talán egyszer kizöldül a kivá
gott fa is.

Nagy László
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Fórum
A lelkipásztori 
egyéniség
5 évtizeddel ezelőtt készült 
lelkészvizsga-dolgozatból
A lelkipásztor is ember, méghogyha egyedülálló szolgálatra 

is van elválasztva. Ez egészen magától értetődő tény. Miért kell 
tehát szóvá tennünk? Egyedül azért, hogy tudatában legyünk: a 
lelkipásztor egyéniségének is vannak általános emberi összete
vői. A lelkipásztor élete, egyénisége ugyanolyan tényezők hatá
sára formálódik, mint bármely más emberi élet és egyéniség. 
Éppen ezért elöljáróban néhány gondolattal vessünk számot 
azokkal a tényezőkkel és erőkkel, amelyek a lelkipásztor egyéni
ségének kialakulására nézve jelentőséggel bírnak. Tesszük ezt 
abban a tudatban, hogy egyetlen ember sem, így a lelkipásztor 
sem kész egyéniségként születik, hanem az egyéniség kialakul, 
hosszas fejlődés eredményeképpen.

A lelkipásztor egyéniségét alakító tényezők
A lelkipásztor egyéniségének kiformálódása, Jézus Krisztus 

szolgálatába való állása előtt (tehát gyermek- és ifjúkorában), 
általános egyéniség-formáló tényezők következménye.

1. Ezek között első helyen említjük az átöröklést. Minden 
emberi élet, bármennyire egyedi és különálló élet is, mégis a 
legszorosabban egy hosszú életláncolatba tartozik bele. Ebben a 
láncolatban az új láncszemek, jóllehet időbeli távolság választja 
el őket a többiektől, kétségtelenül mutatnak olyan hatásokat, 
amelyeket elődeiktől kaptak, akár jellembeli, akár egyéniségbeli 
tulajdonságok legyenek ezek. Elsősorban természetesen szülők
től örökölt vonások jöhetnek számításba. A szülő jellemének, 
egyéniségének egy-egy letört darabja sokszor megdöbbentően 
tükröződik vissza az utód jellemében és egyéniségében. Lehet, 
hogy annak, amit így örökségképpen kapott, nem lesz nagy hatása 
életére. Lehet azonban az is, hogy döntő módon határozza meg 
egyéniségének kifejlődését. Éppen emiatt az egyéniség formáló 
tényezői között (a lelkipásztorra vonatkozóan is) számolnunk kell 
vele. Természetesen azt lemérni, hogy az egyes egyéniségek 
kialakításában ez a tényező mekkora szerepet játszott, teljesség
gel lehetetlen.

2. Sokkal kézzelfoghatóbb már az a hatás, amelyet a szülök 
élete és nevelői tevékenysége fejt ki az ember, így a lelkipásztor 
egyéniségére is. A szülői nevelésnek ez a hatása elkezdődik már 
akkor, amikor a gyermek sem önmagáról sem környezetéről mit 
sem tudva éli a maga inkább ösztönszerű, mint tudatos életét és 
folytatódik legalább addig, amíg élnek a szülők. Ez a szülői 
nevelés nem csak akkor érvényesül, mint ható tényező, amikor a 
gyermek még közvetlenül a szülők nevelő hatáskörében él, ha
nem akkor is, amikor a gyermek, innét már kikerült Sőt azt lehet 
mondanunk, hogy az igazi szülői nevelés egyéniség formáló ereje 
még akkor is érvényesül, amikor a szülőket már régen sírhant 
takarja. Hány lelkipásztor egyéniségének kialakítására és állandó 
formálására volt döntő hatással az imádságos lelkű édesanya 
képe, vagy a férfias hiti, bibliás édesapa emléke, akik végigkí
sérték egész lelkipásztori szolgálatán. A tapasztalat alapján is, 
meg az élet természetes rendjének következményeképpen is ál
líthatjuk tehát, hogy a szülő élete és nevelése a lelkipásztor 
egyéniségének kialakítására nézve is felmérhetetlen és megbe
csülhetetlen hatással van.

3. ) Nem kevésbé jelentős hatással van az egyéniség kialaku
lására nézve a környezet is, amelyben a gyermek és ifjú, mint 
fejlődő egyéniség felnövekszik. Természetesen itt elsősorban a

család, az otthon, a szülői ház jön számításba. Ennek melegsége, 
a testvérekkel való együttélés stb. családias, közösségi egyéni
séggé formálják a fejlődő gyermeket. Ennek hiánya viszont zár
kózott, önző, csak önmagának élő egyéniség kiformálódásához 
vezethet.

A környezettel kapcsolatosan kell megemlítenünk az iskolát 
is, mint amely az egyéniség kialakításának őszintén döntő jelen
tőségű tényezője. A gyermek életében ekkor kezd érvényesülni 
idegen személyek hatása. Tanító, tanár, lelkipásztor, a tanuló 
barátai mind formálói lesznek a fejlődő egyéniségnek. Hogy 
ezeknek a lelkipásztor egyéniségének kialakítására nézve hatása 
van, azt bizonyítja az a gyakorlati tény, hogy szolgálatban álló 
lelkipásztorok hálás szeretettel emlékeznek meg sokszor gyer
mekkori tanítójukról vagy lelkipásztorukról, akiknek nem csak 
abban volt részük hogy oktatták őket, hanem egyéniségük kiala
kításában is számottevő tényezőként szerepeltek.

4. Eddig csupán „immanens faktorokról” beszéltünk. Ezek
nek még bővíthető során túl (hiszen röviden csak a legjelentőseb
bekről szóltunk) számolnunk kell egy transzcendens egyéniség- 
formáló tényezővel is: az Isten igéjével. Egészen bizonyos, hogy 
Isten nem nézi tétlenül a lelkipásztori egyéniséggé fejlődő em
bert, hanem ennek alakításában maga is tevőlegesen részt vesz. 
Az ő  kezében az élet, a lélek és az egyéniség formáló eszköze az 
Ige. A gyermek már egészen kicsiny korában ennek hatása alá 
kerülhet. És ettől kezdve szüntelenül Isten Igéjének hatása alatt 
él. Isten Igéje pedig elvégzi a maga munkáját ezen a téren is. 
Lehet, hogy emberi szemek nem tudják megítélni, hogy hogyan 
és milyen mértékben. Az azonban bizonyos, hogy ezt számításon 
kívül hagynunk, mint olyant amelynek jelentősége úgy sem elle- 
nónzhető, súlyos tévedés volna. Amikor Isten még életkörülmé
nyeink irányítása által is formálja egyéniségünket, hogyne hasz
nálná fel ebben a munkájában az Ő igéjét is?!

Lehet, hogy annak a fiatalembernek, aki lelkipásztori szolgá
latra szánja el magát ijfúkorában semmi közelebbi kapcsolata 
nincsen az Isten igéjével. A hirdetett igén kívül úgy lehet a Biblia 
idegen könyv a számára. Isten igéjének egyéniségformáló hatása 
azonban még ebben az esetben is letagadhatatlan.

A lelkipásztori egyéniség alakulása a szolgálatban
1.) Kétségkívül a lelkipásztori egyéniség kialakításában igen 

nagy szerepe van annak az időszaknak, amelyet a lelkészi szol
gálatra készülő fiatalember a theológián tölt el. Szolgálata tulaj
donképpen ezzel az időszakkal kezdődik el. Éppen ezért ezzel 
külön is kell foglalkoznunk.

Nemcsak azért fontos tényező ez az időszak, mert ekkor 
stúdiumai révén, szinte kötelességszerűen állandóan foglalkozni 
kezd a Bibliával, s esetleg a „tankönyvek” sorából kiemelve 
bensőségesebbé válik hozzá való viszonya is. Fontos tényező ez 
azonban azért is, mert ez az időszak van hivatva megadni egyé
niségének azt a veretet, amelynek lelkipásztori szolgálatában kell 
megmutatkoznia. Lelkipásztori egyéniségének fundamentumai 
és épületkövei itt kerülnek bele személyiségének egészébe. Eddig 
talán csak mint egyéniség fejlődött és alakult. Most már a lelki
pásztori egyéniségnek kell kialakulnia benne. A theológus neve
lésének épen ezért az kell, hogy legyen egyik legfontosabb és 
legtisztázottabb feladata: hogyan neveljen a theológiára került 
fiatalemberekből lelkipásztori egyéniségeket. Nem lehet elhall
gatnunk a tehológus-nevelésnek ezen a ponton való hiányosságát. 
Theológiánk minden tekintetben elismerésre métó munkát végez, 
lelkipásztori egyéniségnevelő munkát azonban csak járulékosan 
végez, nem pedig céltudatosan. Minden kiváló munkája mellett 
is igen nagy fogyatékossága ez. A theológia feladata ugyanis 
nemcsak a lelkészképzés, hanem a lelkésznevelés is, így tehát a 
lelkipásztori egyéniség kiformálása is. Hogy ennek milyen súlyos 
következményei vannak, azt szemlélhetjük abban, hogy milyen
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sokan vannak köreinkben egyrészt „egyéniségnélküli” lelkipász
torok, másrészt meg pásztori lelkület nélküli egyéniségek. Theo- 
lógiánk jelenleg inkább csak elméleti, didaktikai munkát végez, 
ami mellett a gyakorlati nevelés igen háttérbe szorul. Nem az a 
baj, hogy a theológusokat nem tanítják meg arra: hogyan kell 
anyakönyvet vezetni, számadást, vagy költségvetést csinálni, stb. 
Ezeket valójában úgyis csak a gyakorlatban lehet megtanulni. A 
baj azonban ott van, hogy amikor a fiatal lelkész kikerül a 
tehológiáról, a bűn, kegyelem, megváltás, megigazulás stb. álta
lában a keresztyénség alig több benne egy néhány jól-rosszul 
megtanult kollokviumi „anyag” elmosódó és bizonytalan isme
rethalmazánál, mindez azonban nem a saját benső világán átszűrt 
személyes meggyőződése és életelve. így történhetik aztán meg 
az, hogy a theológus, aki négy éven át, talán jó  eredménnyel végzi 
el kollokviumait, a saját személyére nézve annyit sem érzett meg 
a bűn rettenetes valóságából és Jézus Krisztus megváltói erejéből, 
mint a templom tornyából aláereszkedő harangkötél. Nem jelenti 
mindez, hogy theológiánkon egyáltalán nincsen meg a lelkipász
torrá való nevelés munkája. Olyan mértékben és olyan céltudato
san azonban nincsen meg, ahogy meg kellene lennie. Jobbára 
csak egyik-másik professzor személyes hatásában mutatkozik 
meg.

2. ) Fontos egyéniség-formáló tényezőnek kell tekintenünk a 
korszellemet is. A lelkipásztor szolgálata akármennyire is függet
len az időktől és koroktól a lényegét tekintve, az egyes koroknak, 
a korok szellemi áramlatainak hatásától nem lehet független a 
lelkipásztor sem. Ezt bizonyítja az a tény is, hogy szinte majd 
minden komák meg volt a maga külön lelkipásztor típusa. A 
korszellemnek ez a hatása akkor kezd érvényesülni, amikor a 
fiatalember vizsgálódva körülszemlélődik ebben a világban és az 
élet sokféle kérdéseire keresi a magyarázatot. Természetesen, 
miközben ezt teszi, szemlélődése egyéniségét sem hagyja érin
tetlenül. Hat reá, alakítja, sőt bátran mondhatjuk: magához ido
mítja. Éppen ebben van a korszellem hatásának igen nagy vesze
delme. Ahelyett, hogy örök vonásokat kölcsönözne a lelkipásztor 
egyéniségének, azt mindenestül kiszolgáltatja az időnek és a 
korok, eszméinek. Függetlenítenie nem lehet a lelkipásztornak 
magát a saját korától. Ellenben óvatosnak kell lennie, nehogy 
belefelejtkezzen és belevesszen korának elmúló szellemi áramla
taiba. Ha erről elfelejtkezik, igen könnyen a lelkipásztori szolgá
lat takarója alatt e világ urának szolgájává válik. Koreszmék 
propagálója lesz és nem az örök evangélium prédikátora. Egyé
nisége is inkább meg fog felelni egy népvezér egyéniségének, 
semmi esetre sem lesz azonban lelkipásztori egyéniség.

3. ) A lelkipásztori egyéniség kialakításában igennagy szerepe 
van magának a lelkipásztori szolgálatnak is. A lelkipásztor egyé
nisége és szolgálata ugyanis kell, hogy a legszorosabb kapcsolat
ban legyenek egymással. A szolgálatnak és az egyéniségnek ez 
az „öszhangja” mindenütt igen fontos. Aszolgálat ugyanis mindig 
követelményeket támaszt a szolgálatot végző személy egyénisé
gével szemben. Az orvosi szolgálat orvosi egyéniséget követel, a 
tanítói vagy tanári szolgálat pedig pedagógus-egyéniséget, stb. 
Ez a követelés azonban sehol sem annyira jelentős, mint éppen a 
lelkipásztori szolgálatnál. Ha itt nincsen meg a kellő viszony a 
szolgálat és a lelkipásztor egyénisége között, ez végzetes követ
kezményeket von maga után, sőt teljességgel lehetetlenné teszi a 
lelkipásztori szolgálatot. Gyógyítani még tudhat olyan orvos is, 
aki nem rendelkezik orvosi egyéniséggel. Még olyan tanító is 
közölhet ismereteket, akiben a szolgálat nem alakított ki tanítói 
egyéniséget. Lelkipásztori, szolgálatot végezni azonban nem le
het lelkipásztori egyéniség nélkül. Éppen ezért a szolgálatnak ki 
kell formálnia, ki is akarja formálni a szolgálatot végzőkben ezt 
a lelkipásztori egyéniséget Az, aki nem hagyja, hogy a szolgálat 
formálja, állandóan alakítsa egyéniségét a szolgálat számára 
mind megfelelőbbé téve, hanem inkább ő akarja külön egyénisé
géhez szabni szolgálatát, nemcsak hogy (emberileg szólva) nem 
lesz jó lelkipásztor, hanem lelkipásztori szolgálatával is ellentétbe 
kerül. Lesz belőle talán az „egyházközség” kifogástalan vezetője, 
az adminisztratív munkák hűséges végzője, talán még , jó  szó
nok” is, de nem lesz belőle soha a gyülekezet lelkipásztora. 
Szolgálatban győzetik meg a lelkipásztor arról, hogy ő is beletar
tozik a bűnösök közösségébe. Éppen ezért a megváltás evangé
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liuma neki is szól, sőt neki szól elsősorban, mert csak Így tud 
megszólalni rajta keresztül mások számára is. Szolgálatban győ
zetik meg a lelkipásztor arról is, hogy -  jóllehet a gyülekezetnek 
sok mindenre szüksége van, neki magának is sok mindenre 
szüksége lehet, mégis: gyülekezetnek és lelkipásztornak legna
gyobb szüksége a megfeszített Jézus Krisztusra van. Csak így 
találkozhatik össze gyülekezet és lelkipásztora. Szolgálatban 
győzetik meg a lelkipásztor arról is, hogy nem a gyülekezet van 
ő érte, hanem ő van a gyülekezetért. -  Mindeközben ki kell 
alakulnia a lelkipásztori egyéniségnek. Olyan egyéniségnek, 
amely ennek a szolgálatnak, a szolgálat minden követelményének 
megfelel.

4. ) Ezzel függ össze a másik, lelkipásztori egyéniséget alakító 
tényező is, az a tény ti. hogy a lelkipásztor Krisztus szolgája, 
szintén hatalmas formálója a lelkipásztor egyéniségének. A lelki- 
pásztorra fokozott mértékben és különös értelemben vonatkozik 
a tanítványokat hívogató Mester szava: „Jer és kövess engem!” -  
Először is azt jelenti ez, hogy aki Krisztus szolgája, és mint ilyen, 
az Ő követségében jár, annak Krisztus követésében is kell járnia. 
Egész élete, szolgálata Krisztus követés kell, hogy legyen. Csak 
úgy vezethet másokat, ha maga is megjárta és azóta szüntelenül 
járja ezt az utat. Ha ezt nem teszi, lehet jó propagálója valamiféle 
vallásosságnak, emberek között Krisztus követe, Hozzá vezérlő 
útmutató azonban semmiképpen nem lehet. -  Jelenti ez azt is, 
hogy a lelkipásztori egyéniségnek a Krisztus követésében kell 
kiformálódnia. Simonból a Mester követésében lett „Petrosz” és 
Jánosból is ugyanezen az úton a szeretet apostola. A lelkipásztori 
egyéniségnek tehát nemcsak a szolgálat követeléseivel kell cong- 
ruensnek lennie, hanem mindezeken túl az Úr igényének is meg 
kell felelnie. Azzal tisztában kell lennie minden lelkipásztornak, 
hogy vele szemben nemcsak emberek, nem is csak a szolgálat, 
hanem mindenekfelett az Ő elhívó Ura támaszt igényeket, éspedig 
az egyéniségére vonatkozóan is. Emberek állíthatnak fel követel
ményeket arra nézve, hogy milyennek kell lennie a lelkipásztori 
egyéniségnek. Mindez azonban csak visszhangja lehet annak a 
követelésnek, amelyet az Egyház Ura támaszt szolgái egyénisé
gével szemben.

Bizonyos, hogy az EgyházUrának nem közömbös az, hogy 
kik és milyen lélekkel állanak szolgálatában. Éppen így az sem 
lehet közömbös számára, hogy a szolgálatában állók olyan egyé
niséggel rendelkeznek -  amilyet Ő szolgáitól megkíván. Ez a 
döntő a lelkipásztor számára! Ha a lelkipásztor csak egy intéz
ményt szolgálna, ha csak emberektől, vagy emberek közösségétől 
volna a megbízatás nem jönne annyira számba, hogy milyen 
egyéniséggel tesz eleget megbízatásának. A lelkipásztor azonban 
Krisztus szolgája, megbízatását is Tőle vette, egyéniségét tehát 
mindenekfelett ennek kell meghatároznia.

5. ) A lelkipásztornak állandó kapcsolatban kell lennie Urával 
és megbízójával. Ez pedig csak a Bibliával való bensőséges 
kapcsolaton keresztül lehetséges. így válik a Biblia ismételten is 
a lelkipásztori egyéniség egyik legfontosabb alakító tényezőjévé. 
Ez a hatás annál nagyobb lesz, minél közelebb kerül a lelkipásztor 
a Bibliájához. Ahogyan a fény annál áthatőbb minél közelebb 
vagyunk a fényforráshoz, ahogyan a meleg annál érezhetőbb, 
minél közelebb vagyunk a tűzhöz, ugyanúgy az Isten Igéje is. 
Amilyen mértékben mélyül a kapcsolatom a Bibliámmal, olyan 
mértékben növekszik befolyása az életemre és egyéniségemre 
nézve.

Ennek a könyvnek lapjain naponként meg kell hallania a 
lelkipásztornak Urának hozzá szóló szavát Ez a szó pedig vádol, 
elítél és kegyelmet hirdet. Vádolja és elítéli a lelkipásztort egész 
személyiségében, vádolja és elítéli egyénisége miatt is. Ugyanez 
a szó azonban a kegyelem ténye is, amely az összetört, minden 
vélt alkalmasságától, érdemétől és ékességétől megfosztott lelki- 
pásztort felemeli, lelkipásztori egyéniségében megerősíti és újra 
szolgálatba állítja. Így formálódik a Biblia mellett naponként a 
lelkipásztori egyéniség! Ettől elszakadni annyi, mint a pataknak 
megtagadni a forrását. Egy darabig még csörgedez medrében a 
víz, egyszer azonban kiszikkad és csak záporok utáni sáros létől 
duzzad meg újra. Ez azonban szomjas vándoroknak nem ad 
enyhületet



A lelkipásztori egyéniség
Ezek után azzal a kérdéssel kell foglalkoznunk: milyennek 

kell lennie már most a lelkipásztori egyéniségnek. Sok minden 
megvilágosodott már az eddig elmondottakból is. Jobbára az 
elóbb elmondottaknak következményét kell összefoglalnunk a 
lelkipásztor egyéniségére nézve.

1. ) Az előzőkre gondolva egészen magától értődő megállapí
tással kezdjük. A lelkipásztor Jézus Krisztussal közösségben élő 
egyéniség kell, hogy legyen. A lelkipásztor egyéniségéenk ez a 
„conditio sine qua non”-ja. A lelkipásztor egyéniségének alapvető 
vonása tehát, -  vagyis az a fundamentum, amelyen a lelkipásztor 
egész egyénisége felépül -  a Krisztusban való élet (Gal 2:20„Élek 
pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; amely életet 
pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki 
szeretett engem és önmagát adta érettem.”)

2. ) A lelkipásztor bibliás egyéniség is kell, hogy legyen. Ez 
számára az egyetlen erőforrás, szolgálatának meghatározója, kér
déseinek eligazítója, az a csodálatos akkumulátor, amelyen ke
resztül a lelkipásztor leikébe Isten „dynamis”-a sugárzik át. A 
Biblia a lelkipásztor számára nem textus-gyűjtemény, amelyből 
prédikációi alapgondolatait, vagy mottóit (!) merítheti, hanem az 
élet kenyere, mindennapi eledel. A lelkipásztornak olyan egyéni
ségnek kell lennie mint Luther Mártonnak: ne lehessen elképzel
ni, vagy alakját megrajzolni Biblia nélkül.

3. ) Ez a kettő magában foglalja azt, hogy a lelkipásztor 
egyénisége éppen mert szüntelen kapcsolatban van Urával és a 
Bibliával, sohasem befejezett valóság, hanem az szüntelenül Jé
zus Krisztus lelkének formáló hatása alatt van. A lelkipásztor 
egyénisége szüntelenül alakul, változik, hasonul. Nem azt jelenti 
ez, hogy a lelkipásztor talán még kiforratlan egyéniség és ezért 
változik szüntelen. Nem. Azt jelenti ez a folytonos változás, hogy 
a lelkipásztor egyéniségében egyre több olyan vonás kerül hom
loktérbe, amelyet az Egyház Ura rajzol oda, és egyre több vonás 
tűnik el, amelyeket az Egyház Ura töröl ki a lelkipásztor egyéni
ségéből. A lelkipásztor az Egyház Urának műhelyében van. A 
Mester szüntelenül munkálkodik itt, vésős-kalapácsos kezével 
állandóan formálja, alakítja rajta a lelkipásztori egyéniséget. Min
den lelkipásztornak szüksége van a Mester eme munkájára! ö n 
magában és önmagától egyetlen ember sem lelkipásztori egyéni
ség! Ezt a Mesternek kell kiformálnia rajtunk.

4. ) A lelkipásztor szolgai egyéniség. Egyéniségének alapvető 
jellemzője a szolgai vonás. Talán kellemetlen hangzása van így 
ennek a szónak, azért elhallgatnunk azonban, mert nem hangzik 
elég kellemesen, nem lehet. Adva van ez azzal, hogy a lelkipász
tor Krisztus szolgája, azaz: olyan egyén, akit Jézus Krisztus 
legyőzött és meghódított. Éppen ezért egyéniségének is Jézus 
Krisztus által meghódítottnak kell lennie. Hogy ennek meg kell 
lenni arra nézve maga Jézus Krisztus mutatott példát a maga 
Istennek szolgáló életével. Maga állapította meg magát: „Én 
tiköztetek olyan vagyok, mint aki szolgál.” (Lk 22:27).

5. ) A lelkipásztor egyéniségére nézve ennek igen sokféle 
következménye van. Ezen a réven mutatkozik meg a lelkipásztor 
egyéniségében az engedelmesség vonása. Készségesen á l l Urá
nak rendelkezésére, várja mit mond és hova küldi, és a rábízott 
feladatot engedelmesen el is végzi. -  Ugyancsak ez teszi a lelki- 
pásztort alázatos egyéniséggé is. Alázatossá elsősorban Isten 
előtt, de ugyanakkor alázatossá az emberek előtt is. Jézus magát 
állítja ezen a ponton is példaképül a lelkipásztor elé: „Tanuljátok 
meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok...” (Mt 11:29). 
-  Ugyancsak ez készteti a lelkipásztort arra, hogy kigyomláljon 
magából minden önhittséget és gőgös magabízást. Neki nincsen 
mivel dicsekedni, hacsak nem az erőtlenségével. És ugyan micso
da értéke van önmagában, hogy bizakodhatna benne?

6. ) A lelkipásztornak pásztori egyéniségnek is kell lennie. 
Egyéniségének ez a vonása az, amelyik nevének is, meg hivatá
sának is leginkább megfelel. Ha valahol, hát ezen a ponton kell a 
lelkipásztornak a Mester alakjára emelnie a szemét és megtanulni 
tőle: mit is jelent ez a szó, hogy pásztor, és mit is jelent pásztornak 
lenni. Jézus maga -  ha szabad vele kapcsolatosan ilyen megálla
pítást tennünk -  az igazi pásztori egyéniség. János evangé

liumának 10. részében magát Jó Pásztornak nevezi, s ugyanebben 
a fejezetben azt is megmondja, miért illeti meg Őt ez a név. Igen, 
a Jó Pásztor egyedül Jézus. Az ő  pásztori alakjáról azonban hull 
néhány sugár azokra is, akik az Ő megbízatása alapján, ha más 
értelemben is mint Ő, de mégis csak pásztorai a nyájnak.

A Jó Pásztor alakjára nézve kérdezzük meg: miben mutatko
zik meg a pásztori egyéniség? Mindenek előtt abban, hogy ismeri 
a nyájat, amelyik reá van bízva. Ehhez kapcsolódik az, hogy 
felelősséget érez iránta és gondja van reá. Törődik vele! Nem csak 
abban az értelemben, hogy számon tartja juhait, védi őket külső 
és belső ellenség ellen, hanem abban az értelemben is, hogy az 
elveszettnek utánamegy és keresi mígnem megtalálja. -  Végül 
pedig abban, hogy kész ebben a pásztori szolgálatban az életét is 
feláldozni, ha kell. Pál apostolra gondolunk itt, aki az efezusi 
gyülekezettől búcsút véve ezeket mondja: „semmivel sem gon
dolok, még az én életem sem drága nékem, csakhogy elvégezhes
sem az én futásomat és azt a szolgálatot, amelyet vettem az Úr 
Jézustól” (ApCsel 20:24.).

7. ) A lelkipásztornak prédikátori egyéniségnek is kell lennie. 
Magával hozza ezt a szolgálata. Mi úgy szoktuk feltüntetni a 
dolgot, hogy a lelkipásztor sok minden: pásztor is, igehirdető is, 
hivatalnok is, vallástanító is és még sok más. Ez azonban helyte
len megkülönböztetés. A lelkipásztornak ugyanis egyetlen fela
data van: az Ige szolgálata. A lelkipásztor tehát mindig ebben a 
szolgálatban áll, akárminémű munkát is végez. Ez a szolgálat 
viszont megköveteli a prédikátori egyéniséget. Nem az igehirde
tésre való alkalmatosságot értjük ezzel, hanem mindazt, ami a 
XVI. század magyar lelkipásztorait jellemezte. Az ő határozott, 
feltétlenül az Isten Igéjének szolgálatában álló egyéniségüket 
jelölték meg ezzel a szóval, hogy prédikátor.

8. ) A lelkipásztor harcos egyéniség is. Harcolnia kell önma
gával szemben, harcolnia kell evilággal és evilág fejedelmével: 
A lelkipásztort szolgálata közben állandóan ellenség fenyegeti. 
Az ellenség azonban nála sokkal erősebb. Hiába veszi fel tehát a 
harcot, egymagában nem tud megbirkózni az ellenséggel. Egyet
len lehetőség van számára: csak akkor van számára diadal, ha 
engedi, hogy maga az Egyház Ura, Jézus Krisztus hadakozék az 
ő lelkipásztori személyiségén keresztül. Harcos egyéniségnek 
lenni tehát azt jelenti a lelkipásztor számára: engedni, hogy maga 
az Úr hadakozzék általa. Csak úgy van győzelem, ha „velünk az 
Úr táborba száll.”

Zárószó
Néhány vonással megrajzolva előttünk áll a lelkipásztor egyé

niségének képe. Talán nem teljes a kép. Mindenesetre ez is éppen 
elégséges ahhoz, hogy magunkba szállásra késztessen és őszinte 
búhbánattal bevalljuk a Főpásztor előtt: milyen elesett, alkalmat
lan és érdemtelen szolgái vagyunk mi Neki. Nem tehetünk mi 
pásztorok se mást, minthogy magunk is odaállunk a nyáj sorai 
közé s a régi magyar énekessel elmondjuk a bűnvalló éneket:

„Eltévedtem, mint juh, Eltévedtem, mint juh 
A  bűnösök útjára;
Óh segíts, Jézusom, Őriző pásztorom,
Hogy ne jussak romlásra.
Te ontál drága vért Elveszett juhokért,
Viselj gondot a nyájra.

Én is juhod vagyok, Én is juhod vagyok,
Nyájadnak legkisebbje,
Kit te megtéríthetsz, Bűnből kivezethetsz 
A szép, kies helyekre.
Kérlek azért hitből, Töredelmes szívből,
Fogadj, végy kegyelmedbe.”

Laborczi Zoltán
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Húsvét u. 2. vasárnaptól 
Mennybemenetel ünnepéig
Húsvét u. 2. vasárnaptól Mennybemenetel ünnepéig egy egy

ségnek vesszük a vasárnapokat, ágendánk-adta főtéma alapján:

Az Élő Krisztus élő gyülekezete elmen:
Misericordia domini -  a pásztorolt gyülekezet
Jubilate -  az ujjongó gyülekezet
Cantate -  az éneklő gyülekezet
Rogate -  az imádkozó gyülekezet
Mennybemenetel ünnepe -  az Úrra néző gyülekezet

Természetesen, ha igehirdetés-sorozatnak tartjuk e vasárnapok 
illetve ünnep prédikációit nem a gyülekezetről kell prédikálni, 
hanem Jézus Krisztusról, akinek a gyülekezete pásztorolt, ujjongó, 
éneklő, imádkozó, Reá néző gyülekezet.

Az ó-egyházi perikoparend evangéliumai alapján hirdetjük az 
evangéliumot, ami egyfelől azt jelenti, hogy nemcsak ez, a magyar 
perikopa idején kialakított szempont érvényesülhet, másfelől ezek
hez az alapigékhez kell a legkevesebb exegézis, hiszen a legtöbb
ször feldolgozott igeszakaszok ezek és magyarul is számos publi
káció ismeretes (Örömhír, Raffay, Kapi prédikációs gyűjtemények, 
korábbi Lp. évfolyamok).

Mivel egy kivételével valamennyi textus János evangé
liumából való, hasznos következetesen végiggondolni a jánosi 
mondanivalót, amint „ars theologica”-jában megfogalmazza: 
„Ezek azért írattak meg, hogy higgyétek Jézus a Krisztus az Isten 
Fia és e hitben életetek legyen az Ő nevében” Jn 20,31. Tehát 
minden a Krisztus hitért (Tamás: „én uram és én Istenem”, Jn 
20,28.) Boldogok az igehallgatók és olvasók, akik ma nem látnak, 
de hisznek, és minden az Életért, a teljes, bővölködő, örök életért 
(Jn 10,10; Jn 5,40!)

János, a teológus, sokak szemében életidegen és elvont, túlsá
gosan spirituális és bonyolult, azért nem feledkezhetünk meg a 
„székül áris homiletikumról”, vagyis tudnunk kell milyen légkör
ben prédikálunk ezekről a textusokról 1991. húsvétja után Magyar- 
országon.

Húsvét utáni 2. vasárnap -  Jn 10,11-16

A Jó Pásztor -  jól pásztorolt gyülekezete
A Jó Pásztor nemcsak az ókori pásztor uralkodókra utal, hanem 

az Ószövetség Istenére is, aki hűségesen pásztorolta népét (23!) Az 
Én vagyok bejelentés -  isteni igényt jelöl, nem kevesebbet!

Nem a tűnőben lévő, urbamus környezetben ismeretlen pász
torra kell hivatkozni, hanem a „pásztori" mentalitás és gyakorlat 
hiányára. A kaini típusú ember közömbössége (.Avagy őrizője 
vagyok testvéremnek?”) helyett a mai emberekben is él a vágy 
pásztorra, embertkereső, szerető, őrző, vigyázó emberre. Jézus a 
modell szétszórt, kallódó, elszéledt juhok, nyájak mai világában is.

A jó pásztor cselekedetei: életét adja -  ez alapvető, a keresztje 
hitelesíti szavát, ismeri övéit, övéi ismerik őt. Kölcsönös ismeret; 
igazi mély közösség, mint az Atya-Fiú kapcsolata. Más juhokra is 
figyel, vezet, szól hozzájuk és azok hallgatnak rá. A különböző 
akolból valók egy nyájjá lesznek a Pásztor vezetése alatt.

Az epistola is figyelmezteti az egykor tévelygő, bolyongó 
juhokat a lelkek nagy Pásztorára és Gondviselőjére (lPt 2,21-25).

A pásztor nélküli nyáj nemcsak a Názáreti Jézus idejében volt 
szívet indító látvány (Mt 9,36-38)-ma is az. A legjobb értelemben 
vett missziói felelősségre kötelez.

Noha nemcsak a lelkészek pásztorai a nyájnak, a rájukbízott 
híveknek, hanem minden nem-lelkész gyülekezeti tag is, ezen a 
vasárnapon föltétlenül imádkozzunk a lelkipásztorokért (Ékv. 733- 
735 lap), a lelkészképzésért, a Teológián készülő jövendő lelki- 
pásztorokért, vezető beosztásban szolgáló lelkészekért, hogy a

krisztusi modell szerint legyenek pásztorai az egyház népének. -  
Minden feladat és teher előtt hirdetendő az evangélium egy atomi
zálódó világban, szertefutó, egymással nem törődő emberek között. 
Van jó Pásztorunk!

Húsvét utáni 3. vasárnap -  Jn 16,16-23/a

Szomorúságotok örömre változik
Ez az érthetetlennek tűnő ígéret Jézus ajkáról érvényes, bevál

tott, hiteles ígéret ma is. -  A búcsúzó tanítványok szomorúsága 
eltakarja az örömöt -  de Jézus feltárja a viszontlátás, találkozás 
örömét. Könnyeink miatt homályosan látunk, fájdalmunkban, jaj
gatásunkban elképzelni sem tudjuk, hogy lehet örülni is. -  A 
húsvétkor és pünkösdkor már beteljesedett öröm, Jézus miatt aktu
ális a mindenkori tanítványi gyülekezetben. Van miért -  van Kiért 
örülni! Az édesanyai öröm jézusi képe világossá teszi, hogy gyöt
relmek, fájdalmak után öröm vár ránk -  szomorúságot, félelmet- 
feledtető öröm.

A szomorúság ideje mindig kicsi -  a teljes örömhöz viszonyít
va. A szomorúságban hajlamos minden tanítvány azt hinni, hogy 
Jézust elnyeli a halál, de kiderül, hogy az Atyához megy, az élet 
Urához és adójához.

A passió történetéből tudjuk, hogy Jézus ellenfelei kárörömmel 
örvendeztek, amíg a tanítványok sírtak. A gúnyolódó sokaság, a 
köntösön osztozó katonák, az egy embert a soka t  feláldozó főpap 
öröme korai és alaptalan. Amint a tanítványok félelme, gyávasága, 
szétfutása, kiábrándultsága is az. Az Atya Jézust igazolta (ApCsel 
2,24. 36): „Úrrá és Krisztussá tette Őt az Isten, azt a Jézust, akit ti 
keresztre feszítettetek”. Van ok az örömre.

A gyülekezet mai tagjai, két világ polgárai, a hit szemével föl 
és előre tekintő emberek, akiknél az öröm nem hiánycikk, bizonyo- 
sak abban, hogy minden szomorúságnál és próbatételnél nagyobb 
az ok az örömre. Arányérzékünk is helyes: a kis és nagy, ideig és 
örökkévaló között tudunk különbséget tenni.

Van ideje a sírásnak, de van ideje az örömnek is. Ujjongjatok!

Húsvét utáni 4  vasárnap -  Jn 16,5-15.

A Szent Lélek Krisztus dicséretre ihlet
Miért ne hihetnénk, mi az éneklő evangélikus egyházban, hogy 

a musica sacra (vokális és instrumentális) területén nemcsak az 
emberi zseni (genius) és a korszellem (Zeitgeist), hanem Isten 
Lelke is munkálkodik, rejtetten, de valóságosan?

Krisztus lelke -  a Pártfogó, a Vigasztaló -  így is a teljes 
igazságra vezet és Krisztust tanít dicsőíteni ajkunkkal és hangsze
reinkkel. -  Jézus ugyan testileg eltávozott tanítványai közül, de 
elküldte Lelkét, lelki jelenlétét. A Lélek az Úr és az Úr a Lélek a 
pálapostoli kategória szerint. Azóta is hathatósan munkálkodik 
(Deus in actu).

Tanúságtételével meggyőzi a világban az embereket arról, 
hogy mi a bún, mi az igazság és mi az ítélet. Három sokat vitatott 
kérdésben komoly meggyőződésre juttatja a tanítványokat: A bűn 
-hitetlenség. Minden búh mélyén, gyökerében ott van, hogy az 
ember nem hisz Krisztusban, minden vagy mindenki másban in
kább hisz, mint Jézus Krisztusban. A búh nemcsak hamis, bűnös 
vágy (concupiscentia), nemcsak gőg, beképzeltség (hübrisz, super- 
bia Luther szerint), hanem a hit hiánya, hitetlenség. A bűnnek 
ellentéte nem a bűhtelenség, hanem a h it -  Az igazság -  Jézus 
Atyjához ment. Nem semmisült meg, nem némult el, nem győzték 
le, hanem Atyjához ment és ezért láthatatlan. Az (télét -  e vüág 
fejedelme ítéltetett meg, nem Ő. Jézus pőre látszólag Jézus elítélé
sével végződött, valójában a diabolos, a hazugság atyja és az 
embergyilkos ítéltetett meg. Eszerint az egység, az igazság és az 
élet Lelke diadalmaskodik. Énekeink legjava erről énekel. Legő
sibb és legújabb énekeink tartalmilag ugyanazt az Urat magasztal
ják.. Ne engedjük gyülekezeteinkben elnémulni a Lélek ihlette 
éneket. Ennek van jövője, sőt még az örökkévalóságban is folyta
tódik a mennyei kórusban, hatalmasan.
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Húsvét utáni 5. vasárnap -  Jn 16,23-27

Nevemben kérjetek és megkapjátok!
Az evangéliumot hirdető egyházból szónokló egyház, a tevé

keny egyházból az aktivizmus megszállottja lehet, ha hiányzik az 
imádság. -  Kora kegyességi gyakorlatát Jézus bírálta és gyomlálta, 
de az imádságot meghagyta, siót új dimenzióba állította, amikor az 
„ő nevében” gyakorolt imádságra buzdított Az ő  nevében -  az ő  
erőterében, Vele kapcsolatban, személyével, szavaival megegyező 
egységben. Az ő  nevében nem lehet átkozódni, ölni, harácsolni. 
Képtelenség. Az ő  neve fegyelmez. Keretet ajándékoz, medret ád 
imádságainknak. Az ö  nevében összejön hívek (2-3, vagy sok ezer) 
nagy ígéretet kaptak: nem imádkoznak hiába. Az Atya, aki Fiát adta 
nekünk hogyne adna mást is, amire szükségünk van, Vele együtt 
(R.8.32).

Az imádság eredménye az öröm is. Nem fáradtság, unalom, 
teher, hanem öröm. Az imádság légköre; a szeretet, a Jézus iránti 
szeretet (27.v.) az imádság legfőbb tartalma a kérés. Nem szégyen 
ez. Egy életen át Isten koldusai vagyunk. Üres a tarisznyánk és üres 
a tenyerünk (ahogyan az ősi imádság póz kifejezte: üres tenyeret 
tartva az ég felé. Már csak az áldás mozdulatában gyakorolt komoly 
jelentéstartalmat hordozó forma). Nem kell szégyelnünk, hogy 
leghétköznapibb és legünnepibb imádságunk a Miatyánk csupa 
kérés. Jézus tudta, hogy elsősorban erre van szükségünk. Semmi 
dicsekvés (mint a publikánusnál) semmi kitanítás (mint olykor 
imaközösségeinkben egymást és az Urat megtanítva arra, mit kel
lett volna cselekedni) csak kérés.

72. énekünk e vasárnap ki nem hagyható!
Búcsúzáskor Jézus azt ígéri, hogy a párbeszédnek továbbra is 

van értelme. Olykor semmi más nem ösztökél imádságra, csak 
Jézus szava, csak Krisztus Lelke -  de ez elég. -  Az EVT Canberrá
ban tartott világgyűlése főtémájával az egész világkeresztyénséget 
imádságra buzdította, térdre kényszerítette. Térdel-e hazai keresz
ténységünk is eleget a világ krisztushívóivei együtt?

Mennybemenetel ünnepe -  Mk 16,14-20

Elment, hogy mindenütt jelen legyen
Az áldozócsütörtök elnevezés a mi cselekedetünkről vall, a 

mennybemenetel az övéről.
Mielőtt elment újra asztalközösséget vállalt tanítványaival, szá

mon kérte hitüket, szemükre vetette hitetlenségüket, megdorgálta 
keményszívűségüket és mégis őket, éppen őket küldte ki tanúskod
ni szerte a világba, hogy a megkezdett munkát folytassák. Most már 
nem egy Duna-Tisza-köz nagyságú országban, római provinciá
ban, hanem a Föld végső határáig, nemcsak néhány esztendőre, de 
a világ végezetéig, nemcsak az óhéber araméi nyelvjárást beszélve, 
hanem minden nyelven minden teremtménynek. Szájukba adta az 
evangéliumot (csak Márknál így: v.ö. Mk 1,15 és Mk 16,15!)

Elment, de megígérte együttmunkálkodását (20.v.) jelenlétét, 
megerősítő szolgálatát, amire számítani lehet A hitet és keresztsé- 
get az üdvösség ígéretével koronázza, ő , aki ezen a napon koroná
zási ünnepét üli (19.b). Az evangélium szolgálatához ráadásul 
jeleket ígért egész egyházának (időben és térben az egész egyház 
meg is kapta ezeket a jeleket: ördögűzés) nem kell szégyelni az 
exorcizmus szolgálatát -  a 20. sz. sok démonát űzhetné a keresz
ténység, amit az urbanizáció, technika, túlnépesedés stb. produ
kált!), nyelvek és gyógyítások sohasem idegenek a tanítványoktól, 
a történelmi egyházaknak is figyelni kellene ezekre apostoli mér
tékkel és mások hasznára.

Mennybemenetel ünnepe karácsony ellentéte. Az inkamáció 
ünnepén alászállt, valóságos emberré lett az Isten, mennybemene
tel napján ellentétes irányú a mozgás: visszatér dicsőségébe, de 
ugyanaz a Krisztus, akit itt megismerhettünk, s akit visszavárunk a 
nagy Találkozáskor, ő  elment -  mi itt maradtunk: ez az egyház 
pozíciója ma, de a kapcsolat nem szakadt meg az Úr és ő t  szolgáló 
népe között. A látható és láthatatlan világ között ő  maga a kapcso
lat

+ Danhauser László
Temetési igehirdetés D. L  ny. evangélikus 
lelkész felett 1990. december 10-én

Jézus mondta: „Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és 
ahol én vagyok ott lesz az én szolgám is; és ha valaki nekem 
szolgál, megbecsüli azt az Atya.” János 12,26.

Megkapó ebben az evangéliumi igeversben, hogy Jézus 
mennyire azonosítja magával szolgáit Megosztja velük mindazt, 
amit mi csak Jézus személyével kapcsolunk össze. Egészen egy 
velük. Köti magát szolgáihoz, és azokat is saját magához. Helyén
valónak érzem, hogy felolvassam Jézus ezen szavait Danhauser 
László testvérünk hamvai mellett, mivel ő egész szívével Jézus 
szolgája volt

Vegyük mindjárt előre azt a páratlan ígéretet: „ahol én vagyok, 
ott lesz az én szolgám is.” Úr és szolga között különbségtevés 
szokott lenni, egy bizonyos távolság. Különösen is indokolt ez, 
amikor Istenről és emberről van szó. Jézus mégis eltörli ezt a 
különbséget, megszünteti a távolságot Ahol én vagyok, ott vagy te 
is. Együtt vagyunk. Egyek.

Nem ez-é a magyarázata annak, hogy Danhauser László sze
mélyéből mindig Jézus derűje, melegsége, szeretete áradt Munká
ját mindig Jézus áldása kísérte. Kezdve vallástanítói szolgálatán, 
melynek révén több tanítványa életre szóló kapcsolatba került 
Jézussal, folytatva a budahegyvidéki gyülekezet megszervezésén 
és felvirágoztatásán, majd a bakonycsemyei gyülekezeten, mely
nek hitbeli összefogásában nem a lelkész személye, közvetlensége, 
szíveket nyitogató melegsége került a központba, hanem a vele 
levő és rajta keresztül munkálkodó Jézus Krisztus. Ha a hívek 
lelkészükhöz és egymáshoz erős szálakkal kötődtek is, még inkább 
Jézushoz is, bűneik megbocsátójához és üdvözítőjükhöz.

„Ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is” -  éreztük Jézus 
ígérete valóra válását a külmisszió iránti felelősség több évtizeden 
át folyó ébresztésében, a gyülekezeti evangélizációkban, konferen
ciákon és imádkozó testvéri együttléteken. Jézus jelenléte, Jézus 
lelke sodorta mindenüvé, ahol emberi szívekért, egyházért, üldö
zöttekért, mellőzöttekért lehetett cselekedni, s ahonnan Ura és 
Mestere sem maradt volna el. Ezért volt szolgálata annyira színes, 
sokoldalú és mindenütt nyomokat hagyó. Együtt Jézussal, és Vele 
mindenüvé!

Persze, ennek a gyümölcsöző életnek ára is volt Ezt Jézus se 
halgatta el: „Aki nekem szolgál, engem kövessen! ” Jézus sem csak 
tanított, gyógyított, lelkeket mentett hanem a fájdalmak útját is 
járta. A követésre hívás a kereszt útjára is szólított: „Ha valaki 
énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét, és 
úgy kövessen engem.” Máté 16,24.

Danhauser Lászlónak kijutott Krisztus keresztjéből is: igazság
talan ítéletekben, testvérieden megszólásokban, egyéni és családi 
életét próbára tevő megrázkódtatásokban. Ahol pedig a kereszt van, 
ott a Keresztrefeszített is mindig jelen van. A kereszthordozónak is 
volt Kire föltekintenie, volt Kitől példát vennie: Krisztus is szenve
dett értetek, és példát hagyott rátok, hogy az ő  nyomdokait köves
sétek... mikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást, amikor szen
vedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta arra, aki igazságosan 
ítél...” lPéter 2,21.23. Testvérünk is vallotta Jeremiás felismerését: 
, Jó  csendbai várni az Úr szabadítására.” Jeremiás Siralmai 3,26.

Bár a szolgálat lehetőségét szívesen vette ereje fogytáig, azért 
az Úr csendet is biztosított számára, olykori betegségek kényszerű 
kikapcsolódásával és befelé fordulásaival, hogy Jézus hűségesei 
harmadik biztatását is meghallhassa: „Ha valaki nekem szolgál, 
megbecsüli azt az Atya” - olvastuk az alapul szolgáló igeversben.

Jézusnak ez a szava páratlan kitüntetés! Itt az Újszövetség 
eredetije azt a görög kifejezést használja, amellyel a gyermek 
szülője iránti, a hívő mennyei Atyja iránti tiszteletét fejezi ki. Itt 
pedig azt olvassuk, hogy az Atya tiszteli (TIMÉSEIHO PATÉR 
AUTON), megbecsüli Egyszülötte szolgáját Ha Istennél ilyen 
megbecsülése van Jézus szolgájának, akkor mit számít emberek 
lealacsonyító vélekedése?!

Néhány vasárnapja arról prédikáltunk, hogy Pál apostol az 
életét merészelte odatárni a gyülekezet elé: „Legyetek az én köve
tőim...” Filippi 3,17. Nemcsak a szava hirdette Jézust, hanem az
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élete is. Ez az érzésünk Danhauser László hamvai mellett Ha a 
szóból, igéból olyan sokszor nem értettünk, bárcsak értenénk az 
ilyen, az ige által megszentelt Jézus által vállalt életpéldából! Ma 
erre nagyon rászorulunk.

Isten iránti hálával búcsúzunk Jézusnak különösen megáldott 
szolgájától. Elsősorban nagyon szeretett közvetlen családi köre: 
gyermekei, unokái, dédunokái, akiknek megrendítő élményük ma
rad, hogy most kerül Édesapjuk Édesanyjukkal együvé tíz év eltelte 
után, ugyancsak az urnák őrizte hamvaik formájába; meleg szálak 
által összefűzött közeli és távoli rokonai, az utolsó nehéz években 
helytáló társa, a budahegyvidéki és bakonycsemyei gyülekezetek 
pásztorukat felejteni nem tudó tagjai, lelkésztársai, barátai és hit
testvérei. Hisszük, hogy elhangzik felette Jézus ajkáról a bátorító 
biztatás:, Jól van, jó és hű szolgám, menj be a te Uradnak örömé
be!” Máté 25,23.

Imádkozzuk el hazatért testvérünk legkedvesebb zsoltárát: 
Zsolt. 23.

Csepregi Béla

A szavak mélysége
Igehirdetésre való készülés közben fontos feladatunk szavaink 

és kifejezéseink értelmének tisztázása. Az ige „tisztán és igazán” 
történő hirdetésének elengedhetetlen feltétele ez. Állandó és apró
lékos munkát igényel tőlünk. Nagy segítséget jelentene, ha mind
nyájunk könyvtárában lenne valamilyen bibliai fogalmi szótár. 
Ilyennel azonban kevesen rendelkezünk, nekem sincsen. Hiányába 
nem nyugodhatunk bele, valamilyen formában pótolnunk kell. Az 
alábbiakban azt a kísérletemet szeretném bemutatni, amellyel -  ha 
elegendő időm van rá -  készülés közben a hiányzó szótárt próbá
lom helyettesíteni.

Mi áll rendelkezésemre, mit használok? A görög Újtestámentu- 
mon kívül a Vulgata egy 1608-as kiadását nézem meg kiindulásul. 
Majd négy német Biblia következik: egy revideált Luther fordítás 
1936-ból (L), a Menge féle Újszövetség (M), a Zürichi Biblia (Z) 
és a „Gute Nachricht” (GN). Több magyar fordítást lapozok fel, 
köztük a hasonmás-kiadásban megjelentetett Károlit (K), újabban 
a Misztótfalusi-féle átdolgozásban is (Mi). Rendelkezésemre áll a 
Daxer-Kiss féle szótár (DK), Schmoller Konkordanciája és egy 
latin-magyar szótár. Kommentárokba és különféle ige-feldolgozá
sokba ugyancsak belenézek.

Hogyan dolgoztam fel a „közösség” szót?
Az újszövetségben a „koinónia” tizenötször olvasható: Pál 

apostol tizenkétszer, az ApCsel, Zsid és 1 Jn egyszer-egyszer hasz
nálja. Schmoller szerint öt latin megfelelője van: communicatio 
(közlés, részesítés), communio (közösség), collatio (összegyűjtés, 
összehordás), participatio (részesedés) és societas (közösség, ré
szesség, egyesülés). A DK következő jelentéseit sorolja fel: közös
ség, résztvevős, részvétel, részesedés, jótétemény, adakozás.

Ezután sorraveszem a szó előfordulási helyeit, az 1975-ös új 
fordításra figyelve:

Rm 15, 26: .Macedónia és Akhája ugyanis jónak látta, hogy gyűjtést 
rendezzenek a jeruzsálemi gyülekezet szegényeinek." K :.... valami segítséget 
adtának". Vulgata: collatio. L: „Eine gemeinsame Steuer”. M: .eine Geld- 
sammlung”, - :  .eine Sammlung", GN: .ein Opfer satum éin"..

1Kor 1,9: , Hűséges az Isten, aki elhívott titeket az Ő Fiával Jézus 
Krisztussal, a m  Urunkkal való közösségre." K: ....a  mi Urunk Jézus Krisztus
nak társaságába." Vulg.: jn  sodetalem . L: .zűr Gemeinschatt", GN: .in die 
Gemeinde".

ik, nem a Krisztus vérével 
, nem a Krisztus testével 

1 Vulg.: communicatio. L' .die 
GemeinschafT des Blutes Christi", M: ....d ie Gemeinschatt mit dem Blute 
Christf, GN: .Bekommen wir nicht etwas vöm Blut von Christus...?”

2K or6,14:.. ..mi köze van a világosságnakasőtótséqhez?"K:„.. .micsoda 
egyessége vagyon az világosságnak az sötétséggel?" Mi: .micsoda egyesü
lése". Vulg.: societas. L: .W as hat das Licht für Gemeinschatt mit dér Finster- 
nis?" M: ....w as hat das Licht mit dér Finstemis zu schaffen?” Z: „Was tűr 
Gemeinschatt”, GN: .W as habén Licht und Dunkelheit gemeinsam?”

2Kor 8,4: ....erősen sürgetve kérték tőlünk hogy a szentek iránti szolgá
latban adakozással részt vehessek" K: .az szentek szükségére való szolgá
latnak jó téteményét és társaságát fel vennónk". Vulg.: communicatio. L: die 
Gemeinschatt dér Handreichung, M: „...sich an dem Liebeswerk für die 
Heüigen beteiligen zu dürfen", Z .  ....die Beteiligung an dem Oienst für die 
Heüígen...', GN: ...b e i dér Hilfe...ihren Beitrag lesiten zu dürfen."

2K or9,13: 
iránftink és mi 
segítésiek felől.
....in dér Teünahme tűr sie...", Z: ....tűr die Lauterkeit dér Ti 
sie...’ , GN: ....ihr seid grpsszügig”.

2 Kor 13 ,13 : A z  Ur Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretető és a 
Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal!” K ' . .  a szent léleknek veletek 
való közösülése..’ vulg.: communicano. L‘ ...die Gemeinschatt des heiügen 
Geistes...” GN: ....d e  Leitung durch den heiligen Geist..."

Gál 2,9: „...megállapodásul kezet adtak nekem..." K’ ...én nekem és 
Barnabásnak társaságnak bizonyságára kezeket adák.." MÜ ....jobb-kezeket 
adák..’  Vulg.: „dextras dederunf mihi et Bamabae sodetatis". L: „...Wurden 
mit uns eins...", M: „Handschlag zum Gemeinschaftsbunde”, M:„Handschlag 
dér Gemeinschafr, GN: ....w ir einigten uns..."

Rl 1,5: ....közösséget vállaitatok az evangéliummal... K „..ti az Evangé
liumnak tudományában részesek lőttetek..’  Vulg.: communicatio. L: „Gemem- 
schaft am Evangélium’ , M: „...wegen dér Teünahme, d e  ihr an dér Heitebot- 
schaft...betátlgt nabt...", GN: ,...habt Ihr treu zűr Guten Nachricht gehalten."

Rl 2,1: ,..!na van közösség a Lélekben..." K: ....ha a szent léleknek valami 
társasága..." Vulg.: societas. L,Gem einschatt des Geistes", GN: .Ihr habt 
seinen Geist?"

Rl 3,10: ...megismerjem...aszenvedéseben való részesedést..." K :....az 
ő szenvedésben való részesülésemet..." Vulg.: societas. L: .d e  Gemeinschatt 
seiner Leiden...’ , M: ....d e  Teilnahme an seinen Leiden...", z : ....d ie Gemein
schatt mit seinen Beiden..." GN: „Ich möchte mit ihm leiden..."

Filem 6: ....imádkozom azért, hogy hitünkben való közösséged eljuttasson 
téged mindannak a jónak a megismerésére, ami Krisztusért van bennünk’ K: 
...bogy az te martiadnak hitből való közlése..." Vulg.: communicatio (idei. L: 
....dér Glaube, den wir miteinander habén...", M: „..die aus deinem Glauben 
erwachsene gemeinnützige latiakéit...’ , Z ,...d ie  Gemeinschatt deines Glau- 
bens..." GN: „Wir allé sinddurch den Glauben verbunden."

ApCsel 2,42: .Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a 
közösségben..." K: .martiájoknak egymással való közlésében...’ , Vulg.:
„cumunicatione fractronis panis" L: ...In  dér Gemeinschatt..." M: ....an dér 
(brüderiichen) Gemeinschatt...", GN: „...lebten in dér Gemeinde..."

Zsid 13,16: Á  jótékonyságról és az egymással való közösségvállaiásról 
pedig el ne feiedkezzetek..."!K: ...marhátoknakmásokkal való közléséről...’ , 
Mi:....m ással való kőzöltetésérőL" Vulg.: communio. L’,...m itzuteilen verges- 
set nicht." (M-ben a .mitzuteilen" mellétt megjegyzés van: .die Pflege dér 
GemeinschafT). Z: ....dér (pflege dér) Gemeinscnaft veraesset nicht..." GN: 
.Vergesst nicht gutes zu tun und euch gegenseitig zu hetién."

IJn  1,3: Á m ít tehát láttunk és hallottunk azt hirdetjük nektek is, hgoy 
nektek is közösségetek legyen velünk: a mi közösségünk pedig (közösség) 
az Atyával és az o Fiával, a  Jézus Krisztussal." K: „...nogy néktek is társasá
gotok légyen mi velünk és a mi társaikodásunk légyen az atyával..." Vulg.: 
societas. L: Gemeinschatt. GN: ....ihr sollt mit uns in derseben Gemeinschatt 
verbunden sein, die wir mit dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus 
habén."

A felsorolt Igehelyek figyelembevételével a közösség:
1. Találkozás Istennel és emberekkel és ennek a találkozásnak az 

edmónyeképpen létrejövő kapcsolat. Nem átmeneti jellegű. El 
»m múló hatással van az ember személyiségére, gondolkodás-

módjára, életfelfogására és cselekedeteire.
2. Isten ajándéka. Nem emberi elhatározás és akarat hozza létre, 

hanem a Szentháromság Isten teremtő, megváltó és megszentelő

S a. Létrejöttében a Szentlélek munkája a hangsúlyos, emi- 
pzelhetetlen az ige, az imádság, a szentségek nélkül. 
i feladat. Nem marad fenn automatikusan; az embernek 

szüntelenül törekednie kell arra, hogy meg ne erőtlenftse, tönkre 
ne tegye. Amennyire igaz, hogy létrejöttében jelentéktelen szere
pe van az embernek, annyira szükséges annak felismerése is, 
hogy nem marad fenn tőlünk függetlenül. Így a bűnbánat és 
bűnbocsánat nélkül elképzelhetetlen.

4. Annak a magatartásnak a fontosságára hfyjafel a figyelmet, amely 
a másik ember, idegen ügy és minket kevéssé érintő dolgok iránti 
nyitottságban és fogékonyságban jelentkezik. Ahogyan Jézus ál
lást foglalt az emberi élet különböző kérdéseiben -  éppen Istennel 
való kapcsolatának következményeként -  úgy nekünk is érzéke
nyen kell reagálnunk arra a bűnre, hiányra, eíesettsógre és tehe
tetlenségre, amely mindnyájunk életének kísérője.

5. Az anyagi és szellemi javakban való részesedésünket fogalmazza 
meg. Egyúttal arra figyelmeztet, hogy Isten akarata az, hogy mind 
az anyagi, mind a szellemi javakból minden ember megkapja a 
maga részét. Meg kell gondolnunk, hogy bizonyos dolgokban való 
bővelkedésünk nem másvalaki kárára történik-e?!

6. Annak bátor és reménykedő tudomásulvételére késztet, hogy 
különböző lehetőségekkel rendelkezünk, és nem a lehetőségek 
.mennyisége”, hanem a .minősége" a döntő. A minőség pedig 
annak függvénye, hogy a nekem adott lehetőség mennyire gaz
dagítja a másikat. Az tehát nem önmagában, hanem .használha
tósága" szerint értékes. Ezt látva megszabadulhatok mind az 
önhittségtől, mind a kisebbrendűségi érzéstől. Senki sem nélkü
lözhetetlen, de mégis mindenkire szükség van!

7. Kihagnsúlyozza, hogy állandóan hatunk egymásra. A másik em
ber nem tőlem függetlenül vált azzá, ami. Értékei nem függetlenek

eh
nem

az enyéimtől: bűneiben fel kell ismernem a magaméit is. Állandó
an felelnünk kell egymásért.

8. Végül arra figyelmeztet, hogy jót feltételezve kell közelednünk 
egymáshoz. Isten ugyanis így közeledik hozzánk Jézus által.

Bohus Imre
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Gyülekezeti szolgálat— lelkészi közélet

Gyülekezeti felügyelő búcsúzik -  
Szekszárdon
Interjú  Lugosy Bélával

Miért m égy most nyugdíjba a  
szekszárdi gyülekezet felügye- 
lőjeként?

-  Szó sincs nyugdíjba menő felügye
lőről. Csupán ritmusváltásra van 
szüksége -  véleményem szerint -  a 
szekszárdi gyülekezetnek. Ez ugyan 
már eddig is folyamatban volt: hála a 
fiatalosan előretekintő, bizakodó, hit
ben erős lelkészünknek. Mellé erejük 
teljében levő, vele együtt szárnyalni 
tudó, megifjult segítőtársak kellenek. 
Ez 0 2  őrségváltás történt meg gyüle
kezetünkben most, zökkenők nélkül, 
legteljesebb egyetértésben és szere- 
tetben, mint keresztyén gyülekezethet 
illik.
Azzal kezdtem: szó sincs nyugdíjba 
menő felügyelőről! Valahogy úgy ér
zem ezt, mint a költöző madarak vo
nulását: mindig a tapasztalt, pihen- 
tebb, frissebb energiával rendelkező 
áll az élre. Az eddigi vezető sem áll ki 
a csapatból, hanem a képességeinek 
megfelelő hátsóbb helyre áll be, hogy 
velük együtt dolgozva érje el az áhí
tott közös célt. Régóta ismételgetem 
azt, hogy nem tudok elképzelni nyug
díjas (lelkileg) lelkészt, mint ahogy a 
nyugalomba vonult hívő is elképzel
hetetlen fogalom. A lelkész holtáig 
gyakorolja hivatását, ha nem is gyü
lekezete élén, minden hívő és tisztség- 
viselő hitével örökös hivatást vállalt. 
Mindannyian életünk végéig hitből 
élünk és hitből szolgálunk.

Mondj m agadról valam it -  csa
lád, foglalkozás, egyházi kap
csolatok...

-  Született szekszárdi vagyok, de szü
leim bevándoroltak. Apám bonyhádi 
katolikus, anyám györkönyi evangé
likus volt. Lélekben anyámtól és a 
györkönyi evangélikus falu atmoszfé
rájából sok ajándékot kaptam. Isko
láimat a jóhírű zsidó elemiben kezd
tem, mert akkori lakásunkhoz az volt 
a legközelebb. Tanítómra máig nagy 
szerettei és hálával emlékezem: való
ban soha, semmiféle hátrányos meg
különböztetést nem tapasztaltam ná
la. Mérnöki diplomát a budapesti

Műegyetemen szereztem, majd Szek
szárdon a megyei tervező vállalatnál 
dolgoztam 30 esztendeig. 1981-ben 
mentem nyugdíjba és ma töltöttem be 
a 71. évemet. Műszaki területen ma is 
tevékenykedem szerényebb mérték
ben. Feleségem, három gyermekem, 
négy unokám evangélikus. Lelkes 
szekszárdi lévén, nekem is van kis sző
lőm, gyümölcsösöm, melyben szaba
didőm java részét töltöm. Komolyan 
veszem azt az emberi küldetést, hogy 
„arcod verítékével keresd kenyere
det" és örvendező hálával fogadom el 
fáradozásom gyümölcseit.

Tudnál-e  említeni egy-két fe 
ledhetetlen élm ényt gyüleke
zeti munkádból?

-  Gyülekezeti munkában már az ötve
nes években részt vettem. Nagy őröm 
volt számomra a mai ünnepi alkalom, 
amikor szeretett és nagyrabecsült 
egykori felügyelőnkkel: dr. Levente 
Istvánnal ismét találkozhattam. Kon
cepciós perben marasztalták el 56-os 
események után, de vétke csupán 
annyi volt, hogy feddhetetlen életéért, 
bölcs megfontoltságáért, bátor ke
resztyén magatartásáért a köz szere- 
tetét, megbecsülését városszerte kiér
demelte. Hálás vagyok a Mindenha
tónak, hogy a gyülekezeti munkám 
kezdetén ő lehetett mintaképem, út
mutatóm. Nemcsak az igemagyará
zatokban volt példamutató, hanem 
azok megélésében is. A letűnt hatal
masságok elüldözték Szekszárdról, 
ma Pécsett végzi töretlen buzgalom
mal a gyülekezet szolgálatát. Annak 
idején a szórványmunkák ellátásá
ban nyújtott lelkészünknek nagyszerű 
segítséget. Ebben a segítségadásban 
távozása után tőbbedmagammal 
igyekeztünk követni. Bizony áldott 
ajándék az, amit a szolgálattevő is 
kap ilyenkor a szórványhívek kitartá
sát, buzgóságát, hitét megtapasztal
va!

Milyennek láttad munkatársai
dat?

-Nagy szeretettel emlékszem vissza a 
hajdani presbitertársakra is, akik az

egyházat fenyegető hatalmasságok 
árnyékában is vállalták az „elöljá- 
rást", nem szégyellték az Igét és nem 
lankadtak meg a gyülekezet ügyeinek 
munkásságában. Még a neveket is 
hosszú lenne sorolni, nemhogy a sok
sok törődést, segítséget, kétkezi mun
kát! Bizony a gondoskodó, mostoha 
körülményekkel küszködő pásztor 
mellől akkor sem, régen sem hiányoz
tak a kitartó, segítőkész presbiterek. 
Hívő és értő asszonyainkat dicséri 
ebből a korból több, művészi ihletésű 
és kivitelű oltárterítőnk is. A hit és 
áldozatvállalás példája kántorunk 
ötévtizededes, nagyértékü és magas 
színvonalú szolgálata is, melyet még 
ma is lankadatlan lelkesedéssel vé
gez, igényesen készülve valamennyi 
szolgálatára. Hát ugye ilyen munka
társakkal, presbiterekkel és hívekkel 
a múltunkban és a jelenünkben: 
könnyebb szívvel, bizakodóbban te
kinthetünk a gyülekezet jövője elé. Jé
zus mondotta „ha ketten-hárman 
összejöttök az én nevemben, én ott 
vagyok közöttetek"! Ezt érezzük és 
tudjuk.

Neved a  közegyházban is is
merős -  erről is hallhatnánk?

-  Kőzegyházi szolgálatom is az ötve
nes években kezdődött egyházmegyei 
főjegyzőként. Sajnos itt sem tudtam 
rendszeres munkát vállalni, mert hi
vatali elfoglaltságom gyakran húzó
dott a rendes munkaülőn túlra, sok
szor a késő esti órákig. Négy esperes 
és több felügyelő mellett szolgáltam 
az elmúlt esztendeig. Munkámban ta
lán az egyes egyházi épületek meg
mentése, felújítása során, a végzett 
munkálatok elszámolásánál igyekez
tem segítséget nyújtani sok gyüleke
zetben. Besegítőként többször vettem 
részt Kráhling és Sólyom esperes 
urak idején az egyházmegye különbö
ző helyein rendezett presbiteri konfe
renciákon. Bizony ezek az alkalmak is 
segítettek a megerősödésben, hiszen 
egymás hitéből épültünk...

Mit tanácsolnál más gyüleke
zetek felügyelőinek három év
tizedes tapasztalatok után?

- A  gyülekezet lelkésze,felügyelője és 
presbitere -  szolga. Szolgája az Igé
nek és a gondjaira bízott gyüleke
zetnek. Mindannyiuknak példát kell 
mutamiok a zúgolódás nélküli mun
kavállalásból! Hogyan is várhatom el 
a rámbízottaktól, hogy valamilyen 
feladatra vállalkozzanak, hogy elvé
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gezzék, ha én magam húzódozom tő
le? Az egyház szolgálata szere
tetszolgálat -  szeretetből, hitből faka
dó szolgálat másokért, mindenkiért. 
Mi jobb tanácsot, célkitűzést adhat
nék felügyelőtársamnak? Csak azt; 
tudod, hogy a lelkész hordozza az 
egész gyülekezetei lélekben. A te fel
adatod az, hogy a lelkészt hordozd jó  
szívvel, megértéssel, imádsággal!

Mi az elképzelésed a  jövőről? 
Helyed a  gyülekezetben... Mit 
látsz az egesz gyülekezet m eg
oldandó feladatának Szekszár- 
don?

- A  jövőbeli elképzeléseimről, helyze
temről már a legelsőben is nyilatkoz
tam. Tervek, feladatok még bőven áll
nak előttünk. A jókedvvel végzett 
munka pedig sosem fárasztó, eddig 
mindig úgy tapasztaltam. Elfáradni 
ugyan lehet, de jókedvű munka utáni 
fáradság -  jóleső érzés! Van még 
munka a templomunk környékén is: 
orgonafelújítás, tetőjavítások, kerí
tésjavítás stb. De nagy munka vár 
még ránk a hitoktatás, ifjúság meg
nyerése, a rejtőzködők megtalálása, 
az öregek, betegek, szegények megke
resése, megsegítése terén. És még le
hetne folytatni. Olyan időket élünk 
ma is, hogy a mindennapi kenyér 
sok családban bizonytalan. Bizo
nyítanunk kell, hogy olyan Atyánk 
van, aki nemcsak lelkünket, de testün
ket is táplálja. A szekszárdi gyülekezet 
ma Istent dicsérte, hogy erején felül 
megsegítette templomának megújítá
sában, felszerelésében a közelmúlt
ban és most a megfiatalodott vezető
ség hálával és köszönettel gondol er
re. Bizakodik abban, hogy az Úr 
továbbra is meghallgatja imádsága
inkat, megerősíti munkára, tettre kész 
testünket és lelkünket és mindenkor 
velünk lesz a szeretetben való együtt
működésben gyülekezetünkön belül 
és kívül is.
Szeretném, ha gyülekezetünk és temp
lomunk is mindig azt hirdetné a kör
nyezetének az ERŐS VÁR AM I ISTE
NÜNK felirattal, köszöntéssel, hogy 
az Úr a kicsinyeknek, az elesetteknek, 
a gyengéknek is támasza, védelmező
je, megerősítője. Nekünk ma így pré
dikál a templomunk!

H. K.

Gyermeknyaraltatásaink tapasztalatai 
(Kelenföld-Súron)

1. Bevezetés, előzmények
Már tíz éve annak, hogy kény

szerítőén jelentkezett az a vágy gyüle
kezetünk felelős tagjaiban, hogy a kevés 
gyermekbiblakörös oktatást kapott 
gyermekeinket nyaralni vigyük, s ezzel 
elmélyítsük hitüket, élményt nyújtsunk 
nekik, és szüleiknek is segítsünk a nyári 
terheket megoldani. Azóta minden nyá
ron egy hónapot töltünk velük Súron, a 
parókián.

Ezalatt az idő alatt sok tapasztalatot 
szereztünk. Kialakult tervek szerint fo
lyik évről-évre a foglalkoztatás.

Most, amikor -  hála Istennek -  mind 
több helyen elindult, vagy indul ez a 
munka, tovább szeretném adni tapasz
talatainkat, hogy ne kelljen mindenki
nek elölről kezdeni, kísérletezni.

A súri gyülekezet helyi lelkész nél
kül maradván szeretettel ajánlotta fel 
kérésünkre parókiáját. Az országban ez 
volt az első ilyen jellegű próbálkozás. 
Ingyen vesszük -  ingyen adjuk. Sok 
imádsággal kértük Istentől ezt a helyet, 
és tapasztalhattuk is áldását minden fog
lalkozásunkon.

2. Tárgyi és szem élyi feltételek
A 3 szobás, vízvezetékes, cserép- 

kályhás parókia környezetével -  sport
udvar, vendéglő, üzlet -  15-20 gyerek 
nyári és 8-10 ember téli vendéglátá sára 
alkalmas. A nyári tábort minden év júli
usában 4 héten keresztül tartjuk. Szom
batonként van a váltás, így a szülők, ha 
lehozzák vagy viszik gyerekeiket, segí
tenek a rend kialakításában. A gyerekek 
átlagosan 2-2 hetet töltenek lenn, így 
egy nyáron 40-50 gyereket is tudunk 
nyaraltatni. Pénzügyileg szigorúan ön
költséges alapon állunk; kezdő tőkével 
a gyülekezet segít, ezt szociális kedvez
ményekre (több testvér) vagy az éppen 
szükséges beruházásra fordítjuk.

A tábor vezetői általában hetente 
változnak. Optimális esetben négy fel
nőtt van lenn: a vezető, két segítő fiatal
-  egy lány és egy fiú vagy egy házaspár
-  és egy háztartsában jártas nő. Bizton
ságunkat növeli, ha valaki autóval jön 
közülünk. Férfi munkatárs nélkül nem 
indulunk útnak. A gyermekek apa-hi
ányban szenvednek, szükségük van egy 
olyan fiatal férfire, aki csak rájuk figyel, 
velük foglalkozik. Tudjon együtt nevet
ni velük, legyen ott a szellemjáráson,

lelkesítse a kirándulásban elfáradtakat, 
tanítsa a tábortűz készítést, de hallgassa 
meg a kiskamaszok titkait is. Az évente 
visszatérő segítők a legalkalmasabbak, 
ők tudnak a legeredményesebb munkát 
végezni. Szükséges, hogy a tá borvezető 
-  de a többiek is lehetőleg -  igében 
jártas, bibliakör-vezetésben gyakorlott, 
határozott egyéniség legyen. Az előre 
megbeszélteket csak rendkívüli esetben 
változtassa meg, de akkor tudjon jól és 
gyorsan dönteni. Segítőinek tudjon fel
adatokat adni, de mégse legyen parancs
nok. Ennek érdekében a vezetők már 
itthon felkészülést, megbeszélését tarta
nak, s ennek alapján az egész hónapra 
folyamatos, egységes, kidolgozott te
matikát kapnak. Erőt, a másnapi felada
tokra felkészítést naponta az éjszakai 
csendességben nyernek, amikor imád
kozva készülnek együtt.

3. Fegyelmezés
A fegyelem érdekében kidolgozott 

egységes rendünket hely hiányában 
most nem ismertetem, elég azt hangsú
lyoznom, hogy ennek ésszerűnek, egy
ségének, következetesen végrehajtható- 
nak kell lennie. Az együttélés szabálya
inál és megszegésüknél is figyelembe 
kell vennünk a Biblia szempontjait a 
becsületesség, árulkodás, őszinteség, 
veszekedés, verekedés, bűnbánat, bűn
bocsánat kérdésében is. A páli felhívást; 
„Le ne menjen a nap haragotokon” -  
nagyon komolyan vesszük. De igyek
szünk ilyen „apróságokban” is nevelni, 
hogy ne káromkodjanak, és Isten nevét 
se vegyék hiába.

4. Foglalkozások, lelki élet
Ez a két fogalom azért került egy 

pontba, mert a foglalkozásokat, bármi
lyen jellegűek is, áthatja a Biblia Azon 
egyszerű dolgokon kezdve, hogy a tisz
ta beszédre vigyázunk, olvasmányokat 
adunk ki, a játékokon, akadályversenye
ken, napi rejtvényeken és tanulnivaló- 
kon, esti közös felolvasásokon át egé
szen a reggeli és esti áhítatok komoly 
elcsendesedéséig mindig megpróbáljuk 
a jézusi szemléletet érvényesíteni. De 
nehogy azt gondolja valaki, hogy így 
unalmas, fárasztó, vagy túl kegyes lesz 
a napunk! A vidámság az igazi öröm, a 
közös élet boldoggá teszi a gyerekeket 
(Jellemző a 4-5 éven keresztül rend
szeresen részt vevő gyerekek nagy szá
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ma, vagy ez a kijelentés: „mi nem sze
retnénk konfirmálni, mert akkor már 
nem jöhetünk Sárra.”

A szombat esti tábortűznél kitűzzük 
a hét célját, imádkozunk áldásért. A va
sárnap reggeli istentitsztelettel kezdő
dik valójában a tábor. Itt meghalljuk a 
„heti igé”-t, amely a reggeli áhítatok 
igéinek összefoglalója az Útmutató 
alapján.

Az istentisztelet után szoktuk a 
templomot is bemutatni. Az egész hó
napra kiválasztott folyamatos evangé
liumot a gyerekek egyénileg olvassák, 
csak a kicsiknek olvassuk fel csoporto
san. Estére a kívülről megtanulandó 
szakasz egy-egy versét magyarázzuk. 
Ez hosszabb összefüggő igerész, mely 
nagy táblára írva egész héten előttünk 
volt és közösen olvasva tanultuk estéről 
estére. A memoriterként tanult bibliai 
ige a gyermeket egész életére elkíséri. 
Az egyik évben zsoltárokat -  23. 51. 
103. zsoltár -  máskor az Újszövetség 
gyöngyszemeit, a boldog-mondásokat, 
a szeretet himnuszát, szereztetési igéket 
stb. tanultuk. Legutoljára a fő ünnepek 
alapigéit: a karácsonyi evangéliumtól a 
pünkösdi történetig.

Általában, amit lehet kiírunk: a be
osztások, programok, pontozás, juta
lom, imádságok mind táblákra kitűzve 
olvashatók. Minden hétre választunk 
egy jellem ző éneket, ez alkalmainkon 
vissza-visszatér.

A reggeli és esti áhítatokat együtt 
kezdik a kicsik és nagyobbak, de közös 
éneklés és ima után két csoportban be
szélgetünk az igéről. Szép színfoltja es
téinknek a szobánkénti folyamatos fel
olvasás. Erre a célra az Evangéliumi 
Iratmisszió gyermekregényeit használ
juk főképpen, de elolvastuk már a re- 
mekbesikerült Ábel-t és a Csudálatos 
Mary-t is. Minden gyerek szívesen hall
gat jó felolvasást, bármilyen jól olvas is. 
A hétkezdő és búcsúzó tábortűz minden 
csoportnak kijár. Ha esős az idő, jelké
pes tábortüzet tartunk gyertyával. Befe
jező énekünk évek óta a „Szívembe 
jöjj...” Ezt körben állva, kéz a kézben 
énekeljük, minden gyerek nevével kü
lön: „Katóhoz jöjj...” "Jancsihoz jöjj...” 
„...most Úr Jézus”. Érzelmi nevelésünk 
betetőzése ez.

Ha játék szerepel programunkban, 
legtöbbször „forgóban” játszunk. 4-5 
gyerek van egy-egy csoportban és a bib
liai kártyákat, bibliai lottókat használ
juk. Súlyt helyezünk a népi körjátékok- 
ra is. De a csúcs a pénteki akadályver
seny. Ez foglalja össze az egész hetet, 
kiemeli a fontos dolgokat Erre készü
lünk egész héten a pontozó táblázattal. 
Vigyázunk, hogy feladataink csak az

azon a héten előkerült feladatokból le
gyenek összeállítva. A falu különböző, 
ismert helyein állomásokon várja a csa
patokat egy-egy vezető és kérdéseket 
tesz fel.

Bibliai történetekből, templom is
meretből, énektudásból lehet itt ponto
kat szerezni, de sportversenyek, találós
kérdések, pudingfőzés vagy palacsinta
sütés is szerepel a feladatok között. 
Természetesen ajutalom sem marad el, 
mindenki visz valami emléket haza Súr- 
ról.

Különleges jelleggel is próbáltunk 
heteket rendezni. Volt ének, sport, nyel
vi jellegű hét. De legjobban a képzőmű
vész táborok sikerültek, melyeket egy 
képzőművész-presbiter házaspár szer
vez kétévenként sok agyagozással, pa
pírmunkával, festéssel. De a többi „egy
szerű” héten is rendezünk festő-dél
utánt, fakultatív beszélgetéseket a 
vezetők adottsága szerint. Pl. csilla
gászat, horoszkópok, a Bábel tornya ré
gészeti szemmel, a Jelenések könyvé
nek érthetetlen részei stb. Ezek nagy 
sikert aratnak a gyerekek körében. Fon
tos, hogy ú.n. „szabad foglalkozás” 
nincs. Mindig van valaki a gyerekekkel, 
minden program szervezett. Legfeljebb 
a csendespihenő alatt lehet valamit 
egyedül csendben csinálni. Ez nagy erő
feszítés a vezetőknek, de megtérül, mert 
így lehet a gyerekeket megismerni és a 
fegyelmet megtartani.

Kellene még beszélnem a falu rea
gálásáról. A leszedhető gyümölcstől 
kezdve a frissen sütött fánkig -  a pék
ségből egy nyáron át friss kenyérlángost 
kaptunk -  a bociistálló-beli etetéstől a 
tejeskocsin való furikázásig, a súri gye
rekekkel közösen tartott klubdélutánok
tól a focim eccsekig... sok szép emlék.

5. Befejezés
Áldja meg Isten azok szolgálatát, 

akik eddig segítettek! A pedagógus 
munkatársakat, a házaspárokat, akik ke
vés szabadságukból egy-egy hetet erre 
szántak, a gyakorló többgyerekes anyá
kat, akik saját gyermekeik mellé még 
több gyermeket vállaltak, a hangszert 
kezelő vagy jól éneklő fiatalokat. Pál 
apostol szavaival fejezem be: „Minden 
dolgotok szeretetben menjen végbe!” 
(lK or 16,14) Ha ez érvényesül mun
kánkban, elsősorban áldás lesz rajta.

Sok jó tábort kívánok az arra vállal
kozóknak!

Bencze Imréné
Kelenföld

Részletesebb program-és játékleírá
sokat szívesen küldök.

Budapest 
börtöneit járva,..
1. Emberi motívumok az
induláshoz
Fiatalkoromból maradandóan hatott 

rám két élmény. A 40-es években, se
gédlelkész koromban gyakran látogat
tam Balassagyarmaton a megyei bör
tönt Figyelő, szeretetre éhes arcukat, 
könnyüket karácsonyi árvaságukat, há
lájukat nem tudtam felejteni.

Az 50-es években sógorom ládák
ként került a Gyorskocsi utcába. Egy 
nagyszerű, értékes ember megbilincsel- 
ten, hamis vádakkal, megalázottan. 
„Minden volt számunkra a vasárnapi is
tentisztelet” -  mondotta szabadulása 
után.

Amikor Brazíliában olvastam a hírt 
lehet a börtönökben szolgálni, megdob
bant a szívem. Harmati püspök úr öröm
mel fogadta jelentkezésemet

2. K ezdeti nehézségek
Mikor letisztelegtem egy-egy bör

tön és javító parancsnokánál, a három 
börtönben és két javítóban meglepetés 
várt A parancsnokok nagyon udvaria
sak voltak, végigvezettek, magyaráztak. 
De amikor azt kérdeztem, mikor jöhetek 
istentiszteletet tartani, - i t t  ért a megle
petés, -  azt mondták, beszéljek a Mari 
nénivel, Viktorral és Annuskával. Kide
rült hogy -  amint mondani szokás, -  a 
tinta még meg sem száradt a miniszteri 
engedélyen, -  a szabadegyházak 30 lel
kes embere az országos parancsnoksá
gon megjelent, pecsétes igazolványokat 
szerzett, s a börtönökhöz kijelölték a 
missziói irányítókat Mikor a történelmi 
egyházak megjelentek, minden időpont 
le volt kötve. Csak az országos parancs
nokság közbelépésével sikerült időpon
tokat kapni.

3. A szolgálat öröme
Rendkívüli érzés az elítéltekkel ta

lálkozni és nekik igét hirdetni. Évtize
deken át a jólnevelt „szalon-keresz
tények között szolgálni, -  ez is drága idő 
vo lt De a letartóztatottak egészen má
sok. Persze, nem igaz a Lombrosó-el- 
mélet, -  ugyanolyan arcok néznek rám, 
mint utána a metróban. Mások azért, 
mert maszkot nem viselnek. Tiszt soha 
nincs jelen az alkalmakon. Az alapvető 
börtön-fegyelemhez kötve vannak 
ugyan, azonban hozzászólásaik nyer
sek, őszinték, sokszor mellbevágóak. 
Egyszer közbeszólt pl. az egyik: J ó
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lenne, ha nemcsak nekünk prédikálná
nak, de a bíróknak is, mert azok igazság
talanok.” Másik hozzászólás: „Én 5000 
Ft miatt kerültem ide, de akik milliókat 
sikkasztanak, palotákban élnek.”

A munka örömét az az alap-hozzáál
lásom biztosítja, hogy minden ember
ben benne van az isteni szikra, a jó  felé 
hajlás lehetősége. Németh László mon
data is aláhúzza az ide kapcsolódó igé
ket: „A  ZSARNOKI VAN-ból kinőhet a 
SZENT LEHET”. Erre koncentrálok. 
Kint ijesztő a bűntények növekedése; 
komolyan is kell ezt venni. De idebent 
mélységben vannak: kiszolgáltatva cel
latársaknak, smasszeroknak. Megszívja 
őket a börtön-levegő. Nagy a depresz- 
szió, az öngyilkosság kísértése, testileg- 
lelkileg leépülnek.

4. Csendes polémia
Számításom szerint az elítélteknek 

csupán 5 százaléka vesz részt a börtön
misszió alkalmain. Van egy megbízott, 
aki összetoborozza az önként jelentke
zőket. 25-40 igehallgató jön össze val
lásfelekezetre való tekintet nélkül. Na
gyon sokan „zéróról” indulnak, így nem 
kis probléma: hol is kezdjem. Mivel 
éhesek az emberi jószóra, másrészt una
lomból is mozdulnak a hívásra, bár las
sanként minden missziós körül kialakul 
egy ragaszkodó kör, mégis az említett 
okok miatt sokan vannak, akik minden
kihez elmennek hallgatni. És itt adódik 
kimondatlanul egy csendes vallásvita. 
Mert az igemagyarázat után kérdeznek: 
„X Y atya (vagy Z. néni) ezt mondta... 
Most mi az igazság?” Nem egyszerű 
válaszolni úgy, hogy a látásomhoz hű 
legyek, de ne keltsek viszályt Viszont a 
kérdezőknek gyakran egzisztenciálisan 
fontos: mi az igazság. A másféle teoló
gia ítélkezve néz rájuk: „gonosztevők, 
pogányok, térjetek meg, mert a pokolba 
juttok.” A „szent kegyetlenek”, amilyen 
a tékozló fiú bátyja volt. Az alábbiakban 
idézek néhányat kérdéseikből. M it szól
jak azonban az ilyenféle vallomáshoz: 
„Én megtértem, és minden este meg
gyónom Istennek, ha megittam egy fe
ketét, és ha elszívtam egy cigarettát”

Csak a szeretet tud megváltoztatni. 
Ebben benne van, hogy az igehirdető 
legyen emberséges, ne nehezítse amúgy 
is ingadozó lelki életüket. Amit szere
tettel kérek tőlük, az kettő: 1. eszmél- 
kedjenek: gondolják át életüket okosan. 
Innen „meggazdagodva” is el lehet 
menni. Ahogyan a tékozló fiú a mély
ségben talált rá az igazságra, a helyes 
látásra. Az elakadt embert továbbsegíti 
az Isten. A 2. hangsúlyos mondaniva
lóm: használják ki jól az időt. A lelkiek 
mellett szellemi fejlődésre is koncent

ráljanak. Ahogy Kossuth és Göncz Ár
pád kitűnően megtanultak itt angolul, 
valamit kezdjenek el. Szavamon fogtak 
és fél éve már németet tanítok nekik. A 
Goethe-intézet adott tankönyveket, ka
zettát, walkmanokat.

Minden vasárnap 2 órakor tartok is
tentiszteletet. Utána beszélgetés követ
kezik teológiai kérdésekről. Ezt követő
en tartom a németórát. Nem könnyű ne
kik erre készülniük a hétköznapokon, 
mert munkákra vannak beosztva, más
részt a cellákban állandóan szól a TV, 
rádió; vannak, akik gúnyolják is őket 
Mindezek ellenére lassacskán előre ha
ladnak. A missziósok részéről itt is kap
tam krtitikát: a mi dolgunk csak Jézus 
Krisztus hirdetése, nem a nyelvtanítás.

5. Számadatok, bánásmód
Jelenleg az országban 17-18 ezer 

fogva tartott van. A tisztek, tiszthelyet
tesek száma 4000 körül van. Legna
gyobb részük az „elvtársi” világból va
ló, de csak kevés nevelőt emlegetnek 
nehezteléssel. A bánásmód humánus, 
néha szinte családias. Az igeszolgálatot 
csak egy-két felügyelő kezeli gúnyosan, 
a többség elismeri, hogy észlelhető bi
zonyos pozitív hatása a munkának.

A fegyházban a cella-ajtók mindig 
zárva vannak, a börtönben és a fogház
ban nappal nyitva vannak és egymást 
látogathatják is.

A nagy Kozma utcaiban tetszetős ét
teremben étkeznek a rabok, együttesen, 
asztaloknál. Néha megkérdezem, mi 
volt az ebédjük. Vasárnap sült csirke, 
rizzsel pl. Csak a vitamint, a gyümölcsöt 
hiányolják.

Lehetőségük van a sportra. Könyv
tár áll rendelkezésükre.

6. Fiú- és lányjavítókban
Rendkívül érdekes szolgálni a javí

tókban. 14-18 évesek vannak i t t  Leg
többjük kijár dolgozni, fizetésüket haza
adják az intézetbe, s ebből időnként ki
kérhetnek bizonyos összeget A fiúknál 
két szipós, két „sátános” van a jó  felé 
hajlás állapotában. A fiúk, amikor húszán 
vannak együtt velem, félelmetes nyerse
séggel vitatkoznak teológiai kérdésekről. 
A lányok csendesebbek. Náluk az angol 
nyelvet kezdtem tanítani. Groó profesz- 
szor felesége jött ki velem és megtanítot
ta a lányokat a gyertyaöntés hasznos 
mesteréségére.

7. Elgondolkodtató teológiai
kérdéseik

•

a) A Tízparancsolatban benne van, 
hogy csak egy Istent szabad imádni. Ak
kor hogy lehet 3, vagy Máriával 4 Iste
nünk?

b) A szűztől születés problémája. Ha 
isteni spermából született Jézus, akkor ez 
Zeus és Jupiter módszere halandó nők
kel. És mivel József és Mária 90 száza
lékban összetartoztak már, -  Isten fel
szarvazta volna Józsefet?

c) A világ teremtése. Az evolúció. A 
majom és az ember rokonsága.

d) A liturgia -  szerintük -  csak „népi 
játék” (pap és hívek dialógusa) „Miért 
mondják azt, hogy első a bűnbánat, s 
Isten elé csak bűnbánattal lehet járulni? 
Örömmel, hálával, gyásszal nem lehet?”

e) Isten olyan kérlelhetetlenül hara
gudott az emberre, hogy csak vér csende
sítette le haragját? Lehet így hinnünk Is
ten szeretetében? Ábrahámra, Gandhira 
nem érvényes a bocsánat, mert nem hit
tek Jézus vérében?

f) Ügyükből kifolyólag állandó téma 
a „Sátán”. Ha van, miért engedi működni 
az Isten? Azt prédikálják, hogy Jézus le
győzte a Sátánt Ez fantázia. Hiszen meg
tért emberek szívében is ott van. Mente
getőzés, a személyes felelősség átpasszo
lása a Sátánra: Hát igen, a Sátán 
megkísértett, elestem. Nem a hívő a bű
nös végeredményben, hanem a Sátán, s 
mindennek oka az Isten.

g) ,,2000-ben lesz a világ vége.” A 
kérdésekből látható, hogy vannak értel
mes, töprengő emberek. Vannak, akik 
emlékeznek „vasárnapi iskolás” igema
gyarázatokra. A leírtak után érdeklődés
sel ovlastam ifj. Hafenscher Károly kitű
nő beszámolóját börtön-szolgálatáról. 
Sok jó meglátást találtam benne. A na
pokban jött elém Lk 5,32: „N em  azért 
jöttem, hogy az igazakat hívjam...” Mi
lyen jó ővele állni ez elé a gyülekezet 
elé!

8. Igehirdetések a börtönökben
1. Gőgös különcködés az, hogy az 

egyház naptára eltér a polgári naptártól.
2. Nem leszűkítése a teológiának, 

hogy az „egyházi év” kizárólag Krisz
tus-év? Érvényesíteni kellene a Credo 3 
részét!
I. negyedév. Január 1-tól március végéig 12 

ige a Teremtőr ál, Isten lényéről, tulajdon
ságairól. A természet világáról, a koz
moszról. Isten megismeréséről gondvise
léséről. Az imádságról. Isten megszólalá
sa a kér.-en kívül.

II. negyedév. Áprilistól június végéig. 12 ige 
Jézusról. Tanítása Istenről. Szenvedése, 
halála, feltámadása. A Szentlélekről.

III. negyedév. Júliustól szeptemberig. 12 ige 
A Bibliáról. Átlapozzuk a Bibliát a mai 
bibliaismerettel. (Luther: szegényes pó
lyában az isteni üzenet.)

IV. negyedév. Októbertől decemberig. 12 ige 
az emberről. Honnan-hová? Küldetés. 
Család, haza. Szenvedések, örömök. Dec. 
25-26. Az igazán Isten szerinti EMBER.

Görög Tibor
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Kapuk nyíltak és 
új utak tárultak 
előttünk!
lKor 16,8-9: „Efezusban pünkösdig 

maradok, mert nagy és sokat ígérd kapu 
nyílt ott meg előttem!

25. zsoltár 4. verse: „...utaidat, 
Uram, ismertesd meg velem, ösvényeid
re taníts meg engem!”

Történelmi korszakváltás idején 
nemcsak a társadalom, hanem az egyház 
számára is kényszerű feladat a megítélt 
múlt felszámolása és a tájékozódás ill. 
hajlandóság a jövendő építésére. Köz
hely szinte mindannak felsorolása, ami 
az egyházak előtt a „nyitott kapukat és az 
új utakat” jelentik: idői megkötöttség nél
kül gondozhatjuk kórházi, klinikai, sza
natóriumi betegeinket, kápolnák-imater- 
mek épülnek az egészségügyi közpon
tokban, felkereshetjük a különböző 
fegyintézetekben a rabokat, a fiatalkorú 
bűnözőket, végezhetünk pályaudvari 
mentő szolgálatokat, dalolhatunk utcá- 
kon-tereken Jézus-énekeket gitár-kísé
rettel vagy akár kis kórussal, végezhe
tünk iratmissziót, társulva a Gedeon-Tár- 
sasággal Bibliákat osztogathatunk ill. 
elhelyzehetünk hotelek és gami-szállók 
szobáiban, szervezhetünk különböző 
„keresztényeként minősített csoporto
kat, beindulhatnak újra a cserkészcsapa
tok gyülekezetek szervezésében, ökume
nikus vagy konfesszionális keretben, az 
ú.n. „médiák” ajtót tárnak egyházi té- 
mák-írók előtt feloldva a „történelmi” 
egyházak és az ú.n. „szekták” közti ósdi 
diszkriminációt, katonák, rendőrök 
egyenruhában mehetnek templomukba, 
laktanyákban nem kell már dugdosni 
újoncainknak Bibliájukat s persze nem 
utolsó sorban szabaddá vált a hitoktatás 
ügye valamennyi közoktatási intézmény
ben... sokszor úgy érezzük, mintha ál
modnánk, ez és ennyi minden nem is 
lehet igaz...

Két erő szorongat alig elviselhetően: 
a hálaadás, bizony az ÚR feljebbvalóan 
cselekedett mintsem elképzeltük volna -  
és a szorongás, hogyan tudunk eleget ten
ni ennyi elvárásnak, sürgető napiparan
csoknak, elháríthatatlan kihívásoknak, 
hiszen most derül ki, valójában kik va
gyunk és mennyit érünk?!

Hálaadásunk fényében válnak nyil
vánvalókká személyes és közegyházi 
mulasztásaink. Becstelen dolog minde
nért a pártállamot és az egyházügyi hiva
talt vádolni illetve mindent az előző rend
szer számlájára írni. Bő a hajlandóság

erre, hiszen ez könnyű út és nem kell 
belépni a megtérés szűk ajtaján... egyet
len, kicsi példát hozok a fentiek igazolá
sára. A korábbi évtizedekben kérhették és 
kapták a Benczúr-féle gyermekórák 
anyagát körlevélben azok a lelkészek, 
akik képtelenek voltak elfogadni a párt
állam szigorú döntését: a gyermek- és az 
ifjúsági munka a párt feladata, az egyhá
zak viszont megkaphatják a debilis gyer
mekeket és a kispénzű öregeket szere
tetotthonaik részére. Nem tudták elfelej
teni Máté 19,14 jézusi kijelentését a 
gyermekekről... s amikor elmaradtak 
ezek a körlevelek, mint apró, szegényes, 
de szükséges támaszok, még kérdezni 
sem illett (!) közegyházi körökben az in
dokot Nemzedéknyi magyar nőtt fel hit
oktatás illetve gyülekezeti gyermekmun
ka nélkül. S most ezeknek a szülőknek 
(!!) a gyermekei vannak reánk bízva, 
hogy végre "engedjük őket Jézushoz”. 
Szűkkörű, lelkes gárdán kívül iszonyú a 
szakismeret hiánya. Hosszú éveken át a 
déli egyházkerületben a lelkészvizsgáz
tató bizottság egyik tagja voltam és így 
bőven volt módom olvasni és értékelni a 
lelkészjelöltek egyik feladatát írásba 
foglalt katekizációt megszabott feladat
ra... számtalan sebből vérző egyházunk
ban talán itt folyik el a legtöbb vér. Ugyan 
nem jelentéktelen azoknak a száma, akik 
maguktól jönnek a fiatalok közül pótolni 
gyermekkeresztséget, elemi egyházi is
meretek hiányát, stb. Gyorstalpaló mun
kával elvégezzük a szertartást, de egyre 
nyilvánvalóbb az országos tehetetlenség 
a gyermekmunkát illetően. Pedig Jézus 
keményen szólt egyszer arról is, ha mi, 
felnőttek nem leszünk olyanok mint a 
kisgyermekek, semmiképpen sem mehe
tünk be Isten országába! Pedig csak lát
szólag vagyunk okosjanik, diplomás fel
nőttek, sokat tapasztaltak, mindenhez 
hozzászólni képesek, tiszteletlenül és fö
lényesen kritizálók -  belül igaziban meg
szeppent srácok vagyunk, akik úgy sze
retnénk végre megtalálni helyünket a 
zűrzavarban, békességünket a folytonos 
feszültségek között, jó  lenne végre ne
künk is visszatalálni a Gyermekek Barát
jához, Jézushoz!... amint így áll a helyzet 
minden egyéb tekintetben is. Amíg nem 
találok vissza a szenvedő Jézushoz, nem 
tudok mit kezdeni bajaimmal és félelme
immel és képtelen vagyok érdemi sza
vakra betegágy mellett. Amíg nem ülök 
le végre a tanító Jézus lábához, csak fe
csegek, dől a rengeteg panelszöveg un
dorító áradata, de a világon semmi sem 
történik, ugyan mitől is változna meg 
bárki is a gyülekezetben .vagy a család
ban, ugyan mitől?! Ha nem figyelek az 
engedelmes Jézusra, aki az Atya iránti 
engedelmességét első helyre tette, az volt

számára a kenyér, -  képtelen vagyok 
„szót fogadni”, már a záróénekig egysze
rűen elfelejtem a textust, a „SZÓ”-t, ho
gyan is tudnám ahhoz illeszteni magatar
tásomat és életvitelemet? Ha nem talál
kozom Jézussal, a halál legyőzőjével, 
ugyan mit mondok koporsó mellett an
nak, aki elveszítette a legdrágábbat? S 
így folytatható a sor

ideje rátérnem személyes dolgaimra 
folyóiratunk szerkesztője kérése szerint 
Múlt nyáron mentem nyugdíjba. Mivel 
utódom augusztus végéig nem kapott 
káplánt bőven volt segítenem helyi vidé
ki szolgálatokkal, „mintha mi sem történt 
volna”. Közben a hétköznapjaimat haj
naltól estig igénybe vette a szomszéd tel
ken épülő lakás, amelynek építését Pécs
re települni vágyó kisebbik asszonylá- 
nyomék vállalták, hogy özvegységem 
elviselhetőbb legyen. A nyár végére két 
káplán is jött, az építkezés pénzszűke mi
att abbamaradt s kezdődött az új munka
év... de hogyan? Nem hittem volna, hogy 
ennyire hiányzik majd a gyermekmun
kám. Dehát a gyülekezetben három fiatal 
pap is volt Quid nunc? S Valakinek ismét 
volt számomra bámulatos ötlete. Egymás 
után csengett a telefonom különböző is
kolákból: nem vállalná át az ú.n. osztály- 
főnöki órákat hogy növendékeinkkel be
szélgessen a vallás dolgairól? És valami 
egészen „új” kezdődött el: nem felekezeti 
hittanóra, nem ökumenikus valláserköl- 
cso-ktatás, hanem egyszerű, kötetlen be
szélgetés arról a témáról, amit választot
tak gimnazisták és ipari tanulók, fiúk és 
leányok, kevesen normális családi háttér
ből, többen csonka-családból, sokan álla
mi otthonokból, kollégiumokból és al
bérletekből, felekezetük szerint jobbára 
kinyomozhatatlan vallásúak, de abban 
egyek, hogy tele voltak és vannak kérdés
sel és váddal. Az első hónapokban a pál
mát az a témaigény jelentette: beszélges
sünk a szeretettől... hamarosan egyönte
tűvé vált a tőlük eredő kérés: beszéljen 
nekünk Jézusról... Most már van olyan 
ipari tanuló osztály, ahol egyöntetű kéré
sük szerint a Bibliát ismertetem velük, 
pontosan az üdvtörténetet, de nem isko
lásán, hanem számomra is meglepően, 
nagyon egyszerű mondatokkal és nagyon 
személyesen, éppen tegnap könnyezték 
meg a vak Izsák bánatát, Rebeka édes 
anyai, megtört szívét, a dühös Ézsaut és 
magánosán, életéért reszkető sivatagi 
vándort, JákóboL Miközben megrajzoló
dott az otthon képe, a szülők osztott sze- 
retete, az eltérő jellemek, a sok furcsaság 
és mégis fölöttük ragyogó isteni gondvi
selés, -  nemegyszer hallottam a padok 
felől: nálunk is így van... én is anyát 
szerettem jobban mint apát., iszonyú, 
hogyan kell szenvedni hülyeségeink mi-
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att... stb. Tán a legmeghatóbb karácsonyi 
ajándék volt számomra az, amikor javá
ban beszéltem arról a páratlan éjszakáról 
Bethlehemben s egyszerre furcsa érzé
sem volt, rögtön meg is kérdeztem a gye
rekeket, nem csengettek-e még az óra 
végén? S látni a vigyorgó, édes kölykö- 
ket, amikor kórusban zengték: már húsz 
perce kicsengettek, s kérdésemre, hogy 
miért nem szóltak nekem? Hangzott a 
csibész, de gyönyörű válasz: ha bolondok 
lettünk volna...

Talán többen tudják lelkésztársaim 
közül, hogy még a nyáron felkeresett né
hány öreg munkásbarátom, meg egy-két 
fiatal azzal a kéréssel, hogy induljak az 
önkormányzati választáson. Hajmeresz
tő volt számomra a kérés, de azzal érvel
tek, hogy engem ismernek, azokat meg 
nem és majd csak elboldogulunk együtt a 
munkában. Végül is igent mondtam s így 
kora ősztől belekerültem a városházi tar
ka, izgalmas, sokrétű forgatagba, ame
lyen ma is, mint a város szociális munká
jában tevékenykedő „képviselő” dolgo
zom. Fogalmam sem volt arról, hogy mi 
vár reám. Gyülekezeti munkánkban min
dig fontos volt a szegények gondozása, 
segítő-akciók szervezése a rászorultakért 
stb. Dehát ezek „gyülekezeti” szegények 
voltak. Most meg olyanokkal kerültem és 
kerülök kapcsolatba, akiknek nem utal
hatok Isten dolgaira semmiféle formá
ban. Úgy kell tennünk a jót s a ma tőlünk 
telhetőt, mint akikre érvényes Grotius hí
res megállapítása: „etsi Deus non dare- 
tu r.J ” Fiatalok és idősek, akiknek múltja 
rémregény, teleszőve gonosz indulatok
kal, mostoha sorssal, testi-lelki fogyaté
kossággal, a szó legigazibb értelmében a 
moralitással, mint akik egyszerűen értik 
a felénk állandóan emlegetett erkölcsi 
normákat, de nem hajlandóak magukra 
nézve is érvényesnek tekinteni. Lump al
koholisták, drogosok, állástalanok, mun
kanélküliek és munkakerülők, diliflepni
sek és különböző börtönökben jártak, 
szexuális perverziók megkötözöttjei, el
hagyottak és megcsaltak, állandó öngyil
kosjelöltek, deviánsok minden formában 
és minden mennyiségben, átmeneti szál
lásoknak újra és újra visszatérő lakói, do
hánybűz és trágár beszéd, emberekbe 
ivódott szegénység, reménytelenek és 
csodavárók stb.... bizony ezek között elő
ször azért kell küzdenem, hogy szóba 
álljanak velem, mert „pap” vagyok s ez 
általában nem belépőjegy... Istenem, hol 
voltam, hol voltunk amikor ezek még 
kisgyerekek voltak! Előttük állt az élet 
ezer lehetősége s ők ide jutottak. Szer
vezni ingyenkonyhát, nevelő-szállást le
ányanyák részére, viaskodni munkavál
lalás lehetőségéért szabadult rab részére, 
belenézni 16-17 éves leány vagy fiú sze

mébe, mint akik előtt már nincs titok, 
mindent kipróbáltak és mindennel torkig 
vannak, most valami újon törik a fejüket, 
ami „menő dolog” a sok piti ügy után. 
Negyven éven át építettük a szocializ
must és most romok között botorkálunk...

A fentiek abból adódtak számomra, 
hogy az önkormányzatba kerülve szá
momra nyilvánvalóan a szociális bizott
ságban várt a feladat De egyúttal beleke
rültem a városháza teljes mechanizmusá
ba, együtt küzdve napról-napra városunk 
minden egyéb gondjával. Hiszen végül is 
összefüggenek a dolgok legyenek kultu
rálisak vagy gazdaságiak, kömyezetvé- 
dőek vagy egészségügyiek, váúakozási 
fejlesztések vagy pályakezdők lakás- 
problémái stb. stb. Számomra tanulságos 
volt az egész eddigi eseménysorozatot 
úgy átélnem mint egy egyszerű teológus. 
Bibliai igazságok kerültek elém modem 
ötvözetben. Csak egy példát a sok közül:

Most értettem meg teljes mélységé
ben, hogy Pál bölcsen sorolja a kormány
zást a Szentlélek ajándékai közé. Vagyis 
lehet valaki értékes ember, erkölcsileg is 
intakt, kötelességtudás és munkahelyi fe
lelősség dolgában kétlábon járó példa, 
de... és ez a „de” nagyon fontossá vált Ha 
valaki nem „karizmatikus” vezető, nem 
lesz akkor jó  világ senki; számára sem. 
Igaziban még egyházilag sem érvényesít
jük a „karizmatikus” feltételt, mennyivel 
kevésbé társadalmilag! Lehet, hogy ka
tedrán lenne a helye, mert érti a szakmáját 
s nagyszerű előadó, dehát akkor miért 
hagyja ott azt, ami az „övé” és veszi 
magára azt, ami „nem az övé”, mint Dá
vidra is rá akarták erőltetni Saul harci 
gúnyáját Ha Dávid hagyja, Góliát lett 
volna a győztes... s nálunk? Számtalan 
közegyházi nyomorúságunknak lehet, 
hogy egyetlen magyarázata a karizmati
kus feltétel elhanyagolása... jól-rosszul, 
de egész életemben hirdettem a reámbí- 
zottak között, hogy mindnyájunk sorsa 
azon fordul meg, hogyan válaszolunk a 
két alapvető kérdésre: hol a helyem eb
ben a világban és ki a társam, akivel 
együtt valósíthatom meg feladatomat 
tölthetem be küldetésemet?!

Ha helyemen vagyok, mindig lesz 
erőm, kedvem, örömöm tenni dolgomat, 
hiszen felismertem karizmatikus külde
tésemet Ha hozzám illő a társ akivel 
élek, naponta megújulok a kölcsönös sze- 
retetben, senki, semmi nem tehet tönkre. 
A pályaválasztás és a párválasztás a két 
sorskérdés minden ember számára. Nem 
véletlen, hogy az ördög mindenre képes, 
hogy akár magamtól, akár biztatásra oda 
menjek dolgozni, ahol a pénz a legtöbb és 
a munka is könnyű... azt Válasszam társ
nak, akit megkíván a testem s elfelejtsem 
az alapigazságot hogy még erre is érvé

nyes Jézus szava... „mit ér, ha az egész 
világot meg is nyered, de lelkedben kárt 
vallasz...” Rossz válaszok esetén nő 
azoknak a száma, akik utálják a munkát 
könnyen akarnak élni bármi áron stb. il
letve szaporodnak azok a felnőttek, akik 
házasságban is magánosak, vagy elvál
nak be nem gyógyuló sebet ejtve minden
kin, vagy mellékutcákban keresik a kár
pótlást egyre iszonyúbb szexuális meg- 
kötözöttségekben. Ahogy „politkusan” 
fogalmazok magam számára: vajon le
het-e új világot építeni azoknak, akik régi 
emberek? Nem ismerik az újat és nem is 
hajlandóak elismerni annak lehetőségét 
Ki vett tisztát a tisztátalanból? ... S ami
kor itt-ott mégiscsak felbukkan egy ka
rizmatikus tisztségviselő, mekkora öröm 
látni: zavaros ügyek tisztázódnak, dolgok 
helyükre kerülnek, indulatok elcsitulnak, 
egyszerre minden oly szép és kedves 
lesz. Bizony, mindezt „egyházilag” ala
posabban kellene meggondolnunk és 
végre vállalnunk ú.n. „személyi ügyed
ben.

Még egy megjegyzést egy „kis” ös
vényemről. Több mint egy éve annak, 
hogy társamat eltakarja előlem a halál 
kárpitja. Temetőjáró lettem. S szinte ma
gától kapcsolatok születtek emberekkel, 
akik szintén naponta mennek szeretteik 
sírjához. Mennyire más bátorítani és vi
gasztalni őket mint sorstárs, mennyire hi
telesebb számukra, amikor beszélek a 
Nagy Találkozás napjáról, miközben 
márványba vésett betűk feleségem nevét 
közlik az arra járókkal, beszélni arról, 
ami még vár reánk. A legnagyobb ünnep. 
Amikor Isten mindent újjátesz. Amikor a 
fátyol elszakad. Amikor már nem tükör 
által homályosan látunk, hanem színről- 
színre... gyakran érzem, hogy egyszerű 
szavaim most elérik a sebzett szívet, em- 
lékezők között mintha kihajtana a re
ménység tavaszi virágszála. Mint megvi
gasztalt a vigasztalást várók között.

összegezve, valamennyien ismerjük 
el, hogy számtalan mulasztásunk az el
múlt évtizedekben Jézus szeretetében 
éget igazán. Az új indítást és erőt a nyíló 
kapukon át való belépésre Jézus szere
tetében kapunk. Korábban ismeretlen, 
sőt el sem képzelt szolgálatokra való al
kalmasságunkat Jézus szeretetében kap
juk napról-napra. Tehát a múlt miatti bűn
bánatunk és a holnaptól való szorongá
sunk között egyedüli megoldás Jézus 
szeretete. Kapuk, ösvények, utak, vissza
kapott szolgálatok és tökéletesen új fel
adatok egyaránt arra ösztönöznek, hogy 
maradjunk meg Jézus szeretetében!

Balikó Zoltán

128



Utószó az új 
kiadáshoz
Részletek az utószóból a 
Lelkipásztor Imádsága c. 
könyvben

,,... Személyesen is hálás vagyok ezért az 
imakönyvért. Sok könyv között igazában véve 
ketté vált Ihűséges kísérő társammá Gyer
mekkoromtól fogva a Könyv: a Bibliám, és fél 
évszázadon keresztül ,A lelkipásztor imádsá
ga”. Ez a kis imakönyv állandó segítség volt 
számomra imádságos életemben és áldás for
rása lelkészi szolgálatomban. Örömömre szol
gál, hogy ebben nem vagyok egyedül. Kortár
saim közül sokan vallják ugyanezt...”

„...Hadd említsem meg az imakönyv öku
menikus je lleg é t is. A bemeucheni kör maga is 
ilyen ökumenikus közösség volt Már e század 
húszas éveinek legelején szívükön viselték az 
egyház egységének ügyét Ezért imádkoztak 
így: „Urunk, könyörgünk egyesítsd egész ke

resztyén népedet, mindazokat akik Téged, az 
egy Istent imádnak. Döntsd le a bennünket 
elválasztó falakat. Uram, könyörgünk: Jöjjön 
el a nap, amikor egy lesz a nyáj és egy a 
pásztor...”

„..Amikor most az új, lényegében válto
zatlan kiadás megjelenhet öt próbás évtized 
van mögöttünk. Bárcsak lehetne ez az újra 
kiadott imakönyv közös hálaadásunk szerény 
jele! Hasonló ahhoz a kőhöz, amelyet egykor 
az Ószövetség imádkozó prófétája, Sámuel ál
lított fel és elnevezte Eben-Háézemek, így 
szólván: .Mindeddig megsegített minket az 
Úri” (LSám.7,12.)

„..Az imádkozó emberek Isten ajándékai 
a számunkra. Imádkozó életük taníthat szünte
lenül berniünket is. A legnagyobb szolgálatot 
mégis azzal végzik el számunkra, hogy nem a 
maguk, hanem az egyetlen igazi Imádkozó: 
Jézus K risztus alakját állítják elénk. Imádkozó 
testvérek segítségével mindig az Ő lábaihoz 
telepszünk. Reá figyelünk, hogy Ő maga tanít- 
gásson bennünket az imádkyzásra. Nála van 
számunkra az imádság igazi, Iskolája".

Ma különösen is szükségünk van arra, 
hogy az egyház népe egyre inkább im ádkozó

közösséggé váljék. Az imádság nemcsak erő
forrás, hanem szolgálat is. Reménységünk 
szerint ezt segíti ez a könyvecske is. Hadd 
idézzek itt egyetlen mondatot az 1947. böjtjén 
megjelent 4. német kiadás előszavától, 
amelybet az akkor még élő szerző itt „külö
nösképpen is azok fogadják majd szívesen (ezt 
az imakönyvet), akik korunk sokféle szoron- 
galtatásaiban és hivatásuknak gyakran túlsá
gosan nagy követelményei közepette benső 
nyugodtságuk, összeszedettségük és szolgá
latra való felkészülésük érdekében segítségre 
vágynak.”

Azzal az imádságos óhajjal bocsátjuk út
jára az új kiadást, hogy legyen áldássá a mai és 
a következő nemzedék számára, nemcsak a 
lelkészeknek és a lelkészi hivatásra készülők
nek, hanem minden egyházunkért, gyüleke
zeteinkért, népünkért és minden embertársun
kért imádkozó testvérünknek is.

L aborczi Z oltán
ny. lelkész

A tervezett program közrebocsátásval hívunk 
minden érdeklődőt a Fiatal Lelkészek Konferenciá
jára, Gyenesdiásra. Felső korhatár nincs, a fiatal
ság nem az évek számának függvénye. A lelké
szeken kívül hívjuk a szolgálatban álló vagy lelkészi 
munkát nem végző volt levelező teológusokat is.

A jelentkezéseket közvetlenül az Országos 
Egyházi Iroda címére (Bp. Üllői út 24.) várjuk, leg
később május 10-ig.

S ze re te tte l a  kon feren cia e lő készítő i.

Fiatal lelkészek 
konferenciája 

1991. május 27-30.
hétfő kedd szerd a csütö rtök

8 ° ° Áhítat, 
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ApCsel 
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Kulturális alapítvány az 
ezeréves magyarországi 

iskola jegyében
Néhány év múlva, 1996-ban lesz ezer esztendeje a Szent 

Márton-hegyi (pannonhalmi) bencés apátság -  s a falai között az 
első magyarországi iskola -  megalapításának. A kolostorban mű
ködő szerzetes iskolából alakult ki az az iskolarendszer, amely 
évszázadokon át közvetítője volt az egyetemes emberi kultúrá
nak, megalapozója a magyarság és a vele együtt élő népek műve
lődésének, s ezáltal Európa részévé tette hazánkat

Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum az első ma
gyarországi iskola születésének közelgő -jelképes -  millenniuma 
alkalmából ötmillió forintos alaptőkével alapítványt hozott létre. 
Az,.Ezeréves a magyarországi iskola” alapítvány célja a pedagó
giai múzeum fejlesztése, az állandó magyar iskolatörténeti kiállí
tás megszervezése, az évfordulóval kapcsolatos egyéb rendezvé
nyek (pl. iskolai és egyéb helyi gyűjtemények, kiállítások; hazai 
és nemzetközi konferenciák), kiadványok ösztönzése és támoga
tása.

Az alapítvány határozatlan időre szóló és nyitott Ahhoz bárki 
adományozóként felajánlóként -  legyen az természetes vagy jogi 
személy -  csatlakozhat.

Az alapítványt kezelő kuratórium elnöke Kelemen Elemér, 
tagjai: Glatz Ferenc, Horváth Tibor, Kardos József, Mészáros 
István és Villangó István.
, A kuratórium a kitűzött célok megvalósítása érdekében éven
te hirdet nyilvános pályázatot Az alapítványi pénzekből azok 
részesülhetnek, akik a fend célok érdekében közhasznú tevékeny
séget kívánnak kifejteni és a pályázatokon részt vesznek.

A támogató hozzájárulásokat -  az alapítvány nevének feltün
tetésével -  a Kultúrbank RT egyszámlájára (219-93-0401 sz.) 
lehet átutalni, illetve befizetni.

Budapest 1991. február IS.

Kelemen Elemér -  a kuratórium elnöke

OPKM, 1055 Budapest, 
Honvéd u. 19. Tel.: 1-126-862



Magyarországi Gedeon 
Társaság

1601 Budapest, Pt. 56. (Fóv. Bír. bejsz.: 3145) Dr.Vigh Attila, elnök Tel: 2 529 312

Kedves Lelkésztestvér!
A Nemzetközi Gedeon Társaság (The Gi- 

deons International) 141. nemzeti tagjaként 
1989. szeptemberében a Hotel Pentában meg
alakult a gedeoniták magyar csoportja, mely
nek tagjai olyan protestáns hívd férfiak, akik a 
Szentfrás terjesztésének szolgálatát vállalták.

A GI működésének egy évszázada alatt a 
ma már 150 tagországban évente több millió 
Újszövetséget osztottak szét szállodákban, 
kórházakban, börtönökben és kollégiumok
ban.

A Magyarországon is egyre szaporodó 
feladatokhoz Budapest, Miskolc és Gydr után 
szükségessé vált további „camp”-ek, táborok 
(lásd Gedeont, Bír 6) létesítése, amihez Test
vérem segítségét kérem!

Keresünk olyan megtért protestáns értel
miségi férfiakat, akik a Társaság nemzetközi
leg elfogadott szabályainak megfelelően ma
gas beosztású vezetők, elismert személyisé
gek, üzletemberek, orvosok, stb., s valamelyik 
meghatározható gyülekezeti közösség tagjai, 
de nem állnak egyházi alkalmazásban, mint lL 
lelkész, teol. professzor, stb., akik örömmel és 
magabiztos fellépéssel, jó megjelenéssel és 
előadkészséggel tudnának beállni hivatásuk 
végzése mellett ebbe a szolgálatba.

A könyveket ingyen adjuk és pótoljuk a 
nemzetközi támogatás és saját éves tagdíjunk 
révén mindenhová ahol a szállodaigazgatók, 
börtönparancsnokok, kórházi főorvosok és 
kollégiumi igazgatók (főiskola, egyetem) 
vagy a katonai laktanyák parancsnokai elfo
gadnák szolgálatunkat.

Ehhez a speciális szolgálathoz keresünk 
tehát az újjonan létesítendő táborokhoz leg
alább 6-12 (vagy több!) férfit, akikkel előzete
sen egyeztetett időpontban és helyen örömmel 
találkoznánk megbeszélni a részleteket, 
amennyiben lelkésztestvérem a fenti címen 
őket legkésőbb február 18-ig bejelenti.

Közvetítő szolgálatára Urunk áldását ké
rem szeretettel:

Szirák-Budapest, 1991. január 28.

Mátis András
háznagy

Hotel Kastély, Szirák 3044 
Petőfi S. u. 26.

Mi a Gedeon Társaság?
Sokszor kérdik ezt az  Újszövetség olva

sói. A  következők megacflák a választ. 1898  
őszén Wisconsin amerikai államban össze
találkozott egy szállodában két kereskedelmi 
utazó. N em  ismerték egymást, de mindket
ten keresztyének voltak és esténként együtt 
tartottak istentiszteletet. Isten adta nekik azt 
az ötletet, hogy alapítsanak társaságot ke
resztyén kereskedelmi utazókból. Egy har
madik társukkal a  következő évben meg is

tették az első lépést. Közös im a után a  G e 
deon nevet választották a Bibliából, a  Bírák 
Könyvének hatodik és hetedik részéből, az 
Ószövetségben.. Gedeon volt a  vezére  
olyan férfiak kis csoportjának, akik készen 
állottak Isten szolgálatára. Isten őket vette 
igénybe, hogy jót tegyen népével, Izráellel.

A  Gedeon Társaság ta g ja  evangéliumi 
egyházak, szabadegyházak és vallásos kö
zösségek kötelékebe tartoznak és önmagu
kat mintegy misszionáriusoknak tartják a  
gyülekezetek részéről. Az evangéliumi ke
resztyének ezért imájukkal és adományaik
kal támogatják a  munkájukat. Felelős, veze
tő helyzetben dolgoznak és élő tanúságtéte- 
lel akarnak lenni Jézus Krisztusnak.

A  Társaság nem  akar társadalmi elitiz
must, csak azért tekinti a  vezető beosztást a  
tagság feltételének, mert a  tagoknak bizo
nyos függetlenséget kell élvezniük. Céljuk 
az, hogy híveket toborozzanak Jézus Krisz
tusnak. Ennek hatásos módja, haterjeszti az  
em ber Isten örökkévaló igéjét a  világban. A  
Gedeon Társaság a  Biblia rendszeres olva
sására buzdft.

A  Szent Ige terjedésével Isten ajtókat tárt 
ki a közélet fontos területein és általában a  
nagy töm egek előtt. A  Társaság tagjai Bibliá
kat helyeznek el szállodákban és panziók
ban, orvosi várószobákban, kórházakban és 
a  bíróságokon. Az Újtestamentumnak a  
Zsoltárokkal és idézetekkel kiegészített pél
dányait osztják szét diákoknak, egyetemis
táknak, katonáknak, orvosoknak, kórházi 
ápolóknak és másoknak. A  Társaság tagjait 
feleségük is teljes mértékben támogatja.

M a ez a nemzetközi szervezet már 149 
országban működik és eddig több mint 480  
millió teljes Bibliát és Újtestamentumot aján
dékozott el. A  Társaság kiadásait a  tagok és 
barátaik, valamint egyházak adományaiból 
fedezik.

Isten megígérte, hogy megáldja Igéjét, 
hogy az az 0  dicsőségére gyümölcsöt te 
remjen. A  Gedeon Társaság tagjai munká
jukban ennek sok bizonyítékát látták. Tudják, 
hogy Isten mindig valóra váltja Ígéreteit. 
Azért imdákoznak, hogy aki ebben a  kiadás
ban az Ő  szavait olvassa, m egkapja azt a  
tanácsot és azt az áldást, am elyre szüksége 
van, mert Isten boldog üzenetét olvassa.

A  Biblia Isten akaratát fejezi ki, m egm u
tatja az em ber helyét, kijelöli az örök élethez 
vezető utat, ismerteti a  bűnös sorsát és a 
boldogságot, am ely a  hívőre vár. Tanítása 
isteni eredetű, pan cso la tta l kötelező érvé
nyűek, történetei igazak. Olvasd, hogy m eg
tudd az egyetlen igazságot! Higgy benne, 
hogy üdvözölhess, és élj útmutatásai szerint! 
A Biblia válaszol minden kérdésedre, vigasz 
és segítség a  kétségbeesésben, állandó 
öröm és igaz béke forrása!

Krisztus a  Biblia hatalmas témája, m eg
váltásunk és Isten dicsősége a  célja, "töltse 
be Isten Igéje gondolatainkat, vezessen 
útunkon. Olvasd a  Bibliát rendszeresen, ké
szíts belőle jegyzeteket és imádkozz! Így 
lelsz rá az  élő Istenhez vezető útra. A  Biblia 
tanítása alól senki sem  vonhatja ki magát.

„Krisztusért kérünk, béküljetek meg az  
Istennel."

Pál a korinthusiakhoz II. 5 :2 0 ,1 9 1 . oldal.

Kedvezményes 
pünkösdi utazás 

a Szentföldre 
Az Ökumenikus Tanulmányi 

Központ Terra Sacra” Utazási Iro
dája 8 napos szentföldi utazásra 
várja a jelentkezőket április 30-lg. 
Utazás repülővel május 14-én, ér
kezés május 21-ón. Három éjsza
kát tölt a csoport Jeruzsálemben 
és három éjszakát a Galileai és a 
Földközi tenger partján. A prog
ramban szerepel Jeruzsálemben 
az Olajfák hegye, a Getsemáné 
kert, a Via Dolorosa, a Golgota, a 
Szentsfr, a sirató-fal és sok egyéb 
megtekintése. Kirándulás Bethle- 
hembe, Hebronba, a Holt-tenger
hez, Massadába, a Jordán völgyé
be, Tibóriásba, Kapernaumba, Ná- 
záretbe, Accoba a johanníták 
várába, a Karmel hegyére, Caesa- 
reába, Tet-Avivba, Jaffába. Meglá
togatunk egy zsidó és egy keresz
tyén kibbucot is. Elhelyezés há
romcsillagos szállodákban, 
kétágyas szobákba, reggelivel és 
vacsorával. A városnézésekhez 
magyar nyelvű idegenvezető kíséri 
a csoportot.

Jelentkezés az Utazási Irodá
ban. 1114 Budapest, Bocskai út 
15, III. emelet 3. (Tel: 166-47-90). A 
részletek felől érdeklődni lehet dr. 
Bajusz Ferenc ny. teol. professzor
nál (Tel: 1 -484-662). Részvételi dfj: 
65.000 Ft. Aki a saját valutakere- 
tón túl még valutát igényel, 100 
dolár költőpénzt kaphat a napi hi
vatalos áron. Az április 30-ig le
adott érvényes útlevelekbe két út
levél-fénykép mellékletével az iz
raeli vízumot is megszerzi az 
Utazási Iroda. A vízumkérő lapot a 
jelentkezéskor ki kell tölteni.

További utazásokat is terve
zünk augusztus 27-től szemptem- 
ber 3-ig és a Karácsony hetében.

Kiegészítés
a .Jubilálok a lelkészt karban 1991- 

ben” - adataihoz.
A 85 évesek között téves adat szere

pel: Dr. Ferdinánd István 1934-ben vég
zett, s mint évfolyamtársamnak nincs tu
domásom arról, hogy 5 évvel idősebb lett 
volna évfolyamtársainál.

A 80 évesek közül kimaradt Megyer 
(Melich) Lajos ny. lelkész

A kiegészítéseket köszönjük Megyer 
Lajos és Bozorády Zoltánné testvérünk
nek



F e l v é t e l  a  T e o l ó g i a i  A k a d é m i á r a
Evangélikus Egyházunk lelkészeinek képzése a budapesti Teológiái Akadémián 

történik.
Akik a Teológiai Akadémiára felvételüket óhajtják, felvételi kérvényüket az Aka

démia Felvételi Bizottságához címezve az Akadémia Dékáni Hivatalának (Budapest 
XTV. Rózsavölgyi köz 3.1141) 1991. május 15-ig nyújtsák be.

Az akadémiai felvételi kérvényhez a következő okmányokat kell mellékelni:
1. Születési bizonyítvány
2. A legmagasabb iskolai végzettségről (érettségi) szóló bizonyítvány.
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 feltálja 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, mindenesetre annak a 

lelkésznek az ajánlása a jelentkező lelkészi pályára való alkalmasságáról, aki a folya
modónak az utóbbi időben a lelkipásztora volt Ezt a bizonyítványt a lelkészi hivatal a 
kérvénnyel egyidejűleg küldje meg külön levélből, közvetlenül az Akadémia dékánjá
nak címezve. Az okmányokat eredetiben kell beküldeni, de indokolt esetben hiteles 
másolatban is lehet mellékelni. A másolat „egyházi használatra” megjelöléssel az 
egyházközségi lelkész által is hitelesíthető.

Az akadémiai tanulmányi idő öt esztendő.
Az Akadémia hallgatói kötelezően lakói a Teológus Otthonnak, ahol lakást és teljes 

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

Afelévteli vizsga anyaga a következő:
írásbeli zárthelyi dolgozat után szóbeli vizsga következik. Mindkét vizsga a követ

kező anyag ismeretéből áll:
1. Általános bibliaismeret
2. Luther Márton Kiskátéja
3. Az Evangélikus Énekeskönyv és a II. és III. osztályos evangélikus hittankönyv

ben 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. Magyar történelem,
8. Magyar nyelv és irodalom.
A fenti anyaghoz esetleg szükséges segítségért a jelentkező forduljon bizalommal 

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

Mihály István
felügyelő

Szerkesztői üzenet
Anyagtor/ódás /77/á tf időben 

több cikk „csúszik". Ez azon
ban nem jelenti azt, hogy bárki 
is hiába dolgozik, a kért és 
megírt cikkek jönnek, ha ké
sőbb is, m int terveztük. Ezúton 
is kérem, hogy a cikkek terje
delmi határát és a beküldési 
határidőt vegyük nagyon 
komolyan, mert ezzel segít 
legtöbbet minden cikkírónk. 
Köszönöm a megértést!

Szerk.

Corrigenda
1991. január-február-márclus 

számokhoz
(Ékezet, pontozás, idézőjelek elírá

sára, hibáira ezúttal nem tudunk kitér
ni, csak a zavartkeltő tévedéseket pró
báljuk javítani)

Nevek: Scholz László a szerző ne
ve helyesen a januári számban -  tarta
lomjegyzékben, borítólapon. -  Brück- 
ner Ákos a helyes név ugyanebben a 
számban borítón, tartalomjegyzékből, 
cikk alatt. 2/sz. 67. oldalon: Göllner 
Pál presbiter, Fehér Károly nem ny. lel
kész, Trajtler Gábor orgonaművész, 
Pintér János, Sárkány Tibor esperes.

Kimaradt az embléma a 2.sz. 43. 
oldalon, Pintér Károly interjúalany ne
ve 3.sz. 75. oldalon található cikkével 
kapcsolatosan, a doktori titulus Bodrog 
Miklós és Sólyom Jenő neve előd.

Évszámok: Scholz László 80 éves, 
nem 85 l.sz.33.1. -  A 65 évesek közül 
kimaradt Csizmadia Sándor lelkész, 
otthonigazgató l.sz.33.1. -  Zászka- 
liczky Péter zsinati cikkében a helyes 
évszám 1966. nem 1968.3.sz. 78.1.

Zavaró közlés: Az Egyházi Világ
híradó 2.sz. 45.1. első bekezdése szokás 
szerint vastagbetűs anyag lett volna, s 
törlendő a bekezdés utolsó mondata, az 
LVSZ statisztikai adatairól, mm ez 
csak a 3. sz. 72. lapján jött.

Ezekért és a többi, most nem emlí
tett hibákért  szíves elnézést kérünk Ol
vasóinktól. Áprilisi szerkesztőbizottsá
gi ülésünkön a lektorálás, szuperreví
zió témájával külön foglalkozunk. 
Addig is hálásan fogadunk minden hi
baigazítást.
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Ipolyvece
Az ipolyvecei gyülekezet lelkészi 
állása megüresedett. A gyüleke
zet szeretné lelkészi állását be
tölteni. Gyülekezetünk létszáma 
kettőszáz fő. A település a Balas
sagyarmaton lévő esperesi hiva
taltól tizenöt km. A templom és a 
parókia felújított. Garázs és tele
fon van. A lelkészi javadalmazás 
közös megegyezés alapján. Ér
deklődni lehet az esperesi hiva
talban, vagy az ipolyvecei Ev. 
Egyház Vezetőségénél.


