
-x

X ■ •• X; •:

 Szólj Uram! Hallja a te szolgád...

Mindent bele -  Dr. Hafenscher Károly 130
Böjttől pünkösdig -  Scholz László 130

Tanuljuk a Krisztust!

Az egészséges papi öntudatról -  Scholz László 131

Kitekintés az ökumenó világába

Egyházi világhíradó -D .D r. Nagy Gyula 133
Hogyan lett egy katolikus pap az Ökumené elkötelezettje?

Vági László 135
Konferencia alulnézetből -  Brebovszkyné Pintér Márta 136

Lelkész-szemmel

Hatvan esztendő távlatából -  Dr. Kása Pál 137
Karizmatikusok evangélikus szemmel -  Pintér Károly 138
Ébredés kérdőjelekkel -  Gáncs Péter 141

Tanít az egyháztörténet

A győri evangélikus templomban tartott hálaadó istentisztelet 
prédikációja (1940) -  Szabó József 143

A teológia szomszédságában

írói élmények az evangéliumok földjén -  Dr. Rédey Pál 145

Fórum

Személyes felelősség - kívánatos konszenzus -  Dr. Frenkl Róbert 147
Megjegyzések Veöreös Imre új könyvéhez -  Dr. Herényi István 149
Hova tegyük a püspököket? -  Szitás Attila 149

Igehlrdető műhelye

Exaudi vasárnap -  Brebovszky Éva 150
Pünkösdvasárnap - B alikó Zoltán 150
Pünkösd második napja -  Muntagné Bartucz Judit 152
Szentháromság Ünnepe -  Véghelyi Antal 153
Szentháromság ünnepe utáni 1. vasárnap -Bolla Árpád 154
Szentháromság ünnepe utáni 2. vasárnap -Szirmai Zoltán 155
Szentháromság ünnepe utáni 3. vasárnap -  Szalay Tamás 156
Szentháromság ünnepe utáni 4. vasárnap -Dr. Karner Ágoston 157
Szentháromság ünnepe utáni 5. vasárnap -Kőszeghy Tamás 157

Gyülekezeti szolgálat — lelkész! közélet

Papné találkozó, 1991 április 13.-Dr. Hafenscher Károlyné 159
Mit vár a papné a gyülekezettől? -  Varga Györgyné 160
Ceruzasorok a Németh László emlékülésről -  Schelken Pálma 163



Szólj Uram! Hallja a  te szolgád...

Mindent bele
Három rövid m editáció lelkészeknek

(Lk 21,1-4)

1.) Ez most nem biztatás a lelátóról, a nézők 
kívánsága, buzdítása a még el nem dőlt mérkőzés 
során, hogy a csapat még több erővel hajtson a 
győzelem érdekében. Ez a mondat felkiáltójel nél
küli megállapítás. Jézus szava: A szegény asszony 
szegénységéből mindazt beledobta, amije volt, 
egész vagyonát. -  így vált a szegény asszony illuszt
rációvá és modellé. A gazdag, nagyravágyó, kapzsi 
írástudókkal szemben, akik szintén adtak valamit, 
ő azonban mindent adott, a szívét adta, határtala
nul bízott gondviselő Urában. Kezébe tette életét. 
Modell lett, akire érdemes figyelni, nekünk lelkész
eknek is. Az odaszánás modellje.

Gyakori a panasz: szegények vagyunk. Anyagiak
ban, energiában, szellemi javakban is. Szegény az 
egyházunk, szegény a lelkészi karunk. Mégis, mint
ha nem szegénységünk lenne legnagyobb bajunk, 
hanem az, hogy nem adunk „mindent bele” a mun
kába, szolgálatba, istenes életünkbe, az „Isten per
selyébe”. Valamit adunk, valamit még áldozunk is, 
de leginkább csak méricskélünk: mennyi az elég. 
Istennek csak a minden az elég. ő  is Jézusban 
mindent adott, nemcsak valamit: tanítást, erköl
csöt, hanem egész önm agát, ezért jogos a teljesség 
igénye részéről.

Jézus véleménye nem a számszaki ember megál
lapítása. Aki csak a számokat, a mennyiséget nézi 
az előtt világos: a 100 Ft több, mint a 2 Ft. Jézus 
máshogyan számol, nemcsak a summát nézi, ha
nem azt is, ami mögötte van.

Jézus nem vár a szegény asszonytól mennyiségi
leg ugyanannyit, mint a jómódúaktól. Jézus a gaz
dagoktól vár ugyanannyit minőségileg, mint a sze
gény asszonytól: mindent!

Mennyiségileg a szegény asszony nem verseny- 
képes a gazdag előkelőkkel, minőségileg azonban 
m essze lehagyja őket.

Van ebben a történetben ma valami vigasztaló 
egyházunk és lelkészeink számára. Jézus nem kí
ván lehetetlent, nem akarja, hogy a szegény erején 
felül teljesítsen. Mindenkitől ugyanazt várja: hogy 
ne ossza meg szívét, lelkét, hogy ne csak borravalót 
adjon Istennek, ne időmorzsákat, ne energiaszáza
lékot, hanem mindent, amije van.

Végignézünk egyházunkon, sajtónkon, munkán
kon: szegényes? Nem  baj, ha mindent beleadtunk 
amink van. A keveset, a szerényt, a szegényt is 
becsüh Urunk -  csak a látszat kegyességet, a félszí- 
vűséget, a kapzsi önzést pellengérezi ki (lásd. 20 
fejezet vége!)

Úgy kell végeznünk szolgálatunkat ma, hogy 
abban vagyunk bizonyosak „Aki felettünk ítél az Ú r 
az” I Kor 4,4.v.

2 .) A fizetésképtelen keresztyén vallomása
Itt a számlám Uram...Te látod most az összeget, 

szép summát hoztam össze. Bűn bűn hátán, vétek 
vétekén: nagyok, kicsik, szándékosak és véletlenek 
Itt a számlám Uram.

A bűnöm az enyém, s tudom én felelek érte, de 
nem bírok vele, fizetésképtelen vagyok, beismerem. 
Itt a számlám Uram.

Most kegyelmed morzsáiért könyörgök Hozzád, 
tisztában vagyok vele, ezt sem  érdemiem. De ma
gamtól nem látok kiutat, merre meneküljek, ho
gyan tisztázhatnám magam, zsákutcába kerültem  
Ezért jöttem hát színed elé most és csak egyet tudok 
ismételgetni: Itt a számlám Uram.

Könyörülj rajtam fizetésképtelen bűnösön, kér
lek fizesd ki helyettem minden adósságom. Ámen.

Sven Sixten (1978), Svédből fordította:

HK.

Böjttől pünkösdig
Dallam; Jöjj, égi szent láng (239)

1. ÚJ életet ád, Jöttétől ne félj!
A Lélek fúj, akár a szél,
S ha böjtiszél, húsvétra Jár:
Az ó-ember halálra vál,
Feltámad az új, láttatja, hogy él.

2. Él Lélek szerint, buzgó, nem pihen,
Vitézül küzd, úgy senki nem!
Ám percig sem mint büszke hős,
Magában állva sose győz,
Csak ha vív az Úr szent színeiben.

3. így mégis győző, nem földre tepert.
Virul mint pünkösd tájt a kert,
Bár hull a szirma, néha sok,
Egésze napfényben ragyog:
Lélektől őrzött, Lélekkel betelt!

4. Igéd szíven szúr, midőn hallom ezt, 
Megmarkol s többé nem ereszt: 
Makacsságom miért korlát,
Mikor bontok már vitorlát -  
Hisz árbocfaként rég áll a kereszt!?

(1986)

Scholz László
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Az egészséges papi öntudatról
A keresztyénség történetében nemegy

szer hullámzóan váltakozott az egyháznak, 
s benne különöskép is elhívott szolgáinak 
magasra csapó öntudata és mélyésgbe 
szálló csüggedése. Micsoda díszeket, ran
gokat ért el már az egyház és micsoda 
leverettetésekben volt része! Nem a kö
zépút, hanem az igazság kedvéért nekünk 
a büszkeség Scillája és a kétségbeesés Ka- 
ribdisze között kell járnunk. Olyan egész
séges papi öntudatra van szükségünk, me
lyet egyfelől nem ejt meg a pompa igézete, 
a nagyravágyás lidércfénye, de másfelől 
nem is nyelhet el a sikertelenségek vagy 
kedvezőtlen tapasztalatok alkonyati ho
málya. Mondanom se kell, hogy ez az ön
tudat igazában véve nem is ön-tudat; sok
kalta inkább Krisztus-tudat annak a páli 
vallomásnak az értelmében: Élek többé 
nem én, hanem él bennem a Krisztus (Gál. 
2,20.) Hogy ebben ma megerősíttessünk, 
azért szántam rá magam e rövid dolgo
zatra, melynek tárgya az igehirdetői hiva
tal.

A Confessio Augustana V. cikkelyé
nek a címére gondolok: De ministerio ecc- 
lesiastico. A német szövegben Predigtamt 
áll. A theologiai művek emlegetik kirchli- 
ches Amt vagy geistliches Amt néven is. A 
magyar nyelvben nehéz megfelelő fordí
tásra lelni. Most a célnak megfelelően én 
az igehirdetői hivatal kifejezés mellett 
döntöttem, nem igényelve ennek a fordí
tásnak a kizárólagosságát.

Mondanivalómat egyszerűség okából 
és a közös megbeszélés célzatával tételek
ben terjesztem elő. Minden tétel után némi 
magyarázattal.

1. Az lgehlrdettfl hivatal isteni
eredetű.

Olyan institutio (C.A.V.c.: „institutum 
est”), melyet maga Isten szerzett, rendelt, 
teremtett („Gott hat das Predigtamt einge- 
setzt” u.o. a német szövegben). Luther már 
a Jócselekedetekről írt könyvének idő
pontjától fogva (1520) állandóan beszél 
három isteni rendelésről, rendről, neveze
tesen a lelki hivatal, a házasság és a felső
ség rendjeiről. Ez megnyugat afelől, hogy 
nem klerikálisán kell érteni az Amt isteni 
eredetét. Viszont komolyan kell vennünk 
azt a tanítást, hogy Isten rendelte akárcsak 
a házasságot vagy a felsőséget

Vagyis nem emberektől ered a papi 
szolgálat, nem a hívők megbízásából fo
lyik, nem a gyülekezet a létrehozója: nem 
is az un. egyetemes papságból a külső rend 
kedvéért kialakult forma. Maradandó iste
ni rend az egyházban az, hogy van igehir
detői hivatal. Az igehirdetői hivatal isteni 
eredetű. Istennel áll vagy bukik -  vagyis 
fenn kell maradnia, míg csak be nem telje

sedik az Istennek országa. Krisztus vissza- 
jövetele, az eschaton hoz majd csak válto
zást e rend tekintetében. Addig Isten aka
ratából nemzedékről nemzedékre fennáll.

2. Az Igehirdetői hivatal mélyen 
bele van ágyazva Jézus Krisztus 
megváltói müvébe.

Nem arról van szó mindössze, hogy 
Jézus Krisztus hívta el és küldte ki erre a 
szolgálatra az apostolokat s ez az apostoli 
szolgálat tradáltatott mind a mai napig s 
még adatik tovább a világ végezetéig az 
egyház lelki hivatalában, bár ez is igaz s 
érdemes mellette egy kissé elidőzni. Az 
apostolság történetileg egyszeri és meg 
nem ismétlődő jelenség a keresztyénség 
történetében. Ezért vagyunk kötve minden 
korban az apostoli kérygmához, az újszö
vetségi szent iratokhoz mint az apostolok 
Krisztusról szóló bizonyságtételéhez. De 
igen, az a feladat, amelyet az apostolok 
kaptak, ti. az evangéliumnak élő szóval 
való hirdetése tovább adatott, örökségül 
szállt nemzedékről nemzedékre. Az igehir
detői hivatal egyenes folytatása az apostoli 
hivatalnak.

Mégis -  mint fentebb mondottam -  
nemcsak erről van szó, midőn az igehirde
tői hivatal christologiai megalapozása tű
nik szemünkbe. Jézus Krisztus mint Isten 
Felhatalmazottja cselekedett e világban. 
Ebből a hatalomból (exousia-ból) adott 
részt az apostoloknak s rajtuk keresztül 
minden elhívott szolgájának. Más szóval 
ez annyit tesz, hogy Ő maga munkálkodik 
bennük, cselekszik teljhatalommal rajtuk 
keresztül. Ezért azonosítja tudja egység
ben magát velük, amint azt Luk. 10,16 
bizonyítja: Aki titeket hallgat, engem hall
gat, és aki titeket megvet, engem vet meg.” 
Luther többízben is hangsúlyozza, hogy 
amikor példának okárért a lelkész keresz
tel, akkor Krisztus karja keresztel, maga 
Krisztus cselekszik. Az egyház lelki hiva
tal az a „támaszpont” -  mondja egy svéd 
theologus, Ruben Josefson - , melyen ke
resztül Krisztus megváltó munkája folyta
tódik. Ide vág ez a Luther-idézet is: „Az 
igehirdetői hivatal oly szolgálat, mely 
Krisztustól jő, nem pedig hozzá megy; vi
szont hozzánk érkezik, nem pedig tőlünk 
indul.” A lelkész tehát Krisztus hivatalából 
kap részt, Krisztust képviseli, repraesen- 
tálja a gyülekezet előtt, nem pedig egysze
rűen a gyülekezet nevében áll a szószéken.

3. Az igehirdeő i hivatal isteni 
eredete és Krisztus megváltói 
müvébe vaió beieágyazottsága 
nem áll szemben azzal, hogy az 
az egyház hivatala is, m ert hiszen 
az egyház Krisztus teste; sőt az

igehirdetöi hivatal az egyház 
létéből-Iényegéből szükségképpen 
folyik, eredetileg hozzátartozik.

El kell oszlatnunk azt az esetleges fél
reértést, mintha az eddig mondottak (hogy 
ti. a lelki hivatal betöltője nem a gyüleke
zet, hanem Krisztus képviselője) az igehir
detői hivatalt idegen testként szemléltet
nék az egyházban. Ó nem. Az egyház és az 
igehirdetői hivatal fogalma szorosan ösz- 
szetartozik. Mindkettő egyformán Jézus 
Krisztus akaratában gyökerezik. Amikép
pen az egyház nem későbbi, Jézus Krisztus 
utáni jelenség, hanem az ő akaratából tá
madt, épúgy az igehirdetői hivatal sem va
lami másodlagos dolog, hanem eredetileg 
hozzátartozik az egyház létéhez, lényegé
hez, szerkezetéhez. Az egyház Krisztus 
teste, és ez azt jelenti, hogy nemcsak a 
tagokat foglalja magában, hanem mindig 
magát a Főt is. Az egyház tehát valamiké
pen azonos a Krisztussal. Az igehirdetői 
hivatal Krisztus szája.

Nagyon találó és eszmélésre serkentő 
Aulén híres állítása: a lelkészi hivatal nem
csak a „bene esse” értelmében tartozik az 
egyházhoz, hanem az „esse” értelmében. 
Vagyis nem csupán a jó rend kedvéért, 
mintegy gyakorlati érdekből kell valaki, 
aki a gyülekezetben a papi tisztet ellássa, 
mert ha mindenki prédikálna, ebből csak 
zűrzavar keletkeznék; több az igazság: ere
detileg hozzátartozik az egyház, a gyüle
kezet létéhez az igehirdetői hivatal szolgá
lata. Ezért vallja azt Luther, hogy nemcsak 
általában a hivatal isteni eredetű, de Krisz
tus akaratában gyökerezőnek kell tudnunk 
azt is, hogy ez a tiszt egyesekre rámházta- 
tik.

4. Mindebből világos, hogy az 
igehirdetői hivatalnak Isten 
akaratából méltósága, tekintélye, 
potestasa van.

Hamis álszerénységből vagy az egy
háztörténet ismert eltorzulásainak ismétlő
désétől tartva sem szabad felednünk tisz
tünknek ezt a méltóságát. Pál apostol TL 
Kor. 3-4 fejezetében mer az újszövetség 
szolgálatának a dicsőségéről tanúskodni, 
ez a kincs cserépedényekben van ugyan, 
de fényes és ragyogó. Melanchton Apoló
giájában pedig így olvassuk:

„Ministri funguntur vice Christi, non 
repraesentant suam personam” s e szavak 
után idézi Luk. 10,16-ot. Krisztus helyette
sei vagyunk, nem magunkat, hanem ő t 
képviseljük a világban.

5. Az igehirdetői hivatal 
méltóságának páratlan színt 
kölcsönöz az, hogy velejében -  
szolgálat. Ez a szolgálat-jellege 
azonban nem csorbítja 
tekintélyét, csak lélek szerint 
valóvá, vagyis a Szentiéleknek 
megfelelővé teszi.

Az igehirdetői hivatal tehát nem világi
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rang, nem pompa, nem uralkodói hatalom, 
hanem ellenkezőleg -  diakónia, az Újszö
vetség diakóniája, a Léleké, az evangé
liumé. Mindennél távolabb áll tőle az erő
szak, bármiféle kényszerítés vagy fenye
getés. Az apológia 28. fejezetében 
olvassuk, hogy a potestas ecclesiastica 
semmiképpen sem potestas tyraimica; „sí
né vi humana, séd verbo” kell az egyházat 
kormányozni.

A mi méltóságunk azért védtelennek is 
mondható. Ki van téve gyalázatnak. Pál is 
ILKor.levél már idézett részében kifejti, 
hogy az új szövetség szolgálatának dicső
sége a kereszt leple alatt áll. Nem is lehet 
ez másként, ha a megfeszített és a halálból 
feltámadott főpásztornak vagyunk elhívott 
pásztorai.

Ebbe a tételbe tartozik mindaz, amiről 
nemezdékiink theologusai köteteket írtak, 
kutatva s magyarázva különöskép Luther 
két-birodalomtanításának részleteit. Tú
ladj önképen a törvény és evangélium vi
szonyának bonyolult kérdése ez. döntő 
kérdés. Luther Luk. 6,36-hoz írta: „Haec 
est summa, Regnum Dei discemere a reg- 
no mundi” (W.A. 45,450,10) A kettőt nem 
szabad összezavarni. Isten mind a két regi
mentjével az ördög ellen harcol. Mégis 
különböztetni kell köztük, mert a bún ellen 
való küzdelem más-másfélekép folyik 
bennük. A világi regiment külső igazságot 
kényszerít ki a törvény erejével, de a szív 
gonoszságát nem tudja kiirtani; a lelki re
giment a mennyek országára mutat, ígéri a 
bibi teljes megsemmisítését a halál után, és 
már most eltörli a lelkiismeretben.

6. Az igehirdetői hivatal avégett 
rendeltetett, hogy az 
evangéliumot hirdessük és a 
szentségeket kiszolgáltassuk.

Maga a hivatal nem kegyelmi eszköz 
mint az ige és a szentségek, hanem avégből 
van, hogy a kegyelmi eszközök munká
ban, lendületben legyenek, tevékenységük 
szakadatlanul follyék. A repraesentatio 
Christi nem történhetik magunkválasztotta 
módon, hanem kötve vagyunk a Krisztus
tól rendelt szent eszközökhöz, az ige élő 
szóval való hirdetéséhez, a keresztség és 
úrvacsora szentségének kiszolgáltatásá
hoz. Ami csak funkcióképen az egyházban 
végbe megy, az valamiképen mind ehhez 
az egy hivatalhoz tartozik, az evangélium 
közlésének tisztéhez. Sokféle elágazása le
het az egyház szolgálatának, de hivatala 
csak egy van.

7. Krisztus egyháza köteles 
gondot fordítani az igehirdetői 
hivatal folyamatos betöltésére, 
mégpedig Urának akarata szerin t

Ismeretes a C. A.XIV. rövidke, de sokat 
emlegetett cikkelye, mely szerint csak az 
taníthat az egyházban nyilvánosan (publi- 
ce), aki rendes meghívással bír (rite voca
tus). Mindkét kifejezéshez illik némi ma
gyarázatot fűzni.

A „publice” nemcsak azt jelenti, hogy 
a lelkész a gyülekezet istentiszteletén szol
gálhat hanem azt is, hogy az egyháznak 
igénye van az egész teremtett embervilág

irányában; széles e világon akarja hirdetni 
az evangéliumot, minden fajú embernek, 
nőnek és férfinak, felnőttnek és gyermek
nek, előkelőknek és megalázottaknak. A 
világ Isten teremtése. Az egyház nem zár- 
kózhatik be szekta módjára a maga kicsiny 
gyülekezetébe. Ezenfelül azután még az is 
benne foglaltatik a publice fogalmában, 
hogy a tisztben járó nem a magánvélemé
nyét, hanem az egyház szavát hirdeti.

Ahol csak megjelenik nyilvánosan 
szól, kötve van az evangéliumhoz.

A „rite vocatus” is tartalmas kifejezés. 
Nem pusztán a lelkészválasztás szabály
szerű lebonyolítására vonatkozik. Isten- 
tiszteletre, az Isten szent színe előtt egybe- 
sereglett gyülekezetben történik meg a vo- 
catio. Az Isten színe előtt álló gyülekezet 
mint a Krisztus teste engedelmeskedik a 
láthatatlan Főnek, magának Krisztusnak, 
midőn beiktat valakit az igehirdetői hiva
talba. Tudatában van annak, hogy ez a hi
vatal isteni eredetű és maga Krisztus mun
kálkodik benne.

Minden kor lelkipásztorának, a mainak 
is hatalmas bátorítás s Krisztusért viselt 
bajaiban, próbáiban vígasztalás az a tudat, 
hogy ő rite vocatus és fel van hatalmazva 
publice decere. Megint Lutherre hivatko
zom. Kísértéseiben azzal állt ellene a kí
sértének, hogy ő elhivatott a szent theolo- 
giai tudományok doktori tisztére! „Avoca- 
tio -  mondotta -  fájdalmat okoz az 
ördögnek.”

Mi evangélikus lelkészek nem rajon
gunk az apostolica successio merev dog
májáért és nem tanítjuk a római egyház 
character indelebilis elvét, melyet a pap
szenteléshez fűz. Viszont annál nagyobb 
vígasztalásunk, hogy elhivattunk és hogy 
az Istennek elhívása megszakítatlan és 
megbánhatatlan!

8. Az igehirdetői hivatal isteni 
eredete, emberektől független 
méltósága semmit le nem von 
azokból az erkölcsi 
erőfeszítésekből, melyek személyi 
feltételként az ige szolgáitól 
megkívántainak, sőt1 azokhoz 
hathatósan erőt ád.

Eddigi tételeinknek tökéletes félreérté
se s félremagyarázása volna, ha valaki az 
igehirdetői hivatalt olyan objektív intéz
ménynek vagy isteni beredezésnek tartaná, 
mely mellékessé teszi a személyi feltétele
ket, a szubjektíve felvethető kérdéseket. 
Isten élő, elven orgánumokon keresztül 
munkálkodik. Krisztus teste, az egyház, 
élő szervezet Ezért nemcsak a szentségek 
eldologiasítása katholizáló tendencia, de a 
ministerium ecclesiasticum-é is súlyos té
velygés. Az élő Krisztus olyan követeket 
akar, akik megbízhatók és akik maguk is 
akarják Küldőjük akaratát! (V.ö. a sáliach 
szerepével a késői zsidóságban s azzal, 
hogy az apostolos szó vele szoros rokon
ságban van.) A Főpásztor olyan pásztorok
ra bízza teljhatalmú szolgálatát, akik ké
szek életüket adni a juhokért. Nem keve
sebbet, önfeláldozást kíván s a kereszt 
felvételét követeli az Úr. Nem mint tár
gyat, hanem mint élő személyiséget vezeti

az ő választott szolgáját az Úr, az igén 
keresztül, Szentlelke által. A lelki hivatal 
betöltőjének erkölcsi tekintetben is magas 
színvonalon kell állama. Mások javítása 
ugyanis a magunk fegyelmezésén kezdő
dik. „A papok élete a nép bibliája.”

A reformáció tanítása világosan kü
lönböztet az Amt és a Person között. Jogos 
a C. A. VEI. cikkelyének figyelmeztetése a 
néphez, hogy „a szentségek és az ige 
Krisztus rendlése folytán hatásosak akkor 
is, ha gonoszok szolgálnak velük.” Ámde 
magát az igehirdetőt ez nem vigasztalja. 
Isten ítélőszéke előtt az Amt nem föd el 
bennünket. A mi egész életünk „követi 
élet”. Nem vagyunk, nem lehetünk búnte- 
lennek, de a bűnbocsánat erejében egyre 
keményebben vagyunk kötelesek szembe
szállni minden bűiméi: restséggel, kellet- 
lenséggel, anyagiassággal, hazugsággal, 
nagyratöréssel, üsztátalansággal, szeret- 
lenséggel. Ehhez a tusakodáshoz naponta 
erőt adhat elhívatásunk tudata, szolgála
tunk dicsősége.

9. Az igehirdetöi hivatal 
különleges helye az egyházban, a 
gyülekezetben jól megfér az 
egyetemes papságról vallott 
tanításunkkal.

A lelki hivatal méltóságának újra való 
felfedezése nem kívánja, hogy valamiféle 
„papok egyházává” legyünk. Sőt erősíti 
bennünk azt a vágyat, hogy minden hívő 
pap legyen a maga helyén. Publice az elhí
vott szolga tevékenykedik, de otthon a csa
ládban az édesapa vagy az édesanya a pap; 
az emberek közt az egyes keresztyén hívek 
tanúságot tehetnek szóval s életükkel 
Krisztusról; a közbenjáró imádság nem a 
lelkészek kiváltásga. Ellenkezőleg, a lel- 
készi tiszt hordozója ezt tarthatja legfőbb 
hivatásának: minden hívőt felkészíteni az 
önfeláldozó, hétköznapi papi szolgálatra. 
Az igehirdetői hivatalt és az egyetemes 
papságot éppen a papi jelleg köti össze. 
Ám mindenkinek megvan a maga helye, 
hol papi tisztét betöltheti. Az egyetemes 
papság reformátori tanítása egyházunkban 
még nagyon is betöltésre vár.

Megvitatásra szánt előadásomat, mely 
korántsem volt képes témáját kimeríteni s 
ezt nem is tűzte célul, három bíztató idé
zettel zárom. Mindhárom az igehirdetői 
hivatal dicsőségét s egyben felelősségét 
írja lelkűnkbe.

Christoph Blumhardt (1842-1919): 
Hogy minden bűnünk ellenére papok lehe
tünk -  ez bizonnyal megfoghatatlan ke
gyelem.

Hermann Bezzel (1861-1917): Vannak 
magasabb megtiszteltetések és rangfoko
zatok, de oly hivatal, mely a megfáradtak 
szívét felüdíti, a szegényeket megvigasz
talja, a haldoklóknak békességet visz, egy 
elveszett világnak hazát mutat: ilyen nincs 
több, s ezentúl se lesz.

Végül Luther szava: Pastor, qui habete 
verbum, i.e. evangélium, est omatior quam
cnl pt ctpllil

Hatvan,’ 1963. április 29.(LMK ülés)
Scholz László

ny.evangéllkus lelkész
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Kitekintés az ökumené világába

Egyházi világhíradó
-199 1  február-március -

Heves viták, Izgalmak és feszültségek között február 20-án befeje
ződött az Egyházak Vllágtanácsa VII. Naggyűlése Ausztráliában. A 
vllággyűlés eseményeiről, értékeléséről a szemtanúk beszámolói 
tájékoztatnak a Lelkipásztor hasábjain. Mint előre sejtettük, a téma- 
választás és az ökumenikus világmozgalom mai helyzete egyaránt 
számos konfliktus forrásaivá lettek. A legjelentősebbek: az evangé
lium és a többi vallások viszonya; a szünkretlzmus veszélyei a 
„harmadik világ” egyházaiban; a római katolikus egyházhoz való 
viszony; az ortodoxia félelme a hit és egység kérdéseinek háttérbe 
szorulásától; a történelmi egyházak és az entuzlasztlkus (evange- 
likálls) keresztyénség viszonya; az egyoldalú „keresztyén aktlvlz- 
mus” (világ-átformálás) kísértései; az „Igazságos háború” körüli 
újabb viták; a nők és az Ifjúság szerepe a világ egyházai életében, 
stb. Az ökumenikus világmozgalom útja tehát sok vonatkozásban 
nehezebbé vált a harmadik keresztyén évezred kapujában.
A közelkeletl háború gyors befejezéséért hálát adta a világ számos 
egyházában, de abban a tudatban, hogy most még több a tennivaló 
számukra. A legsürgetőbb feladatok: az Iraki kisebbségek mérhe
tetlen szenvedéseinek enyhítése, az ökológiai hadviselés következ
ményeinek elhárítása és az átfogó közelkeletl béke megteremtése. 
Ilyen összefüggésben is jelentős a hfr Hans Küng legújabb köny
véről, amely egy új „világ-erkölcs” szükségességéről szól mai vi
lágunkban. (Lezárva: 1991. áp rilis  5 .)

Közel-Kelet: háború 
után az igazságos 

békéért
A világ egyházainak imádságai meg

hallgatásra találtak. Közel-Keleten elhall
gattak a világ békéjét, távoli országok sor
sát is veszélyeztető modem fegyverek. 
Kuvait visszanyerte szabadságát, megin
dulhattak az első tárgyalások ennek a sokat 
szenvedett világ-régiónak tartós, igazsá
gos békéjéért S ez lesz talán a nehezebb 
föladat! Itt is nagy szükség lesz az egyhá
zak világméretű összefogására; de még in
kább szükség lenne a három világvallás 
felelős vezetőinek -  a keresztyénségnek, a 
zsidóságnak és az izlámnak -  jóakaraté 
segítségére a nemzetközi tárgyalások hát
terében. Elképzelhető-e ez a mai világ- 
helyzetben?

A Lutheránus Világszövetség köszöne
tét mondott az Egyesült Nemzetek Szerve
zetének béke-közvetítésért, és két javasla
tot tett. Sürgette békefenntartó, nemzetkö
zi ENSZ-csapattest felállítását a térségben. 
Másfelől támogatta egy nemzetközi béke- 
konferencia sürgős összehívását a feszült
ségek igazi okainak feltárására és az igaz
ságos béke elérésére. Az igazi megbékélés 
egyik legfontosabb feltétele a háború áldo
zatainak és a sok millió menekültnek nem
zetközi segítése. Ebben az egyházakra 
igen nagy feladatok várnak. Ez mérhetetle
nül nehéz! Az ENSZ Menekültügyi Világ-

szervezeétnek egész évi bevétele annyi, 
mint amennyibe a háború egy napja került, 
mintegy 550 millió dollár. Ugyanakkor ma 
ennek a szervezetnek az Öböl-háború ál
dozatai mellett mintegy 15 millió más me
nekültről is gondoskodnia kell világvi
szonylatban. Ez az egyházak és a hívők 
aktív segítsége nélkül reménytelen! Az új 
ENSZ-menekültügyi főbiztos, a japán Sa- 
doko Ogata asszony, igen nehéz örökséget 
vett át a világszervezetnek ebben a legtöbb 
emberi nyomorúságot hofdozó ágazatá
ban.

A Baltikum 
egyházainak helyzete
A világpolitika egy másik feszültség- 

góca a Baltikum népeinek a helyzete. A 
legújabb hírek szerint a baltikumi lett, észt 
és litván evangélikus tagegyházak segíté
sére a Lutheránus Világszövetség Európa- 
titkársága széleskörű „tájékoztató hálóza
tot” hívott életre, egyfelől a balti egyházak, 
másfelől a német, északamerikai és skan
dináv evangélikus egyházak segélyszerve
zeteinek részvételével. Ez az új segély- 
szervezet nemrég Kidben tartotta meg 
második tanácskozását. Az LVSZ részéről 
Christa Held igazgatónő és dr. Görög Ti
bor Európa-titkár, a balti evangélikus egy
házak részéről pedig számos vezető, kö
zöttük Gailitis lett érsek, voltak jelen. A

balti egyházak támogatásában elsősorban 
a rigai és tallini új teológiai főiskolák fel
állítása, a lelkészképzés és a gyülekezetek 
anyagi segítése a legsürgetőbb feladatok. 
A balti egyházi küldöttek egyértelműen ta
núságot tettek országaik függetlenségi tö
rekvései mellett.

Az ú j Európa 
ökumenikus lelkületű 

egyházakat kíván
Az új, egységes Európáért nemcsak a 

politikusok, hanem az egyházak és a hívők 
is nagy felelősséget hordoznak, -  jelentette 
ki Paul Bocklet prelátus, a bonni Katolikus 
Iroda vezetője. Jó példa erre az egyesült 
Németország. A keleti új német tartomá
nyokban - mondja Bocklet -  a fiatalok 90 
százaléka és a felnőtt lakosság mintegy 60 
százaléka meg sincs keresztelve. Az egy
házak itt különösen nagy felelősség alatt 
állnak a gyermekek, a fiatalok és a felnőt
tek hitbeli és erkölcsi nevelése terén.

Az evangélikus (protestáns) hívők szá
ma ma egész Németországban mintegy 28 
millióra emelkedett, 27 millió római kato
likus mellett. Megfordult tehát az arány. 
De a két egyháznak a rivalizálás helyett 
ökumenikus szellemben kell összefognia a 
mérhetetlenül megnövekedett spirituális 
feladatok és a szociális segítés területén. 
Mindkét egyházban szembe kell szállni a 
fundamentalista és antiökumenikus irány
zatokkal, és „az egységet kell választani a 
kiengesztelődött közösségben” -  hangsú
lyozza Bocklet prelátus.

Az egyházak ilyen ökumenikus 
együttműködése nélkül nemiöhet létre az 
igazi európai egység sem. Eszak-Európa 
evangélikus Dél-Európa római katolikus, 
Közép-Európa protestáns és római katoli
kus, a brit szigetek anglikán és Kelet-Eu- 
rópa ortodox egyházaik, ezek évszázados 
tradíciói és értékei mind nélkiilözhetelen 
építőkövei az „új Európának”! Az egyhá
zak ökumenikus együttműködése Európá
ban, a harmadik keresztyén évezred küszö
bén, ma az egyik legnagyobb kihívás 
mindannyiunk számára ezen a kontinen
sen -  fejezi be nyilatkozatát a római kato
likus egyházi vezető.

Amerikai Egyesült 
Államok

Az Amerikai Evangélikus Egyház 
(ELC A) és az Amerikai Episzkopális Egy
ház vezető teológusai hosszú időn át foly
tatott tárgyalások után nagyjelentőségű 
dokumentumot fogadtak el közös meg
egyezéssel. Ennek célja a két egyház közöt
ti „teljes k o m m u n ió a lelkészi szolgála
tok kölcsönös elismerése és elfogadása, 
valamiint a teljes úrvacsorái közösség.
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Chilström chicagoi evangélikus vezető 
püspök szerint a most aláírt közös doku
mentum kezdetben bizonyos ellenállásba 
ütközhet mindkét egyházban, de hosszabb 
távra lényeges közeledést és közösséget 
hozhat léire a két, reformációi, illetve ang
likán jellegű egyház között Amerikában. 
Browning episzkopális vezető püspök a 
húsz éves dialógus eredményét "történel
mi megegyezésnek” tartja. Eugene 
Brands, a Lutheránus Világszövetség fő
titkárhelyettese Genfben a megegyezést 
„az ökumenikus dialógus áttörést jelentő 
eseményének” nevezi. Véleménye szerint 
ez a dokumentum jó alap a világméretű 
evangélikus-anglikán dialógus közeledési 
folyamatában. ***

Az Egyesült Államok Nemzeti Egy
háztanácsa -  amely 132 egyház ökumeni
kus szövetsége mintegy 42 millió hívővel 
-  elsőízben választott női főtitkárt a szer
vezet élére. Joan Brown Campbell 1980- 
ban lett az Amerikai Baptista Egyház lel
késze. Megválasztása után ezt mondta: az 
amerikai népnek a háború után, a növekvő 
faji megkülönböztetés és a gazdasági bi
zonytalanság közepette spirituális értékek
re van a legnagyobb szüksége. A keresz
tyén hit ökumenikus tartalma, a keresztyén 
szeretet elkötelezettsége az igazság, a béke 
és a teremtett világ megőrzése iránt -  ezek 
ma a legfontosabb kihívások Amerika ke- 
resztyénsége számára.

***
Külföldi magyar eangélikusságunk 

életében jelentős évfordulóhoz érkeztek el 
az észak-amerikai magyar evangélikusok, 
ötven évvel ezelőtt, 1941. május 4-én ala
kult meg az Amerikai Magyar Evangélikus 
Konferencia (AMEK) Clevelandban. Fel
adata az volt, hogy közösséget alkosson az 
óriási területen szétszóródott (az Egyesült 
Államok 50 és Kanada 10 tartományában 
élő) magyar hívek, lelkészek és gyüleke
zetek között Vezetését hosszú időn át 
DrJBrachna Gábor főesperes látta el, a ke
leti és nyugati esperesek segítségével. 
Központja a Cleveland-ban élő két magyar 
gyülekezet volt mindmáig; ezekben Ju
hász Imre és Bernhardt Béla lelkészek 
szolgálnak. Juhász Imre idén Pünkösdkör 
búcsúzik el 35 évi szolgálat után, nyuga- 
lombavonulása előtt, gyülekezetétől.

Az Amerikai Magyar Evangélikus 
Konferencia szüntelenül ápolta az óhaza 
evangélikusságával összekötő, testvéri 
kapcsolatokat. Nehéz sorsfordulóin, nehéz 
évtizedeiben sokszor nyújtott lelki és 
anyagi segítséget is népünknek, egyhá
zunknak. Ötvenhét éve megjelenő lapjuk, 
az „Erős Vár”, emlékező cikke 61 magyar 
lelkész nevét sorolja föl, akik az elmúlt fél 
évszázad alatt gyülekezeti szolgálatokat 
végeztek. Ugyancsak közli annak a 28 
gyülekezetnek a nevét az Egyesült Álla
mokban és Kanadában, amelyekben teljes 
idejű lelkészi szolgálat volt a magyar 
evangélikusok között az elmúlt fél évszá
zadban.

Ennek a történelmi időszaknak az 
észak-amerikai magyar evangélikusok kö
zött végzett, evangélikusságunk és ma
gyarságunk szempontjából egyformán fel

becsülhetetlen értékű szolgálatáért az 
észak-amerikai magyar testvérekkel 
együtt áljduk Istent, egyházunk Urát, 
Krisztust, és azért imádkozunk, hogy az 
Amerikai Magyar Evangélikus Konferen
cia, ha most szűkebb keretek között is, 
tovább folytathassa áldott szolgálatát azok 
között, akik az „új világban” magyar anya
nyelvükön várják egyházunk szolgálatát!

Németorazág
A legújabb hírek szerint -  nyugatné

met egyházi kiadóvállalatok és a szász tar
tományi egyház támogatásával -  mégis si
került biztosítani a nagy keletnémet 
egyházi kiadó, az Evangelische Verlags- 
anstalt, fennmaradását. A nagymúltú ki
adóvállalat azonban Berlinből Lipcsébe 
költözik át. Továbbra is megjelenhet ezért 
a két ismert teológiai folyóirat a ,Zeichen 
dér Zeit" és a „Theologische Literaturzei- 
tung", valamint a „Christenlehre". A„Ze- 
ichen dér Zeit” (Áz idők jelei) májusban 
jelenik meg újra. Eddigi szerkesztője, a 
magyarul is jól beszélő Anneliese Kamins- 
ki, közlése szerint még nagyobb figyelmet 
kíván fordítani a közép-keleteurópai test
véregyházakat foglakoztató teológiai és 
gyakorlati kérdésekre.

Finnország
A Finn Evangélikus Egyház 1988 óta 

avat fel nőket is a lelkészi szolgálatra. A 
finn n ő  lelkészek száma azóta 427-re 
emelkedett. A Finn Egyházban jelenleg 
3.283 lelkész és 600 segédlelkész végez 
szolgálatot: több mint a fele gyüleke
zetekben, a kisebb része különféle egyházi 
intézményekben és szervezetekben. A 
nyugdíjas lelkészek száma megközelíti a 
600-at. Ugyanolyan joggal vesznek részt a 
püspökválasztásban, mint az aktív lelkész
ek és a lektorok (teológiai végzettségű, fel 
nem szentelt nők). í

Előzetes számítások szerint a Finn 
Egyházban a század végére már lelkészhi
ány válható: az utóbbi években 500-ról 
3Ó0-ra esett vissza az évenként a lelkész
képzésre jelentkezők száma. Egy gyüleke
zeti lelkész ma átlagosan 2.400 gyüleke
zeti tag lelkigondozását végzi.

Itália
A valdensek és metodisták már előző

leg megalakult közös zsinata és a baptisták 
egyetemes közgyűlése kimondta egymás 
kölcsönös és teljes elismerését, a szoro
sabb „egyházközösséget”. Ez azt jelenti, 
hogy a baptista egyház is csatlakozott a 
közelmúltban kialakult valdnes-metodista 
egyházi közösséghez. A Baptista Únió hit
vallásában kiemeli a „sola gratia, solus 
Christus, sola fides, sola scriptura” refor-

mátori alapigazságait, és vallja a hívők 
egyetemes papságát. Akeresztség kérdésé
ben még további dialógust tart szükséges
nek a másik két egyházzal.

A valdens, metodista és baptista egy
házak kölcsönösen elismerik egymás lel
készeit, gyülekezeteit, és lehetőséget ad
nak híveiknek arra, hogy egyháztagságuk 
megőrzése mellett, szórványokban a má
sik egyház gyülekezetének a tagjai lehes
senek, annak lelkésze szolgálatával élhes
senek. A valdensek és metodisták együttes 
lélekszáma Itáliában 30 ezer körül van, a 
Baptista Únióhoz pedig mintegy 7.500 
megkeresztelt hívő tartozik. A három kis 
egyház az ugyancsak erősen kisebbségi 
Evangélikus-Lutheránus Egyházzal együtt 
alkotja az Itáliai Protestáns Egyházszövet
séget.

Lengyelország
A nem-római katolikus lelkészek kö

zös képzése 1956 óta a Varsói Keresztyén 
Teológiai Akadémián történik. Ennek a 
teológiai közös főiskolának jelenleg 150 
hallgatója van. Közülük 100 a protestáns 
„szekcióban” (köztük 50 evangélikus hall
gatóval) készül fel a lelkészi szolgálatra. 
Az ortodox szekció 30, azaz ókatolikus 
szekció mintegy 20 hallgatót készít elő a 
szolgálatra. Levelező tanfolyamuknak 30 
hallgatója van.

Mint más keleteurópai országokban, itt 
is voltak tervek a protestáns lelkészképzés
nek egyetemi keretbe történő visszahelye
zésére, de ezt eddig a többség elutasította. 
Az elmúlt évtől Wysoczansky ókatolikus 
professzort, egyháza püspökét, választot
ták meg az Akadémia rektorává A két pro- 
rektor az evangélikus és az ortodox egy
házhoz tartozik.

Albánia
A volt „ateista államban” jelentősen 

előrehaladt a vallásgyakorlat fokozatos 
engedélyezése. Ezév elején a kormányzat 
szabadon bocsátotta valamennyi bebör
tönzött keresztyén és mohamedán lelkészt. 
Egyre több templom és mosé kerül újra a 
hívők használatába, bár ezek egyelőre álla
mi tulajdonban maradnak. A Biblia és val
lásos iratok bevitele az országba hivatalo
san ugyan még tilos, de ezt gyakorlatban 
már nem ellenőrzik. A római katolikus és 
ortodox keresztyének a kereszt látható vi
selésével is vallást tesznek hitükről.

A konstantinápolyi ökumenikus Patri
archátus Yannoulatos athéni teológiai pro
fesszort nevezte ki albánia ortodox püspö
kévé. A Keston College adatai szerint a 3 
millió albán állampolgárból jelenleg 985 
ezer a mohamedán, 160 ezer az ortodox és 
124 ezer a római katolikus hívő. A protes
tánsok száma jóval kevesebb. A hűek sze
rint Ramiz Alia kormánya a szabad vallás
gyakorlatot törvényben is biztosítani kí
vánja.
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Világ-etika -  Hans 
Küng új könyve

A neves svájci származású római kato
likus teológiai professzor, aki azonban a 
Vatikán hivatalos tanítási tilalma alatt áll, 
nagy feltűnést keltő, új könyvet publikált. 
Címe: Projekt Weltethos (Világ-etika ter
vezete).

Új munkája középponti gondolatai: 
Ma már az egész emberiség és az egész 
teremtett világ élete veszélybe került. A 
civilizáció szédítő fejlődésével együtt járt 
az ember és a természet világát egyaránt 
pusztító veszedelmek növekedése. Ezzel a 
halálos fenyegetéssel csak egy közös em
beri „világ-erkölcs” szállhatna szembe. 
Eddig ilyen még nem létezett: a különböző 
vallások, ideológiák és etikáik eltérő vála
szokat adnak az emberiség mai nagy kér
déseire. Ezek a különböző meggyőződé
sek mindig új krízisekhez, konfliktusok
hoz és háborúkhoz vezetnek. Csak egy 
segítség lenne: ha a vallások és világnéze
tek meg tudnának egyezni néhány közösen 
elfogadott etikai alapigazságban, egy „leg
kisebb közös etikai nevezőben”. És termé
szetesen ha ezt tanításban, nevelésben ér
vényesítenék is a maguk területem, az em
bermilliók között. Erre bizonyos 
reménységet ad, hogy a világ vallásai er
kölcsi kérdésekben közelebb állnak egy
máshoz, mint dogmáik vonatkozásában, s 
mivel az erkölcsök mögött többségében 
vallásos meggyőződések állnak, a világ 
vallásainak az összefogása itt különösen 
sürgető!

Ezért -  vallja Küng legújabb könyvé
ben -  az emberiség számára nincs jövő, 
nincs túlélés minimális közös étosz nélkül. 
Nincs világbéke a vallások közötti béke 
nélkül. Viszont nincs béke a vallások kö
zött a vallások egymással folytatott dialó
gusa nélkül!

A kétszáz oldalas kötet tehát valóban 
nagy horderejű kérdéseket vet fel a világ 
jövője, a keresztyénség és a többi vallások 
egymáshoz való viszonya, méginkább kö
zös erkölcsi felelősségük, összefogásuk, 
mai feladataik vonatkozásában. Az öku
menikus mozgalom etikai ága (a régebbi 
Life and Work  irányzat) itt még szélesebb 
távlatokba kerül: teológiai etikai témaköre 
kitágulni látszik a világvallások etikai té
maköre irányában, az atomkorszak kon
textusában.

D. Dr. Nagy Gyula

Jegyzet: Az Egyházi Világhíradó kö
vetkező folytatása a szerző májusi ameri
kai körútja miatt csak a nyári (július-au
gusztusi) számban jelenik meg. (Sz.)

Hogyan lett egy katolikus 
pap az Okumene 

elkötelezttje?
Gondolom, hogy a címből mindenki 

sejti, hogy beszámoló, vallomástétel kö
vetkezik egy bennem lezajló lelki folya
matról, melynek végső állomásaihoz ko
romnál fogva egyre jobban közeledem, s 
melyet így tudok nevén nevezni: elkötele
zetten a keresztény egységmozgalom szol
gája lettem.

Mindenekelőtt azt kell leszögeznem, 
hogy az ökumenikus lelkületet Isten ke
gyelmi ajándékának tartom, melyért na
gyon alázatosan köszönetetet kell monda- 
n om egy Egyház Urának. Másként is fo
galmazhatok: Isten kegyelme bennem a 
keresztény hit katolicitását úgy hozta létre, 
hogy nem tudnám magam katolikusnak 
tartani, ha egyben nem volnék ökumeni
kus is.

Ezek után in medias res!
Ismerjük jól Ady híres verséből -  

(Krisztus kereszt az erdőn) -  a vallomást: 
„én meg az apám fia voltam.” Hát én is az 
apám fia voltam, ezért lettem az ökumené 
szerelmese -  Isten akarata szerint. -  Evan
gélikus diákként tanult a dévai tanítókép
zőben. Ám sokszor felkereste a dévai fe
rences barátok templomát és ott beleszere
tett a katolikus liturgiába. Így aztán jó 
szívvel járult hozzá ahhoz, hogy édesa
nyám felekezetébe, a katolikusba keresz
teljenek be. Aztán úgy adódott, hogy a 
huszas években, -  mikor én még elemista 
voltam, -  egy uradalmi iskolában volt álla
mi tanító. S mint ilyen redszeresítette a 
katolikus szentmiséket, beszerezte a szük
séges kellékeket, tanította a katolikus cse
lédeket katolikus énekekre, sőt még a 
gyermekek hitoktatásának nagy részét is ő 
látta el a hatvani prépost-plébános teljes 
bizalmát élvezve. Gyónásra, áldozásra en
gem is ő készített fel. S tette ezt azzal a 
magátólértetődő természetességgel, mint
ha már maga is ökumenikus nevelésben 
részesült volna, pedig még azt sem tudta, 
hogy létezik ilyen fogalom. A harmincas 
években, mint reálgimnazista sokszor be
lekóstoltam abba a lelkiségbe, melyet 
Sztehló Gábor, majd Jávor Pál akkori hat
vani evangélikus lelkészek árasztottak ma
gukból, valahányszor vendégeink voltak a 
családi asztalnál. Közben hatott rám az a 
katolikus szellemiség is, melyet kereszt
anyám imája és példája jelentett számom
ra. E hatásokon kívül, -  mint már a papi 
pályával kacérkodó diák, -  nagyon meleg 
barátságba keveredtem Borbély Béla diák
társammal, aki maga is papságra készült. 
Ő jelenleg Vencsellőn él, mint nyugdíjas 
református lelkész.

Dyen előzmények után kerültem fel 
Budapestre s lettem a Központi Papnevelő 
Intézet kispapja. Természetesen nem rej
tettem véka alá ökumenikus hajlandóságo
mat, noha ezt a szót akkoriban nem volt 
szokás használni. így is mondhatnám: a

véremben és nem a tudatomban volt az 
ökumené. Ezt akkoriban úgy hoztam so
kak tudomására, hogy észrevehető szim
pátiát tápláltam a velük együtt diákoskodó 
görögkatolikus papnövendékekkel. Ezt 
legfőképpen Timkó Imre későbbi hajdódo- 
rogi püspök honorálta, aki nem győzte 
elégszer kifejezésre juttatni háláját irán
tam. (Azt ugyanis jó tudni, hogy az öku
menikus jóviszony még a latin és görög 
szertatású papok és hívek között sem ma
gától értetődő. Mindez pedig azt igazolja, 
hogy a keresztény egységnek először a szí
vekben kell létrejönnie, s csak azután az 
egyéb szinteken.)

Mikor e sorokat írom, immár papi 
szolgálatom negyvenkilencedik évét tapo
som. Hosszú lelkipásztorkodásam idején 
megfigyelhettem, hogy a rám bízott terüle
ten nem annyira én mozdítottam elő az 
ökumené ügyét, mint inkább az ökumené 
mozgatott engem. Vagyis immár másod
szor is le kell szögeznem: az ökumené 
Isten dolga bennünk és nem megfordítva.

Mert ugyan mi érdemem van nekem 
abban, hogy pl. harmincéves dunavarsányi 
szolgálatom idején a legkipróbáltabb jóin
dulatot egy református házaspártól kap
tam, akik templomom közvetlen szom
szédjai voltak, s akik minden papi örömö
met és bánatomat velem nagy szeretettel 
úgy osztották meg, mintha gyermekük let
tem volna? (Gyermektelenek voltak.) Raj
tuk keresztül, az ő segítségükkel alakult ki  
az a nagyon mély barátság, mely ma is 
még összekapcsol a dunavarsányi refor
mátus hívekkel.

Természetesen Dunavarsány nagyon 
kis állomáshely volt ahhoz, hogy ökume
nikus beállítottságom engem a szó megfe
lelő értelmében „hírbe hozzon.” Ám ez a 
hírbe jutás megtörtént Abonyban, ahol 
1973 és 1979 között szolgáltam. Ott az 
ökumené szentlelke összehozott megbol
dogult Balogh Sándor református lelki- 
pásztorral, aki hamar atyai érzésekkel lett 
jóbarátom. Még 1973-ban közösen ren
deztünk egy ökumenikus házasságkötést, 
melynek rendkívül nagy lett a híre. Pün
kösd szombatján történt az eset, amelynek 
jelentőségét egy nagyon egyszerű, de ér
telmes 86 éves néni foglalta össze, mikor 
ezt nyilatkozta magnószalagra: ennek meg 
kellett történnie, mert a világ keresz
tényeinek egymásra kell találniok, hiszen 
azért imádkoztunk az egy akol egy Pásztor 
eszméjéért. Ez az esemény elemi erővel 
döbbentett rá, hogy az ökumené előbbre 
van a hívek imádságos hitében, mint a pa
pok teológiailag behatárolt akaratban. 
Abonyban tehát ökumenikus látvánnyá 
lettünk Balogh Sándor és én.

E látvány -  természetesen -  a vási egy
házmegye főpásztorának figyelmét sem ke
rülte el. Előzetes megkérdezés után Szen-
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Konferencia alulnézetből
avagy steward voltam Canberrában

lesre dispontált azzal a kifejezett szándék
kal, hogy e több felekezeti városban ered
ményes ökumenikus munkát végezhessek. 
Azt is ő kezdeményezte -  saját bevallása 
szerint, -  hogy tagja legyek a katolikus 
püspöki kar mellett működd ökumenikus 
bizottságnak. Többször is kívánta ökume
nikus szolgálataimra Isten áldását, ám arra 
is figyelmezetett, -  nem hivatalosan -  hogy 
őrizzem meg a Szentszék iránti hűségemet. 
Nem vettem ezt tőle rossznéven. Mert azt 
tudnom kellett, s ma is tudom, hogy az 
egységmozgalom válthat ki aggályokat 
műiden felekeztben. Talán ezekre is szük
ség van. Végtére a felekezeti identitások 
féltése nem hagyható figyelmen kívül; hor
doznak azok lényeges értékeket is.

Itt, Szentesen robbanásszerűen indult 
be a felekezetek közötti őszirte és példa
mutató ökumenikus együttműködés. Kö
szönhetem ezt az itt szolgáló lelkipásztorok 
mindegyikének. Nagy isteni ajándéknak 
tartom, hogy-mikor 1990-ben-elbúcsúz
hattam a nyugdíjba vonuló Dr. Imre Ernő 
ref. esperest, azt köszönhettem meg neki, 
hogy ideérkezésemkor minden további nél
kül azonnal elhitte, hogy az egység ügyét az 
írás alapján állva szolgálom, nem pedig 
valami ügyesen álcázott katolikus imperia
lizmus alapján.

Nemcsak a januári imaheteket tartjuk 
meg lelkesen, hanem a hitélet szinte min
den területén együttműködünk.

Jól esik hivatkoznom arra, hogy Dr. 
Hafenscher Károly maga is megízlelhette 
az itteni ökumenikus légkör jóízét Több
ször is szolgált itt, s az ő ökumenikus elköt- 
lezettsége nagy bátorítást jelentett nekem is 
és mindazoknak, akik hiszem az egység 
szükségességében. Ezt a beszámolót is az ő 
kérésére fogalmazom meg.

Mondandóim végéhez közeledve el tu
dom képzelni, hogy sokan joggal több drá- 
maiságot vártak volna el írásomtól. Node 
drámai fordulatok elsősorban kiválasztott, 
karizmatikus személyiségek életében for
dulhatnak elő. Én csak a lelkipásztori szol
gálat egyszerű, közepes képességű közem
bere vagyok ökumenikus szempontból 
nem voltam én Saul, hogy Pállá transfor- 
mált volna az Egység Lelke. Azt azonban 
vallom, hogy Isten bennem kifejlesztette 
ama „sensus oecumenicus”-t, mely nélkül 
nagy ügyetlenül tudtam volna az egységet 
szolgálni.

Ám egy alapvető ökumenikus érzéket -  
gondolom, -  mindazoknak kioszt a Lélek, 
akik eljutnak odáig hitükkel, hogy korunk
ban csak egységesen lehetünk hűek Krisz
tushoz. Kihívás alatt él a kereszténység! Ezt 
felelősen észlelni közepes adottságokkal is 
lehet

Befejezésül még ennyit: van már ne
kem elég tapasztalatom ahhoz, hogy külön 
írás formájában rögzítsem a magyarországi 
ökumenikus mozgalom pozitív és negatív 
jelenségeit Ha erre igény mutatkozik, szí
vesen vállalkozom reá, mert az kiválthatna 
üdvös véleménykülöngségeket, s fontos 
dolgok tisztázását segítené elő. Termé
szetesen csak akkor, ha szeretjük egymást 
és bízunk egymásban.

Ám enélkül mi dolgunk lehet e világ
ban?

Vági László
apátplébános -  6600. Szentes Érzsébet-tér 2.

Miként ara a cím is utal, az alábbiak
ban az Egyházak Világtanácsa VIL Nagy
gyűléséről amolyan rendhagyó beszámoló 
következik. Rendhagyó, abban az értelem
ben, hogy impressziók, apró élmények 
alapján szeretném megkísérteni a konfe
rencia légkörének érzékeltetését. A nagy
gyűlést megelőző ifjúsági találkozó egyik 
előadójából „steward”-dá átminősülve 
adatott meg a lehetőség arra, hogy február 
7 és 21 között sajátos szemszögből kísér
hessem figyelemmel az eseményeket 
„alulnézetből”...

Szíveslátás
-  Gratulálok maguknak! -  kezdte be

szédét Canberra rendőrparancsnoka, a biz
tonsági intézkedésekről tájékoztató eliga
zításon. -  Gratulálok -  ismételte -  hiszen 
Önök a világ legjobb országában fogják 
megtartani nagygyűlésüket.

Ausztrál vendéglátóink máskor sem 
fukarkodtak a kedvesen elfogult dicsek
véssel. Kivált azokon az alkalmakon, ame
lyeken kontinensnyi hazájukat mutatták be 
a konferencia három-négyezer -  többnyire 
más kontinensről étkezett -  résztvevője 
előtt. Szeretetük, sok-sok apróságban 
megnyilvánult figyelmességük vala
mennyiünket meggyőzhetett arról, hogy -  
ha nem is a világ legjobb, de egyik legba
rátságosabb országának lehettünk néhány 
hétre a vendégei.

Szemben
A nyitó-istentiszteleten, a zsúfolásig 

telt sátorban állóhely sem jutott a számom
ra. Odakint az ének- és beszéd hangjait 
nehéz volt követni az alkalom áhítatát ne
migen tisztelő televíziós stáb nyüzsgése 
miatt. De másvalami is elvonta figyelme
met! Szemben a „templommal” 20-30 em
ber sorakozott fel, transzparensekkel a ke
zükben. A táblákon az EVT tevékenysége 
ellen tiltakozó feliratok. Döbben arcomat 
látva a helybeliek megnyugtattak: „Az 
ausztrálok szeretnek tüntetni. Az a gyanús, 
ami ellen senki sem protestál.” Nos, a 
nagygyűlés ideje alatt mindvégig fel-fel- 
bukkantak a tüntetők...

Találkozások helye
Ausztráliában majd minden település 

megőrizte az őslakosoktól kapott nevét. A 
„Canberra” szó is jelentést hordoz - „talál
kozások helye”. És Canberrában valóban 
lehetett új barátokra lelni, összefutni régi 
ismerősökkel Néhányan nagyon régen 
nem találkoztak... az ülésteremben napo
kig árválkodott egy asztal. Reggelente kö- 
telességtudóan tettem le oda is a dokumen
tumokat, este pedig szedhettem össze az 
érintetlen iratkötegeket Úgy a harmadik 
napon megakadt a szemem egy kézírásos 
üzenetem: Jván, örülök, hogy végre en
gednek utazni! Húsz éve, hogy nem hallot
tam felőled... Ha megérkezel, keress meg. 
Margrete.” Ezt az angol lelkésznőt ismer

tem. Hivatalos vendégként ült a bejárati 
ajtó közelében.

Egy reggel az addig üres székeken fe
kete reverendás ortodox papok foglaltak 
helyet Köztük egy szürke öltönyt viselő 
civiL Alig kezdőit el az ülés, hirtelen felállt 
és izgatottan magához intett* Margarete 
iránt érdeklődött „Ismeri?! Hol találom?” 
Aztán elbizonytalanodott, s zavartan kér
dezte: „Mondja, hogy néz ki?...”

Rangvesztetten
Háromezer ember közt rengeteg fontos 

személyiség akad. Ekkora tömegben ez 
azonban senkinek sem tűnik fel. A konfe
rencia furcsa, de egyben áldásos mellékha
tásaként mindenki szürke eminenciássá 
vált. Ezt a szituációt persze nem minden 
„fontos” ember tudta könnyen elviselni. 
Az az egyházi vezető sem, aki eképp for
dult egy stewardhoz; „Hozzon nekem egy 
pohár vizet, tudja XY metropolita va
gyok!”

-  ez bizony nagyon kellemetlen -  sza
badkozott némi malidéval a steward -  Én 
ugyanis bárkinek csak egyfajta vízzel szol
gálhatok...

...Olykor bizony nem könnyű megsza
badulni önmagunk fontosságának képzeté
től, pedig Isten csak így kezdhet velünk 
valamit, csak ezáltal tanulhatjuk meg elfo
gadni a másikat, és csak így juthatunk el a 
Lélek egységére.

„Baltikumnak; két perc...
...Ez amodnat a nagygyűlés legeslegvé

gén hangzott el, a főtitkár zárszava előtt. 
Stewardként persze nem minden esemé
nyen lehettem jelen, így azt sem tudhatom, 
hogy más fórumon kaptak-e már korábban 
lehetőséget a Baltikum képviselői arra, 
hogy a nyilvánosság előtt hírt adjanak köz
társaságaik válságos helyzetéről. Ez akét 
perc a nagygyűlés végén mindenesetre drá
mai volt. Az észt küldött utolsó mondatai 
örökre bennem maradnak: „Most csak két 
percet kaptunk. De, ha Önök erre a két 
percre sem tudtak figyelemre méltatni ben
nünket, akkor nekünk a vérünkkel kell fi
zetnünk szabadásgunkért!”

Attól tartok, hogy sok fontos kérdésre 
még két perc sem jutott a konferencián, míg 
néhány lényegtelen téma talán indokolatla
nul is megkülönböztetett figyelmet kapott.

A szolgálat, amit Ausztrália fővárosá
ban végezhettem -  itthon folytatódik. Im
már nem stewardként, hanem sáfárként 
Merthogy az angol Bibliában használatos 
„steward” szó magyar fordításban a sáfár 
szónak felel meg. A magunk területén vala
mennyien stewardok-sáfárok vagyunk. Is
tenéi, ő  használni akar bennünket. Legyen 
hát imádságunk a konferencia záró-kö
nyörgésének egyik mondata:

„...Bocsásd meg Szentlélek, ha csak vá
runk Rád, és nem vesszük észre, hogy Te is 
vársz tőlünk valamit!”

Brebovszkyné Pintér Márta



Lelkész-szemmel

Hatvan esztendő 
távlatából
Hatvan esztendőre visszaemlékezve az első, ami eszembe 

jut: milyen nehéz volt hatvan esztendővel ezelőtt segédlelkészi 
álláshoz jutni. Ami akkor és azóta is többször feltűnt: soha senki 
nem kérdezte meg, hogyan végezte valaki a tanulmányait 
Mintha felesleges rossz lett volna a négy esztendő, amit Sopron
ban töltöttünk!

A bányai egyházkerület püspökét -  három szerény szobács- 
ka volt a Deák téren a n . emeleten -  B. Samu bácsi őrizte 
cerberusként. Amikor a kitüntetéssel végzett lelkész-jelölt igen 
nagy öntudatával beléptem szobájába, rám förmedt: Mit akar!? 
Azután kerek perec kidobott!! Nincs hely. Keressen magának, 
ha tud?!

Elkezdődött egy igen megalázó keresés! Mindenfelől nega
tív válaszok érkeztek. Bizony a harmincas évek elején nagy 
gazdasági világválság volt Az egyházközségek alig léteztek. 
Hol volt 100 pengő egy segédlelkész részére? Egyházunk egyre 
másra szervezte a missziói egyházközségeket. így keletkezett a 
Rákoscsaba-Pécel-Isaszegi egyház is. Kongruával, létmini
mummal ... és így jutottam én is álláshoz Cinkotán 1930. szep
tember 1-jével. (Ott sem kérdezte senki: hogyan végeztél?!) 
Főnököm jóvoltából kaptam fizetést is, havi 110 pengőt. Azért 
ilyen sokat -  kezdő tanítói fizetés -  mert főnököm asztalánál 
ingyen adott kosztot és az egyházmegye adott 80 pengőt. Nem 
akármilyen segédlelkész lettem, hanem „esperességi”! Ez a 
„cím” kissé kárpótolt megtépázott öntudatomban. No mégis 
csak érdemes volt tanulni! Dicsekedni azonban nem lehetett 
vele. (Egyik kollegám mesélte ezt az egyház humor-rovatba 
tartozó történetet: Megjelent első főnökénél. A bemutatkozás 
után az így szólt neki: „Itt van öcsém 100 pengő. Menjen 
békével, s ha majd minden elfeledett, jöjjön vissza!” -  Harma
dik napon visszament. „Mi van? Csak nem verte el már a 100 
pengőt?” Nem, de mindent elfelejtettem. -  Azután jól megvol
tak egymással!)

Miért volt ez a nagy idegenkedés a teológiától?
Úgy látom, hogy a mi nemzedékünk alapképzése nem volt 

rossz! Sőt azért is jónak mondható, mert lényegében egységes 
teológiai alapképzést kaptunk. Ha voltak is egymástól eltérő 
teológiájú professzoraink, mégis és szerencsénkre egy egysé
ges, jó lutheránus képzést kaptunk. (Tübingenben tapasztaltam, 
hogy diákok, akik Königsbergtől Tübingenig minden más sze
mesztert más egyetemen végeztek milyen nehéz helyzetben 
voltak a sokféleség miatt!) Viszont a régi lelkésznemzedékben 
ott volt a hiba, hogy a gyülekezeteik igényét akarták kielégíteni 
és bizony ebben a jó  teológia zavarta őket! Nekem eleve az volt 
az alapállásom: Nem azt teszem és nem úgy teszem, ahogy a 
gyülekezetnek tetszik, hanem úgy, ahogyan teológiám kötelez! 
Ezt mindig legjobban és legbiblikusabban. Ezt megérezték a 
híveim. Lassan beleszoktak abba, hogy pl. a temetési beszéd 
nem ember-dicsőítés, hanem evangélium-hirdetés!

Volt sok principális, akitől lehetett sok jót tanulni. Minde- 
nekfelett pásztori bölcsességet! Sajnálom a mai lelkésznemze
déket, mert legtöbbször nincs főnökük. Kell az útmutatás! Kel
lene a tanácsolás. Engem első főnököm -  aki maga is teológiai
m.tanár volt -  mindig arra biztatott: tanulni öcsém, tanulni, 
sokat tanulni. Külföldre menni minden áldozat árán is! Mentem

is Tübingenbe és ott olyan professzorokat hallgathattam, mint 
Kari Heim!

Segédlelkész-fronton nem volt változás. Amikor hazajöttem 
ugyanúgy nem volt hely a számomra, mint pályám kezdetén. 
Azt: amit tudsz barátom, nem kérdezte meg senki. Három 
hónapig tétlenül senyvedtem. Míg végre Rákoskeresztúrra ke
rültem. Ott azután 43 évet töltöttem. Szerencsém volt? Vagy 
küldetésem volt?! Volt mit tennem. Beteg főnököm bölcs ember 
volt Mindent rám bízott Csak arra kért mondjam meg neki, 
hogy tudjon róla, hiszen ő a felelős. Volt egy régi falusi gyüle
kezetünk: egy fasori és egy kőbányai jellegű. Lehetett kísérle
tezni.

Káplán-éveim alatt azt tapasztaltam meg, hogy semmire 
seb  megyek teológiai ismereteim gyarapítása nélkül! Ösztönö
sen mérlegeltem szolgálataim jellegét értékét Tudni akartam, 
hogy m it miért csinálok és azért a „hogyan” kérdése újra meg 
újra felvetődött bennem. Fél év után megállapítottam a z t hogy 
szüntelenül tanulnom kell, ha nem akarok beleveszni a falu 
porába!

Tanultam is, olvastam is és horribile dictu -  teológiát!
Ugyanakkor arra is rádöbbentett az élet, hogy a teológián 

kívül is sok mindenre szükségem van, ha nem akarok idegen 
lenni a mindennapi életben. -  Be kellett fejeznem a rákosligeti 
templomépítést. Templomot kellett építeni Rákoshegyen. 
Ugyancsak megoldatlan volt a rákoskeresztúri falusi gyülekezet 
templom-igénye. Volt egy 6 tanerős, később 7 tanerős iskolánk. 
Régi épületek. Javítások, tatarozások adtak újra meg újra gon
dot. Meg kellett tanulnom az anyagi gondokkal való törődést. 
Az igazságos teher-elosztást. Csináltam ostoba bukfenceket, de 
tanultam a magam kárán.

El tudom képzelni, hogy ma már más a helyzet Vannak már 
a legeldugottabb faluban is alkalmas emberek, akik leveszik a 
lelkészük válláról azoknak a problémáknak súlyát, amitől en
gem nem szabadított a főváros közelsége sem. T.i. az volt a 
helyzet: aki tudott volna segíteni: dolgozott! Aki ráért volna 
segíteni, az alkalmatlan volt Summa: Sándy professzor, aki 
nekünk 3 új templomot tervezett végül csendes humorával azt 
mondta: No most már kinevezlek tb.tanársegédemnek! De 
higyje el az Olvasó: az egyik parochián kerestem fiatal lelkész
öcsémet. Végül épülő parochiájának egyik szobájában találtam: 
parkettázott! A fürdőszobáját ő csempézte ki... Ezt sem a teoló
gián tanulta.

Boldognak mondom azt a lelkészt, akikre nem nehezednek 
olyan dolgok, ügyek, munkák, amikhez tulajdonképpen nem 
volna egyéb köze, mint a számlát kifizetni.

Valamikor a rákoskeresztúri gyülekezet a „pesti felső” egy
házmegyéhez tartozott. Fiatal-lelkészek egyházmegyéje volt! 
Úgyszólván „egyívású” lelkészek egyházmegyéje. Termé
szetesen „lázadók” voltunk.

Egyik elképzelésünk az egyházegyetemről való volt T.i. az 
evangélikus egyház legfőbb személye az egyetemes egyházi és 
iskolai felügyelője volt. Megvolt az apparátus hozzá, élén az 
egyetemes főtitkárral. Az egyházat mindenekelőtt az egyetemes 
felügyelő képviselte -  világi ember! Ez ellen lázadoztunk. (Az 
idősebb lelkészek értelmesebb tagjaival együtt!) Azt szerettük 
volna elérni, hogy az 1934-37 év novelláris zsinat a „hivatására 
legidősebb püspököt” állítsa az egyházkormányzat élére és 
mellette -  a paritás kedvéért, illetve annak kifejezése képpen -  
legyen egyetemes egyházi és iskolai felügyelő. Nehezen visel
tük el, hogy az egyetemes közgyűlésen a felügyelő ebököl, a 
főtitkár a felügyelő nevében jelentést tesz az elmúlt kormány
zati időszakról. (Igazság kedvéért hadd jegyezzem meg, hogy 
az akkori főtitkár valóban csak hivatalvezetőnek tudta magát. 
Ez abban is kifejezésre jutott, hogy ha egy parochus lelkész 
belépett hivatalába, akkor kellő tisztelettel fogadta, mert ő csak
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hivatalvezető volt!).
Természetesen ez az igyekezetünk hamar dugába dőlt Vilá- 

giaink féltékenyen őrizték előjogaikat! Az egyetemes felügyelő 
megbotránkozott! -  Valamit mégis elértünk: a hozott új törvé
nyek között a Xffl. fejezet 82. paragrafus kimondja: „A lelki élet 
egységes és egyetemes irányítását az egyetemes közgyűlés elé 
beterjesztendő jelentés kötelezettsége mellett a hivatalára nézve 
legidősebb püspök végzi”! Ez időtől kezdve az egyetemes fel
ügyelő egyházi életről szóló jelentése után meghallgathattuk a 
soros püspök jelentését az egyház lelki életéről (Belmissziói 
program!)

Volt még egy másik nagy lázadásunk. Az egyházmegye 
felügyelője báró P. Gy. volt Családja valóban sokat tett és soka t  
ártott evangélikus egyházunknak. -  Történt pedig, hogy az 
egyházmegye főesperese elhunyt! Az alesperes Z. P. bement a 
felügyelő pesti lakására, hogy a szomorú hírt közölje. A fel
ügyelő a lakájával kiüzent az előszobában toporgó alesperes- 
nek, hogy .jöjjön délután”! Az alesperes nem ment el délután. 
Az összehívott lelkész-értekezlet kifejezte azon óhaját, hogy a 
felügyelő mondjon le és lakáját más célra használja fel, ne az 
egyházmegye leendő főesperesének való üzengetésre.

A felügyelő panaszt tett a kerület püspökénél. Ez azonban 
mitsem használt. Csak olaj volt a tűzre. A püspök sem tudott 
mást tanácsolni a felügyelőnek, minthogy mondjon le! -  Aztán 
választottunk magunknak magunkhoz illő világiakat felügyelő
nek és -  az egyházmegye meg volt bárói vezetés nélkül is! 
Egyházmegyénk mint tudott dolog -  az egyház területi átrende
zése folyamán megszűnt Keresztúr a pesti egyházmegyéhez 
került.

Fiatalok lázadása, azaz,
miért nem lettem teológiai tanár?
A politikai rendszerváltozás után a Sopronban működő teo

lógiánk is sok próba alá esett. Magam még 1948-ban doktorál
tam és Pécsett avattak summa cum laude doktorrá. De az ifjúság 
már ott tartott, hogy kritizálta tanárait, teológiájukat, a gyakor
lati teológia tanárát sem kedvelték és elhatározták nyugdíjazta
tását. Magam tudtam a soproni ügyekről, hiszen a tanárok 
között több meghitt barát volt. Ismertem az indító rugókat! Az 
ifjúság rám gondolt, mint gyakorló teológiai doktorra, s meghí
vott egy néhány előadás tartására. El is mentem! Három előa
dást tartottam. Ezeknek a summája ez volt: A teológusnak 
mindenek előtt tanulni, tanulni és tanulni kell! Lelkészi felada
tait különben éveken át egy gyülekezetben semmiképpen sem 
tudja evégezni. Ilyen ember viszont az ifjúságnak: nem volt 
megfelelő!

1951-ben a régi egyetemi rendtartás értelmében három év
vel ledoktorálásom után beadtam a magántanári fokozatot kiér
demlő dolgozatomat. A Teológiai Akadémia elfogadta a dolgo
zatot, melyet az „Egyházi hivatalról” írtam, de mivel közben a 
Hittudományi Kar egyházi teológia lett és a rákoskeresztúri 
gyülekezet ötödmagával nem szavazott D.L. püspökségére, 
nem találtak módot arra, hogy valahogyan a magántanári címet 
megkaphassam. így aztán nagy szerencsémre nem kerültem a 
teológiára. 82 éves koromig kellett vámom arra, hogy a becsü
letes munkával kiérdemelt címet megkaphassam, két fél-évet 
taníthassak és címzetes professzor legyek.

Úgy tudom Kliefoth nevű, a múlt század vége felé élt német 
teológiai tanár -  akinek műveiben sok mindent találtam, amit a 
gyakorlatban hasznosítani lehetett, -  írt többek között a kiala
kuló zsinatpresbiteri egyházkormányzatról is. Nagyon óvta az 
evangélikus egyházat ennek a rendnek -  illetve kormányzati 
formának -  bevezetésétől! Jól tudom, ma arról írni, hogy az 
egyházban minden jog az egyházközségből ered ügyes, jó  és 
korszerűen demokratikus. Én ma jobban megértem Kliefortot, 
mint amikor olvastam.

Elvben el tudom fogadni! De a gyakorlatban döcögnek a

dolgok. Néhány szót szóljak erről. Volt falusi presbitériumom 
és városi is (Rákosligeten fasori nívóval!). Mondhatom, hogy 
szörnyű nehéz volt velük együtt dolgozni. Két esetben előfor
dult, hogy ott akartam hagyni a gyülekezetet, mert a presbiterek 
szűklátókörű viselkedése megnehezítette és megkeserítette az 
egyház vezetését Ebben a tekintetben nem volt különbség 
város és falu között! Csak egy vigasztal: gyülekezeteink presbi
terei világi foglalkozásuk közepette jutottak olyan színvonalra, 
hogy valahogyan mennek a dolgok, de még mindig sok rosszat 
hallok a presbitériumok működéséről. Talán, ha egyházunk 
ismét az „intelligencia egyháza” lesz, és javulnak a dolgok... 
Egy házias látású, műveltségű presbiterekre volna sürgősen 
szükségünk. Egyházunk megújhodását végül is nem presbitéri
um léte vagy nemléte -  struktúrának is mondják -  határozza 
meg! A Szentlélek tud megújítani! S hogy ez mennyire így van, 
azt piai egyházi helyzetünk tanúsítja! Azért jó volna, ha demok
ratikus egyházkormányzati elveinkhez olyan presbitereket tud
nánk találni, akik kilátnak az egyház kerítésén, akiket a Szent
lélek vezérel, akik el tudják viselni a többség akaratát: nem 
szektásan gőgösek, nem békebontók és hivatalból pap-ellensé
gek. Talán, ha evangélikus középiskoláink lesznek, majd lesz 
ilyen típusú presbiter is. Ha lesz, ha nem lesz, akkor is igaz: 
egyházunk Isten kezében van. Szentlelke még a kövekből is 
támaszthat fiakat magának, ő  a mi jövendőnk.

Meg kellett tapasztalnom a hatvan év alatt, hogy más a vető 
és más az arató! Valóban így van ez az Isten Országában. Azért 
türelemmel kell az Isten szőlőjében dolgoznunk, és töretlenül 
kell abban bíznunk, hogy a mi munkánk nem hiábavaló! Egy 
azonban bizonyos, Luthernek nagyon igaza van, amikor a III. 
hitágazat magyarázatául azt úja:,,.. .hiszem, hogy a saját értel
memmel vagy erőmmel nem tudnék Jézus Krisztusban hinni...” 
Az egyház minden munkája és annak eredményessége valóban 
és mindenek felett az Egyház Urának kezében van. Híveink 
nem a mi fazonunk szerint lesznek hívőkké, vagy maradnak 
hitetlenek, hanem mint a Szentlélek adja kinek kinek a hitnek 
mértékében. Ez ma is a Szentlélek csodája! S hogy „az egyház
nak mindig lesz Szentlelke” (Apol.) biztasson és bátorítson 
minket sokszor csüggedő pásztorokat hűséges munkára.

Dr. Kósa Pál

Lapzárta után érkezett a hír, hogy Dr. Kósa Pál ny. 
lelkész 82 éves korában elhunyt. Mostani számunk
ban megjelenő cikke így búcsúszava is a lelkészi 
karhoz. Afeltámadás és viszontlátás reménységében 
búcsúzunk. A gyászoló családnak Isten vigasztalását 
kívánjuk. Temetésén elhangzó igehirdetésre vagy 
nekrológra a következő számban térünk vissza.

Karizmatikusok 
evangélikus szem m el
Többek kérésére, de belső indíttatásból is, a karizmatikusok

ról írott ismertetőmet szeretném kiegészíteni. Nagyon sok hoz
zászólás, kérdés jutott el hozzám. Elmarasztaló, számonkérő 
kritikát is kaptam. Köszönöm. Többen félreértettek, volt, aki 
eleve elutasítónak, szélsőségesen negatív kritikának értelmezte 
írásomat. Mások hiányolták, hogy ezt a mozgalmat nem bélye
geztem meg. Rejtett szimpátiát vélnek felfedezni soraimban. 
Akadt aki arra hívta fel a figyelmet, hogy a történelmi egyházak 
mulasztásai, hiányai, bűnei az oka ennek az új „lelki hullám
nak”.
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A karizmatikus-kérdésben alapállásomat meghatározza az 
őszinte igazságkeresés. Ismét hangsúlyozom, nem most kezd
tem ezzel a mozgalommal foglalkozni. Legalább 13-14 évvel 
ezelőtt. Már akkor olvastam Larry Christensontól, megismer
tem a keresztyén üzletemberek mozgalmát A Voice c. lapjuk 
néhány számát őrzöm. Már abból az időből ismerem Paul 
Yonggi Cho és a hozzá hasonló karizmatikusok bizonyságtéte
leit Egész kis könyvtárnyi irodalmat gyűjtöttem és olvastam el. 
Részt vettem karizmatikus összejöveteleken. Személyes be
szélgetések sorát folytattam a mozgalom különböző emberei
vel. S amint előző írásomban említettem, éveken át közös 
szolgálatokat tartottunk. Semmiképen nem akartam Isten meg
újító áldásából kimaradni. Becsületesen keresem az okát, mi 
távolított és távolít el egyre inkább ettől a mozgalomtól? Az 
bizonyos, hogy nem a személyek. Közülük ma is testvéri kap
csolatban vagyok többekkel. Nem a bűneik, nem a vezetőik -  
számomra megengehetetlen -  manipulatív ügyködése -  hiszen 
van elég söpömivalónk a magunk portája előtt is.

Nem kiáltanék rájuk soha anathémát -  bár sokan elvárnák 
tőlem - ,  de nincs meg bennem az a felszabadult nagylelkűség 
sem, ami Gamálielt jellemezte. (ApCsel. 538-39). Sokkal in
kább szorongás van bennem. És ez a szorongás a másik vonása 
alapállásomnak.

Kísértetiesen emlékeztet ez a zűrzavaros, nagy csinnadrat
tával, káprázatos csodákkal megspékelt felhajtás, az utolsó idők 
jeleire. Ma minden burjánzik, kihajt, mint abban a kertben a 
növények, ahol nem kapálnak. A liberális szemlélet, az emberi 
jogok s az emberi méltóság szólamszerű hangoztatása, korlátlan 
lehetőséget teremt minden „szellemi vállalkozás” számára.

Gondoljunk arra, ha a református püspök tiltakozásul nem 
emeli fel a szavát, a parlament már tíz főnek engedélyezte volna 
az egyházalapítást!!!

Vallom, hogy a karizmatikus mozgalom kihívás a történel
mi egyházak számára. Ez is bizonyos. S amit ők hangsúlyoznak 
és megélnek az az egyházainkban, mint hiány mutatkozik. Ez 
bennünket megújulásra kell, hogy késztessen. Kritikájukból 
mindenképpen tanulnunk kell és le kell vonni belőlük a konzek
venciákat

n.
Magyarországon a katolikus és a református egyházban van 

egy-egy karizmatikus csoport. Jelenlétük azonban nem megha
tározó, mozgalomról semmiképpen nem beszélhetünk. -  A „vi
rulens csoportok”, jelentősebb mozgalmak -  az újabb keletűek 
-  szinte kivétel nélkül a történelmi egyházak ellen lépnek fel. S 
arra szólítják fel a gyülekezetek tagjait, hogy lépjenek ki tradi
cionális közösségeikből és csatlakozzanak hozzájuk.

A Deák-téri evangélizáció idején pl. a templom lépcsőjén 
szólították meg missziói szándékkal a kifelé tartó híveket Egy 
külföldi csoport pedig, ugyancsak a templom lépcsőjén állva 
hirdette, hogy nem itt a templom falain belül hallhatják az igazi, 
a teljes evangéliumot, hanem az érdeklődők keressék fel őket, 
vegyék fel velük a kapcsolatot.

Igen nehéz tolerálni az ilyen erőszakos, már-már arcátlan 
„hittérítéseket”.

Jelenleg tehát nem arról van szó Magyarországon, hogy az 
egyházak támadják ezeket a csoportokat, hanem a helyzet pon
tosan fordított A történelmi egyházak -  veszteségeik ellenére is 
nagy önuralommal hordozzák el ezeket az akciókat.

Az egyházakon belül is sok embert megzavar az a tény, 
hogy kb. 300 millió felett lehet a világ karizmatikusainak szá
ma. Az én számomra azonban a számszerűség soha nem lehet 
ügy, mégkevésbé az igazság perdöntő bizonyítéka. Korábbi 
írásomban utaltam arra, hogy a Jehova Tanúi, vagy a mormonok

I.
létszáma is elképesztő gyorsasággal növekszik. Természetesen 
a többszázmilliós létszámot nem lehet lebecsülni, sőt a karizma
tikus mozgalmat, mint jelenséget, igenis komolyan kell venni és 
figyelemmel kell kísérni.

Ismét utalnom kell arra a tényre, hogy ilyen önmagában is 
állandóan szakadozó ébredést, sem olvasmányaim, sem tapasz
talatom alapján nem ismerek. Nem arról van szó, hogy a hagyo
mányos, tradicionális egyházak meghasonlanak ezzel a mozga
lommal, hanem arról, hogy egyik karizmatikus közösség nem 
képes a másikkal szót érteni. Előző cikkem megírása óta volt pl. 
ősszel egy nagy szakadás az u.n. MAHANAIM közösségen 
belül.

Ilyen „nyugtalan” csoportok lehettek Luther idején az u.n. 
rajongók. Luthernek az évek múlásával több baja lett velük, 
mint magával Rómával. Érdemes lenne ezt a témát a történé
szeknek alapos vizsgálat tárgyává tenni. Vagy ilyenek lehettek 
Cromwell idején a különféle independens csoportok.

A szakadások mögött én kevésbé a Szentlélek vezetését 
érzékelem, sokkal inkább -  Szabó Dezső kifejezésével élve -  az 
„emberkedést”. Mintha a Krisztusi alázatot figyelmen kívül 
hagynák; aki első akar lenni közietek, legyen a ti szolgátok. 
Természetesen tisztelet a kivételnek. Mert magától értődő, van
nak kivételek, szerény, áldozatos vezeték ezekben a közössé
gekben is.

Az asztrológusok tudni vélik, hogy világunk a Vízöntő 
csillagképébe lép, vagy lépett, és ez egy új korszakot, New- 
Age-t jelent az emberiség történetében. Egy nagy vallásos szin
tézis időszaka köszönt ránk. Jele máris mutatkozik: vége a 
szekularizálódásnak. Nem hiszek az asztrológiának, de az bizo
nyos, hogy a történelmi -  ingamozgás következtében újabb 
vallásos érdeklődésnek vagyunk a tanúi. Véleményem szerint -  
ez ellenthatás. A felvilágosodás, majd a múltszázadi racionaliz
mus nem oldott meg semmit. Még századunk első felét is 
hitegette. Már Petőfi keserűen úja: „Nyomom ész, /Ki fénynek 
hirdeted magad, /Vezess, ha fény vagy, /Vezess csak egy lépés
nyire! /Nem kérlek én, /Hogy átvilágíts/A másvilágnak fátyo- 
lán, /A szemfedőn. /Nem kérdem én, /Hogy mi leszek?/Csak azt 
mondd meg, /Hogy mi vagyok /  S miért vagyok?”

Az értelem korlátái ismét nyilvánvalókká váltak. Arációban 
csalódott emberiség pedig az irracionalitások felé fordul. Ma, 
újra a Hamleti mondatnak van aktualitása: „Több dolgok van
nak földön és égen Horatio, mintsem bölcs elmétek álmodni 
képes”. Minden divatba jön, ami „titokzatos”, ami egzakt mó
don nem vizsgálható. Ez a kiábrándultságból fakadó érdeklődés 
felélénkíti, megerősíti a keleti vallásokat is. Kelendőek lesznek 
a különféle hindu, buddhista irányzatok, szellemi áramlatok. 
Ázsiában ismeretlen volt a szekularizáció!

Meggyőződésem, hogy a karizmatikus mozgalom gyökerei 
ebbe a szellemi háttérbe nyúlnak. Innét érthető az irracionális 
csodák fokozott értékelése.

De ezt segíti elő az u.n. „elidegenedés”, „megüresedés” is. 
Sámuel Beckett mutatja oe ezt az életérzést folytogató realitás
sal a darabjaiban. Ebben az érzelmileg is elsivárosodott helyzet
ben teljesen érthető, hogy miért lesz a karizmatikusok túlfűtött 
érzelmi kegyessége vonzóvá. Hiányt pótol!

Külön tanulmányt érdemel, hogy az érzelmileg megüresedő 
euro-amerikai civilizációba hogyan tört be századunknban Af
rika, Dél-Amerika zenéje? S ez az egészen más kultúrából 
fakadó muzsika hogyan hódította meg Európát és Amerikát. 
Tessék megfigyelni a koncertek túlfűtött, érzelmileg telített 
hangulatát. Mi köze mindennek a karizmatikusokhoz? Sok! 
Amikor énekelnek becsukott szemmel, ringó testtel, felemelt 
kezekkel -  átadva magukat a ritmusnak - ,  ugyanaz a jelenség 
ez, mint amit a discoban látunk. Teljesen érthető, mint ellenha
tás az érzelmileg sivár világunkban ez a felfokozott emocionális 
kegyesség. Csak azt kell világosan látnunk, hogy ez nem a 
bibliai idők kegyességi gyakorlatának újra éledése, hanem a
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korszellemnek való meg- és behódolás.
Ezzel függ össze az is, hogy az állandó felfokozott, túlfűtött 

lelkiállapotban a hit objektivitása háttérbe szorul. Nem az lesz 
igazán a fontos, amit Istennek cselekszek, hanem az, hogy én 
ebből mit tapasztalatok meg és mit élek á t  Ebben a szemlélet
ben és gyakorlatban a páli megállapítás: hitben járunk, nem 
látásban -  erejét veszti. Kegyességi gyakorlatukban nagy hang
súlyt kap a bizonyságtétel. Az igen szubjektiven elmondott 
megtérési és megszabadulási élmény. Ez önmagában még nem 
lenne baj, sőt...

Nagyon sokszor azonban az emberi élmény, a megtapaszta
lás mindent háttérbe szorít. Nem érzékelik azt a finomságot, 
amit Pál a Gál. 4,9-ben így fogalmaz: „Miután megismertétek 
Istent, vagy méginkább: hogy az Isten megismert titeket...” 
Pálnak ez a korrekciója egyáltalán nem lényegtelen.

A csodák, az isteni erők hangoztatása és megélése az u.n. 
győzelmes élet hirdetése, szerintem a legnagyobb veszélyt rejti 
magában. Éspedig azt, hogy   hit valamiféle teljesítmény lesz, 
emberi képesség. Az ember ugyan beszél kegyelemről, de az 
„erős” és „nagy” hite tulajdonképpen megerőtleníti a keresztet. 
Az ember mindig hajlamos az elbizakodottságra. Ebben a teo
lógiai és kegyességi légkörben ennek különösen is nagy az 
esélye. Az ember mindig cselekedni is akar. Óriási kisértés a 
karizmatikus mozgalomban, hogy az ember a hitével „produ
káljon” valamit „így válhat érdemszerző jócselekedetté, -  bár
milyen furcsa is -  maga a h it

in.
A legtöbb hozzászólást a Hit Gyülekezetéről írt sorok vál

tották ki. A cikk megjelenése óta bemutatták a TV-ben is Vitézy 
László filmjét és egy majd egyórás műsort láthattunk Pajor 
Tamás ÁMEN-együtteséről. Ez a kemény rock, ráadásul ezzel 
a szöveggel: „Durr...eljön az Úr, Dirr...megjön a hír” -  az én 
számomra egyszerűen primitív és elfogadhatatlan. De meglehet 
az is, hogy ez „kulturális selejt” és nem kellene miatta méltat
lankodnom. Abban pedig önellentmondást látok, hogy a .Jézus 
felold a TV tenor a ló l...” dal, éppen a TV-ben harsog hosszú 
időn á t  Ezt még az sem oldja fel számomra, hogy a koncerten 
nyilvános imádság hangzik el. Ahogyan néztem az adást, a 
jelenlévők zöme bibliás hívő fiatal, vagy idősebb gyülekezeti 
tag volt

Többen kérdezték, mit értek az amerikanizált, managerman 
szemléleten és magatartáson. Ezt Paul Yonggi Cho könyvéből 
vett néhány sorral hadd illusztráljam:

.Autóba ültem és a bankhoz hajtottam. A parkoló tele volt, 
de azért találtam helyet a kocsimnak, és besiettem a bankba. 
Emberileg szólva nem volt mód arra, hogy az igazgató elé 
jussak. A titkárnő irodája tele volt emberekkel. „Drága Szent 
Szellem” -  mondtam magamban - ,  „idáig siekrült eljutnom. 
Kérlek adj nekem további útmutatást.” A Szent szellem azt 
válaszolta: ,Jáij magabiztosan. Légy nagyon határozott. Visel
kedj úgy, mint egy fontos ember. Ne vess ügyet senkire sem, 
csak menj keresztül a termen az igazgatói irodába.” így hát 
kihúztam magam és áthaladtam az irodán. A titkárnő észrevett, 
és megkérdezte: „Uram, Ön, hová megy?” Egyenesen a szemé
ben néztem, de nem szóltam semmit. Ismét megkérdezte: 
„Uram, Ön kicsoda? Bejelentkezett Ön előre? Kicsoda Ön?”

Itt megint a korszellem határoz meg egy magatartást. Ez 
pontosan az Amerikában kidolgozott és alkalamazott pszicho
lógia, amit a managermanok képzésénél is alkalmaznak. Tessék 
elolvasni Dalé Camegie: Siker kalauz című könyvét (A régi 
kiadás címe: Az érvényesülés iskolája.) -  Abban én semmi 
kivetnivalót nem találok, ha szolgálatunkban ebből a módszer
ből sokat felhasználunk. De, hogy itt a Szentlélekre hivatkoz
zunk... ez már túl megy azon, ami én még tolerálni tudok. 
Ugyanis így folytatódik az idézet: „Hirtelen inspirációm támadt 
és azt mondtam: „Én a legfelső helyről jövök.” Ezalatt azt

értettem, hogy engem Isten küldött, de ő úgy értelmezte, hogy 
Korea elnökétől jöttem, mert Koreában az elnök a legfelső 
hatalom. Úgy gondolta, az elnök különleges megbízottja va
gyok, és megváltozott a mgatartása. Udvariassá vált, és igyeke
zett a kedvemben járni, „ön  a legfelső helyről jött? Rögtön 
rendelkezésére fog állni az igazgató.” Azután a várakozókhoz 
fordult és azt m ondta:,Lnnék a személynek elsőbbsége van.” 
Mindenki más elé helyezett, és egyenesen az igazgató irodájába 
vitt. Amint beléptem, azt mondtam magamban: „Drága Szent 
Szellem, idáig már eljutottam. Mit kell most tennem?” Az Úr 
Szelleme volt rajtam, és hasonlóképpen, mint amikor leszállt a 
hit más embereire, engem is bátorrá te tt A Szent Szellem azt 
ismételgette: „Te a Király gyermeke vagy, fontos személyiség. 
Viselkedjél azal a méltósággal, ami megillet téged.” -  A Gal.5- 
ben, a lélek gyümölcsei között megtaláltam a szelídséget, az 
önmegtartóztatást, de a magabiztos fellépést és a méltóságot 
eddig még nem. De lehet, hogy az én Bibliámat egy hiányos 
kódex alapján nyomták.

A Vitézy-film kapcsán sokan tettek fel kérdéseket a kézrá- 
tétellel és az elzuhanásokkal kapcsolatban. Számomra is nyitott 
kérdés, miért szereti a Szentlélek „leütni” az embereket Ennek 
sem találom a bibliai alapját Azt sem értem, hogy egyeseket 
nem tud, vagy nem akar leterítem a Lélek? Azokra gondolok, 
akik állva maradnak a kézrátétel után is.

Az a véleményem, hipnoztizálni is csak azokat lehet akik 
belsőleg megnyílnak a hipnotizőr felé. Aki bezárja magát, azt 
lehetetlen manipulálni. Olyan viszonyulás van -  láthatóan -  a 
jelenlévők többségében a pásztoruk iránt hogy szinte kívánják 
a hatást A vezetőnek pedig kétségtelen, meglehet a maga szug- 
gesztív képessége, „erőtere”. Erről a legutóbbi Nulladik típusú 
találkozás-tv adásában láthattunk, hallhattunk beszámolót A 
kézrátétel által erők áramlanak egyik emberről a másikba. Ezek 
az erők, mint agyi áramok, mérhetők. Kézrátétellel fájdalmat 
lehet megszütnetni, gyógyulási folyamatot elindítani. Ezt lát
tuk, hallottuk. S mindezt a Szentlélekre való hivatkozás nélkül!

A Hit Gyülekezetének 1989. decemberi istentiszteletén ké
szült amatőr videó-felvételen látni lehet, amint a vezető pásztor 
a mikrofonon keresztül „fújja” a Szentlelket a tömeg felé. A 
sikongásokból és az elhangzó kérésből -  nehogy valaki megüs
se magát, vigyázzanak egymásra -  következtetni lehet, hogy az 
emberek összeesnek. Majd, ugyanez a pásztor egy váratlan 
mozdulattal a karóráját emeli és kijelenti: „Ma, milyen sokáig 
működik a Szentlélek!”

Ezeket a magnyilatkozásokat én nem tudom másként értel
mezni, csak pszichológiai manipulációként.

Ismét egy idézet Paul Yonggi Cho könyéből: „A megújult 
elme felé vezető harmadik lépés az elmének az isteni siker felé 
irányítása. Meg kell töltenetek az elméteket a győzelem és 
bőség tudatával. Istent sohasem éri kudarc. Ha tehát folyton 
Isten gondolatait gondoljátok, akkor mindenkor sikeresek lesz
tek... Krisztus ugyanolyan hatalmas ma is, mint kétezer éve volt 
És itt megújíthatjátok ti a gondolkodásotokat azáltal, hogy a 
szívetekbe oltjátok Jézus Krisztus gondolatait, hogy pozitívan 
gondolkodtok, a csodák fogalmában gondolkodtok, és kifej
lesztitek a győzelem és a bőség tudatát, ami a siker felé fordulás 
lényege. Ez az az alap, ahonnan az Isten Igéjét fogjátok látni 
elmétekkel, és ez ettől teljesen meg fog újulni. És attól kezdve 
nagy csodákban lesz részetek.”

A Hit Gyülekezetének szellemi gyökerei ide nyúlnak. Itt 
nyoma sincs a keresztnek. Pedig, ahol nincs kereszt, ott nincs 
egyház -  mondja Luther. A theologia crucis az egyház ismerte
tőjele.

Ezzel a győzelemre hangoltsággal függ össze, hogy nemi
gen hallunk bűnbánatról. Ez a hang: „Uram légy irgalmas 
nékem bűnösnek” -  csak ritkán szólalhat meg. Hiányzik a 
reformátori felismerés: simul iustus et simul peccator. -  Helyet
te ilyen biztatást hallani: Fogadd el magad! Hát hogyne lenne
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sikere ennek az „evangéliumnak”: Te egy nagyszerű fickó 
vagy!

Csakhogy ez ismét nem a Szentírás szelleme, hanem a 
körünkké. A modem pedagógia és pszichológia hirdeti az ön
megvalósítás egyik útjának, önmagunk elfogadását Talán 
egyik oka ebben keresendő annak, hogy miért csatlakoznak 
értelmiségiek ehhez a mozgalomhoz. Ez a divatos szellemi 
áramlat kelendővé és kívánatossá teszi ezt a kegyességi formát 
a számukra.

Sok vitát váltott ki a film kapcsán az a kérdés is, hogy 
csakugyan elszakítják-e a szülőktől a gyermekeiket vagy ez 
alaptalan vádaskodás. Ehhez csak annyit mondanék: még jófor
mán semmit nem ismertem, tudtam erről a csoportról, amikor 
az egyik kedves barátom, lelkitestvérem családjában hasonló 
problémák jelentkeztek, mint amit a film felvázol. Úgy tudom, 
azóta enyhült a helyzet, mióta a szülők is „nyitottak” a Hit 
Gyülekezete felé. Egyik pásztoruk Jézust idézte nekem Mt 
10,21 -bői:„gyermekek támadnak szüleik ellen”. Nem akartam 
hinni a fülemnek. Az a tény, hogy ez az éles konfliktus elkerül
hetetlen volt ott, azokban a zsidó otthonokban, ahol a gyerme
kek Krisztus követőivé lettek. De, hogy itt Jézus arra utalna, 
miszerint majd az ő  követői között is hasonló feszültségekkel 
kell számolni -  az idézett bibliai versben szó sincs. Abban 
reménykedem, hogy beszélgető partnerem részéről ez egy kel
lően át nem gondolt megnyilatkozás volt.

Befejezésül még annyit: ez a mozgalom, közösség is válto
zik. Megalakulásuk idején még szó sem lehetett arról, hogy 
közöttük nő igét hirdessen. Ma Marylin Hickeynek kibérelték a 
Budapest Sportcsarnokot.

Egy szülő emlékiratából idézek: „könyveiket, több száz 
darabot mind eladták, vagy elégették... Minden dísztárgyat 
vagy családi emléket potom árért eladtak vagy kidobtak” -  Ma: 
„gyönyörű nagy lakásba költöztek, nagyon szép bútorokat vet
tek, igen sok virág és váza díszíti a szobájukat... a konyhájuk 
pedig minden elképzelhető újdonsággal föl van szerelve... En
nek én persze nagyon örülök...” Személy szerint én is. Ebben 
látom, hogy nem merevedtek meg, nem váltak statikussá. Van 
remény, hogy valóban a Szentlélek munkája nyomán visszata
láljanak arra az útra, amelyen -  minden különbözőségeik elle
nére -  együt vándorol Isten népe. -  Azoknak a serege ez, akik 
nem győzelmeikben, hanem Isten kegyelmébe és irgalmába 
bizakodva járják a hit alázatos útját

IV.
Ami engem a karizmatikus kérdésben a leginkább foglal

koztat, arra nem kaptam reflexiót, pedig érintettem, jeleztem 
előző írásomban is. Arra ugyanis: hogyan tekintsek ezekre a 
„csodákra”, látványos extrémitásokra? Valóban a Szentlélek 
munkájáról van ezekben az esetekben szó, vagy démoni, okkult 
jelenségekről? Hamar kimondjuk az ítéletet, attól függően ala
kítva véleményünket, hogy melyik csoporthoz tartozunk.

Egyre jobban foglalkoztat az a gondolat, hogy nekünk egy 
új antropológiát kellene megfogalmaznunk. Úgy tűnik, hogy az 
ember valósága, teremtésbeli adottsága sokkal több, mint ami
vel mi eddig számoltunk. Az ember többdimenziós lény. Szel
lemi, pszichikai „erőtere” -  amint a múltkori írásomban is 
utaltam rá - ,  valószínű, hogy sem nem jó, sem nem rossz. Csak 
azzá lehet. Amint testi és értelmi képességeinket, Istentől kapott 
adományainkat is felhasználhatjuk jól vagy rosszul.

A jelzett feladatot sürgetőnek érzem. A vagdalkozás és ítél- 
getés ugyanis nem méltó hozzánk, a közömbösség és szellemi 
restség pedig megengedhetetlen.

Pintér Károly

Ébredés kérdőjelekkel
Valóban égető kérdés

őszintén szólva enyhe túlzásnak éreztem Pintér Károly 
sorait, aki a Lelkipásztor elmúlt év szeptemberi számában a 
karizmatikus mozgalmakról szóló írásában így fogalmazott: 
„...gyülekezeti munkánkban ma a karizmatikus kérdés a leg
égetőbb. Az igétől megérintett, tudatos hitbenjáró híveink elbi
zonytalanodnak, ha kapcsolatba kerülnek valamelyik karizma
tikus csoporttal. Úgy vélik, ott jelen van Isten ereje, ott történik 
valami nagyszerű. Azt gondolják, hogy mi, a történelmi egyh- 
zakfcan élők valamiről lemredtunk. Egy hideg-rideg lélektelen 
stuikturához ragaszkodunk, és lemondunk a lgyőzelmes keresz
tyén élet erejéről és csodás megtapasztalásairól...”

Azóta ezek a mozgalmak elérték a mi gyülekezetünk ifjúsá
gát is, és többé nem elméleti kérdés már a hozzájuk való 
viszonyulás, hanem a hétköznapok éles kihívása. Meggyőződé
sem, hogy igazán még nem fogtuk fel ezeknek a mozgalmaknak 
a jelentőségét Ha belső egyházi hatalmi harcaink közepette 
egyáltalában még szétnézünk a körülöttünk forrongó világban, 
akkor is inkább csak a pápalátogatás vagy éppen a református 
világtalálkozó „szívóhatásának veszélyéről” beszélünk, pedig 
ezek csupán pámapos tömegrendezvények, melyeknek egyálta
lában nem az evangélikus egyház „bekebelezése” a célja. (Rég 
nem vagyunk már akkora és főleg nem étvágygerjesztő falat, 
hogy éppen ránk fájna a nagyobb testvéregyházak foga...) A 
pápa egy-két nap után elutazik, de a karizmatikus mozgalmak 
fantasztikus intenzitással, missziói lendülettel, nem lebecsülen
dő anyagi és szellemi tőkével hódítanak első sorban az ifjúság 
körében. Nem is csoda, hiszen éppenazt kínálják, amire a töme
gek éhesek: öröm, siker, egészség, győzedelmes élet Szuggesz- 
tív prédikátorok, extázisig is elsegítő zenei élmény, tömeghatás, 
látványosság, csodák stb. Mindehhez még hozzájön a történel
mi egyházak belső megosztottsága, e mozgalmakkal szembeni 
érthetetlen passzivitása és bénultsága. Akeserű irigységet sejte
tő savanyú fanyalgáson túl, komolyan még nem válaszoltunk 
korunk talán legnagyobb teológiai kihívására. Mi ez a meglepe
tés? Isten ajándéka, a szent Lélek meglepetése? Vagy inkább a 
korszellem keresztény csomagolásban megjelenő győzelme? 
Keresztyén vonalon máris megvan a gazdasági síkon hőn áhí
tott piacgazdaság: azt kínálják, amire tömegesen van kereslet? 
Vagy talán keverednek mindezek az elemek, ötvözve az ameri
kai stílusú vallási „vállalkozást” a keleti vallások „Ínycsiklan
dozói” fűszereivel?

De hát nem ezt akartuk?
Igen, mi akartunk nyitott határokat, szellemi életet, teljes 

vallásszabadságot M ost hogy elértük, most hogy ránkszakadt 
ne panaszkodjunk, hanem fogadjuk úgy, mint hitünket próbára- 
tévő, teológiai gondolkozásunkat egyházi életünket felpezsdítő 
kihívást. Gyülekezetemben, ahol egykori ébredési hullámok 
áldott gyümölcsei ma is teremnek még, évek óta imádkozunk új 
ébredésért. M ost hogy valami megmozdult mégis sokan pá
nikba estek, fedezékbe húzódnak. Egy lelkészkollégám ebben a 
helyzetben a következő megszívlelendő tanácsot írta nekem: „A 
tapasztalatom az, hogy az egyházak elvárása nem mindig egye
zik meg a Szentlélek szuverén munkamódszerével, de ha valaki 
ismeri a Szentlélek működését, annak alapját és kihatását -  azt 
semmi sem fogja váratlanul érni. A te helyedben azt tenném, 
hogy a gyülekezetben eddig adott tanítást alaposan összehason
lítanám az újszövetségi gyülekezetek tanításával, a gyülekezeti 
gyakorlatot az újszövetségi gyakorlattal...”
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Mit is mond erről Jézus? „A szél arra fuj, amerre akar, hallod 
a zúgását, de nem tudod, honnan jön, és hova megy...” Igen, 
valóban legyünk nyitottak a Szentlélek meglepetései felé, de ne 
értsük félre a jézusi képet: a Lélek nem kiszámíthatatlan, sze
szélyes, felelőtlenül kavargató forgó szél. Jézus világosan, 
egyértelműen mutatja be Őt: „Ő engem fog dicsőítem, mert az 
enyémből merít, és azt jelenti ki nektek... és eszetekbe juttat 
mindent, amit én mondtam nektek...” Pál szavai is iránytűvé 
válhatnak számunkra hézagos pneumatológiánk útvesztői kö
zött. „Az erő, a szeretet és a józanság lelkét adta nekünk az 
isten...”

Önvizsgálat és ébredéskontroll
Megfogadva lelkésztestvérem tanácsát, valóban komoly 

önvizsgálatra, illetve igevizsgálatra kell, hogy indítsanak min
ket a különböző töltésű mozgalmak. Ennek az igén tájékozódó 
vizsgálatnak szinte egész keresztyén tanításunk és gyakorlatunk 
reformációját kell jelentenie. Kezdjük talán azzal, amit evangé
likus „erősségünknek” vélünk sokszor, az igehirdetéssel. Vajon 
nem sikkadt-e el a személyes hang, az őszinte megtérésre hívő 
szó, nem hígult-e föl az evangélium, nem cseng-e üresen a 
törvény? Ébreszteni, építeni akarunk, vagy csak elmélkedünk a 
szószéken? S vajon milyen a talaj előkészítés a magvetés előtt? 
Milyen az istentiszteleti életünk, éneklésünk és liturgiánk? Sok
szor érzem, hogy Agendánk imádságai dogmatikailag kris
tálytiszta, de élettelen kövületek. Egy fiatal lelkészkollegám 
mondta nemrégiben, hogy szinte többet készül a liturgiára, mint 
az igehirdetésre, mert úgy érzi, hogy minden imádságot, liturgi
kus szöveget újra kell gondolni s, ha szükséges frissé, szemé
lyessé, élettelivé kell tenni. Ideje lenne végig gondolni a szent
ségeinkről szóló tanításunkat és főleg gyakorlatunkat Szekula
rizált gyülekezeteinkben hovatovább kivédhetetlen a 
gyermekkeresztségetért jogos kritikák áradata. Milyen szöve
get adunk a szülők, keresztszülők ajkára? Nem vesszük észre, 
hogy hamis tanúskodásban vagyunk bűntársak?!

Hova sikkad liturgiánkból, éneklésünkből az adoratív elem, 
hol marad az igazi magasztalás? Sok gyülekezetben az úrvacso
rai liturgiában éppen a „sanctusra nem jut már idő”... Hol marad 
az örvendező ének egy-egy esküvői szertartáson?! Pótolhatják- 
e fizetett „halottsiratók” egy-egy temetésen a gyülekezet bi
zonyságtévő énekét a halált legyőző Feltámadottról?! Hiszem, 
hogy ezek egyházunk igazán kínzó létkérdései, és nem annyira 
az egyházkerületek, és püspökök száma...

De az őszinte önvizsgálat feljogosít és kötelez, hogy minden 
külső hatást is az Ige fényében vizsgáljunk meg. Ezért elenged- 
heteúen a különböző ébredési mozgalmak igei kontrollja. Ezen 
a ponton haszonnal forgathatjuk az ébredés teológusának 
(mindkét szó egyaránt hangsúlyos: ébredés+teológia!), néhai 
gáncs Aladárnak tanulmányát az ébredés történetéről (Serkenj 
föl, aki aluszol). Többek között ezt úja: „Soha nem az volt a baj, 
hogy Isten Lelke nem támasztott ébredéseket, hanem mindig az, 
hogy utána az emberek elhibázták magukat, az ébredés helyte
len medrekbe terelődött s nem úgy aknázták ki az ébredéseket, 
ahogy Isten országa, az Úr egyháza s a lelkek teljes üdvének 
megfelelt volna.”

Mederként, mintaként az első pünkösdi ébredést ajánlja: 
„Nem tudsz eligazodni a későbbi ébredésekben, nem tudod 
bennük megkülönböztetni a lényegest a lényegtelentől, az a 
emberit az istenitől, ha nem tudod előbb a pünkösdi ébredést 
mint ébredési ideált látni... pünkösd nemcsak, hogy ébredés 
volt, de oly tiszta, annyira egyensúlyozott, s oly soká Isten 
Lelkének uralma alatt álló ébredés, aminő azóta sem.”

Alapkérdésként tisztázandó, hogy mi áll egy-egy ébredési 
mozgalom középpontjába, másrészt pedig milyen gyü
mölcsöket terem? Az egyházon belüli (!) ébredés apostola az 
első pünkösdöt ebben az összefüggésben így értékeli: „A pün
kösdi ébredés azért minta, mert középpontjában a Kereszt áll s

az embereket annak a tudatára juttatja, hogy mit vétkeztek 
hitetlenségükkel és engedetlenségükkel az Isten Fia ellen. Az 
ébredés eszköze az ige volt: személyes bizonyságtétel arról, 
hogy a keresztre juttatott Krisztuson kívül nincs megmentetés, 
arról, hogy ezért az Úrért érdemes és kell mindent odaadunk. 
Hatása abban nyilvánult meg, hogy a lelkek egész tömegét 
minden emberi erőltetés nélkül olyan döntésre kényszerítette, 
mely az eddigi életükkel teljesen ellentétes, új irányba vitte 
őket.

A pünkösdi ébredés gyümölcseit nézve az tűnik fel, hogy 
valami határtalan szeretet gyúlad fel a szívükben, az övéi s a 
még nem az övéi iránt is. Nincs semmi exkluzivitás, csak a 
határtalan öröm az Úr Igéjével való foglalkozásban s az egy
mással való közösségben. Embereket látunk, akik semmiben 
sem keresik a magukét, akik nem pártoskodnak, nem egyéni 
érvényesülésre törekszenek. Amikor ezek a tünetek ütik fel a 
fejüket, az ébredésnek vége.”

4A gyümölcsökkel kapcsolatban gyakran hallhatjuk manap
ság, hogy a számbeli növekedés, az esetleges jelek, csodák 
bizonyítóerejű gyümölcsök lennének. Jézus viszont úgy tanít, 
hogy az üdvösségre vezető keskeny út éppen, hogy nem a 
tömegek, hanem a kevesek útja. Próbáljunk megszabadulni a 
számok bűvöletétől. S ha igazi gyümölcsöt keresünk vegyük 
nagyon komolyan a szeretethimnusz néhány versét, mely sok 
félreértéstől, félrevezetéstől és keserű csalódástól megőrizhet: 
„Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig 
nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő 
cimbalom. És ha prófétáim is tudok, ha minden titkot ismerek 
is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok is, és ha teljesen 
hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig 
nincs bennem: semmi vagyok.”

Mivel a „Serkenj föl, aki aluszol” című könyv ma nem 
kapható (újrakiadását nemcsak Gáncs Aladár születésének cen
tenáriuma tenné időszerűvé), továbbgondolásra álljon itt befe
jezésül hosszabb tanulmányának befejező oldala, melynek ak
tualitása szinte döbbenetes:

„Befejezésül legyen szabad leszögezni három dolgot, ami 
az ébredések történetéből már eddig is világosan állhat elibénk.
1. Nyilvánvaló, hogy ébredések vannak. 2. Nyilvánvaló, hogy 
az ébredés nem egy faj, kor vagy temperamentum sajátossága. 
Ma is minden nép számára lehetséges. 3. Az ébredések Isten 
Lelkének legnagyobb ajándékai. Bennük Isten legközvetlenebb 
megnyilatkozásaival állunk szemben. Akegyelem alapján min
den népnek, egyháznak és hívő seregnek joga van ezt kérni, 
annak jeleit figyelni, érte imádkozni, az a nemzedék, amely 
most él, az ébredés küszöbvonalát súrolja s azért, hogy ez 
aküszöb mikor kerül átlépés alá, igen nagy felelőssége van 
mindenkinek, aki ma él. El lehet mondani ebből a szempontból 
is azt, amit egyik püspök mondott nemrégen: ma élni, a mi 
magyar evangélikus eyházunkban is, igen nagy megtiszteltetés.

Mindazokhoz, akik tétován néznek a jövőbe, azt a kérdést 
szeretném intézni: Mit látni jöttetek ki a pusztába? Nádszálat, 
melyet a szél ide-oda hajtogat, vagy tűzoszlopot, mely az ébre
dés ígéretföldjére s majd az ígéret földjén is vezet! De ez a 
tűzoszlop csak a bűntudat és hit szikrájától egyénenként fel
gyulladt szíveket vezethet. S hogy a te szíved és az én szívem 
ilyen legyen, elsősorban ezzel tartozunk az ébredés drága ügyé
nek. Ugye megérted, hogy egy történelmi áttekintés ilyen lük
tető érverésben végződik. Hiszen célunk nem az, hogy cikket 
újunk, hanem hogy a nagy magyar lelki ébredés utáni sóvár
gásnak hangot s hányt adjunk!”

Ehhez a hangadáshoz, iránymutatáshoz kérem, várom a 
Lelkészkollégák és minden érdekelt Olvasó hozzászólását, ki
egészítését: „Serkenj föl, aki aluszol!”

Gáncs Péter
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Tanít az egyháztörténet

A győri evangélikus templomban tartott 
hálaadó istenisztelet prédikációja (1940)
Elm ondotta : Szabó József igazgató-lelkész. I. Mózes 37, 3-11.

Keresztyén Magyar 
Testvéreim!

Ezekben az órákban Kolozsvár uc- 
cáin csattog m ár Horthy M iklós fehér 
lovának a patkója. „Hatalmasan csele
kedett velünk az Úr, azért örvende
zünk.”

Megszoktuk, hogy az öröm cico
más szavak cifra zuhataga legyen. Pe
dig minél igazibb az öröm, annál több 
benne lobogó fellengzés helyett az 
alázatos elmélyedés, külső lárm a  he
lyett a belső megcsendesedés, fitogta
tó hencegés helyett az önvizsgáló bűn- 
bánat. Emlékezzünk csak Péter eseté
re. M egtörtént a nagy halfogás. 
Szakadozó hálókban m illió hal nyü
zsög. Itt volna az ideje az ömlengő, 
nagy szavaknak. Péter azonban ehe
lyett éppen itt, éppen m ost a hatal
mas áldás roskasztó drága terhe alatt 
gyónni kezd: „Eredj el éntőlem, m ert 
én bűnös em ber vagyok, Uram !” Ün
neprontó volt? Nem, csak akkora ál
dás érte, hogy annak fényében lehetet
len volt meg nem  látni érdemetlensé- 
gét. -  És emlékezzünk arra, amit a 
m agyar miniszterelnök a bécsi döntés 
éjszakáján modott a budapesti pálya
udvaron. Befutott a különvonat. Tele
ki Pál aktatáskájában hozta a fél-Er- 
délyt. Azt hittük, hogy Bécstől Buda
pestig egyebet sem csinált, m int 
hangzatos mondatokat sallangozott, 
amelyeket majd dörgő éljenzés köze
pette égig lobogtasson s ehelyett a mi 
jó  Telelőnk szinte prózai egyszerűség
gel ezt mondatta: „. . . Ebben az or
szágban senki se handabandázzék, ha
nem  tartson mindenki önvizsgálátot és 
tegye becsülettel a d o lg á t!. . . ” Ünne
prontó volt? Semmiképpen! Csak na
gyon jó l eltalálta a hangot, amelyre 
nekünk m agyaroknak nagy örömök 
idején szükségünk van.

A kolozsvári bevonulás örömün
nepén Isten őrizzen, hogy ünneprontó 
legyek. De engem köt az Isten igéje. 
Amit felolvastam, nem  magam vá
lasztottam, hanem az egyház adta 
elém s én nem hozhatok ki belőle

mást, m int ami henne van: Ebben a 
szentleckéhen pedig mélységesen el- 
komolyitó, befelé eszméltető, önvizs
gáló bűnbánatra késztető üzenete van 
az Istennek.

Jákób nemzetségének három  nagy 
bűne tárul elénk. S ha megnézzük eze
ket a bűnöket, azt kell látnunk, hogy 
ezek a bűnök nem régi bűnök csupán, 
hanem mai bűnök is, nem zsidó bű
nök, hanem m agyar bűnök is és nem 
csak általában bűnök, hanem a mi bű
neink.

Első a testvérgyülölet. A rövid sza
kaszban háromszor fordul elő  egy 
szörnyű szó: gyűlölet. A testvérek 
„meggyűlölik” Józsefet, később „an
nál inkább gyűlölik őt”, még alább 
„annál is inkább gyűlölik őt”. M ellé
kes, hogy ebben a gyűlöletben 
mennyi volt József oktalan dicsekvő 
kihívása. M ert még ha okuk létt volna 
is a gyűlöletre, joguk semmiképpen 
nem  volt hozzá. Okod néha lehet a 
gyűlöletre, jogod soha!

J ó  szót sem bírnak vala hozzá 
szó lan i. . . ” Pedig testvérek, egy test
ből s vérből erednek. És kevesen van
nak. És a hét szűk esztendő nagy nem 
zeti csapása előtt állnak. Össze kellett 
volna fogni, össze kellett volna fogni, 
kezet kézbe téve, szívet szívhez il
lesztve, vállat vállhoz vetve s egysé
ges fronttal nézni szembe a közös el
lenséggel, közös nehézséggel. Ők 
azonban űzik a testvérgyűlölet ször
nyű luxusát.

Vájjon a testvérgyűlölet csak ókori 
bűn? Csak a vak nem  látja, hogy mai 
bűn. Vajjon  csak zsidó bűn ? Bizony 
m agyar bűn. Nincs az a marakodó csi
kasz farkas, amely úgy tudja enni, tor
kát fogni a fajtájának, m int ahogy tud
ja  gyűlölni magyar a magyart. Pedig 
ugyanannak a fajnak, vagy legalább 
is: ugyanazon történelmi sorsközös
ségnek vagyunk testvér-gyermekei. -  
Kevesen vagyunk. Ha minden m a
gyart hazatoboroznánk, akkor is csak 
maroknyi nép volnánk nehéz posz
tunk őrlő  malomkövei között. És mi 
gyűlöljük egymást. Ezer hasadás ha

sogat tízezer felé. Mohitól Trianonig 
minden nemzeti katasztrófánknak a 
testvérgyűlölet volt az oka. -  És ez 
nemcsak magyar bűn, ez az én bűnöm. 
Vajjon tebenned nincs gyűlölet? Talán 
a szomszédban lakik, akit gyűlölsz, 
talán egy fedél alatt élsz azzal akit 
kanál vízbe fojtanál. Talán ugyaneb
ben a templomban veled egy padban 
ül, akit gyűlölsz. Azt mondja az Úr 
Jézus: „aki gyűlöli az ő  atyjafiát (mel
lékes, hogy okkal, vagy ok nélkül), 
méltó az ítéletre.”

M ásodik bűn Jákób nemzetségé
ben a személy válogatás. Azt olvassuk, 
hogy minden fiánál inkább szereti Jó
zsefet és cifra ruhát csináltatott néki. 
Hogy tehetett ilyet? A szülő nem  tehet 
gyermekei között különbséget. Nem 
lehet édesatyja az egyiknek, mostohá
ja  a másiknak. Nem ékesítheti cifra 
ruhába az egyiket és nem eresztheti el 
rongyokban a másikat. Jákób ezt tette.

Vájjon régi bűn ez? Vájjon csak 
Jákób bűne volt ez? Mai bűn ez, ma
gyar bűn ez. Ebben az országban még 
ma is vannak első-, másod- és harmad
rendű polgárok. Bíborban feszít az 
egyik, rongyokban gyalázkodik a má
sik. Dúsan lakozik az egyik, nyomo
rog a másik. Kegyelt az egyik, megve
tett a másik. -  Sehol sem tudják olyan 
bántó éllel kiejteni ezt a szót, hogy 
paraszt, m int nálunk, sehol sem tesz
nek olyan felszínes és helytelen ala
pon különbséget úriember és nem-úri
ember, úriasszony és nem-úriasszony 
között, m int nálunk. Sehol sem bé
lyegzik az embert olyan könnyen 
kommunistának, ha szociális igazsá
got követel, m int nálunk. Isten nem 
azért teremtette Kánaánnak ezt a föl
det, hogy az egyik habzsolva éljen raj
ta, a másik pedig megszökjék róla.

A  személyválogató különbségté
telnek ebből a bűnéből egyebek mel
lett két történelmi kár származott. Az 
egyik a kivándorlás. Ki tudná azt meg
mérni, hogy a magyarság felszakadt 
vérerem hány derék magyar folyt ki a 
Regát oláh-tengerébe. Amerika em
ber-óceánjába! Nem vettek volna ván
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dorbotot a kezükbe, ha ez a föld egy 
mértékkel mérve, adott volna nekik, 
ha nem  is cifra ruhát, de legalább ru
hát, ha nem  is kalácsot, legalább lehul
ló kenyérmorzsát. A koldusbotjuk lett 
vándorbottá. Ó, ha minden magyar itt
hon maradt volna. De többen volnánk! 
De máskép állnánk! De más lett volna 
még a bécsi döntés is! -  A másik: 
bizonyos társadalmi osztályok elnem- 
zetietlenedése. Nem lehet menteni, de 
meg lehet érteni azt a szomorú tényt, 
hogy nemzetünk bizonyos rétegei 
megrendültek hazafiságukban, kihűlt 
a szívük és nem  tudnak forrpontos 
hévséggel buzogni a hazáért. Csoda-e, 
hogy aki kenyérből sem kap eleget és 
rongya sincs elég testét betakarni, m i
közben idegen bódítás bájitalaival 
szédítik, -  az egyszercsak mostohának 
érzi az édesanyját és ajkára veszi azt a 
léha mondatot, hogy ahol a jóvilágom, 
ott a hazám?

S vajjon mi hogyan vagyunk a sze
mélyválogatás bűnével? Hogyan bá
nok én az alkalmazottammal és alan
tasommal? Vájjon ugyanaz a szavam 
íze, ha felfelé beszélek, m int ha lefelé 
beszélek? S vájjon nem  várom-e el, 
hogy velem különbséget tegyenek?

Jákób családjának harmadik bűne 
az úrhatnámság. Bizonyos, hogy Jó
zsef magasabb elhívatását Istentől 
kapta. De hogy ő  ebből sorozatos di- 
csekvési anyagot gyárt, az m ár nem 
Istentől van. Az álma is Istentől volt, 
de hogy ő  ezzel kétszer is testvéreit 
traktálja, az m ár úrhatnámság. S mikor 
a testvérek olyan nagyon tiltakoznak 
az ellen, hogy Józsefnek szolgáljanak, 
ez is úrhatnámság. Mikor valaki na
gyon uralkodni akar és valaki nagyon 
nem akar szolgálni, az ugyanazt m íve
li: uralkodni akar. A szolgálattól való 
húzódozás: negatív úrhatnámság.

Mennyire mai bún és mennyire 
magyar bűn ez is. Gondoljunk arra a 
rettenetes rang- és címbetegségre, 
amelyben talán csak Ázsia tesz rajtunk 
túl. Hogy tudom valakinek a nevét és 
mégsem merem megszólítani, mert 
nem  tudom, hogy a címlétra hányadik 
lépcsőjére helyezzem drágalátos sze
mélyét. -  Aztán gondoljunk arra a tö
rekvésre, amely nálunk a hivatás szol
gálati jellegét elburkolni igyekszik. 
M ilyen szégyelni-való hangsúlya van 
nálunk a szolga szónak. Pedig milyen 
mély és gyönyörű ez a szó! M ikor 
gyermekkoromban azt mondotta az 
édesapám: Gyere ide, kis szógám, -  ez 
becézés volt és kitüntetés. Ma pedig 
nincs közöttünk szolga. Van háztartási 
alkalmazott, van altiszt és van m inisz

ter, ami ugyan szintén szolgát jelent, 
de hogy elleplezzük, hát inkább latinul 
mondjuk. Gondoljunk itt arra is, hogy 
milyen nehezen tűrjük mi a fegyelmet. 
Egyszerűen lázadozunk az ellen, hogy 
valaki parancsoljon nekünk.

Vajjon  van-e bennem szolgálatos 
lélek az Úr Jézus azt mondotta: „aki 
közületek első akar lenni, legyen a ti 
szo lgátok!. . .

Keresztyén Magyar Testvéreim! 
Fél Erdély hazatért. Húsz évi éjszaka 
után ránksütött az Isten napja. Olyan 
fénnyel, hogy világánál meg kell lát
nunk bűneinket: a testvér gyűlöletet, 
személyválogatást és úrhatnámságot. 
A hazának éppen ezek ellenkezőjére 
van szüksége: személy-válogatás nél
küli testvérszeretetre és szolgálatos lé
lékre.

Ezek azonban éppenséggel nem 
természetes emberi tulajdonságok. A 
bűneset óta m inden ember született 
gyűlölködő, személyválogató és úr
hatnám. Ha beleszakadunk, sem tud
ju k  magunkból kitermelni a szeretetet 
és a szolgálat lelkét. Csak Egy Valaki 
volt, aki senkit sem gyűlölt, pedig oka 
is, joga is lett volna rá, csak Egy Valaki 
volt, aki nem  tett különbséget koldus 
és király között; csak Egy Valaki volt, 
aki nem  azért jött, hogy Néki szolgál
janak, hanem, hogy Ő szolgáljon m á
soknak és életét adta sokakért: az Úr 
Jézus Krisztus. S ezért csak ez az 
egyetlen Valaki tud bennünket gyűlö
letből szeretette, úrhatnámságból 
szolgálatra újjáteremteni. Ezzel az egy 
Valakivel kell a mi népünknek talál
koznia, általa újjászületnie.

M a vonul be Horthy Miklós Ko
lozsvárra. Nagyon szükséges azon
ban, hogy végbemehessen egy másik 
bevonulás is, amelyen Krisztus Urunk 
vonul be nemzetünk, gyülekezetünk, 
családunk életébe és az én életembe.

Ezen a napon hálát adunk istennek, 
az szabadító kegyelméért. De m eg kell 
hallanunk az 0  sürgető üzenetét is: 
Térjetek meg! M ert csak a megtért 
ember tud szeretni és személyváloga
tás nélkül szólgálni.

Kíméljük meg az Úristent attól, 
hogy bűneinkért újabb rettenetes, vé
res, történelmi leckét kelljen adnia! 
Ámen.

Az 1940. szeptember 15.-i képvi
selőtestületi ülés határozatából ki
adta a győri evangélikus egyház- 
község.

Hivatásunk véget nem érő 
elhívás

(K. Rahner)

Urunk, légy segítőnk és 
fogadj magadhoz minket. 
Mentsd meg a 
nyomorúságban lévőket. 
Vigaszt meg a 
bátortalanokat. Bocsásd 
meg bűneinket és tisztíts 
meg minket igazságoddal. 
Tedd egyenessé lépteinket, 
hogy tiszta szívvel járjunk 
és azt cselekedjük, am' jó te 
előtted.

(Római Keimen)

Uram, nincs más segítőm  
nincs más megváltóm és 
megtartóm, csak egyedül 
te. Mélyen vagyok és 
egyedül nem tudok e 
mélységből kikerülni. Ha 
akarod, megszabadíthatsz 
engem. Te nem hagysz el. 
Ezt tudom.

(Afrika)

Uram, magam körül 
félelmet, gyűlöletet és 
elidegenedést látok. Zavart 
és csalódott vagyok. Tégy 
engem a reménység 
gyermekévé, hegy kész 
legyek emberek 
megújulásáért fáradozni, 
amit Te lehetővé tettél. 
Reménységem alapja 
kereszted győzelme. 
Reménységem Országodra 
tekint, amely már most 
fényként ragyog a sötétben.

(Észak Írország)

Jézus Krisztus csüggetek 
és nyugtalanoknak 
reménysége. Hozzád kiáltok 
és hozzád ragaszkodom, ki 
Megváltója vagy a 
megfáradtaknak és 
megterheitetteknek. Segíts 
rajtam, ments meg engem, 
és végy fel rejtett 
dicsőségedbe.

(Augustinus)
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A teológia szomszédságában

Dr. Rédey Pál:

Írói élmények 
evangéliumok
Amikor a Magyar Rádió 

szentföldi jegyzeteimet sugároz
ta, híveim azzal a kéréssel ost
romoltak, mikor jártam  ott? So
ha, -  feleltem -  azaz éjjel-nap
pal, valahányszor a Szentírást 
kézbe veszem. Az „írástudók” 
már kritikusabban szóltak. Állí
tották, lehetetlen újszövetségi 
föld- és természetrajzot írni 
olyan plasztikusan, élethűen, 
ha nem  jártam  Izráelben. Már
pedig soha nem jutottam  el erre 
a vidékre. Akkor pedig -  állítot
ták -  kitűnő forrásmunkák áll
tak rendelkezésemre. Mégcsak 
azok sem. Azaz a Szentíráson 
kívül alig valami. Nem  hitték. 
Pedig megírtam. Legyen szabad 
néhány sort idéznem ennek iga
zolására egyik első jegyzetem 
ből:

„Szentföld. Nem  is szabad 
másként nevezni azt a falatnyi 
országot, amely hazát adott a 
világ Üdvözítőjének. Nem  nagy 
ország. Néhány óra alatt gépko
csival jószerével keresztül-kasul 
beutazhatnánk. Összezsugoro
dott világunkban pedig nem is 
m egvalósíthatatlan álom oda
jutni. Adott lehetőség tehát 
mindenki számára megérinteni 
a helyeket, ahol az Úr evangé
liumot hirdetett, csodákat tett, 
ahol született, vagy megfeszítet
ték. A környezet, a természet 
nem sokat változhatott. A Her- 
mon csúcsa változatlanul hósip
kában feszeng, a Jordán ugyan
úgy tekereg kígyó módján he
gyek szabta medrében, mint 
akkor, a Genezáret tava zúg, 
nyög, ha a nyár vihara szakad 
reá, a hegyek, völgyek, lankák,

az
földjén

ösvények, hágók rendületlenül 
őrzik a régi idők titokzatos em
lékeit. Mint a holttehgeri teker
cseket két évezreden keresztül a 
barlangok. Az olaj- és pálmafák 
ugyanúgy kókadoznak álmosan, 
ha a mediterrán tikkasztó hűsé
ge rájuk köszönt. Nem veszik 
észre az idők múlását.

Ezért, vagy tán attól tartva, 
hogy valami varázslatos tüne
ménnyel lennék szegényebb, so
hasem  kívánkoztam különöseb
ben a Szentföldre. Maradjon 
úgy számomra, mint az elve
szett paradicsom, amelyből ki
űzettünk. Egy m ásik világ, aho
vá a hit levett sarujával léphet 
csak az ember.

Mégis gyakran járok ebben 
az országban. Otthonosam moz
gok benne. Tájékozódásom rész
letes térképét a négy evangé
lium, iránytűjét pedig az evan
gélisták nyújtják.

A történelem során minden
kor ez a két érzés volt uralkodó. 
Odazarándokolni, leborulni, 
megérinteni, vagy legalább a 
szem  sugaraival megsimogatni 
az Üdvözítő által .érintett ésh>
m egszentelt rögöket, köveket, 
vizeket, egyszóval a szent ese
tek földrajzi környezetét. A má
sik érzés szerint elég a Szent
írás segítségével a lélek szár
nyaira pattani, s lebegni a szent 
események szinhelyei felett. En
gem az utóbbi érzés ejtett min
denkor rabul.

Mert feltűnhetett a bibliaol
vasónak is, hogy az evangé
liumok és az Apostolok cseleke
deteiről írott könyv -  vagyis az 
első krónikák -  nem szólnak ar

ról, hogy az apostolok, vagy az 
első század keresztyénei bújták 
volna a szent helyeket. Ugyan
annyira nem esik szó róluk, 
hogy lassan feledésbe merültek, 
s alig akadtak pontosítható he
lyek a térképen. Nagy Konstan
tin édesanyjának, a szent életű  
Ilona császárnőnek a 4. század
ban már igen nagy fáradságot 
jelentett megtalálni a barlangis
tállót, ahol Jézus született, vagy 
a szent sírt, ahová tem ették az 
Urat. Ő lelte meg a hagyomá
nyok szerint Krisztus keresztjét 
is, és a szenvedés más eszközeit 
mély üregbe rejtve. Baj csak ab
ból támadt, hogy mindhárom  
keresztet egyazon üregbe rejtet
ték és isteni jelre -  csodára -  
volt szükség annak megállapítá
sához, hogy melyik kereszt tar
tozott az Üdvözítőhöz.

Nos, amikor megtalálta a he
lyeket és a rekvizitumokat, fia, 
a császár templomokat építte
tett fölébük, nevezetesen a szü
letési hely fölé Bethlehemben, 
és a szent sír fölé Jeruzsálem
ben. Az Olajfák hegyére is 
egyet, ahonnan Jézus mennybe 
ment. Ettől kezdve zarándokok 
és szerzetesek lepték el a szent
földet, templomok, kápolnák, 
kolostorok épültek emlékeztető
ül arra, hogy itt, vagy ott járt az 
Üdvözítő, s itt, vagy ott cseleke
dett valamit emberszerető ma
gatartásából fakadóan.”

E sorokat idéztem ahhoz, 
hogy hallgatóimmal -  jelenleg 
olvasóimmal -  megértessem: so
ha nem jártam Izráelben, s nem  
is kívánkoztam oda. Pedig -  ne 
tűnjék szerénytelenségnek val
lomásom -  az izráeli követségtől 
-  Lakish főtanácsostól -  már a 
hatvanas évek elején kaptam  
meghívót. Nem éltem  vele. S 
ma, amikor pusztán pénzkérdés 
bárki számára az odajutás, nem  
kacérkodom a gondolattal, hogy 
elmennék a szentföldre.

Ezzel szemben a Szentírás 
föld- és természetrajza, történel
me mindenkor izgatott. Josep-
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hús Flavius, de egyéb, a korral 
foglalkozó művek kedvenc ol
vasmányaim közé tartoztak. Ám 
leghívebb kalauzom e csodálatos 
országban mégiscsak a Szent
írás maradt. Lenyűgöző annak a 
négy embernek -  Máté, Márk, 
Lukács, János -  íráskészsége, 
műveltsége, fantáziába. Emlék
szem, úgy tanultuk, hogy ezek 
az ókori auktorok csekélyke mű
veltséggel rendelkeztek, -  Re- 
nan is azt tartja róluk -  és dön
tő dolog írásaikban nem  kép
zettségük, m ű v e ltség ű , hanem  
bizonyságtevésük, hitük és h it
vallásuk. De ki vonhatná két
ségbe ezeknél az egyszerű kró
nikásoknál a hitükön felüli elké
pesztő tudást, tapasztalatot, 
tájékozottságot? Elegánsan, lé
gies finomsággal érintik és épí
tik be műveikbe a látszólag je
lentéktelen felesleges dolgokat, 
tárgyakat, mit sem  sejtve, hogy 
ezáltal valóságos, reális környe
zetet teremtenke az Isten fia 
számára. Egy-egy darabka kő, 
egy mező, hegy, folyó, fűcsomó, 
kalász, virágszál, madárka, egy- 
egy holt tárgy, hgy'ó, evező, háló, 
malomkő, szeg, szövőszék stb. 
látszólag csupán odavetett, lé
nyegtelen környezetrajzolat, 
mellékes tárgyak halmaza, de 
amint beépülnek a szent vallo
másokba, egyfajta m érhetetlen  
világszeretetről tanúskodnak. 
Az ember megittasodik látom á
suktól. Tévedés ne essék, nem  
tartom fontosabbnak Urunk 
cselekedeteinél, kinyilatkoztatá
sainál, mégis valami fenséges 
érzés ragad el, ha Jézus kézbe
veszi e holt tárgyakat, vagy aj
kára véve méltatja megnevezni 
őket. Ilyenkor úgy érzem, töké
letesen megszentelődnek.

Figyeljük meg a kenyércso
dánál János mit ír: „nagy fű volt 
azon a helyen”. Azután egy 
gyermekre bukkan András, aki
nek a kosarában öt árpakenyér 
és két halacska lapul meg. A tó
parti környezet, valamint a je
lentéktelen tárgyak, mint a ko
sár, vagy az élelem, mint a lepé
nyek, halacskák, hogyan válnak 
az Úr kezében és lelkében ál

dássá! A kosarat vesszőből fon
ták, az árpát asszonyok őrölték, 
majd tüzes kövön, mint a lán- 
gost sütötték. A halacskákat 
varsával, merítő vagy kerítő há
lóval fogták. Ide, a kenyércsodá
hoz összef íott jő néhány foglal
kozási ág, sok-sok ember tevé
kenysége. A fej villantott kép 
hordozza a kor civilizációját, 
szokásait, kultúráját. S a világ 
Ura mennyi szeretettel veszi 
kézbe s nyújtja tovább tanítvá
nyainak. Mintha sugallta volna: 
szeressétek az emberi lelem é
nyesség, erőfeszítés termékeit, 
mert bennük is Isten akrata rej
tőzik. Lám, amikor1" jóllakott a 
sokaság, szerephez jutottak is
mét a kosarak, s a maradék, 
hogy semmi kárba ne vesszen.

Nem  tudok szabadulni a Já
kob kútjánál történt jelenet ké
pétől sem. A rekkenő hőségben 
eltikkadva ül a Mester. Egy 
asszony toppan eléje, fején a 
korsó, kezében vödör. Vizet akar 
merni. Faragott, kváderkövek- 
kel van kirakva a kút, a forrás. 
Kötélre, vödörre van szükség, 
hogy vizet merítsen. Kötélverők 
készítették a kötelet. Talán nem  
is Sikárbán, hiszen jelentékte
len kicsiny falu. De akkor hol? A 
cserekereskedelem már Jézus 
korában régtől dívott. S mit ad
hattak cserébe a sikátoriak? 
H allgat róla a krónika. Ám való
színű, hogy Jézus derekát is kö
tél övezte. H iszen kötéllel fog
ták össze a lepedőszerű ruháza
tot abban az időben. S micsoda 
szerepet játszott a későbbiek so
rán is a kötél! Jézus kötelet te
kert össze, s azzal ostorozta a 
kufárokat a templom udvará
ban. A hagyomány szerint a vele 
m egfeszített latrokat „odakötöz
ték” a keresztre. Szokás volt ez 
a kivégzési mód is a rómaiak
nál. Hogy tovább szenvedjenek 
az áldozatok. Egyszóval itt, az 
utolsó pillanatban is előkerül a 
kötél.

Az asszony vödröt is hozott 
magával. Miből készült? Bőrből- 
e, vagy fából? Vajon melyik ősi 
m esterség villan meg ebben a 
tárgyban? Minden esetre egyet

len kis jelenet, epizód egy egész 
korszak karakterét tükrözi. S 
Jézus, aki szomjanasn ül a for
rásnál, végtelen szeretettel te
kint az eszközökre. Mintha a 
kor civilizációját, technikáját ál
daná meg.

Nos, így bukkannak fel az 
evangéliumok lapjain a termé
szet és az ember által kreált 
„csodák”. Szorosan hozzákötve 
Jézus korához, szokásaihoz és 
fejlettségi szintjéhez. Ezért tar
tom megbotránkoztatónak ezen 
a földön a benzin- és dízel motor 
zaját, füstjét. Vagy a levegő eget 
hasító gépmadarak fülrepesztő 
búgását. A technikának ezek a 
„csodái” inkább illenek az Egye
sült Államokba, vagy Nyugat 
Európába. Ide másfajta közleke
dést álmodok. Azt, amellyel élt 
és találkozott az Úr is. Szamár
háton ült Mária, amikor Egyip
tomba menekült a kisdeddel, s ő 
maga is szamár hátán bandu
kolt be a fővárosba, óránként 
maximum hat kilométeres se
bességgel. Ám gyalog se gyor
sabban. Csakhogy ők úgy mond
ták, kődobásnyira, nyíllövésnyi- 
re, napi járófóldre. így mérték 
be a távolságot és az időt.

A modern Izráel kirívóan 
m ás, m int a Szentírás Izráelje. 
Turizmusra van beredezkedve. 
Modem utak, közlekedés, előke
lő szállodák várják a zarándo
kot. Csillog minden, amint ezt 
az idegenforgalom reklámja is 
megköveteli. De közben kataszt- 
rófálisan apad a Jordán, s a Ti- 
bériás tavának vize. A civilizáció 
roppant vízigényes intézmény. A 
megnövekedett lakosság felszip
pantja, elfogyasztja a csekélyke 
élő vizet, s ezáltal óriási gondot 
okoz a kormányzatnak. S mint
ha az egész ország népe a Sikár 
mellé, a Jákob kútjához szorul
na, s a samáriai asszonnyal 
együt sóhajtaná: „Uram, add né- 
künk azt a vizet, hogy meg ne 
szomjuhozzunk, s ne kelljen me
ríteni jönnünk.”

146



Fórum
Személyes 
felelősség - 
kívánatos 
konszenzus
Az Országos felügyelői jelentésből 1990. 
nov. 30. Rendkívüli Országos Közgyűlés.
Készülünk a zsinatra, magam nem győzöm hangsú

lyozni, hogy a színvonalas szakmai előkészítő munká
val egyenrangúan fontosnak, hanem fontosabbnak tar
tom azt, hogy váljunk lelkületűnket tekintve alkalmas
sá a zsinatra.

Úgy vélem rendkívül elégedettek lehetünk majd, ha 
a zsinat tulajdonképpeni feladatát, egyházunk új tör
vényeinek a megalkotását, a jövő nemzedékek egyházi 
életének alapját, szervezetét kereteit az elvárható szin
ten elvégzi. De teljesen érthető, hogy a zsinati előkészü
letekben, a zsinati várakozásban több más elem is 
megjelenik, felfedezhető. A Magyarországi Evangé
likus Egyház népe, -  lelkészek és hívek, tisztségviselők 
és úgynevezett egyszerű egyháztagok -  szeretné visz- 
szanyerni teljes identitását, szeretne megszabadulni 
nehéz évtizedek terhétől, szeretné hinni, hogy méltó 
folytatója korábbi évszázadok nemes hagy ományainak. 
Teológiai, tanításbeli, hitbeli megújulásra egyaránt vá
gyik, nem elégszik meg egyszerűen mégoly jó új törvé
nyekkel. Nyilvánvalóan két feladatot jelent, felszámol
ni az elmúlt négy évtized, benne két zsinat egyházrom
boló örökségét, megőrizve ugyanakkor azokat az 
értékeket, amelyeket Isten kegyelme ebben az időszak
ban adott egyházának. A másik feladat pedig, megkísé
relni megcélozni azt a helyzetet, azt a szintet, ahol 
tarthatnánk, ha nem ilyen négy évtized jutott volna 
nekünk osztályrészül.

Csak a példa, a jobb megértés kedvéért. Egyházi 
törvényeinkben a végrehajtó és a bírói tevékenység 
összefonódása nem újkeletű, nem az elmúlt korszak 
szülötte. -  Bár az egyház hierarchizálódása mellett a 
klerikalizálódás is sajátos okokból és íjátosan érvé
nyesült az úgynevezett létező szocializmus egyházai
ban, mégsem állíthatjuk, hogy a világi elem aktivitása 
korábban megfelelő medret kapott az egyházban, vagy 
a nők helyzete rendezett lett volna, különös tekintettel 
a lelkésznők szolgálatára.

Az egyházat is fenyegeti az a kísértés, aminek káros 
következményeit a társadalomban érezzük, hogy min
den gondért a múltat kívánjuk felelőssé tenni, előrevivő 
útmutatás, program helyett abból kívánunk erkölcsi, 
szakmai tőkét kovácsolni, ki tudja a múltban elkövetett 
hibákat ékesszólóbban elemezni, számonkérni. Vissza
fele nem vezet út. Nem a negyven, vagy ötven évvel 
ezelőtti egyházi életet kell folytatni, hanem a ma kihí
vását kell vállalni, amely elsősorban missziói egyházat

igényel a szekularizált társadalomban.
Alkalmassá kell válnunk a zsinatra, az elsősorban 

nagyon egyszerűen azt jelenti, hogy Krisztust kell kö
vetnünk. Nem lehet eredményes a törvényalkotás az 
evangélium nélkül. A Független Jogász Fórum elnöke 
az Ordass Lajos Baráti Kör kérésére megírta vélemé
nyét az egyház jelenlegi törvényeiről. Kemény kritikát 
írt. Végül megállapította, hogy mégis, kellő önmérsék
lettel, belső egyetértéssel a zsinatig ezen törvények 
alapján is lehetséges a normális rend és élet az egyház
ban. Deregulációra sem lett volna szükség -  ez volt az 
én véleményem is - ,  ha az alapvető kérdésekben álta
lános lenne a konszenzus, -  ez nem mond ellent az 
egészséges pluralizmusnak - ,  ha a törvény nyilvánva
lóan torz elemei nem szolgáltattak volna ürügyet egy
házpolitikai akcióknak, személyes támadásoknak. A 
dereguláció elsősorban elvi jelentőségű, hiszen a kiik
tatott törvénycikkeket a gyakorlat amúgyis eliminálta.

Valójában ezt kellet rögzíteni. Sajnos az indulato
kat, igaztalanságokat, szeretetlenséget nem lehet de- 
regulálni. Mintha nem lenne nyolcadik parancsolat. A 
felebarát elleni hamis tanúbizonyság egyházi alkalma
kon, levelekben, nyílt levelekben, világi sajtóban olykor 
szinte gyakorlatnak látszik. Ez nem járható út. Csak 
Krisztust követve válhatunk alkalmassá a zsinatra, a 
szeretet lelke révén érvényesülhet az egyház érdeké
ben az a szellemi kapacitás, ami hiszem, ma is megvan 
a magyar lutheranizmusban.

Törvényeink szerint az országos felügyelő tiszte, 
feladata a zsinat összehívása. Nem a felelősség elhárí
tása mondatja velem, hogy természetesen ez a kérdés, 
ha a felelősség személyes is, konszenzust igényel. Ma
gam korábban is, több beszélgetésben is, azokkal, akik 
a zsinat azonnali összehívását igényelték, kifejtettem, 
hogy a tartalmi kérdés, a megfelelő előkészítés igénye 
mellett, számomra a legnagyobb gondot a széthúzás, az 
egyház érdekének a mellőzése, a tárgyalóképesség, a 
másik véleménye tiszteletbentartásának a hiánya je
lenti. Ne értsen senki félre, nem valamiféle központi 
vélemény akceptálásáról van szó, hanem az eredmé
nyes munkát lehetővé tevő nyitottságról, alternatív 
gondolkodásról stb. Jó munkát végezni csak sokszínű, 
több álláspontból integrálódó megoldásokat feltételező 
tevékenység alapján lehet. Enrek megvalósulása 
igényli a szükséges lelkületet, ileltve világi nyelven 
fogalmazva a minimum igényt: a szerény kompro
misszumkészséget.

A ma is meglévő gondok ellenére éppen az egyház 
érdekében, a megfelelő ütemben haladó zsinati előké
születeket lehetővé teszik számomra az 1991-re terve
zett zsinat összehívása időpontjának meghatározását, 
illetve a zsinat összehívását. Ez mai közgyűlésünk 
napirendjén szereplő feladatom, ott kívánom indokolni, 
itt csak jelzem, hogy számos konzultáció alapján a 
Magyarországi Evangélikus Egyház zsinatát 1991. jú
niusának elejére össze kívánom hívni.

Jelentésem második pontjaként röviden foglakozni 
szeretnék egyház és állam, egyház és társadalom kap-
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csola tá val.
Már tudjuk, pedig még csak néhány lépést tettünk 

meg az új körülmények között, hogy a hitvalló egyház 
számára nincs könnyű út semmilyen társadalmi rend
szerben.

Történelmünkben először garantálja az alkotmány 
az egyház teljes függetlenségét, szabadságát. Ezt a 
merőben új helyzetet tanulni kell egyháznak és állam
nak egyaránt. Hisz nyilvánvalóan a függetlenség nem 
a társadalomból való kivonulást jelent, ellenkezőleg a 
missziói és a szeretetszolgálat teljes dinamizmusának 
az igényét a nép között, ahol az egyház él és szolgál. 
Egyház és állam céljai sokban párhuzamosak, de az 
egyház nem mondhat le a misszióról és nem mondhat 
le prófétai szolgálatáról egy magát kereszténynek dek
laráló államban sem. Együttműködés és elhatárolódás 
egyaránt jelen kell legyen az egészséges kapcsolatban.

Sokféle csapda fenyeget. Az egyik, hogy a többpárti 
demokráciában az egyház nem pártot, vagy pártokat 
támogat, hanem ügyeket, nem aszerint, hogy ezek me
lyik párt tetszésével találkoznak.Í gy olykor óhatatla
nul úgy tűnik, hogy ezen vagy azon párt felfogása, 
gyakorlata áll közelebb az egyházhoz, hosszabb távon 
azonban nem szabad, hogy a függetlenség vitatható 
legyen.

Ssgátos gond politikusok, pártok részéről a „keresz
tény értékek” hangoztatása, szemben a morlális vál
sággal. Egyetlen keresztény értéket ismerek, Jézus 
Krisztus bűnbocástó kegyelmét, váltsághalálát, meg
váltó szeretetét. Nincs absztrakt morál, erkölcs csak 
hitből, meggyőződésből fakad. Az egyház kincse az 
evangélium. Ebből származik az a szeretet is, amire 
igencsak nagy szükség lesz 1991-ben is ebben a hazá
ban, szegények, elesettek gyámolítósában, társadalmi 
feszültségek enyhítésében, egyház és állam kívánatos 
kapcsolatrendszerében.

Nem részletezem, csak megemlítem, hgoy teljesen 
érthető a gyülekezeteinkben érezhető várakozás és ag
godalom az egyházi vagyon, az ingatlanok visszadásá- 
val kapcsolatban. Ez a kérdés társadalmi erőpróba is. 
ígérhetem, hogy szilárdan, felelős bölcsességgel igyek
szünk az egyház érdekét érvényre juttatni, ezt a lelkü- 
letet, magatartást ajánlom a gyülekezeteknek is.

Harmadik kérdéskörként az egyház tanító tevé
kenységével szeretnék foglalkozni.

Hitoktatás, iskolaügy, teológia. Ezekben a témák
ban fogható meg a leglátványosabban a gyors változás, 
egyben ezek jelentik a korlátok közül kiszabadult egy
ház számára a legnagyobb erőpróbát, igénylik a hatá
sos összefogást.

Ezen tevékenységek eremdényében igazolódik 
vissza a missziói munka sikere és kudarca egyaránt.

A hitoktatás nagy teher a lelkészi karnak, de nagy 
öröm is és új távlatot jelent a lelkészek és nem lelkészek 
közös szolgálatában.

Új iskolák, elsőnek sopron indulása és a második 
évében lévő Budapesti Evangélikus Gimnázium életé
nek a gombjai jelzik a ritmust. A gimnázium nagy 
erőpróba. Úgy látszik könnyebb -  ez is óriási dolog -  az 
oktatás megkívánt színvonalat nyújtani, mint valóban 
evangélikus iskolát, egyházi iskolát teremteni. A „mit” 
kérdésben többé-kevésbé egyetértés van, a „hogyan” 
azonban megosztja a nézeteket. Magam úgy vélem az

iskolai élet is csak belő ről újítható meg, a gyerekek és 
a szülők megfelelő aktiválásával, aktivitásával. Az ob
jektív gondok, így jelenleg a kollégium létrehozásának 
a terhe nem mentenek fel minket ez alól.

Öröm Teológiai Akadémiánk jelentős fejlődése, de 
nyilvánvalóan ez is még csak az út kezdete. Ezen az 
úton jelentős lépés a döntés, amely módot ad a Teoló- 
giai Akadémiának arra, hogy megfelelő feltételek telje
sülése esetén valamelyik tudományegyetem -  Janus 
Pannonius, vagy Eötvös Lóránd -fakultásaként fejlesz- 
sze magasabb tudományos szintre tevékenységét.

Az utóbbi tárgykör, a tanítás kapcsán említem csak, 
mivel ettől nem választható el, egyházi életünk két 
olyan munkaterületét, amelyek a közeljövőben a meg
újítás igényével feltétéin prioritást élveznek. Nevezete
sen a sajtómunka és az ifjúsági munka. Előbbi teljes 
strukturális és tartalmi fejlesztést, átalakítást igényel, 
az írott sajtón túl, a tömegkommunikációra, általában 
az úgynevezett elektronikus sajtóra is kiterjedően.

Az ifjúsági munkára ma is igaz, ott van eredmény, 
ahol szolgáló ifjúság tevékenykedik. A MEVISZ né- 
hányszázfós tagsága is szolgálata révén, gondolok pél
dául a Bárka csoportra, tudott eredményes lenni, 
missziói hatást is elérni. A zsinati felelősséghez tarto
zik, segíteni az ifjúságot a holnap sokszínű, ha tetszik 
pluralista egyházában való éléshez, politizáláshoz 
szükséges kereszténységre és európai magatartásra 
valfo szocializációban.

Legutóbbi presbitériumi jelentésemben említettem, 
milyen örvendetes, hogy a múlthoz képest jelentősen 
megnövekedtek az ünnepi gyülekezeti alkalmak, köz
tük a templomfelújítósok és új munkaterületek megin
dítása.

Kiemeltem és itt is szeretném kiemelni a soltvad- 
kerti kétnyelvű óvódát, amely egyaránt jelezte az egy
ház missziói, tanítói, nemzeti és európai törekvéseit. 
Másrészt a szekszárdi templomfelújítóst, ahol egy kis 
gyülekezet a település anyagi erejét mozgósítva tudta 
templomát rendbehozni. Ebben nemcsak az az előre
mutató, hogy az egyház oldaláról nézve saját erőből 
történt a felújítás -  ez is nagy dolog -  hanem, hogy 
nyilván a település segítsége azt is jelzi, hogy számíta
nak a helyi evangélikusságra az előttük álló feladatok 
megoldásában. Igen, gyülekezeteink nem fordulhatnak 
csak befelé, szóvá kell váljanak, a szó teljes értelmében, 
az önkormányzati társadalmomban mindenütt, ahol 
élnek.

Egy évvel ezelőtt, beiktatási beszédemben nem ke
rülhettem el az állásfoglalást Ordass Lajos püspök 
teljes poltikai és erkölcsi rehabilitációjával kapcsolat
ban. Ez -  nyilván nem azért, nem csak ezért-rövidesen 
megtörtént, ma már történelem. Önmagában jelzi éle
tének rövid idő alatti gyökeres fordulatát. Ne essünk 
vissza az eredményeket katalogizáló régi egyházveze
tési stílusba, de Isten iránti hálával örüljünk egyházi 
életünk megújulási folyamatának. És olyan lelkülettel 
és tevékenységgel készüljünk a zsinatra, hogy ott való
ba^ teljessé tudjuk tenni -  amennyire ez lehetséges -  
a múlt lezárását és megalapozhassuk -  emberi oldalról 
-  a holnap egyházának a működését.

Dr. Frenkl Róbert
a MEE országos felügyelője
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Megjegyzések 
Veöreös Imre új 
könyvéhez

Veöreös Imre: A harmadik egyházi út című könyve 
mint adattár hiánytpótló, forrásértékű, bevezetésében 
és záró jegyzetében egyháztörténeti következtetése té
ves.

Lényegében az ellenállás (resistentia) Ordass, az 
egyezkedés (Compromisszum) Turóczy és a behódolás 
(capitulatio) Dezséry útjáról szól. Azt igyekszik kifeje
zésre juttatni, hogy a Turóczy vonala volt az egyedül 
helyes út. 1957-ben pedig már Ordass is csatlakozott 
ehhez. (kb. 1956 október 23-án megnyílt a vallássza- 
abdság lehetősége. Ordassnak és Turóczynak erkölcsi 
kötelessége volt az egyház vezetésének átvétele és to
vábbi irányítása. Akommunista visszarendeződés kez
detén nem tárgyalni, hanem ellenállni kellett volna. 
(Elszenvedő ellenállás=passzív resistentia).

Emellett helyteleníti Ordassnak az iskolák államo
sításával, valamint az állam és egyház közötti egyez
mény visszautasításával kapcsolatos magatartását.

Veöreös álláspontjával szemben véleményemet két 
síkon kívánom megvilágítani. Az első a kommunizmus 
és krisztianizmus viszonya, a második a Názáreti Jézus 
példája.

Az elsőnél bizonyos, hogy a kommunizmus(istente- 
len, ördögi hatalom) a krisztiank mus halálos ellensége, 
célja a krisztianizmus megsemmisítése. Miután a kom
munizmus a krisztianizmust egy csapással nem tudta 
tönkre tenni, a legkülönbözőbb stratégiai és taktiakai 
eljárásokkal igyekezett megszüntetni. Ezt elsősorban a 
krisztianizmuson belül belső egyenetlenkedéssel igye
kezett megvalósítani. Naivitás volt és az ma is azt 
hinni, hogy akár az egyezkedés, akár a behódolás meg
szabadítja az egyházat a halálos veszedelemtől. Az 
ordító oroszlánnal nem lehet tárgyalni, sőt az ordító 
oroszlán az őt kiszolgáló egyént is előbb-utóbb felfalja. 
Az oroszlánnal szemben egyetlen lehetséges álláspont 
az ellenállás.

Ördögi hatalom sokszor volt az egyház életében. 
Jézus korában a római birodalom is ilyen volt. „Tudjá
tok, hogy azok, akik a pogányok között fejedelmeknek 
tartatnak, uralkodnak felettük és az ő nagyjaik hatal
maskodnak rajtok. De nem így lesz közöttetek.” (Mk 10, 
42-43). Egyébként a kereszténység első három százada 
az elnyomás és üldözés alatt volt a leggyümölcsözőbb.

Megítélésem szerint nekünk nem horizontálisan, 
hanem vertikálisan kell szemlélődnünk. Naponta 
imádkozzuk: Mi Atyánk... tied az ország, a hatalom 
(esetünkben isteni gondviselő hatalom) és a dicsőség 
mindörökké! Az Úr Isten kétezer éven át gondot viselt 
az egyházra. Ez mentette meg és nem a mi emberi 
magatartásunk. Bízzunk benne!

Másodszor Jézus mindig az ellenállást választotta. 
Soha senkivel kompromisszumot nem kötött, legkevés
bé hódolt be az ördög hatalmának. (Nb. az adópénz és 
Pilátussal folytatott beszéde sem kompromisszum. 
Lásd E.Steuffer: Botschaft Jesu munkáját).

így a konkrét történeti szituációban helyes volt Or

dass Lajos álláspontja, amikor a kommunistákkal nem 
volt hajlandó tárgyalni. (Egyébként ebben volt Mind- 
szenty Józsefnek is az erőssége).

Viszont a kommunizmus visszarendeződése kezde
tén elhibázott volt a kommunistákkal tárgyalni. Végül 
is mind Ordass Lajost, mind Turóczy Zoltánt a leggalá- 
dabb módon távolították el az egyház vezetéséből, hogy 
helyükbe a kapitulációs csoportot ültessék. A kommu
nista állam az egyház megsemmisítésének eredmé
nyességét a Dezséry csoport visszahozatalában és ezzel 
az egyházon belüli egység szétzilálásában látta. Ré
szükről helyesen.

Téves Veöreös Imrének az az álláspontja, hogy az 
iskolai tanítás az igehirdetés körébe nem vonható. Jé
zus egész életével, minden megnyilatkozásával prédi
kált. Az iskolai tanítás is egyik módja volt az igehirde
tésnek nemcsak a hittan órán, hanem egyéb tárgyak 
óráin is. Ezt tették az egyházi iskolák. Ezek megszün
tetése vezetett a ma is élő nihilizmushoz.

Amivel egyet értek Veöreös Imérvel, az könyvének 
140. oldalán így olvasható: „Ordass Lajos és Turóczy 
Zoltán, Szabó József, meg társaik vonalát minden el
lentét, feszültség ellenére a mélyben lényeges szál kö
tötte össze: az egyház ügye volt számukra a legfonto
sabb és a maguk érdekét nem keresték. A mellettük, 
velük kiállók részéről nem tudok karrieristákról. De 
jusson megbecsülés az utókor részéről azoknak, akik a 
sok személyi érvényesülést termő másik táborban meg
maradtak tiszta embereknek.”

Budapest, 1990. december hó 15.

Herényi István dr.
ny. törvényszéki bíró

Hova tegyük a  
püspökeket?
-  Egy hozzánemértő hozzászólása

Elnézést a kissé provokatív címért, egy püspököt 
természetesen nem lehet ide vagy oda „tenni”. A püspö
ki székhely megválasztása mégis közügy, amely bizo
nyos értelemben még az evangélikus egyház határain 
is túl megy. Külföldön élő barátom szerint kétféle ma
gyar van: Az egyik már budapesti, a másik még nem 
budapesti lakos. Ennek a vízfejűségnek hátrányai sok
felé érezhetőek. Miért ne léphetne ezen a területen 
nagyot és előremutatót az evangélikus egyház? Végre 
megszabadultunk az állami irányítástól, így a püspö
kök is összpontosíthatják erejüket fő feladatukra, hogy 
a lelkészek lelki pásztorai legyenek. Ehhez időre és 
nyugalomra van szükség, amiből Budapesten kevés 
van. Miért ne lehetne a püspökök lakhelye -  horribile 
dictu -például Celldömölk és Mezőtúr egy észak-dél 
irányú kerületi határral? Egy ilyen helyen lenne idejük 
mindarra, amire a fővárosban nincs. Persze ha a Zsi
natnak az lesz a véleménye, hogy a püspök feladata a 
szereplés és tülekedés, akkor Budapesten kell marad
niuk.

Szilas Attila
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Igehirdető műhelye

Exaudi vasárnap
Lélekre várva -  Jn 15,26-16,4

Exegetiaki kérdések
1. A  Paraklétosz
A görög szó többértelmű, jelenti a közvetítőt, szószólót, a 

segítőt és ritkábban a  jogi képviselőt bíróság előtt. A vallástör
ténet ismer több mitológikus szószóló figurát A Septuaginta 
(LXX) egyetlen helyen alkalmazza ezt a  kifejezést a  héber 
szöveg fordításánál: Jób 16,2 „Nyomorúságos vigasztalók 
vagytok” mondja Jób barátainak, akik biztatni, egy jó szót 
akarnak szólni, de nem tudnak. A rabbinista irodalom gyak
ran használja a  szószóló megjelölést. Szószólónak nevezik pl. 
Mózest, a  pátriárkákat, az angyalokat.

A Paraklétoszt az Újszövetségben nem hívják, hanem az 
Atya küldi, adja (Jn 14,26.16.). Feladata, hogy megteremtése 
a  kontinuitást a  történeti Jézus és a  meghirdetett Krisztus 
között. A Paraklétosz Jánosnál Jézus utódja, egyedül rá  hasz
nálja még ezt a  kifejezést (Jn 14,16. lJn2 ,l). Feltűnő hogy ez 
a  szó csak a  jánosi iratokban és főleg a  Búcsúbeszédekben 
bukkan föl, itt válik a  Jézus által megígért Lélek szakszavává.

2. A  Pártfogó tanúskodása
A Pártfogó, amikor eljön, nem önmagáról tanúskodik, nem 

ad á t új kinyilatkoztatást, hímem Jézusra m utat, hozzá vezet 
és róla tanúskodik.Ez a  tanúskodás nem légüres térben törté
nik, hanem az egyház adott keretei között. Ezért nem nevez
hető szükségtelennek a  tanítványok tanúskodása. Velük 
együtt, általuk és szavukat megerősítve tesz bizonyságot a  
Pártfogó Jézusról.

Ő az igazság, (a valóság) Lelke, akik felülbírálja és hitele
síti a  tanítványok szavát. Ez a  tanúskodás az Istennel való 
közösségből fakad, ugyancsak a  Jézussal való közösség jogo
sítja fel a  tanítványokat a  m artüriára. Nem beszélhetünk 
ebben a  szakaszban alá-fólé rendeltségről a  Szentlélekkel kap
csolatban. sokkal inkább a  szentháromság belső harmóniája, 
egymásba-fonódása tárul föl előttünk.

3. A  tanítványok Lélekre-utaltsága a Krisztus nélküli vi
lágban.

„Mindennek a  vége pedig m ár közel van: legyetek tehát 
bölcsek és józanok,hogy imádkozhassatok.” -  Int benünket a 
vasárnap lekciója. A közeli vég a Búcsúbeszédek jövője, a 
tanítványi sors Krisztus távozása után, és egyben a  jánosi 
gyülekezetek jelene is. Az evangélium leírásakor a  botrány, az 
üldöztetés realitás. A jelen-jövő feszültségében élő tanítványi 
kör tapasztalja önmagán a  kétségbeesés csapdáját. Látja el
jönni az órát, melyben a  hamis istentisztelet áldozatául eshet 
az igazi h i t  A 16,1-4 versekkel benne vagyunk az egyháztör
ténelemben.

Egy 4 Móz 25,13-hoz kapcsolódó Midrash kimondja szósze- 
rint, hogy aki a  káromló ember vérét ontja, az olyan érték, 
mintha áldozatot m utatna be. Mindez azért lehetséges, m ert 
nem ismerik az Atyát, sem Jézust. Az igaz Isten-ismeret türe
lemre és emberszeretetre ta n ít A Pártfogó a  gyülekezet mel
lett áll és szüntelen emlékezteti őket Jézus szavaira. Világo
san látható ebből a  jánosi kör Szentháromság-centrikussága.

A Lélek Jézusról tanúskodik, Jézus pedig az egyetlen ú t az 
Atyához. Az Atya küldi a  Fiút és tőle származik a  Lélek. Az 
egyház története során a  Lélek vezetésében valósul meg a 
Szentháromság Istennel való közösség. Ezért kiált az egyház 
Lélek után, megújulásért.

Gondolatok a prédikációhoz
Mögöttünk van Mennybemenetel ünnepe, ami Krisztus 

látható jelenlétének végét jelenti világunkban. Ezentúl már

csak a  hit tudja megragadni őt. Előttünk még Pünkösd. Exa
udi vasárnapja híd akar lenni a kettő között: az eltávozott 
Ú rra néző gyülekezetei a Pártfogó gondjaira bízza. „Feltá
madt Krisztus mennybe ment, még sincsen messze tőled” 
énekeljük 225-ös énekünkben. Ezt a  kettősséget ragadja meg 
Exaudi, a  kiáltás vasárnapja. Krisztustól a  Lélekre bízza 
egyházát Feltárja a  kontinuitást Krisztus és a  Lélek munkája 
között Az egyház jelenéről van szó benne.

A Szentlélek munkája nélkül nem tudnánk Krisztusban 
hinni -  tanítja Luther. Rá vagyunk utalva a Lélekre. Az 
igehirdetés témája is ez a  gondolat lehet. A tanítványok, a 
gyülekezet Lélekre utaltsága 1. az egyház belső életében, 2. a 
Krisztus nélküli világban.

Jézus nem hagyja egyedül az övéit. Pártfogót, szószólót 
küld nekik, aki vigasztalja őket. Nem olyan vigasztaló ő mint 
Jób barátai voltak, sokkal inkább Jézus küldötte, az igazság 
(a valóság) képviselője egy hazugságokkal átszőtt világban, 
kapcsolatok rendszerében. Nem Jézustól független erő, új 
tanítás az, amit hoz, hanem Jézusról tanúskodik igazságban. 
Jézushoz vezet, hitet ébreszt és gyümölcsöket érlel a gyüleke
zet tagjainak szolgálatára. Munkálkodása nyomán indul be a 
Jézus jelenlétében élő tanítványi tanúskodás kifelé, a világ 
felé. Szükség van a  gyenge emberi szóra is, amely a  Lélek 
erejéből táplálkozik. Nem játszható ki az egyik a  másik ellen. 
A Léleknek szócsőre van szüksége.

A tanúskodás tere a  világ, amely nem marad közömbös 
irántuk. A Krisztus nélküli világ reakciója erre a kettős tanús
kodásra különböző. Botrányok és üldöztetések, az igazság 
meghamisítása, egészen az eltorzult istenképig, hamis isten- 
tiszteletig sokminden előfordul. Mindezek oka az, hogy a  világ 
elutasítja a  Krisztusról szóló tanúskodást, m ert nem ismerik 
sem őt, sem az Atyát helyesen. Jézus józanságra és készenlét
re inti az övéit Nagy szükség van ezért a  Pártfogóra, aki 
megadja a  bátorságot a  nyitott kommunikációhoz a  világgal.

Gondolhatnánk, hogy m a m ár egészen más a helyzet, 
senkit nem üldöznek hitéért. De a tapasztalat azt mutatja, 
hogy a  Krisztus keresztjéről szóló helyes tanítás m ais botrány, 
gyakran elutasításra talál, Egy eufórikus, boldogságcentrikus 
keresztyénség sokkal inkább keresett, m int a  keskeny ú t a 
maga önmegtagadásával és kereszthordozásával.

Befejezésül hadd hívjam fel a  figyelmet a  Canberra-i gyű
lés előkészítő anyagára, ahol sok impulzust kaphatunk ebben 
a  témában. Értékes gondolatok vannak a  Lelkipásztor korábbi 
előkészítőiben is: 1951/183, 1956/251, 1965/184, 1975/236, 
1982/238. oldal.

Brebovszky Éva

Pünkösdvasárnap
Kaptok Szentleiket ajándékul!
-  ApCsel 2,1-13 Jn 14,23-31

Megjegyzések a  szövegéhez: a  pünkösd napja azaz a pász- 
kától számítva ötvenedik nap, a tavaszi aratási hálaünnep. 
Ha szent szám a  7 számjegy, m ár pedig az, akkor a hétszer hét 
nap után következő ötvenedik nap erősen hangsúlyos. Valami 
rendkívüli eseményre utal „mindnyájan” v.ö. Act. 1,15 szerint 
mintegy százhúszfő nyi sokaságról van szó. A tizenegy tanítvá
nyon kívül ott lehetett Nikodémusz arimathiai József és sokan 
má§ok. Kiemelten is a  várakozók között volt Mária íb Jézus 
atyjafiaival együtt

Hallunk asszonyokról is. Ami igazán fontos, az elhangzik: 
mindnyájan egy szívvel-lélekkel foglalatosak voltak az imád
kozásban és a könyörgésben. Elég ennyit tudnunk... „szélro
ham” v.ö. János 3,8 „mint valami lángnyelvek” v.ö. Máté 3,11

150



és Lukács 12,49. Tehá t az a  páratlan esemény, amelynek 
részeseivé váltak, olyan képekben ill. hasonlatokban fejező
dött ki, m int amelyek számukra ismerősek voltak, vagy koráb
bi élmény vagy a  prófétai ígéret szerint.

„Megtelének mindnyájan Szent Lélekkel és különféle 
nyelveken kezdtek beszélni úgy, ahogy a  Lélek adta nékik, 
hogy szóljanak” 2,4. Ez az az esemény, történés, amiről Lukács 
tudósít. Erre vártak valamennyien, ezt ígérte meg búcsúsza
vával Uruk. (tehát beváltott ígéret a  tanítványok és a  velük 
várakozó, imádkozó sokaság számára. Viszont figyelemremél
tó, hogy a  szöveg szerint nem „prédikáltak”, hanem „beszél
tek” (kérüssein-lalein) Nyilvánvalóan kitört szívükből az uj
jongó öröm megtapasztalva a  szólás-megértés csodáját! De ez 
még nem az a  „pünkösdi igehirdetés”, amely végbeviszi az 
egyház születését, Krisztus Testének kezdetét ebben a  világ
ban. Péter lesz ezután a  „nyelvekenszólás” csodája után pün
kösdi igehirdető!

A„nyel vekenszólás” az Acta szövegében még kétszer fordul 
elő: 10,46 Komélius házában és 19,6 az efezusi János-tanítvá
nyok közt. Mindkét esetben a  Szentlélek vétele új ember 
születését, új életet jelentett, tehát olyan eseményt, aminek 
faktumvoltát senki sem vonhatta kétségbe. Látható volt az, 
ami tö rtén t Ez magyarázza itt is a  két lehetőséget v.ö. 2,12-13 
álmélkodni vagy csúfolódni. Az utóbbira lehetőséget nyújt a 
pünkösdi élmény utáni „abnormális” magatartás. Lehet ujjon
gani, énekeim, táncolni, tapsolni stb. olyan eufóriában, ami 
hasonlít a részeg ember viselkedésére. V.ö. az elhájadoeott Éli 
főpap korholja az imádkozó Annát, hogy merészel a  sátor
templomba részegen eljönni stb. A világkeresztyénség múltjá
ban és jelenében bőven van példa arra, hogy főpapok és írás
tudók megbotránkoz tak hasonló eseményeken, sőt nagyképű
en még démoni háttérről pusmogtak nem ismerve föl, hogy bár 
senki sem tudja, honnan jött, se azt, hogy hová tart, de itt volt 
a Szentlélek Úristen. Valami alapvető dolog történt emberek 
életében. Pál szerint „a régiek elmúltak s minden újjá lett”. 
Amivel számolnunk kell: ismét csupán egynapos ünnep a 
pünkösd. Évtizedek óta így volt s úgy tűnik, így is marad. 
Igehirdetési szolgálatunk szempontjából ez kényszerhelyzetet 
jelent. Nem beszélhetünk csupán arról, hogy mi történt akkor 
és ott. Kétségkívül jelentős lehetne így prédikálásunk. Vala
mit megérteni abból a  péteri tanácsból, hogy adott esetben a 
féljek feleségük magaviseleté által „ige nélkül” (aneu logu!) is 
megnyerhetők az UR számára. Egycsapásra dől szánkból a 
szó: „vita clrerid evangélium populi” középkori mondásként 
egészen a  friss, afriaki misszióban elhangzó, gyakori vádig: 
„attól, ami vagy, nem hallom, am it mondasz”. Ugyan melyi
künk gyülekezetében ne lenne bő tapsztalat arról, hogy rend
szeres templomosaink egyrésze akadály sokaknak a  belépés
re. Lehetséges ez még nálunk, papoknál is? Sok vidéki kolléga 
gyermeke Pécsen szerzett diplomát és egyszer sem láttuk  
templomunkban, nem egyszer megfogadva az apai ú tra  valót: 
nem kell hőzöngened, ne kockáztass ösztöndíjat-kollégiumot.

Dehát így megrekednénk a  törvény útján s maradnánk 
evangélium nélkül. Szerintem úgy kell prédikálni, hogy egy
szerre csendüljön fel Jézus Urunk pünkösdi ígérete csodálatos 
szövegével és ugyanakkor megadhassa nékünk is Isten a 
legnagyobat, akinél több és nagyobb nincsen: a  Lelkét!

lé h á t javasolom: az Acta és János evangéliumi szakasza 
együtt formálja bizonyságtételünket azzal a  kifejezett céllal és 
vágyódással, hogy ma közöttünk a  gyülekezetünkben történ
jen meg ugyanez az esemény a  tapasztalás módjában külön
bözően is, de hasonló kettős hatással: álmélkodjanak, álmél- 
kodjunk Isten nagyságos dolgain -  vagy csúfolódjanak kortár
saink, bolondnak minősítve bennünket. Csak ne múljon el 
pünkösd eseménytelenül. Mielőtt „theológiai” ellenvetésed 
lenne mindehhez, kérlek, olvasd el többször egymás után 
csendben vagy hangosan Jézus kijelentését,... mennyivel in
kább ád a ti mennyei Atyátok Szent Lelket azoknak, akik tőle 
kérik” (Luk. 11,13-b.).

Ami elől nem térhetünk ki: a  canberrai EVT ülés alkalmá
val ismét hiába várta az oltár a  delegátusokat. Keserűen 
jelentette ki Castro főtitkár, hogy ez az utolsó világgyűlés volt, 
amikor még ilyen botrány megakadályozta Isten népének

egységét Krisztus teste és vére vételénél. Nyilván ezért volt az 
egész ausztrál ünnepség szinte állandó, pünkösdi kiáltássá a 
Szent Lélek erejéért, érkezéséért! ökumenikus konferenciá
kon já rt társaimmal egyformán látjuk, hogy amíg a  Credo első 
két ágazatában viszonylag elérhető az óvatosan megszerke- 
szetett, közös hitvallás, ahogy a  3. hitágazatra került sor, 
„elszabadult” a  pokol. Meggyőződésem vándorútamnak befe
jező részén, hogy ez a „neuralgikus” pont a  keresztyénségben. 
Nálunk is, lelkészek között, szerte gyülekezeteinkben. Okosan 
írunk, nyilatkozunk a  teremtésről, a  gondviselésről, a  m iat
tunk szenvedő koszmoezról stb. Valamiképen megszületik a 
közös hálaadás, hogy Jézus megtörte érettünk bún és halál 
erejét, van, ha rejtve is, valamiéfle keresztyén krisztológiai 
minimum közöttünk. De hogyan állunk pünkösddel?! Szá
momra eligazító reformátorunk pompás káté-szövege, ma is 
oly üde és friss s főleg vitathatatlanul igaz: nem tudok saját 
erőmmel vagy értelemmel az Úr Jézus Krisztusban hinni, sem 
Őhozzá eljutni. Ez az a „pünkösdi szomorúság” (II.K0r.7,lO), 
ami után árad ki reánk az új embert és új életet teremtő 
Szentlélek. Hiánya magyarázza mind a régi, mind a mai 
tanítványok életében az értetlenséget (Luk.18,34) gondoljunk 
János 7,39-re, ahol a  szeretett tanítvány azzal ad magyaráza
tot a  történtekre, hogy „még nem adatott a  Lélek, mivel Jézus 
még nem dicsőült meg!” Ez az „értetlenség” ill. a  Szentlélek 
hiánya magyarázza, hogy bár hihetünk Isten ígéretében, mai 
szerint az 0  szájából származó ige nem tér vissza üresen! -  
számunkra érzékelhetően „nem történik” semmi templomosa
ink életében. Ahogy jöttek úgy mennek haza. ritka esemény, 
hogy istentisztelet után magángyónásra jelentkezzen valaki. 
Meggyőződésem az, hogy ez az oka a családi ébredések hiá
nyának, pedig nemcsak az újszövetségi időben, hanem az 
egyháztörténelem valamennyi fényes korszakában az volt a 
ritmus: „mind te, mind a  te házad népe”, klasszikus példaként 
Komélius és házanépe együttes hitre jutása és pünkösdi élmé
nye A ct 10 szerint. Szolgálatom ideje alatt mindig figyeltem 
arra, hogy hány család jön istentiszteletre s bizony nem ez 
átlag. Viszont a  pécsi gyülekezetben az a  bizonyos, komoly 
gyülekezeti csapatok (Kemgemeinde) az a 35-40 család adta 
és adja, amelyeknek apraja-nagyja ebben is (!) összetartoznak 
és egyúton járnak. Tagadhatatlanul erőforrást jelent az, ha  a 
család otthon együtt tudja „forgatni” a  hallott evangéliumot. 
Ennek igazát bizonyítja az is, hogy csudálatos módon család
pótló közösséggé kovácsolódnak minden élő gyülekezetben az 
„ötödik verebek” a  magukra maradtak, az özvegyek, az árvák, 
a magánosok... végül nem térhetünk ki annak elfogadása elől, 
hogy mindig a  személyes pünkösdi élmény jelenti a hitre 
jutást, a  belső megvilágosodást, a  jézusi békét, az örömmel 
szolgálatra kész szere tetet. Nevetséges, hogy gyakran finy- 
nyáskodunk, megbotlunk egy furcsa kifejezésen, szokatlan 
rítuson, bolondosnak tűnő magatartáson és elfelejtjük Isten 
határtalan jóságát, amellyel mindezt elviseli, szelíden korri
gálja, de nem engedi, hogy a  „betű” uralkodjon a  „Lélek” 
helyett...

Nemcsak régen fájt Jézus szíve tanítványai gondolkodása 
m iatt v.ö. Luk. 9,55 szomorú mondatát, m it is érezhet m a közel 
400 részegyházra széttépett „szent Ttesío” miatt?!... s ha olva
sod soraimat, ne állj ellen annak, aki közeledik hozzád, ne 
szomorítsd meg theológus fölényeddel és okoskodásoddal, ki 
ne oltsd a  gerjedő, szent lángot, nehogy a hegyi beszéd megrá
zó mondata pecsételjen el: „sohasem ismertelek titeket..!” 
(Máté 7,23) Mert -  és ezt minden tekintetben végre meg kell 
értetnünk! -  az ember szívével-lelkével ismeri meg a  m ásikat 
Mit ér a  ház-asztal-vagyon -név-ágy közösség, ha nincsen ben
nünk ugyanaz a Lélek?! -  Nem is adhatsz, nem is kaphatsz 
ennél többet se égen, se földön, m int hogy veszed a másik 
lelkét és odaadod a  magadét. Különben „csak test”, bizony, 
minden csak test.

összegezve: ha  bárhol Isten kegyelméből idei pünkösd 
ünepén végezhetem az igehirdetést szolgálatát, nem korláto
zódik bizonyságtételem a  perikópára. Bár azzal kezdeném: 
„mi történt itt?!” de azután gyors mondatokkal rátérnék a 
Szentlélekről való tanúságtételre, szólni a  Szentháromság ti
tokzatos Személyéről, akivel kezdődött a  Genezis is (I.Mózes
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1,2), de az újjáteremtés is, a mi újjászületésünk is (II. Kor. 4,6). 
Hírnevemmel -  ha  van -  becsületesen vallanék arról, hogy 
mennyi mindent rontottam el, m ert erőmben és értelmemben 
bizakodtam és egyszerűen elfelejtettem imádkozni Szentlé
lekért, de arról is szólnék Isten dicsőségére, mi minden történt 
akkor és ott, amikor és ahol nyavalyás, semmiházi fickónak 
tudtam magamat és koldusként rimánkodtam pünkösdért, a 
Lélek tüzéért és erejéért S nem befejezésül, hanem az előké
szítő vallomások után kiáltanám a  templom ünnepi csendjébe 
olyan erővel, hogy mindenkit szíven üssön:

Térdre és együtt kiáltsunk Szentlélekért!

Balikó Zoltán

Pünkösd második napja
Csel 10,3.42-48

Tartusunk az óegyházi epistola. Pünkösd második ünne
pének témája: A Lélek gyümölcse. A LP-ban feldolgozásokat 
találunk 1952.V. -1966.IV. -  1975.IV.- 1982.IV. havi számban.

Tbctus kijelöléshez: A prédikáció alapigéjének Csel 10,4- 
48a-t venném, és ezt olvasnám fel. Indokolt, hogy figyeljünk 
az előző prédikáció tartalm ára, de a  42-43.v: nem adja Péter 
prédikációjának tartalm i összefoglalását. A tanúságtétel a r
ról, amit Jézus tett, valamint Jézus halálnak és feltámadásá
nak értelme a  prédikáció fontos eleme. Egyoldalúság, ha  csak 
Jézusnak, m int bírónak a  szerepét említjük. Bizonyos, hogy az 
egész fejezet tartalm i összefoglalsát adja a  34-35.V. A prédiká
cióban röviden utalni lehet Péter egész prédikációjának tarta l
mára.

Szövegösszefüggés: Alapigénk Koméliusz történetének vé
ge. Érdemes figyelni Csel 11-ben Péter beszámolójára is. Kor- 
néliusz és Péter látomsának lényege: Isten azt akarta, hogy 
Péter áttörje a  zsidókeresztyének elzárkózását, a  vallási előí
téleteket, és a  názáreti Jézusról szóló örmhírrel forduljon a 
pogányokhoz, itt elsőként Koméliuszhoz és házában össze
gyűl tekhez. -  Pünkösd második napjának azért lehet alapigé
je, m ert arról van szó benne, hogy a  Szentlélek kitöltetett a 
pogányokra is. Ennek bizonyítéka a  zsidó szrmazású hívő 
számára az volt, hogy hallották őket nyelveken szólni és Istent 
magasztalni. Mindannak, ami történt a  megpecsételése a  ke- 
resztség.

7betűshöz: A szöveg egyszerű, világos, könnyen érthető. A 
görög szavak szinonimáit, jelentését részletesen tárgyalja 
Trajtler G. 1966. ápr. LP-ben, így erre én nem térek ki. Ami a 
textusban nem világos, az a  megmagyarázhatatlan titok: A 
Szentlélek munkája. Mi csak megsejthetjük, felismerhetjük 
munkájának apró jeleit, de ki nem kényszeríthetjük, nem 
utánozhatjuk, és nem is korlátozhatjuk, de teológiai rend
szerbe sem foghatjuk a  Szentlélek erejét, hatalm át, munkáját. 
Csak könyöröghetünk érte! -  Arra is figyelni kell, hogy itt 
valami olyan történt, ami meglepetés volt, amire nem számí
tottak /45,v7. Ennek a  meglepetésnek nagysága tükröződik 
Péter beszámolójából is /ll,16-17/:Ki vagyok én, hogy akadá
lyozzam az Istent?

Mai kérdéseink: Itt a  missziói m unka kiszélesedéséről ol
vasunk, korlátok áttöréséről. Számunkra is kérdés: Mekkora 
missziói területre küldettünk? Mi is találkozunk különféle 
korlátokkal, amelyek másoktól elválasztanak. Más feleke
zetek felé dogmatikai, egyháztörténeti, egyházjogi korlátok
kal.

Gyülekezeteinkben sokan nem ismerik evangélikus iden
titásunk drága kincseit Mire kell őket nevelni, milyen ökume
nikus m agatartást kell képviselnünk? A világvallások felé 
teljesen elzárkozóak vagyunk, éppen krisztocentrikus alap
m agatartásunk miatt. -  Korunk szekularizált emberei pedig 
nem értik mindazt, ami számunkra természetes, ők evidenci

ák nélkül gondolkoznak. Ez számunkra azt a  feladatot jelenti, 
hogy megpróbálunk korlátokat áttörni, és az evangéliumot új 
nyelven megfogalmazni számukra.

A nyelveken szólás, a  Szentlélek kitöltésének rendkívüli 
módjai, az un. Szentlélek-keresztség mind olyan kérdések, 
amelyek a  karizmatikus mozgalmak, nálunk a  Hit gyüleke
zete révén sokakat foglalkoztató vagy félrevezető kérdéssé 
váltak. Mivel mi racionálisabban gondolkozunk, gyanúsak 
számunkra a  rendkívüli élmények. A Szentlélek valóságában, 
erejében mi is hiszünk, a  Jézusról szóló igehirdetésen keresz
tül munkálkodó Szentlélek erejét meg is tapasztaljuk, de a 
látványos, tömegpszihóziBon, önszuggeszción, tömegek mani
pulálásán alapuló jelenségek, eredmények gyanúsak szá
munkra. (Érdemes végiggondolni LP 90/9.sz. 262-66. lp: Pin
tér Károly cikkét, valamint a  H at Bibliatanulmány az EVT 7. 
nagygyűlésére 60. lp.olvashatókat!) Tfextusunkban Péter fel
veti a  kérdést: van-e akadálya Koméliusz megkeresztelésé- 
nek. Ez a  kérdés m a is újra aktuális a gyermek és felnőttke- 
resztelések sokasodása miatt. Minek tekintjük a keresztsé- 
get? Isten ajándékának, amely missziói szolgálatunk alapja s 
kiindulópontja lehet, vagy milyen feltételeket szabunk? Felté
teleink mitől függnek? Azok számára, akik meg vannak ke
resztelve tudatosítjuk-e a  keresztségben kapott ajándékokat 
és elkötelezettséget?

Az, hogy ezekkel a kérdésekkel kapcsolatos gondolatok 
mennyire kerülnek bele a  prédikációba, kinek-kinek saját 
helyzete szerint kell eldöntenie.

Prédikációhoz
Vannak jelenségek, folyamatok életünkben, amelyeket 

alig értünk, alig tudunk nyomon kísérni, amelyek csodálato
sak, elájulunk vagy megdöbbenük rajta. Pl. hogyan tanul meg 
egy, kisgyermek beszélni? (gőgicsélő hangok, különféle sírás, 
hallott hangok elraktározása, felidézni akarása, csak az édes
anya számára érthető első jelzések, lassan kialakuló szavak, 
mondatok stb.) Hasonlóan gondolhatunk a  szervezetben las
san kialakuló betegségre, vagy gondolatok, érzések megszüle
tésére stb. -Igazában titok, csak néha fedezünk fel belőle 
kicsiny részleteket. -  A Szentlélek munkája ilyen folyamatok
hoz hasonló: létezik, működik, végbemegy valami, hat, válto
zás következik be, de nehéz nyomon követni, megmagyarázni, 
lemérni, bizonyítani.

Alapigénk egyszerű szavaiban is megpróbálhatjuk vala
miképpen nyomon követni, felfedezni, megsejteni, hol és ho
gyan munkálkodik a  Szentlélek. Mi történt? -  kérdezzük. 
Péternek el kellett mennie Koméliuszhoz. Ez az ú t nem sze
repelt terveiben, nem is ismerte őt, egyébként is idegen, po
gány, másgondolkozású ember volt S egyszer, ki tudja hogyan, 
de nyilván a  Szentlélek munkája nyomán elkezdődött valami 
Koméliuszban, vágy ébredt, hiányérzet, érdeklődés, várt va
lamit Istentől. Péterért küldött. Mindennapi esemény: két 
ember találkozása. Egyiknek mennie kell, m ert a  küldetés 
kényszere alól nem lehet kitérni, a  másik nyitott, vár valamit. 
És a  Szentlélek munkában van. A küldetést vállaló közvetítő
vé válik, minden ellenkezése, idegenkedése ellenére, vállalja a 
„drót” szerepét, hogy rajta  keresztül áramolhasson az „áram”, 
az Isten Lelke egy másik emberbe, más emberekbe. Kapcsolat 
támad, létrejön az összeköttetés az adó és a vevő között. 
Történik valami. Valami, ami megváltoztatja egy család életét, 
előítéletek megszűnnek, korlátok ledőlnek. Mindez kiváltja 
Péter és a  velelevők ámulatát, hiszen ők nem számítottak 
erre. Mindez egész szemléletükre, gondolkozásmódukra, to
vábbi szolgálatukra hatással lesz, alakul egy kis gyülekezet, 
megindul egy előre ki nem számítható missziói munka.

Rejtett folyamat, mégis nyomon kísérhető, sőt ma is meg
történhet, ha nem is sablonizálható. Hogyan történt?

1. Azokra szállt a  Szentlélek, akik hallgatták Péter igehir
detését. Egyszerű emberi szavakon, Jézusról szóló bizonyság- 
tételen keresztül munkálkodik a  Szentlélek. Nincs nagy tö
megmegmozdulás, tömegpszihozis, tömegek manipulációja. 
Egy-egy emberi szívben, egyegy családban, egy-egy kis közös
ségben is munkálkodhat a  Szentlélek. Emberi szavakon, ige
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hirdetésen, beszélgetésen keresztül. Bárki közvetítővé, dróttá 
válhat. Nem kell nagy csodát vámunk!

Amikor felfedezem, hogy a  Jézusról szóló ige, nem a mel
lettem ülőnek szól csupán, és nem azt gondolom, hogy annak 
kellett volna az igehirdetést hallania, aki nincs itt, hanem 
engem érint, személyesen, miikor nem a  formára, külsőségek
re figyelek, hanem a  tartalomra. Amikor rádöbbenek Dávid
dal, hogy én vagyok az az ember, akiről szó van. Amikor tele 
vagyok gonddal, kétséggel, rendezetlen gondolatokkal, s egy
szeresek kezdenek eltűnni ezek, kezd világosodni, bizalom
mal, hittel, új elhatározással telik meg a  szívem, akkor a 
Szentlélek munkáját, áradását érhetem tetten, fedezhetem 
fel.

De a  fordítottja is igaz: hiába erőlködöm, szervezek, tevé
kenykedem, nyüzsgők, hiába akarom jó kioktatni a  másikat, 
hiába árasztom el szóáradattal, nem tudom meggyőzni, üre
sen kopognak a  szavak...

Szentlélek nélkül nem megy... Kell, hogy újra meg újra 
könyörögjünk: Jövel Szentlélek Isten! De vegyük észre a  fényt 
az éjszakában, a  forrásvizet a  szárazságban, a  nyomasztó 
csend után a  kis szellőt, a  felfrissítő záport (Balikó). Ne nagy 
csodát váljunk, de azt se higgyjük, hogy nem munkálkodik 
közöttünk a  Lélek a  Jézusról szóló evangélium által.

2. Arra is figyelnünk kell, ha  nyomon akarjuk érni a  Szent
lélek munkáját, min ámultak el azok, akik Péterrel jöttek. 
Azon, hogy a  pogányokra is kitöltetett a  Szentlélek ajándéka. 
Mi szeretünk határokat szabni, pontosan megmondani: hol és 
milyen körülmények között munkálkodhat a  Lélek. Kik alkal
masak arra, hogy a  Lélek megragadja. Szeretjük sablonizálni 
a  folyamatokat, előfeltételeket szabni. Szeretjük megmondani 
milyen fokozatokon kell az embereknek végig menniük, hogy 
hívővé váljanak. Hajlamosak vagyunk a  bezárkózásra, előíté
letekkel vagyunk tele sokakkal szemben, m ert nem úgy gon
dolkoznak m int mi, nem úgy élnek, mint mi, nem úgy taníta
nak, m int mi. Meg akarjuk szabr' a  kereteket: hol munkál
kodhat a  Lélek! És gyakran érhet minket meglepetés. A 
Szentlélek munkája nyomán korlatok, előítéletek, elvárások 
omlanak össze, törnek szét, tűnnek el. Tudunk-e elámulni, de 
nem  elkábulni? Készek vagyunk-e váratlan, meglepő, alapos 
átgondolásra késztető élmények átélésére? A Szentlélek mun
kája nyomán az emberi szívek alapérzése is megváltozhat, 
m int ahogy Koméliusz házában történt: magasztalták az Is
te n t  A panasz, reménytelenség, kritika, előítéletek helyére a 
hála, a  Lélek csodáinak felfedezése, magasztaló ének és imád
ság kerülhet! Bárcsak szívünkben is el végezné Isten Lelke ezt 
az alapérzés változást is!

3. A Lélek munkájának megtapasztalásához kapcsolódik a 
keresztség is. Miért van erre szükség? -  kérdezhetnénk. Hát 
nem a  csodálatos élmény, a  Lélek kiáradása a  döntő és fontos? 
Akkor, ott a keresztség volt a pecsét, a  megerősítése mindan
nak ami történt: valóban Övé vagy, valóban meg vannak 
bocsátva bűneid, személy szerint Veled történt valami. Nem 
személyválogató az Isten. Tied is az ő ajándékainak gazdagsá
ga. Mi az értelme a  gyemekkori keresztségnek, amit annyian 
semmibe vesznek -  kérdezhetnénk. Ez: velünk is történt ott 
valami. Isten velünk is tett valamit, előlegezte szeretetét, ez 
az életünk alapja. Nem a mi akarásunk, müvünk, hitünk, 
hanem Isten cselekedete a  döntő. Ebbe kapaszkodhatunk, ha 
megingunk, ha  minden bizonytalanná válik, ha  a  belső élmé
nyek elhomályrwulnak bennünk. A Szentlélek m a is munkál
kodik köztünk is. Próbáljuk felfedezni nyomon követni mun
káját... ha nem tudjuk felfedezni, akkor könyörögjünk buz
gón: Jöjj Szentlélek, töltsd be szívünket bőven!

Muntagné Bartucz Judit

Szentháromság Ünnepe
Jn 3,1-15

1. Titok
A Pünkösddel lezárult ünnepi félév Isten megváltásun

kért, üdvösségünkért véghezvitt cselekedeteit hirdette. Ezek
ben a meghatározott időben, meghatározott helyen lejátszó
dott üdveseményekben Isten feltárja hitünk előtt mindazt, 
amit ró la -  üdvösségünk elnyerése érdekében -tu d n u n k  szük
séges. óvakodnunk kell annak gondolatától, hogy az üdvese- 
mények ismeretében mindent tudunk Istenről. Isten a  kinyi
latkoztatás ellenére sem adja ki magát az embernek. Erre 
emlékeztet Szentháromság vasárnapja, amikor Isten a maga 
valóságában -  Deus in se -  lép elénk az üdvesemények hátte
réből, m int Titok. Titok, akit -  Melanchton közismert tanítása 
szerint - nem kutatnunk, nem fürkésznünk kell, hanem imád
nunk. Ezen a  vasárnapon ne szégyelljünk hódolattal leborulni
-  adoratio! -  a  szent Isten előtt, Pál apostol sem szégyelli ezt
-  az ünnep lekciójának (Róma 11,33-36.) tanúsága szerint.

Jegyzet: Hasonlóképpen tanít Luther is a  Szentháromság 
ünnepéről: „Az egyházi esztendő többi ünnepe Istent tulajdon 
csodatetteibe takarva mutatja meg... szentháromság ünnepe 
azonban cselekedetek leple nélkül, úgy m utatja meg őt, ahogy 
önmagában van, tiszta isteni lényében. Itt az embernek min
den teremtményt maga alatt hagyva, magasan az értelem fölé 
kell lendülnie s csakis arra hallgatnia, amit Isten mond önma
gáról a legbelsőbb lényéről; -  különben semmire sem me
gyünk. Mert it t  az Isten „bolondsága” és az ember „bölcsessé
ge” összeütközik. Ezért nem kell azon vitázni, hogy miként 
lehet Isten Atya, Fiú, Szentlélek és mégis egy, m ert mindez 
úgyis megfoghatatlan...Vidámítsa meg szívünket... lám, a  tel
jes-Szentháromság mindegyik személye azon van, hogy a 
szegény, nyomorult embert bűnből, halálból, ördög hatalmából 
megigazulásra, örök életre, -  Isten országában segítse.” 
(Jer.örvendjünk keresztyének, 235.1p.)

A textus
Már az időpont is titkot sejttet: éjjel. (Jánosnál fontosak az 

időpontok.) Nikodémus, a  Nagytanács -  Jézust üldöző szerve
zet-tagja Jézushoz megy, érthető okból titkon. Jézus fogadja. 
(De nem állítja példaként elénk! Ezzel szemben: „Aki szégyell 
megvallanai engem...” Lk. 12,9.) Nikodémus esetleg titkos 
tanításba való beavatást is remél: erre is alkalmas az éjjeli óra. 
Ehelyett kiderül, hogy azt sem érti, amit -  mint írástudónak
-  tudnia kellene: 1.) A Lélektől való újjászületés nélkül senki 
sem mehet be az Isten országába;

2. ) Az Emberfiának /e l  kell emeltetnie”...
Mindez benne van az írásban, tehát kinyilatkoztatott igaz

ság, Nikodémus mégsem tud erről, nem érti. Hogyan akarja 
megérteni azt, amiről nincs kinyilatkoztatás, ami valóban 
titok? Jézus a  titkos tanításra vágyó Nikodémust a  kinyilat
koztatáshoz utasítja.

Gondolatok igehirdetésre készülve
Ma különösen érvényes, hogy a  textus alapján, de nem a 

textust kell prédikálnunk. Ez a  textus pünkösdi igehirdetésre 
is kiválóan alkalmas, -  most mégsem szerencsés, ha kiaknáz
zuk a 7. és 8. versben („Ujjonan kell születnetek!” „A szél arra 
fuj, amerre akar;”) rejlő lehetőségeket Inkább arra kell figyel
nünk, hogy a  titkos tanítást váró Nikodémus meglepetése 
tovább fokozódik, amikor Jézus átvált a  rézkígyó történetének 
értelmezésére. Az írástudó sokszor olvasta ezt a  történetet, de 
sosem fordult meg a  gondolataiban, hogy ez rejtett utalás a 
keresztre feszített Messiásra.

Titkos tan t akart hallani: most megkapta, de másként, 
m int ahogy várta! Amiről úgy vélte, hogy jól érti, amiben 
szakembernek tarto tta  magát, kiderült, hogy titok, amit csak 
Jézus nyithat meg előtte... Nem árt tudatosítani a  Reformáció 
egyházának túlzottan is Ige-centrikussá (Jézus-centrikusból!) 
lett gyülekezeteivel: Isten titok, és amit Igéjében kinyilatkoz
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ta t magáról, annak az értelmét is csak Jézus nyithatja meg 
számunkra. (Nem a  Szentlélek! -  hanem Jézus, a  Szentlélek 
által.) Jó, ha tudunk hódolni a  Szentháromság titka, de ez a 
hódolatunk csak akkor lesz igaz, Isten akaratával megegyező, 
ha  Jézus előtt hódolunk mindenek előtt! Mert az az Atya 
akarata, hogy „mindenki úgy tisztelje a  Fiút, ahogyan az Atyát 
tisztelik” (János 5,23), hiszen ó „az Atya kebelén” van (János 
1,18) -  díszhely a  keleti lakomákon-, és m ert „méltó a  megöle
te tt Bárány...” (Jel.5,12.). Jó, h a  tiszteljük az isten igéit, de ez 
a  tiszteletünk csak akkor lesz igaz, ha komolyan vesszük, hogy 
Jézus fölötte áll az írásnak és értelmét csak ő nyithatja meg 
előttünk; különben úgy járunk, m int Izrael írástudói, akiknek 
Jézus a  szemükre veti: „Ti azért kutatjátok az írásokat, m ert 
azt gondoljátok, hogy abban van az örök életetek: pedig azok 
rólam tesznek bizonyságot, és mégsem akartok hozzám jönni, 
hogy életetek legyen.” (János 5, 39-40). És jó, ha  tiszteljük a 
Szentjeiket, de j aj, ha  elfelejtjük, hogy Ő a  Jézusról való 
bizonyságtétel Lelke, aki Jézust dicsőíti.

Nikodémus is eljutott odáig, hogy felismeije: Jézus az 
Istentől jött tanító -  azaz rabbi, -  m ert olyan jeleket tesz, 
melyek bizonyítják: vele van az Isten. De ez nem elég! Isten 
van velünk, Jézusban! -  ezt kellett volna felismernie! -  éppen 
az írás alapján...

Tudni akarod, milyen az Isten önmagában? Ez megoldha
tatlan kérdés! Nem jó felvetése az isten-kérdésnek! Ez titok, 
ami előtt csak félelemmel hódolhatsz.

Abból indulsz ki, hogy Isten Lélek, -  tehát a  Lelket kell 
keresned? így sem fogod Istent megtalálni soha, ez sem helyes 
kiindulás az isten-kérdés megoldásához. Hiszen a  Lélek 
olyan, m int a  szél. Ragadd meg a  szelet, ha  tudod...!

Az Isten-kérdést helyesen csak így teheted fel: Hol van 
velünk az Isten? Erre m ár van válasz: Jézusban, -  és benne is 
elsősorban a  kereszten! Ahogyan Mózes felemelte a  kígyót a  
pusztában, és aki felnézett rá, -  ha  megmarta is a  kígyó -  
életben maradt; h a  ránézel a  megfeszített Krisztusra, úgy, 
m int a mellette függő lator, aki „túllátott Krisztus testén, 
szégyenén, szidalmazásán és kínjain; különben nem tudta 
volna se lunni, se vallani, hogy Krisztus Úr, akinek erős 
országa van” (Luther); ha te is, m int a  lator, -  aki nem írástudó 
volt, hanem közülünk való, bűnös ember, -  vele együtt, a  
megfeszített Krisztusban szólítod meg az Istent, sehol máshol 
nem keresed, akkor Ő neked is válaszol, és akkor hallani fogod 
Tőle, hogy Ő bűnös elesettségedben és a  halálban is veled van. 
Ó egészen a  te Istened: és ez az egyetlen valódi és megnyugta
tó válasz az Isten-kérdésre, ami a  kérdések kérdése ma is...

Amikor bőnös emberek hittel vallják Uruknak a  kereszt 
Krisztusát, akkor nem kétséges, hogy örül az Atya és vele 
ujjong a  Szentlélek: a  Szentháromság egy igaz Isten magasz
tal tátik!

Véghelyi Antal

Szentháromság ünnepe 
utáni 1. vasárnap
1 Jn 4,16 b-21

Töprengés a készüléskor
„Úgy vélhetnénk, hogy itt egy iskolának a  munkájáról van 

szó. Úgy mondhatnánk, hogy a 4,7-től 5-12-ig tartó szakasz
ban a  jánosi iskola” egy teológiai „szemináriumának” vitája 
tükröződik. (Bultmann.)

Textusunkkal kapcsolatosan megjelent igehirdetések, 
kommentárok pedig nagyobbrészt a  diakoniai teológia meg
alapozását, esetenként torz alkalmazását tükrözik. „Az Októ
beri Forradalom amely ötven évvel ezelőtt megrengette a 
világot olyan fejlődést indított el, amely azt célozza, hogy 
egyenlően osszuk el szerte a  világon a  javakat... legyen kenyér,

béke és felemelkedés. És amikor erre gondolunk tudnunk kell 
azt is, hogy Isten szeretete, gondoskodása nemcsak az egyhá
zon keresztül érkezik meg a  világba...” (v.ö.Káldy: Hanem, 
hogy Ő szolgáljon, 319 kk.).

Az oltári igének (a gazdag és a  Lázár) exegézise sem húzza 
alá szerintem azt am it ágendánkban mint a  vasárnap össze
foglaló témáját éppen Prőhle fogalmazott: „Figyelj a  hívó szó
ra.” (v.ö. Prőhle: Lukács evangéliuma. 257 kk.)

A haszonnal olvasható Veöreös: János levelei kommentár
ban éppen textusunkkal kapcsolatosan jelentkezik az a gon
dolatsor ami a  diakóniai teológiát igazolni látszik. Igaz másutt 
brillírozva elszakad ettől. Nála textusunkkal kapcsolatosan a 
legizgalmasabb teológiai kérdést a  18. versben találjuk: „A 
szeretetben nincsen félelem.”

Szerinte itt nem az Isten irántunk való szeretetéről van 
csak szó, vagy a  mi feléje, illetve az emberek felé irányuló 
szre te tünkről. Mindhárom mozzanat benne van a  jánosi aga- 
pé szeretetben. „Bármennyire szokatlan is nekünk, a  reformá
ció gondolkodásában nevelődött keresztyéneknek és teológu
soknak, de ez a  hárm as szeretet (tehát nemcsak az Isten 
szeretete irántunk) a<jja a  lehetőségét a  levélíró szerint a 
bizakodásra a  végső ítéletben... Az isteni hárm as szeretetben 
nincs helye az Istentől való félelemnek... Hiányos a  szere
tetben az a  keresztyén ember aki fél Istentől a  vétkei miatt.” 
(v.ö. Veöreös: János levelei. 258-261.)

Bizonyára nem tapasztaltam meg igazán Isten szeretetét, 
nem szeretem igazán Istent és embertársaimat, de én félek. 
Félelmemet oszlató evangéliumhirdetésre szomjazom.

Nagyon fontos azonban tanulmányozni a  kommentárnak 
„János és Luther” c. fejezetét E szerint Luther Pál gondolata
ival közelít Jánoshoz és csak a hit bekapcsolásával tudja 
megérteni ezt a  verset. Úgy gondolom erre én is hajlamos 
vagyok.

Az igehirdetéshez
1. Az Isten szeretet.
Mielőtt az ember elérkezhetne az evangéliumnak erre a 

csúcsára, meg kell tisztítani a  szeretetröl alkotott nagyon is 
emberi fogalmait, m ert csak a  keresztfa titkában tündököl 
ennek igazsága. A szeretett tanítvány, aki mellől minden ta
nítvány kihull a  sorból (életüket adják Jézusért) „az egyedül 
maradtam” keresztjével a  körülötte felnövő második generáci
ónak megfogalmazhatja a végső vallomást: Az Isten szeretet”.

Mi lesz közülünk azokkal, akik fogságból való szerencsés 
visszatérésük, betegségből felgyógyulásuk, boldog családi élet 
és még mindig vastag pénztárcával tudják csak mondani: „Az 
Isten szeretetek

Isten szeretete számunkra Krisztusban biztos, ami a bűn- 
bocsánatban realizálódik.

2. Aki ebben a szeretetben marad, az Istenben marad.
A szeretet Istene azért hívott életre minket, hogy szere

tetben eggyé váljunk vele, ahogyan Ő eggyé vált velünk K á
ban Jézus Krisztusban, sőt ahogyan Ő egy a  Szentháromság 
egységében. A  szeretetnek pedig saját indokai és miértjei 
vannak -  és az embernek nyitva kell lennie ezek iránt, külön
ben semmit sem ért meg. S mi történik akkor, ha az aki szeret 
maga is isten? Ha Isten mélysége és hatalm a tör elő a szerete- 
ben mi mindenre lesz képes ez a  szeretet? Olyan felséges, 
hatalm as dolgokra, hogy annak a számára, aki nem a szere
tetből indul ki, minden ostobaságnak és értelmetlenségnek fog 
tűnni.” (R.Guardini: Der  Herr).

3. Aki szereti az Istent, szereti testvérét is.
E kettős szeretet egy áramkört alkot. Nem választható 

szét, egyetlen organikus egység. Vertikálisan: feltétlen enge
delmességben iránta, belőle, általa, Neki élve. Horizontálisan: 
elfogadó, résztvevő szeretettel. Kísértésünk, hogy csak azokat 
keressük akik m ár alkoholizmusban, munkakerülésben, bör
tönökben „víz alá” kerültek. Közben szemünk láttára egyhá
zunk, nemzetünk süllyed el. Kortársaink letargiában vergőd
nek, reménytelenek, félnek a  holnaptól. Ki tudja számukra
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sorsuk reális változását kilátásba helyezni? Nyilván it t  földi és 
örök sorsukra egyaránt gondolok. Aki szereti az Istent, jövöt 
segítően szereti testvérét is.

4. Bizalommal tekinthet az ítélet napja felé.
János m ár evangéliumában hangsúlyozza, hogy valójában 

az ítélet megvalósul attól a pillanattól amikor az Atya elküldi 
a fiát a világba. Nem m intha ez lenne a  küldetése, hogy 
megítélje a  világot Ellenkezőleg, megmentem jön. (Jn.3,17. Jn  
8,15 kk.) De kinek-kinek saját m agatartása szerint az ítélet 
máris végbemegy. „Aki hisz Őbenne az nem ju t ítéletre, aki 
pedig nem hisz, az m ár ítélet a la tt van.” Az apostoli igehirde
tések közül Pál egyértelműen ezt hirdeti. Mindnyájan megér
demeljük Isten kárhoztató ítéletét, de h it által megigazulva 
mégis örököstársai lehetünk Krisztusnak. János levelében 
Isten irántunk való szeretet® m ár megnyilvánult Krisztusban 
annyira, hogy nincs m it félnünk többé.

A textus feldoglozását megtaláljuk még Ittzés Jánostól a 
Lelkipásztor 1982 áprilisi számában.

Bolla Árpád

Szentháromság ünnepe 
utáni 2. vasárnap
1 Jn 3,14-18

Ezen a  vasárnapon minden magyar evangélikus szószé
ken valamilyen formában elhangzik a  bejelentés és remélhe
tőleg imádság is a  Zsinat megnyitásáról. Az a  törvényalkotó és 
egyházunk belső életét megpezsdítő zsinati m unka kezdődött 
meg, amelyet sok belső vita, forrongás mellett nagy várakozás 
és jobbító szándék is megelőzött.

Nem lehet kétségünk a felől, hogy János apostol korában 
és keresztyén környezetében is sok volt a  vita és forrongás, sok 
volt a  szeretet-hiány és hamis elképzelés a  krisztusi életről. Az 
apostol érvei konkrét helyzetekben, konkrét kérdésekre rea
gálva szólalnak meg. Úgy faunjuk, korabeli híradásokból, hogy 
az első keresztyének életének különös ismeretőjele leginkább 
a  megélt és gyakorolt szeretet volt, ez tette őket „mássá” és 
sokak számára vonzóvá, még mielőtt tanításukat megértették 
volna. Vajon a  mi mai keresztyénségünknek mi az ismertető
jele környezetünk számára, mai magyar társadalmunkban?

Mindenesetre az a  tény, hogy János apostol érvel és harcol 
a szeretet valóságáért és igazságáért, a rra  utal, hogy még az 
első gyülekezetekben sem volt mindez természetes és egysé
ges, a  látszat ellenére is komoly belső harcot kellett folytatni 
azért, hogy ne tévedjenek hamis utakra, káini utakra, szavak
ban és elméletekben kimerülő u takra a keresztyének, m ert ez 
nemcsak Isten szeretetének félreismerése és ezért az Istentől 
való elidegenedéshez, a  halál állapotához vezet, de embereket 
is megtéveszt, becsap, k iábrándít Rendőrségi hírcsokrot hal
lottam a  minap a  tévében: elszomorító volt hallani, mennyi a 
hiszékeny, naív ember, akik jómodorú, ügyes csalóknak bedől
nek, nagy összegű kölcsönöket adnak, míg ráébrednek, hogy 
becsapták őket. A nem igazi., csak mímelt és hazudott szere
tettel még könnyebb embereket becsapni, áltatni, félrevezet
ni! Politikában, családi életben, egyházban egyaránt!

Amai vasárnap oltári igéje (Lk,14,15-24.) ékes példa arra, 
hogy a  „nagy vacsorán” a  kifogások, látszatérvek nem téveszt
hetik meg a  meghívót, és meghökkentő parancsa nyomán telik 
meg mégis a háza úgy, hogy a  meghívottak közül „senki sem 
kóstolja meg a vacsorámat!” Nagy figyelmeztetés ez minden 
keresztyénnek, egyházi embernek: a szeretet mérlege téved- 
hetetlenül megmutatja, kinek m it ér a  szava, a  hite, a buzgól- 
kodása...

Ezt a  mérleget kell bemutatnunk, érthetővé tennünk mai 
igehirdetésünkben.

I . Az igazi szeretet bekapcsol egy Isten-készített® „életbe”, 
a szeret-nélküliség, szeretet-hiány viszont kikapcsol ebből az 
életből, és egy halálos állapotba, Istentől elidegenedett álla
potba vezet. Az „élet” és „halál” szavak itt egybefoglalják az 
időbeli, tehát földi és transzcendens, tehát földi életen túli 
valóságot. Az örök élet e földi életben megkezdődik és annak 
Isten-készített® egyenes folytatása, a  halál pedig m ár e földi 
életben elkezdődik a  szeretet nélkül élőkben, s a  folytatás, a 
kárhozat, vagyis az Istentől való elvetettség halálos állapota 
csak ennek egyenes következménye.

Ezért mondhatjuk bátran, hogy a  szeretet valóságának 
kérdése nem egy a  hit-témák közül, hanem életbe- és öröké
letbe vágó döntő kérdés. Nem érzelmi beállítottság, emberi 
alaptermészet kérdése, hanem a  minden embert érintő nagy 
kihívás: mire és hogyan használjuk életünket?!

A valóságos szeretet bekapcsol az Életbe. „Átmentünk a 
halálból az életbe”, vagyis m ár itt megtörtént ez a nagy áttö
rés. Ez új életformát, gondolkodásmódot, lelkiséget je len t 
Olyan új elkötelezettséget amely nem latolgat, nem elemez, 
hanem sugároz, m ert nem tehet másként. Amint az áramkör
be bekapcsolt izzó, ha  működőképes és jól van becsavarva, 
nem tehet m á s t csak világít A szeretetben élő ember megbo
c sá t ha kell, elhordoz, ha  kell, b iz ta t Nem kérdezi, hogy 
hogyan tegye m indezt egyszerűen megéli, továbbadja azt az 
áramot, amely a  vezetékből jön és átmegy rajta. Érzékek Isten 
szeretetét és ez áthatja az életét

Aszeretet-hiányról ma sok szó esik. Családi kapcsolatok
ban, gyermeknevelésben, emberek különböző szintű együtt
élésében. Az lehet a  látszat, hogy ez viszonylagos, „réteges”, 
vagyis egyesek irán t van szeretet, mások iránt m ár elfogyott. 
A valóság azonban az, hogy az áramkörből kikapcsolt, vagy 
kicsavarodott izzó m ár senkinek sem világít! Aki nem tudja 
szeretni idős szülőjét, nem tudja igazán szeretni gyermekét 
sem. Aki közönyös a  körülötte élő emberek és közösségek 
iránt, önző és közönyös lesz magánéletében is. Halálos állapot
nak mondja az apostol -  és ebben lehetnek még jobb pillana
tok, de a  halál m ár végzi kérlelhetetlenül a  munkáját. A 
szeretet soha nem lehet „réteges”! Vagy van, vagy nincs. Az 
első lépcsőfok csak ez: „aki nem szereti testvérét...” Ez csak 
passzivitásnak látszik, de jön a  folytatás:

2. A káini és a  jézusi szeretet állapota. -  Káin az inge- 
rült,önmagával elégedetlen és ezért haragvó, türelmetlen em
ber példája. Figyeljükmeg, hogy ezek a  jelzők milyen ismerő
sen csengenek ma is. Mennyi az ingerült, mennyi az önmagá
val elégedetlen, mennyi a  türelmetlen és haragvó ember. 
Feszültségekre, gondokra, rohanó élettempóra hivatkozunk. 
Pedig az igazi ok bennünk van. Ha pedig ezek az okok felgyü- 
lemlenek, összetevődnek, akkor robbanás következik, Már 
nem a  passzív „nem szereti” állapota, hanem a  nagyonis aktív 
„gyűlöli” állapota. Az ember lelke könnyen válhat forrongó 
katlanná, amely alapvetően megváltoztatja, amely nyomán 
elveszíti az önkontrollját. Az apostol embergyilkosnak nevezi 
az ilyen embert. Rettenetes szó. Reális szó -  ha  csak néhány 
ilyen példát felidézünk... A másik életének tönkretétele, a  hit 
kioltása, a  gyűlölet-láncolat beindítása.

Ezzel áll szemben az a  jézusi szeretet, amely „életét adta 
értünk.” Vagyis lemond a  maga életéről, annak kiteljesítésé
ről, és teljes egészében odaáldozza -  övéiért, mindazokért, 
akik belekapaszkodnak ebbe a  hihetetlen szerétébe, mint ful
dokló a  mentőövbe. A szemtanú János mondja ezt a gyüleke
zetnek Jézusról. Ő lá tta  ezt az élet-áldozatot. Nekünk, késői 
hallgatóknak sem szabad megszoknunk, nekünk is meg kelle
ne rendülnünk és meremegve mondanunk: „Nincsen nagyobb 
szeretet annál, ha  valaki életét adja barátaiért!”

Amikor az első században az apostol hasonlót kér a  keresz
tyénektől, egy valóságos lehetőséget jelez. Ma inkább arra kell 
gondolnunk, hogy mit és hogyan kell odaáldoznunk életünk
ből barátainkért. Lehet ez különböző egyes embereknél, egyes 
gyülekezetekben, de a  szándék és az indulat közös kell, hogy 
legyen.

3. A szeretet aprópénzre váltása. -  Mark Twain „Az egy
milliófontos bankjegy” című elbeszélése ju t eszembe. Az óriási 
bankjegy láttán  mindenki készségesen ad hitelt, mindenki
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csodálattal néz a  bankjegy felmutatójára. -  Nos, a  szeretetnek 
nincsen ilyen óriás „bankjegye”. Csak aprópénzben lehet for
gatni. Valóságos cselekedetekben, élő helyzetekben. Szó is 
kell, de nem elég a  szó. Tfettek is kellenek, de nem elég a  tett 
sem. János is hoz példát (17.v.), mi is hozhatunk többet is. A 
lényeg az, hogy krisztusi indulat táplálja és a  szeretet igazsá
gát és hitelét hordozza. Zsinatunkon is, gyülekezeti-egyházi 
életünkben is, személyes életünkben is.

Szirmai Zoltán

Szentháromság ünnepe 
utáni 3. vasárnap
1 Pt 5,6-11.

A levélről
Az un. katolikus levelek csoportjába tartozik. Gondolat- 

gazdag, vigasztaló, intó levél a  K isz tu s gyülekezetéhez. Lut
her szerint: „Aki ezeket a  leveleket megérti, az kétségtelenül 
eleget tud, nincs szüksége többre, amiket Isten a  többi köny
vekben is nagyon bőségesen tanít. Ez azonban nem egyéb, 
mint hogy az apostol it t  semmit nem felejtett el abból, amit egy 
kereszténynek tudnia kell”.

A szerző
Bibliai és egyházi tanúságok szerint kétséget kizáróan 

Péter apostol a  levél szerzője. Meg is nevezi magát: „Péter, 
Jézus Krisztus apostola” (1:1). Az újjászülettek közé sorolja 
magát is (1:3), később pedig e szavakkal illeti tisztét: „presbi
tertárs és Krisztus szenvedésének tanúja” (5:1).

A címzettek
„Szórványban élő jövevények, akik ki vannak választva az 

Atya Isten eleve elrendelése szerint...” (1+2-2.) Szétszórtság - 
diaspora, Luther ezt az „itt meg ott” kifejezéssel is fordítja. E. 
Schweitzer szerint az egyháznak e világon nincs állandó hazá
ja, tehát a  szétszórtság a keresztyén egyház „diaspora-exisz- 
tendáját” jelenti.

Az alapige
Jelentésének hátterében a  szenvedő gyülekezet képe raj

zolódik ki. Nincs még szó véres üldözésekről, keresztyén m ár
tírokról, de felsejlik valami az eljövendő nehéz időkről. Az 
alapige egyszerre in t és vígasztal. A gyülekezet szenvedései 
mögött az Isten áll. (5,5)b-7.) A hívő emberre nehezedő isteni 
kezet alázatosan és engedelmesen kell vállalni. (Engedelmes
kedni egymásnak! -  ez is parancs.) A sorsának jobbrafordulá- 
sát csak az Isten előtt engedelmes ember várhatja.

így adatik meg az a  reménység, ami 5,6-ban nyer megfo- 
galmazást:„... hogy felmagasztaljon titeket annak idején”. A 
felmagasztal ás kettős jelentésű cselekvése az Istennek: egyfe
lől a  mélyből való felemelés, másfelől pedig a  mennyei dicső
ségbe való felvitetés is. Ez utóbbi azért is lényeges, m ert a 
reménységnek eschatológiai távlata is van. A keresztyén re
ménység annyiban „keresztyén”, hogy nemcsak földi reláció- 
ban mozog és gondolkodik, hanem hisz a  most még nem 
láthatóban is. Az „annak idején”-en kaim, azt jelenti, hogy 
egyszer ü t az Isten órája, amit mi nem siettethetünk, de nem 
is késleltethetünk. Kegyelmi időről van tehát szó, Isten a 
tudója, hogy ennek mikor kell eljönnie.

Az alapige 7. verse olyan evangélium a  maga minden 
szavával, amely a  kétkedő, bizonytalan, hitetlen embert is 
felrázza. Gongjaink Istenre való rávetése nem valami köny- 
nyelműséget propagál, hanem azt hirdeti, hogy az életünk 
felől való törődés gongja az Istené. A szenvedések meglátogat
nak ugyan, de Isten a  gondok terhe és félelme alól szabadít fel,

s ebben m ár felragyog a  teljes megszabadulás lehetősége. A 
gyülekezet szenvedései mögött ugyanakkor a  Sátán mindent 
összezagyváló ügyködése is felfedezhető. (8-9. versek) A kép, 
amit it t  használ az apostol: az éhségtől ordító, zsákmányára 
leső oroszlán képe. Ez a  kép azt is hirdeti, hogy a gyülekezet, 
s ezen belül természetesen a  hívő ember is, állandó életve
szélyben él. Az elnyelés, „bekebelezés” az Istentől való elsza- 
k íttatást jelenti. (Ajobb megértéshez szerencsésnek tartom Lk 
22,31 elolvasását is!).

E kihívás és szüntelen veszélyeztetettség ellenszere a jó
zanság és virrasztás. Vannak különféle narkotikumok, testát
lóikét veszélyeztető szenvedélyek. A másik a  nyitott szem. A 
Sátán felfedezéséhez, időben való meglátásához nyitott sze
mekre van szükség.

Akísértést nem elég tudomásul venni, bekalkulálni és mai 
szóhasználattal „kezelni” -  azaz a nagy bukásoktól óvakodni, 
m ert a  kicsikre zűrzavaros világunkban oda se figyel senki, 
hanem ellenállással kell visszaverni. Kinek-kinek annyi ereje 
lesz hozzá, amennyit felülről kap. De ki kap feléiről? Aki fölfelé 
néz. (449. ének 3.v.)

A hitben és a  kísértések elleni harcban való megállás 
odavezetnek ahhoz a  testvéri közösséghez, melynek tagjain 
ugyanazok a  szenvedések telnek be. (9.v.) A keresztyén gyüle
kezet ily módon nemcsak a  Krisztusban együtt hívők gyüleke
zete, hanem az egymás kezét megfogni tudó és akaró testvérek 
közössége is. A Jn. 13,34-ben olvasható új parancsolat csak így 
és itt teljesedik be igazán. A szeretetközösség sorsközösség is 
egyben.

A vígasztalás naggyá és erőforrássá egy ellentétpár képé
nek megrajzolásával válik. Örök dicsőség -  rövid ideig való 
szenvedés. Ami itt történik velünk semmi ahhoz képest, ami 
ránk vár. Addig is felkészít, megerősít, a hit-szere- 
tetreménység dolgában megalapoz minket az Isten. Nem cser
ben hagy, nem elfelejt, nem kiszolgáltat, hanem kegyelemben 
részesít. így érthető és zenghető a  földön élő és küzdő gyüleke- 
zet is ten t magasztaló doxológiája. (ll.v.)

Homiletikai irány
Mindenekelőtt azt kell világosan látnunk, hogy a Kr.u. 

63-64-es évek keresztyénsége és napjaink keresztyénsége, és 
a  történelmi helyzet más. Péter apostol a  gyülekezet (egyház) 
szenvedéseiről ír. Ma a magyar evangélikus keresztyének nem 
szenvednek. Hitük m iatt végképp nem, de sajnos bűneik miatt 
sem. (22 éves szolgálatom alatt 2 (kettő) magángyónás fordult 
elő!) Immár szlogenné lett: Nehéz idők! Nem vitás, hogy em- 
bertpróbáló időket élünk. Vándorbotot fogott a fél világ, K-Eu- 
rópából Ny-Európába meg Izraelbe vándorolnák százezrek 
politikai és gazdasági menekültként. Kurdok százezrei mene
külnek a biztos halál elől. Gazdasági válság és infláció a  világ 
sok országában, így nálunk is. Az ökológiai helyzet a  szakadék 
széléhez érkezett. Bizonytalanná és megkérdőjelezetté vált 
sok minden és sok mindenki. Maga a  keresztyénig  is egyfajta 
megtámadottságban él. Nemcsak az agyakat, de a  szíveket- 
lelkeket is kilúgozták a  hátunk mögötti évtizedek. Hit és 
erkölcs dolgában teljesen a  padlóra kerültünk. Szóban átéltük 
és vállaltuk Jézus sorsát, gyakorlatilag menekültünk e sors 
vállalása elől. Most úgy érezzük, hogy túlságosan is ránknehe
zedik az Isten keze. Megingott a bizalmunk Isten és egymás 
iránt, túl nagy az önbizalmunk, ugyanakkor még mindig ke
vés a  megtérésre való készségünk. Az alázat hiányát mutatja 
az is, hogy gyermekeinknek nagy buzgalommal tanítjuk, hogy 
a  bűnbocsánat elfogadása arra  kötelez, hogy én is szívesen 
kérjek és adjak bocsánatot, -  jó példával viszont elfelejtünk 
elöljámi. Papok, presbiterek, felnőtt keresztyének... elöljárók!

Mindez asátán hajóját repíti előre és nem az egyházét. „De 
a  hit krisztusra tekint...” -  aki minden gyarlóságunk és esen- 
dőségünk ellenére is megbocsát -  mint Péterrel tette, és felké
szít nemcsak a ránknehezedő kéz terheinek vállalására és 
hordozására alázattal, de a  harcbaszállásra is. Cullmann sze
rin t életünk és a  történelem súlypontja nem előttünk, a  jövő
beli van, hanem mögöttünk: a  golgotai kereszt és a  húsvéti 
üres sír győzelmes fényeiben. Hitünk és reménységünk ezekre
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alapozódik, így tekint jelenre és jövőre. Az egyház időszaka 
„közbeeső idő” a  nagypénteki-húsvéti döntő győzelem és a  
„háború befejezése”, a  Krisztus parúziúja között Mindezek 
tudata és bizonyossága ad mindenre elégséges erőt, hogy ne a 
fájdalmakra és üldözésekre emlékezzünk csupán, ne a  sebein
ket nyalogassuk, vádakat szórjunk és védjünk ki, hanem az 
eljövendő teljesség U rát dicsérjük. Azt, akié a  dicsőség és a 
hatalom, aki a  felmagasztalást elhozza, amikor annak elérke
zik az őáltala rendelt ideje.

Szalay Tamás

Szentháromság ünnepe 
utáni 4. vasárnap
Rm 8,18-23.
A mai vasárnap „csak” egy szürke, júniusi vasárnap. Az 

iskolai tanévnek vége -  a  nyári pihenés még előttünk van. A 
helyi, gyülekezeti eseményektől eltekintve e vasárnapnak 
nincs „külső” meghatározója. Az Agenda szerint e vasárnap 
témája: „Isten hívása és földi hivatásunk”.

A textus központi „problematikája” az istenfiúság kérdése. 
Ennek megértéséhez jó eligazítást adnak a  kommentárok. 
Tteológiai tételt azonban nem lehet „prédikálni”. Nem is szólva 
arról, a  „területről” ahol várják az Isten fiainak a  megjelnését; 
a világról. Ez a  világ a  „teremtett világ”. Máris tóiulnak a  
kérdések. Ha a  „mi” világunk terem tett világ, akkor az Isten 
tulajdona. S ha  az Övé -  hiszen Ó a teremtő -  akkor miért 
várja az Isten fia it Vagy: az Isten a saját világát vette hiába
valóság alá? Hol „romlott” el az a  világ, amelyet Ő alkotott? Ha 
pedig maga a  Tteremtő „ítélte” ennek, akkor miért úgy alkotta 
meg, ahogyan megalkotta? S egyáltalán hol a  „világ” határa, 
meddig terjed, mi tartozik e fogalom alá? Stb.

Valami „sorsközösséget” érzek a  terem tett világ és az Isten 
fiai között. Hiszen, nemcsak a  világ várja sóhajtozva a  meg
újulást, hanem azok is, akik Isten fiaikként a  teljes „látásra” 
vágyakoznak.

Az apostol mindezek beteljesülését a  közeli Találkozásra 
időzíti. Mi afeladatunk addig? Mindezekre akérdésekre 15-20 
perces prédikációban nem lehet választ adni éspedig nem a 
napi gondokkal és nehézségekkel küszködő gyülekezetnek. 
Nehéz, nagyon nehéz feladat.

A magam számára leegyszerűsítem a textus gazdagságát 
és az alábbi két vázlat között fogok választani.

I. vázlat
1. Olvassuk, halljuk, hogy környezetünk „végnapjait” éli... 

Pusztul körülöttünk minden...Terjed a  technika -  pusztul a 
term észet.. Kevesebb lesz a  levegő -  több a  mérgező gáz...

2. Ez a  föld... ez a  világ: az Istené! Ő a  teremtő, aki egyben 
ura is e világnak... Isten tulajdona mindaz, amiből és amiben 
élünk, ami körülvesz bennünket (föld, növény- és állatvilág, 
ember...)

Ma még itt útink... ezen a  „régi föld és régi ég” alatt.„
3. De Isten felvette „tervébe” a világ megújítását...” Új ég 

és új föld lesz...” Nem újat fog teremteni, hanem „meg fogja 
szabadítani ezt a  világot a  szolgaságból”, a  túlzott önértékelé
sétől és fel fogja szabadítani dicsőségre...

4. Az embernek fel kell ismernie Isten „tervét”.. Az ember 
szeme csak rövidtávra lá t előre... a  horizontnál minden a 
semmibe vész...

Krisztus áldozata „kiegyenesítette, meghosszabította” az 
emberi horizontot... s a  reménység fényével világította be az t..

Látjuk, reméljük, tudjuk, megmondatott: megszabadul a 
világ (benne az ember is!) a korlátoktól, a  világközpontú gon
dolkodástól... Ez lesz akegyelem állapota... a  reménység öröm
forrása...

5. Az Isten fiainak nevezi az apostol azokat akik remény
ségben -  éspedig a  kegyelem munkálta reménységben -  élnek 
s akik a  világgal együtt fognak az Atya dicsőségében örvendez
ni...

A „fiú” -  m ert az atyja fia -  örökre kötődik az Atyához... 
Isten fiai: akiket az Úr Lelke m egérint akiknek Jézus Krisz
tus áldozati halála örömhír... akik átélték és átélik az Isten 
szeretetét és irgalmasságát...

Nem titokzatos mennyei lények, hanem hús-vér emberek, 
köztünk élnek, közülünk „kerülnek ki”...ök azok, akik Isten
ben bíznak s Tőle várnak és kapnak naponta új erőt és re
ménységet...

6. Megváltás, új ölet után sóvárog a  világ is... sokszor a 
maga törvényei szerint... A végső, „törvényszerű” m egváltást 
megújítást m ár „munkálja” az, aki a  Tteremtő, megváltó és 
megszentelő Úr! E „munkának” a legbiztosabb jele, hogy arra 
érdemtelen, bőnös embereket fogad gyermekéül.

n . vázlat
1. A világ, a föld, az emberiség... nem a  sátán „birodalma”... 

Van gazdája, aki a  semmiből alkotta, de Lelkét lehelte belé...
2. Ebben a  „világban” él és ég a  vágy, hogy megújuljon...
„Sóvárogva” várni a  m egújulást ez a reménység...
3. S míg a  végső beteljesülés várat, addig is: váija a  világ 

Isten fiainak a  megjelenését... Isten fiait várják, de kik is ők? 
Honnét jöttek, jönnek? Mit tudnak, amit a világ nem tud?

Pál szerint Isten fiai azok, akiket a  Lélek tüze megperzselt 
és lángjával megtisztított., akik m ár megízlelték Isten orszá
gának „ebben” a  világban is felismerhető „ízét”...

Ez a  fiúság a  Tteremtő ajándéka... és Jézus Krisztusban 
lesz az emberé... Jézus megszólít s az ember vállalja a Vele 
való közösséget...

Ismertetőjelük: szívükbe ír t  kereszt, mely melegséget és 
szeretetet áraszt, reménység örömhíre jár nyomukban...

az istenfiság jutalma: végigmenni a kereszt útján s eljutni 
a  dicsőségbe, a  teljes szabadságra...

‘4. Napjaink világa is várja az Isten-fiak „megjelnését”... 
Nem a  kegyeseket a szépen beszélőket az alkalmi prófétákat 
a  magukat jó embereknek tartókat várja, hanem az Atya fiait 
Isten gyermekeit...

Úgy tűnik, hogy napjainkban keresi a  világ az ilyen fiá
kat... Kevés van belőlük... A mai ember „vevő” a  szeretetre, a 
reménységr e, az isten igazságát feltáró és azt bemutató élet
re...

Várják, hogy valaki felvillantsa előttük a  reménység pers
pektíváját, amelynek nincs „ideje és határa”, csak jövője... 
Nem a  jövőbe látás csodáira kíváncsi a  mai ember, a sóvárgó 
lélek, hanem az Útra, az Igazságra, az Életre.

Isten, mindannyiunk Atyja, ilyen misszióra küldi ma övé
it... Amegtapasztalt kegyelemről bizonyságot tenni, a  remény
séget hirdetni, a  szeretetet megélni... Mert a  körülöttünk lévő 
világ nyitott a  jó hír meghallására és kész annak befogadásá
ra, csak az örömmondók lába el ne fáradjon ebben a  futásban...

Dr. Karner Ágoston

Szentháromság ünnepe 
utáni 5. vasárnap
I Péter 3,8-15.

Péter első levele az egyház történetének abba a korszaká
ba vezet el, amikor küszöbön állt a  módszeres keresztyénüldö
zés. Ezért a  levél célja elsősorban a  fölkészítés a  várható 
szenvedésekre, a  vígasztlás és a reménység ébrentartása. így 
a  levél a  megváltás reménységének dokumentuma, amely a 
Jézusban hívő és a  közelében élő ember szívében születik.

Atextus „elszenvedésre” szólít, de a  győzelmet nem veszíti
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r,
szem elől, ahogy erre a  dicsőség és a  szenvedés összefüggésé
ben utal a szerző. A dicsőség valójában a  győzelmet jelenti. 
Ebben a perspektívában nem passzív megadásról van szó az 
igazságtalansággal szemben, hanem az elszenvedés az élő 
reménységről való bizonyságtétellé lehet, amely a  világ részé
ről megkérdezettekké tesz.

A győzelem m ár eldöntött dolog, ezért válthat ki az igaz
ságért vállalt szenvedés, akár örömöt is. A dicsőség, a  győze
lem nem a régi földön, a régi ég a latt következik be, hanem az 
eljövendő reménységben.

Exegetikai megjegyzések
A8. vers öt jelzője mintegy kijelöli a  keresztyén gyülekezet 

útját a világban. Az első három mindenek előtt az egymással 
való közösség megteremtéséhez és megéléséhez szükséges, 
míg az utóbbi kettő a  világgal kialakítandó jó viszony kiépíté
sének is a  feltétele.

Egyetértők -  a  korabeli gyülekezetben a  tanításbeli külön
bözőségekre utal. A másféle látás azonban nem szabad, hogy 
a testvériség megbomlásához vezessen, A gyülekezet tagjai 
egy olyan közösséghez tartoznak, amelyet nem emberek hoz
tak létre, hanem az Isten lelkének közösséget formáló ereje. 
Ehhez a közösséghez tartozás nem jelentheti az egyén szabad
ságának, szabad gondolkodásának a  feladását.

Együttérzők -  a  másik ember helyzetébe való beleélés 
képessége, ami azt jelenti, hogy osztozom vele örömében és 
bánatában, m ert hozzám tartozónak érzem. Az egy testhez 
tartozók osztozása ez (I Kor. 12. 26.)

Ttestvérszeretők -  az egy Atyához tartozás érzésének a 
kifejeződése, amely az egymás iránti felelősséget is magában 
hordozza. Péter m ár az első fejezet 22, versében is említi, ami 
jelzi a  fontosságát.

Könyörületesek -  az irgalmas samaritánus példázatát idé
zi: engedjük mások szenvedését eljutni a  szívünkig. Minden 
együttérzés azzal kezdődik, hogy észrevesszük a  másik baját. 
A könyörület mindazoknak a belső hajtóereje, akikkel Isten 
nagy dolgokat cselekedett. Pál íija  Kol, 3,12-ben: „Öltsetek 
tehát m agatokra... könyörületes szívet...”

Alázatosak -  az ókori világban m éltatlannak tekintették 
az alázatot. A Jézus követésében az alázat a  közelében m ara
dás feltétele. Ahol keresztyén alázat van, ott van meg a  felté
tele a  testvéri figyelmeztetésnek és együttmunkálkodásnak. 
Az előbbi négy intés csak akkor foganhat meg, ha van hozzá 
alázat. Az öt közül talán ez a  legfontosabb.

Az öt intés nemcsak a gyülekezeten belül érvényes, hanem 
a kívülállókkal, a világgal, az ellenségei szemben is. A vissza
fizetés törvénye az ember számára természetesnek és talán 
logikusnak is tűnik. De a  jézusi etika m ást vár el; az ő lelküle- 
tét (Mt,5,44; Lk.6,2) A visszafizetés törvénye soha nem oldja 
meg a világ, az életünk feszültségeit, hanem csak elmélyíti és 
kiélezi. Egyedül az a  „más”, ami Jézusban volt, képes legyőzni 
és feloldani a  bosszút, a gyűlöletet a  világban. Nem passzív, 
hanem aktív válaszra szólít az ige: a  gonoszra válaszoljatok 
áldással. Az áldásban mindig benne van az emberi odafordu- 
lás és odafigyelés is. Enélkül nem is lenne valódi. -  A bántásra 
ne azt mondjuk, ami szánkra jön, inkább hallgassunk, ha 
visszavágni volna kedvünk. De jó szót kimondani áldás. Az 
Istentől kapott áldás továbbadása. A9. vers áldásra vonatkozó 
kijelentése egyértelművé válik, ha  arra  gondolunk, hogy 
visszatekintve a  keresztén ember arra  hivatott, hogy áldássá 
legyen. Előretekintve, az elhívás, a  cél az, hogy áldást örököl
jön. A Krisztusban való élet titka éppen abban van, hogy 
mindkettőre elhívott: a  várakozásában, hogy áldást nyeljen és 
azt tovább adja.

A 34. zsoltárból vett idézet csak megalapozni látszik azt, 
hogy a  krisztusi gyülekezet e fenyegető környezettel, világai 
szemben az áldás elfogadására és továbbításra hivatott. A 9. 
versből következően az igazán jó cselekvése, az Isten áldása az 
egész világ számára, A gonosz pedig az, amely akadályozza az 
áldás megvalósulását

Péter gondolatmenetében bizonyos hasonlóság fedezhető 
fel azzal az életbölcselettel, amely szerint a  jótett legjobb

módja a  másik, az ellenfél megnyerésének. De végül is ez a 
módszer az Isten módszere, a  krisztusi életpélda, a  szeretet 
törvényének a  megvalósítása. Ez azzal kezdődik, hogy az 
ember lemond az emberi reagálás megszokott mechanizmusá
ról és azzal folytatódik, hogy képes türelmesen vállalni a 
szenvedést is az igazságért, az életért.

Az élet átfogó bibliai fogalom: a  jelen és az eljövendő életet 
jelenti (I Tim.4,8.). Az, aki olyan életet szeretne élni, amilyet 
érdemes élni, annak fel kell ismernie azt, hogy ennek elenged
hetetlen feltételei vannak: el kell fordulni a  gonosztól, és 
cselekedni a  jót. De jó nagyon általnos dolog, bibliai értelem
ben az Isten akaratának a  cselekvése. De ez akadályokba 
ütközik, küzdelmet jelent. A békességet mindig veszély fenye
geti. De az Isten szemmel tartja  azokat, akik hozzá igazodnak 
és erőt ad arra, hogy a  gonoszát jóval viszonozzák ez apostol 
józan és reális, amikor számol azzal a  lehetőségei, hogy a  jóra 
is gonosz a  válasz. Az ige tulajdonképpeni válasza erre az, 
hogy a  Krisztusért így cselekvő ember mégis „boldog” A jóért, 
az igazságért vállalt szenvedés oltárán bemutatott áldozat az, 
amelyre érvényes Jézus boldogmondása (Mt.5,10). Az embe
rektől való félelem alól az Isten félelme szabadít föl, élő re
ménységre, amely átsugárzik beszéden és cselekedeteken. A 
világot azáltal tesszük kérdezővé, ha  Krisztust szentnek ta rt
juk a  szívünkben, nagyobbnak látjuk minuen más hatalomnál 
és az Ő erejének a  meghatározotttóga alatt élünk. Ez a  keresz
tyén ember és gyülekezet létkérdése és reménysége. A keresz
tyén ember, a gyülekezet világ nyilvánossága előtt áll. Ha 
megkérdezetté lesz, az annak a  jele, hogy a  léte, az élete 
valódi.

Néhány gondolat az igehirdetéshez
A levél szerzője illúziók nélküli optimizmussal képviseli 

azt, hogy az Isten félelmében és a  Krisztus szeretetében meg
élt élet valójában az, amit az ember boldognak, Jó  napokat” 
látónak mond, egy olyan környezetben is, amely nem tud a 
jézusi szeretetról.

“A textus alapgondolata, hogy az ember igaz és jó cselekvés 
által a békés élet érdekében többet tehet, m int a jogainak, a 
jogosságnak az érvényesítése által. Valójában a  kereszt teoló
giája adja meg a  textus alaphangját, amelynek nem az a 
perspektívája, hogy általános rezignációhoz vezessen. Mert 
nem kilátástalan dolog keresztyén módon élni ebben a  világ
ban.

Az Élet útja a  krisztusi szeretet törvényének a  megvalósu
lása. Semmiféle erkölcsi törvény nem követelheti meg komo
lyan a  visszafizetés törvényének feladását, még kevésbé tehe
ti lehetővé a  gonoszát jóval viszonzás betöltését. A textus a 
jézusi etika gondolatait tartalmazza. Az aki itt in t és követel, 
egyben segít megvalósítani is, maga Jészus Krisztus. Ő nem
csak in t és követel. Az Ő útja mindig a kereszt útja. Luther 
úja: „Mert Krisztus is legyőzte az ellenségeit, de nem karddal, 
vagy erőszakkal” Az Ő keresztjén, a  saját jogaim minden áron 
történő érvényesítéséről való lemondás garanciája és a  benne 
kapott ígéret mindenkorra szólóan nyilvánvalóvá lett azok 
számára, akik a  Krisztusban hisznek és szeretetében követni 
akaiják. A vele való kapcsolatunk megtéveszthetetlen kötő
déssé kell válnia, hogy meglássuk, hogy azok az erők, amelyek 
nekünk árthatnak, hozzá mérve milyen parányiak és milyen 
mulandók.

A politikai rendszerek összeomlásának és a  kozmikus fe
nyegetettségnek a  korszakában, elreménytelenedők nagy so
kaságában élünk. Ha hisszük és tudjuk, hogy Krisztus való
ban feltámadt, akkor megkérdezettekké, az élő reménységét 
hordozókká válhatunk a  reménytelenségben.

Kőszeghy Tamás
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Gyülekezeti szolgálat— lelkészt közélet

Papné találkozó, 1991 április 13.

Mit vár a papnétől a gyülekezet 
és az egyház?
Kedves Testvéreim!
Nagyon örülök, hogy együtt lehe

tünk. Megvallom, hogy országos papné 
együttléten még életemben nem voltam, 
noha ez évben már 40 éve lesz, hogy 
lelkészhez kötöttem életemet. Ha kis 
csoportokban találkoztam is néha papné 
társaimmal, mindig sok örömöm, jó ta
pasztalatom fakadt abból. Ma is ezzel a 
reménységgel jöttem s hiszem, hogy a 
reménység nem szégyenít meg most 
sem.

Anélkül, hogy a másik témakör elő
adásába akarnék belekaszálni, remény
ségemet egy kéréssel egészítem ki egy
házunk vezetősége felé: legyen máskor 
is, gyakrabban is papné találkozi Nem- 
csak a lelkészek lehetnek magányosok, 
ahogy erre az idei egyik LMK téma utal, 
hanem a papnék is. Erre lehetne jóorvos
ság a sűrűbb összejövetelünk.

S most vágjunk mindjárt témánkba 
Mit vár a gyülekezet és az egyház a 
papnétól?

A múlt héten érkezett Útitársban van 
egy aranyos kis írás, így szól:

A jó papné erényei:
Az érsek méltósága, 
a misszionárius önzetlensége, 
a diplomata tapintata, 
a pénzbeszedő rámenőssége, 
a vállalkozó tapasztalata, 
a kuli szorgalma, 
a Nobel-díjas zsenialitása, 
a hajótörött határtalan 
bizakodása,
a miniszter ékesszólása, 
az ügyvéd találékonysága, 
a politikus rugalmas 
lelkiismerete, 
a sportbajnok egészsége, 
a filmsztár bájdús mosolya, és 
a viziló vastag bőre..,

Hát, ha ennyi a kívánalom, máris le
húzhatjuk a redőnyt, mert itt nincs mit 
keresnünk... De a kérdést másként is fel 
lehet tenni. Vár-e a gyülekezet, az egy
ház valamit is a papnétól? Vagy jelenléte 
közömbös, érdektelen, szükségtelen; ha 
van jó, ha nincs, nem hiányzik. Mielőtt 
a két véglet közül valamelyiknél le
tesszük szavazatunkat, vagy mindkettőt

elutasítjuk, nézzük meg egy kicsit a hát
teret

Az evangélikus gyülekezetről, egy
házról van szó; ahol a papcsalád drága 
hagyomány. Luther Márton contra-coe- 
libatus tette nem csak a paráznaság ellen 
volt orvosság, hanem a keresztyén csalá
di élet teljességét és szépségét akarta 
modellezni. Az elmúlt évszázadokban a 
papi család otthona oázist jelentett a 
megfáradottaknak, menedéket a vándo
roknak, otthont az otthontalanoknak. És 
mit jelentett a papcsalád az elmúlt 40 
évbrá? Ha csak azt az egyet említem, 
hogy volt időszak, amikor a Teológiai 
Akadémián a hallgatók döntő többsége 
papgyerek volt és ezért folytatódhatott a 
papi szolgálat, már az is elég lenne.

A magyarországi evangélikus egy
házról beszélünk most, ahol közel 250 
papné éL Nem jelentéktelen csoport Kis 
egyházunk légkörére, életére, békéjére 
és még sok mindenre hatással lehet

Az új helyzetről is érdemes néhány 
szót ejteni, ami a mi generációkkal tört 
be az egyházba. Gyermekkoromban a 
papné társadalmi piedesztálon á llt akár 
részt vett a gyülekezet valóságos életé
ben, akár nem. Aztán jött 1945. Megvál
tozott minden nő élete, a papnéé is. Új 
fogalomként került egyházi szóhaszná
latunkba a dolgozó papné. 1957-ben ír
tam erről a Lelkipásztorban. A család
anya duplán dolgozó nővé, a papné meg 
triplán dolgozóvá „lépett elő”. Nem 
ment könnyen, de az akkori társadalom 
a „két kereső elvre” építette a családot, 
ezért a megélhetés érdekében nem volt 
más megoldás. Ma már szinte nem kér
dés, hogy a papné dolgozzék-e vagy 
sem, hiszen majdnem mindegyikünknek 
van hivatása, de munkája biztosan. Ez 
ma már tény, hogy jó-e vagy nem, ez 
megint más téma, és talán egy külön 
előadást is megérdemelne, különösen az 
elvárások tükréből.

Néhány szót a papné típusokról is. 
Kegyességi típusok szerint, vagy a helyi 
szokások által meghatározva sokfélék 
vagyunk Gyermekkoromra visszaem
lékezve egy olyan papné tűnik elém, akit 
csak ezüst rókában, elegáns kalapban és 
szalonban készült ruhában láttam. De 
olyanra is emlékszem, aki mezítláb jött a 
vendég elé és nem ült vacsoránál az asz
talhoz. Vannak simára fésült hajú, puri
tánul öltözők, mások szeretnek szépen

öltözni, sőt a szépségápolás modem esz
közeit sem vetik meg; vannak, akik 
gyermekvállalásra tették fel életüket, 
mások hivatásukra; vannak, akik még a 
TV-től is viszolyognak, mások szeretik 
az igényes szórakozást, némelyek köte
lességüknek tartják a  kerti termelést, má
sok többre becsülik a nagy túrókát vagy 
utazásokat. S valamennyien papnék! Mit 
vár hát ettől a nagyon heterogén csopor
tól, annak egyes tagjaitól a gyülekezet és 
az egyház?

1. Rendezett hátteret a
lelkésznek!
Olyan légkört kell teremteni férjünk

nek, amelyben valóban oda tudja szánni 
teljes erejét, minden energiáját a gyüle
kezetre. Nem lehet igehirdetésre úgy ké
szülni, ha közben azon kell töprengeni, 
mit egyen a gyerek, vagy mikor kell a 
ruhát kiteregetni. Már hallom is az ellen
vetést: én is dolgozom, tehát a férjem is 
vegyen át a háztartás terhéből. Több év
tizedes egyetemi ill. kutatóintézeti ta
pasztalatomból tudom, hogy csak azok a 
férfiak vagy nők tudtak nagyot produk- 
láni, karriert csinálni, ahol a házastárs 
szeretőből, megértésből hátrébb tudott 
lépni és saját előmeneteléről le tudott 
mondani, így hátteret biztosítva a másik
nak. Tudom, ez nem könnyű, mégis, aki 
„arra adta fejét”, hogy papné legyen, 
nagy alázattal el kell fogadnia, hogy Is
ten ügye mindig előbbre való. Az otthon 
rendje, a dolgozószoba csendje, a gyer
mekek szolgálat iránti felelős
ségérzetének kifejlesztése mind-mind 
olyan szolgálat, ami nélkül nem megy, 
vagy csak döcögve megy a gyülekezeti 
é le t Mi, ma már „emancipált papnék” 
nehezen viseljük, ha mellékfigurákká, 
segédszemélyzetté degradálódunk fér
jünk mellett. Pedig ez az elvárás nem 
lefokoz, hanem a szolgálat terhét öröm
mel elvállaló főállású keresztyénné lép
tet elő.

2. Nagy megértést az emberek
iránt!
A mai papné szeme jobban kitágult, 

tapasztalata szélesebb, mint a régieké, s 
talán a mai férjekénél is. Az, hogy éle
tünk nagy részét szekuláris emberek kö
zött töltjük, életüket megismerjük, szol
gálatunkban óriási perspektívát nyithat 
Egyik oldalon szeretettel tudjuk taná
csolni férjünket az emberek jobb megér
tésére, az igehirdetések célra-orientál- 
tabb elkészítésére, az emberi problémák 
kontextusban való áttekintésére, a másik 
oldalon pedig saját magunk is együtt- 
érzőbbek, türelmesebbek és segítőké
szebbek lehetünk. A gyülekezeti tagja
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ink iránti igazi szimpátiánkat, személy
válogatás nélküli szeretetnek tartják. A 
papné körül kialakuló klikk sokszor töb
bet árt a gyülekezetnek, mint amennyit 
használ a papnénak. Ugyancsak árt, ha a 
papné uralkodik férjén és a gyüleke
zeten.

Ma a gyülekezet nem vár mást, töb
bet, minthogy megértő keresztyén test
vért kapjon a papnéban.

3. Legyen munkatársa a
szolgálatban férjének
Az a tapasztálatom, hogy a lelkészi 

munka nem egy-személyes business. Ha 
a lelkész mellett nem áll a feleség, ha a 
gyermekeket nem érdekli, mit csinál lel
kész édesapjuk, kiteheti az a pap a lelkét 
is, hiteltelenné, üressé válik szolgálata, 
Csak együtt lehet, szabad ezt a munkát 
végezni. Ezt is várja tőlünk a gyülekezet.

Nem csak kávéfőző vagy ebédkészí
tő a papné, ez is lehet munkatársi szolgá
lat, de ennél még több az elvárás! Le
gyen férjének segítője a készülésben, az 
imádkozásban, az emberek hívogatásá- 
ban. Tanuljon bele a gyermekmunkába 
vagy bármilyen munkaágba, melyhez 
erőt érez. Munka-megosztást vár el ez a 
szolgálat, legyen az hitoktatás, biblia
kör-vezetés, énekkar vagy látogatás. 
Csak közömbösnek nem szabad lenni! 
Mindig csodálkoztam azokon a papnő
kön, akik nem vettek részt a gyülekezet 
életében, sőt még templomba se jártak. 
Hogyan tudják férjük szolgálatát tiszte
letben tartani vagy netán segíteni? Vi
gyázat, ebbe a házasság is tönkremehet, 
nemcsak a gyülekezet! A munkatársi po
zíció viszont annyi örömet, közös erőfe
szítést, egymás-támogatást jelent, hogy 
abban még a plusz-teher érzete is eltű
nik.

4. Békéltetés szolgálatát
Mai társadalmunk hektikus légköre 

beszivárgott egyházunkba is. Vélt vagy 
valós sérelmek keserűsége fordítja egy
más ellen a lelkészeket. Bizony, itt is 
nagy szolgálat vár a papnékra, a puffer 
szolgálata. Olyan szolgálatra van szük
ség, ami semlegesíti a haragot, gyűlölkö
dést és a megbékélést szolgálja. Nem a 
problémák elkenését jelenti ez. Az igaz
ságot ki lehet mondani, a hibát meg lehet 
nevezni, a bűnre rá lehet és rá kell mutat
ni, de jézusi lelkülettel. Ő elítélte a bűnt, 
de nagyon szerette a bűnöst. Abékeltetés 
szolgálata és nem a békétlenség szítása 
az, amit vár tőlünk az egyház.

Becsületes világi munkát, rendezett 
háttér biztosítását, nagy megértést az 
emberek iránt, a munkatársi, sőt a békél
tető szolgálatát várja el tőlünk a gyüleke
zet, és akkor még nem is beszéltünk a 
gyermekek vállalásáról, az ő keresztyén 
módon való felnevelésükről és még sok

minden másról. Nem mond nagyot az, 
aki ezek után minderre azt állítja: ez 
leheteüen. Igaz. Én csak egy szóval tol
dom meg: ez majdnem leheteüen. És itt 
a megoldás: ha napi rohanásunkban van 
helye a csendességnek, az ige saját ma
gam számára való megszólaltatásának, 
az imádságnak, akkor van erő is. Ha 
elmarad, eseüeg végleg, akkor jön a testi 
és lelki összeomlás. Az igében és imád
ságban van egész szolgálatunk mozgató 
ereje. Az Isten előtti csendből fakad az 
erő a mosolyhoz, türelemhez, az együtt- 
munkálkodáshoz, s gyerekneveléshez, 
és mások gondjainak átvállalásához. Ha 
Isten kimarad életünkből, borzasztó 
nyűg és eltikkasztó teher a papné élet 

Még egy provokatív kérdést szeret
nék feltenni: Joggal vár-e bármit is a 
gyülekezet a papnőtől? Bizonyára nem. 
Hiszen nem vagyunk alkalmazottai sem 
a közegyháznak, sem a gyülekezetnek. 
Melyik orvosfeleségtől, tanárfeleségtől 
vagy mérnök házastársától várják el, 
hogy orvosoljon, okítson vagy házat ter
vezzen? Bizonyára egyiktől sem. Mégis, 
nekünk van valami specifikumunk, és
pedig az, hogy házasságunkkal valahogy 
Krisztus menyasszonyával, az egyház
zal kerültünk szoros kapcsolatba, így 
minden szolgálatunk tulajdonképpen a 
Krisztus szolgálata, ő ,  Krisztus, a mi 
Urunk, aki egyedül joggal várhatja napi 
szolgálatunkat, egész életünk szolgála
tát, hiszen életét adta értünk váltságul. 
Vele és benne válik a jog nélküli elvárás 
örömteli odaszánássá.

Az 1957-es Lelkipásztorba írt cik
kem végét egy élet tapasztalatával hátam 
mögött is vállalom, és ezzel szeretném 
beszélgetés-bevezetőmet zárni: „A pap
né akkor áll hivatása magaslatán, ha meg 
tudja alázni magát Isten előtt és őszinte 
szívvel el tudja mondani: magamtól 
minderre képtelen vagyok, de mindenre 
van erőm a Krisztusban, aki engem meg
erősít.”

Dr. Hafenscher Károlyné

M it vár a papné 
a gyülekezettől?
Délutáni beszélgetés 
bevezetője 
Kedves Papné testvéreim! Kedves 

Mindnyájan! 
A délelőtti bevezetés és beszélgetés 

összefoglalta feladatainkat, szolgálatun
kat, szerepünket a gyülekezetben, az 
egyházban, világban és gyülekezeten ki- 
vülis.

E sokoldalúan bemutatott papné éle

tünket fogalmazzuk helyesebben inkább 
-  papné életmódnak.

Papnénak lenni életmódot jelent. 
Krisztusban elrejtett, naponként Igével 
és imádsággal megerősített odaszánást, 
állandó készenlétet a szolgálatra.

A papnénak nemcsak családja és 
munkahelye van, hanem gyülekezete is, 
annak minden rétegével. Találkozásai 
soha nem esetlegesek vagy céltalanok, 
hanem tudatosan Isten centrikusak. Az 
Isten magasztalása, dicsőítése határozza 
meg szemléletét Mindig készen a jó  szó, 
a vígasztalás, az erősítés. Soha nem múl
hat el találkozás utcán, boltban, házban, 
hogy át ne süssön rajta Krisztus ereje és 
békessége.

Hogy lehet ez?
Naponként megméretünk! Megele

venített-e Krisztus minket? Naponként 
kell megújulnunk. Csak így lehet mon
danivalónk friss és frissítő.Engedjük a 
kegyelem kiáradását naponként, hogy 
erőnk legyen. Krisztus féltő szeretete 
szorongasson minket.

Ebből az alapállásból vizsgáljuk a 
tém át Délelőtt az elvárásról, mondjuk 
ki: a kötelességünkről volt szó. Most dél
után a mi elvárásunkról. Mit várunk mi 
a gyülekezettől?

Amit vetünk, azt aratjuk. Amilyen 
modellt állítottunk a gyülekezet elé, azt 
várhatjuk is.

Az útegyengetés, előkészítés a mi 
feladatunk.

Mit vár a papné a gyülekezettől?
Egy mondatban: Közösségépítő 

munkatársakat.
Miben?
- imádságban, imaközösségben,
- réteg munkában: gyermekek, fiata

lok, dolgozók és idősek látogatásában 
(családlátogatásban)

- szervezésben (padfelelősök és utca 
felelősök, lakótömb felelősök)

Imádság, imaközösség
Áldott a templomi és bibliaórai 

együttléL Még áldottabb, ha nemcsak 
mi, hanem híveink is imádkoznak. Nem
csak egyedül, hanem közösségben is.

Nem mindenhol megoldható a bib
liaóra utáni közös ima, szükség van a 
jézusi tanács megfogadására: „...ahol 
ketten, hárman együtt vannak az én ne
vemben, ott vagyok köztük.” Nem töme
gek és csoportok mozgatásáról van szó. 
Egy-két imádkozó testvérre, akik között 
ott a lelkész, a papné, a lelkészcsalád.

Ha még nincs kezdjük el és várjuk el 
híveinktől. Legyen igény a közös ima. 
Igen hasznos az igaz buzgóságos kö
nyörgése. Nagy erő van a lelkipásztori 
szolgálat számára ebben.Ha a szolgálat- 
tevő tudja, hogy imádkoznak a kórházi, 
templomi stb. szolgálatáért, hogy az Ige
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tisztán hangozzék.
A lelkésznek és a papnénak is szük

sége van lelkigondozásra. Az ilyen kis 
közösség alkalmas erre. Hallgassunk 
meg egy-egy hívő testvér mit mond szá
munkra az igéből. Lehet, hogy először 
tanácsolnunk kell és igével megvilágíta
ni mondanivalóját, de így -  és ott -  egy
más hite által erősödünk. Észrevételeik 
elgondolkoztatnak, mélyítik felelős
ségtudatunkat Segítenek szinten marad
ni, növekedni. Agyülekezeti hátvéd segít 
a megmaradásban, megóv a lankadás- 
tól.

Meghatott és felejthetetlen számom
ra egy vidéki hittestvérünk vallomása, 
aki elmondta, hogy amíg a lelkész a papi 
pádtól a szószékig felér a sok-sok lép
csőn, nagyon elmélyülten imádkozik az 
igehirdetés áldásáért. Erő volt ez nem
csak a lelkész, de a felesége számára is, 
éreztük, hogy nem vagyunk egyedül az 
imádságban, hittünk az Ige áldásában.

Ugyanilyen öröm volt számomra 
egy városi papné testvérem bizonyságté
tele. Munkája mellett a sok gyülekezeti 
feladat rendkívül igénybevette. Jó he
lyen kereste a megoldást Buzgón imád
kozott munkatársakért Rövid időn belül 
imája meghallgatásra talált önként jöt
tek a jelentkezők. Kántor, oltárdíszítő, 
takarító. Isten meghallgatta. Segített!

Tartassanak könyörgések, esedezé- 
sek minden emberért A megkötözötte- 
kért, a vigasztalanokért, az elesettekért, 
a pszychológiai esetekért A faluért, a 
városért, az országért a világért. Azért, 
hogy Isten világossága leplezzen le ben
nünket mutassa meg miben kell meg
újulnunk. Ez sem megy magunktól.

Mózes karját Áron tartotta. A mi ka
runkat tarthatja egy-egy gyülekezeti tag. 
Ha még nincs, kérjük Urunktól. Gazdag 
az Isten, ó  ad munkatársat is, ha hittel 
kérjük.

Minden gyülekezetben akad egy-egy 
komoly igazolvasó, imádkozó ember, 
akivel elkezdhetjük az imaközösség épí
tését.

Réteg munkában: gyermekek, fiata
lok, dolgozók és idősek gondozásában, 
közösség építésében

A keresztelések általában istentiszte
let keretében történnek. Kívánatos vol
na, hogy minden megkeresztelt gyer
meknek legyen egy gyülekezeti tag pat- 
rónusa a keresztszülőkön kívül, aki 
évente születés- és névnapján megláto
gatja vagy képeslappal köszönti. Kap
csolatot tart a fiatal szülőkkel. Netán vi
gyáz a gyermekre, hogy a fiatal szülők 
elmehessenek a templomba. Apatroná- 
lást nem anyagiakban értem, hanem a 
lelkére figyelve, érte és szüleiért imád
kozva kisérje figyelemmel életét. Ha 
már óvodáskorú -  ha szülei nem tennék

-  megkísérelheti elvinni a templomba. 
Iskoláskorban felhívja a figyelmet a hit
oktatásra. Érezze a gyermek és környe
zete, hogy a gyülekezetből keresik és 
figyelnek reá.

-  Amikor fiatalok és gyermekek a 
templomban szolgálnak liturgiával, 
énekkel, műsorral, várják meg istentisz
telet után őket. Fejezzék ki tetszésüket, 
köszönjék meg. Hadd érezze a fiatal, 
hogy fáradozása, gyakorlása, az órára 
való járása nem volt hiábavaló. Észreve
szi a gyülekezet, értékeli szolgálatát A 
gyermekeknek többféle lehetősége van 
idejét eltölteni. Ha időt szán a felkészü
lésre a gyülekezeti szolgálathoz, értékel
jék, ismerjék el. Ezzel is segítik a lelkész 
házaspár munkáját, ösztönzik a fiatalo
kat. Kedves mosoly, köszönet kézfogás 
biztatást jelent a fiataloknak. Érezzék, 
hogy a gyülekezet otthonuk. A 
közösségépítés, a fiatalok bevezetése a 
gyülekezet életébe és a fiatalok megtar
tása a gyülekezetben a patronáló gyüle
kezeti tagok segítségével oldható meg.

-  A fiatal házasok, dolgozók, idősek 
és betegek látogatásában ts jó  munkatárs 
a gyülekezeti tag. A lelkész rendszeresen 
végez családlátogatást A papné is. Ideá
lis, ha esetenként magukkal visznek 
gyülekezeti tagot is, ezzel bevezetve a 
szolgálatba. Rendszeres gondozásba. 
Hasonló korút illetve hasonló terheket 
hordozót aki hit által már megbékélésre 
jutott célszerű elvinni különösen a nehe
zen vigasztalható beteghez.

Nagy élmény volt számomra, amikor 
elmentünk egy hívő hittestvérrel -  anél
kül,hogy ezt kértem volna tőle többször 
hangsúlyozta, hogy a gyülekezetből jöt
tünk. A vígasztalás igéjét hozzuk a gyü
lekezetből. így mégérezte a betegünk, 
hogy nemcsak a papné, hanem a gyüle
kezet is gondol rá. Öröm és meglepetés 
volt számomra az is, hogy testvérünk 
felajánlotta máskor is elmegy és gondja 
lesz a beteg testvérre, meglátogatja.

A munkatársakat az Úrtól kell kér
nünk!

Segítenünk kell bevezetni a szolgá
latba.

A gyülekezeti tag -  hitreébredt em
ber -  példánk nyomán megérti, megérzi 
mit kell tennie.

Szervezésben, pad- és utcafelelősök, 
lakótömb felelősök

Padfelelősök
A templom nem hasonlítható bár

mely más világi rendezvény színhelyé
hez. A templomban gyülekezeti közös
ségről van szó. A tagok, mind egy közös 
test tagjai. Ne legyenek idegenek! A sze
retet és az összetartozás érezhető legyen. 
Légkört teremtsenek a gyülekezeti ta
gok. Nemcsak az az istentisztelet, hogy 
beülök a padba, hallgatok, énekelek,

imádkozom. Ez szép és jó, de nem 
elég! Valaki ott ül, aki szomorú. Vajon 
nem segíthetnék néki? Van-e vigasztaló 
szó?Nincs énekeskönyve. Hozzon a ki
jelölt helyről néki. Nem látja a számtáb
lát. Segít kikeresni az éneket.

Ha új ember érkezik, aki ismeretlen. 
Üdvözölje, máskorra is hívja meg. Egy- 
egy keresetlen szívből jövő szóval -  su- 
pertapintattal -  szólni, hívni, segíteni!

Ha egy ismert testvér hiányzik a pád
ból, rákéndezni, utána nézni miért nincs 
itt. Ha beteg meglátogatni.

Utca és lakótömb felelősök
A gyülekezeti tag törekedjen arra, 

hogy ismerje a házban, utcában lakó hit- 
testvéreit Hívogathatja, meghívót vihet 
rendezvényekre. A gyermekeket és szü
leiket felvilágosíthatja a hitoktatás lehe
tőségéről, módjáról. Mindenről, ami 
Krisztus ügyéhez tartozik.

Aki Krisztusé, az új teremtés. Annak 
fontos a Krisztus testének, egyházának 
tagja is.

E munkában jelszó: Kezdj mindent 
imával. Végezd kitartással, hűséggel 
ami nehéz. Mindent fogadj hálaadással 
(a megnemértést, a kikosarazást is) Min
dent Jézus szemén át nézz!

Énekünk így szól: „Emberre, magad
ra soha ne nézz. Jézusra tekintve fel 
szüntelen, szelíden így szól ő számolj 
velem.”

Ne felejtsük, magunktól mindent el
ronthatunk, Jézussal áldássá lehetünk! 
Az a gyülekezeti tag, aki kórházban és 
szociális otthonban meglátogatja a bete
geket, lélekben is erősödik. Aki mást 
felüdít, maga is felüdül.

Szociális otthonokban, idősek ottho
nában van mindig egy csendes szoba, 
ahol az Ige, ének, ima szavaival csende
sedhetünk el. Az idősek, a betegek meg
nyílnak. Mondják emlékeiket, élménye
iket a hajdnai gyülekezetről, ahova már 
a kor és baj miatt elmenni nem tudnak. 
De felüdülnek a gyülekezeti tag látoga
tásán. ő k  is a gyülekezethez tartozónak 
érzik magukat. A gyülekezeti tagot fel
készíthetjük erre a szolgálatra. Nem 
ékesszólásról van szó, hanem bizony
ságtételről. Jó segédeszköz az útmutató, 
az énekeskönyv, egy-egy igéslap. Ha 
egy igét felolvas, egy imádságot elmond 
az énekeskönyvből, a Miatyánkot már 
közösen mondhatják. Ha énekeim nem 
tud, akkor olvasson fel egy éneket az 
énekeskönyvből. Már is, e legegysze
rűbb módon, de érthetően üzenetet ho
zott a gyülekezeti tag. Ez a dióhéj isten- 
tisztelet megnyugtató zárása lehet az el
őzetes beszélgetéseknek, amelyben 
módot adtunk betegünk meghallgatásá
ra.

Mit várhatunk még a gyülekezeti 
tagtól?
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-  A gyülekezeti tag a temetésre úgy 
tekintsen mint istentiszteletre. Énekes
könyvét hozza el és énekeljen. Álljon a 
lelkész és kántor mellé s énekeljen, ez 
bizonyságtétel arról, hogy vállalja h itét

-  A gyülekezeti tag segítse a konfir
mandusok szüleit, azt a korosztályt, 
amely nem részesült hitoktatásban, nem 
járt istentiszteletre. Tanácsolja a szülőket 
a konfirmációi istentiszteleten való ma
gatartásra, más alkalommal is az úrva
csorái istentiszteleten való részvételre 
hívja és tanácsolja.

-  A gyülkezeti tag -  ha nem zeneértő 
is -  hallgassa figyelemmel a praeludiu- 
mot, interludiumot, postludiumot. e mu
zsika, áhítatot ébreszt, előkészít az Ige 
üzenetére, illetve kikísér a templomból 
utógondolatokat ébresztve.

A zenei rendezvényekre is jöjjön el, 
az is a gyülekezet életének szerves része. 
A templomi hangverseny mindig üzenet- 
hordozó is. Nemcsak zene, több. Áhítat 
és ige hangzik. Az is értünk van! Nem a 
hangverseny közönségért! A lelkűnkért!

-  A gyülekezeti tag a templomban 
úgy látszik figyel. De amit hallott, arról 
szóljon hazafelé-. Ne legyen más a té
mája. E beszélgetés elmélyíti az Ige üze
netét Ne legyen feledékeny hallgató. 
Tudjon visszahivatkozni családlátoga
táskor azigehirdetés egy-egy üzeneétre. 
E gondolatot ossza meg másokkal. „Add 
tovább a jó hírt!” mondja az ének.

-  Szervezés, információáramlás
A gyülekezeti tag tájékoztassa lelké

szét
-új evangélikus család költözött be 

az utcába, lakótömbbe,
-ki beteg, kit kell meglátogatmi,
-ki nincs megkeresztelve, hol van hitok
tatásra, konfirmációra kerülő gyermek 
-stb.

Ha a papné ismeri övéit akkor ismeri 
adottságaikat is. A kegyelmi ajándékok
ban különbség van, a szolgálatokban is 
különbség van, de ugyanaz az Úr.

Isten munkatársai vagyunk. A hívek 
is azok. A papné feladata annyival több, 
hogy szervezi, koordinálja a gyülekezeti 
tagok munkáját Adottságai ismeretében 
készíti fel a munkára. Járjunk tehát elhi- 
vatásunkhoz méltóan, egy a reménység 
és a cél, hogy minél többen érkezhes
sünk meg Isten országába, ez a cél hatá
rozza meg a papcsalád és a gyülekezet 
munkáját.

Nem tudjuk, hogy milyen közel van 
az „Egykor” és „Ott”. Lehet, hogy 
MOST és ITT! Egy azonban biztos. 
Minden megég, semmivé foszlik mikor 
az ÚR színe elé kell állnunk. Semmi nem 
lesz féltett kincseinkből, javainkból. 
Leplezetlenül kell megállnunk. Csak az 
marad meg, ami Istentől van. Az éhező, 
a szomjazó, a beteg a fogoly fog elitélni,

akihez nem volt közöm. Vinnünk kell a 
KEGYELEM üzenetét. Csak Krisztus 
tart meg. Ez a szolgálatunk felelőssége.

A miénk is lehet Krisztushordozó 
gyülekezet. Imádságban kérni kell az 
Úrtól.

„Hát nem tudod, nem hallottad-e, 
hogy örökké való az Isten, aki teremtette 
a föld határait? Nem fárad és nem lankad 
el, végére mehetetlen bölcsessége!.” És 
40,28 (Ézs.40,28.)

Aki tulajdon Fiának nem kedvezett, 
mimódon ne ajándékozna vele együtt 
mindent minékünk?

A hiba mibennünk van. Nem va
gyunk állhatatosak a könyörgésben, tu
sakodásban.

Ezért vergődnek sokan.
Rajta!!
„Kik az Úrban bíznak erejük meg

újul, fúrnak és nme lankadnak meg. Jár
nak és nem fáradnak el!”

Ez az erő a miénk lehet!
Kedves Papné Testvéreim! Kedves 

Mindnyájan!
Megköszönöm a szíves türelmet! 

Kérem szíves hozzászólásaitokat, javas
lataitokat

Egymás hite által épüljünk és erő
södjünk.

Mit vár a papné az egyháztól?
Szükségesnek tartom egy országos, 

illetve kerületi bizottság létrehozását a 
templomok, lelkészlakások, hangszerek 
(orgona, harmónium) felülvizsgálatára.

Sokhelyen indokolatlan az elhanya
goltság. Hosszútávú tervet készítsen a 
bizottság 10-15 évre a paplakok újjá
vagy átépítésére, gyülekezeti terem épí
tésére vagy korszerűsítésére. A templo
mok renoválására és fűtés megoldására 
alapképzéssel, esetleg országos segít
séggel. Mai fiataljaink, akik kényelmes 
otthonhoz szoktak, nem érezhetik jól 
magukat a hideg, penészszagú templo
mokban, elhanyagolt imateremben, ahol 
az elsárgult iratok, vizes falak, korhadt 
padlók archívumra emlékeztetnek. Nem 
lesz hiteles amit a lelki ébredésről mon
dunk.

Egységes normativákkal kell szabá
lyozni és előjegyzésbe venni a legsürgő
sebb feladatokat

A fűtetlen helyiségeket, a korhadt 
padlókat meg kell szüntetni. A mai élet 
igényeihez kell igazítani az egyház ob
jektumait.

Ahol a feladat megoldására a gyül. 
nem képes, ott szükséges a tanácsolás, 
segélyadás.

Mindenek előtt a lelkész hozzáállása 
a döntő, ó t  kell biztatni, bátorítani, az 
ujulás igenlésére. Személyes példájával 
segíti a gyülekezet tudatformálását és

akarását.

Függelék, az 1991 április 13-án,
Budapesten megtartott papné
konferencia bevezetéséhez
A papné háttér szerepe témához
Két asszony példája

1. Pilátus felesége pogány asszony 
volt. Megértete, amit Isten néki álmában 
mondott Tovább mondta férjének, aki
nek hatalma volt Bár példáját követnék 
sokan. Mi asszonyok, amit Isten szá
munkra kijelent mondjuk tovább azok
nak, akiknek módjukban áll cselekedni.

Kezdjük az aszonyokkal és imád
kozzunk azért hogy a férfiak is megért
sék Isten üzenetét.

Pilátus felesége példát ad arra is, 
hogy érezzünk felelősséget a másik em
berért. Tudjunk tusakodni a világ szegé
nyeiért, a szenvedőkért Járjunk közbe 
imádságunkkal Teremtőnknél a világ bé
kéjéért, az emberiség megigazulásáért a 
szegényekért szenvedőkért

2. Martin Luther King a feketék 
jobboldali polgári irányzatának harcosa 
élete -  szavai szerint -  elképzelhetetlen 
lett volna Coretta, a felesége háttér tevé
kenysége nélkül.

ő ,  maga mondta el, mikor nehéz 
napja után a papiak felé tartott az abla
kon át hallotta Coretta fényes szoprán 
hangját Hátul a hátsó szobában a 4 hetes 
Yoki játszott az ujjacskáival. Karjába 
vette a kisfiút és Coretta éneke ritmusára 
vidáman ringatva lépdelt vele. Fáradtsá
ga elszállt, felvidult. Ilyen együttlétek 
ritkán voltak. (Ilyen együttlétek ritkák 
voltak), de Coretta sohasem panaszolta, 
mindig készen volt, ha kérte. Kimondha
tatlan nyugalommal vezette a háztartást. 
„Ha beszélnem kellett vele szívesen 
meghallgatott. Ha kértem mindig adott 
jó  tanácsot. Az ő lelkiereje, volt az én 
erőm! Ha olykor aggódott értem, a gond
ját magának tartotta meg, a munkámat 
nem nehezítette vele.” (neukirchener 
Kalender, 1991. március 27.)

Különös öröm, hogy a reggeli áhítat; 
És. 40,27-31 az útmutató évi Igéje 1991- 
ben. Csatolom ezért Ingo Bredenbach 4 
szólamu kánonja kottáját és szövegét 
magyarul:

„Kik az Úrban bíznak, az Úrban bíz
nak, Erejük megújul, az erejük meg
újul.”

Varga Györgyné
8501. Pápa, Pf. 49. Széchenyi u. 15.
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Ceruzasorok
a Németh László emlékülésről

A M agyar Protestáns Közművelődési Egyesület szervezésében ren
dezett Német László emlékülés azokat a „békebeli” teltházas irodalmi 
esteket juttatta sokunk eszébe, am ikor term észetes volt felfigyelni az 
értékre irodalmi téren éppen úgy, m int a m űvészetek bármely területén. 
Amikor a minőség, vagy a minőségre törekvés volt a kim ondott vagy 
kimondatlan cél. E zt éreztük A Ráday Kollégium dísztermében, április 
9-én, amikor -  sorrendben -  Szabó Ferenc SJ., Jánosy István és dr.He
gedűs Lóránt idézték az író, az em ber szellemét. „Pedagógus volt -  
jegyeztem fel -  a szó teljes értelmében, akinél a M IN Ő SÉG  hallgatással 
juttatja kifejezésre azt, am iről bezsélni nem  lehet: így szólaltatja m eg a 
kimondhatatlant. Pedagógus volt a családjában és pedagógus volt, ami
kor az ifjúság s a fiatal író, költő nem zedék értelmes útra terelésében 
segített.” A kitűnő előadók úgy hozták körünkbe, keltették életre a XX. 
század nagy egyéniségét, a tudatában hiteden, de valójában hívő embert, 
hgoy szinte születésétől ve le já rtuk  végig életútját. Szép értékes délután 
volt a zsúfolásig m egtelt díszteremben, -  de éppen az érték kívánja m eg 
a róvidebb műsort. A  m unka után érkező hallgatók 1 órát m ég figyelem
mel tudnak kisém i, a m ásodik órában m ár lankad a figyelen^ a harm a
dik-negyedik órában -  bocsánat, -  m ár a hazajutásra, közlekedési ne
hézségekre, a család ellátására is gondol. És gondolni kell az előre 
felkért hozzászólókra, ne utolsó pillanatban kelljen m ondanivalójukat 
átformálni. N em  volt könnyű helyzete a m űsort levezető és bevezető 
Szűcs Ferenc theológiai tanárnak, bár az első hozzászóló dr. Jeleníts 
István alig 5 perces hozzászólásában példát m utatott arra, hogyan lehet 
röviden is nagyon sokat mondani!

Schelken P á lm a

Közlemény
Szerkesztőségünkbe egyre több olyan cikk ,  

érkezik, melyet szerzőik computer segítségével  
írtak. Általában ezek a kéziratok formailag átte-  
kinthetőbbek, egységes kiemeléseikkel jobban 
segítik a szerkesztés technikai részét is. Igazi
nagy segítséget mégis az jelentene, ha a kézirat , 
mellékleteként szerkesztőségünk megkaphatná  
mágneslemezen a formdzatlan szöveg-file-t.

Kérjük tehát azokat, akik rendelkeznek IBM 
XT, AT kompatibil gépekkel, és az alább felsorolt
szövegszerkesztők valamelyikével vagy olyan szövegszerkesztővel amely megfele
lő szövegfúe-formátumokat képes generálni, hogy szerkesztőségünk címére (1143 
Budapest, Rózsavölgyi köz 3.) a elkövetkezendő felkérésekkor cikkeiket DDDS 
(360KB) vagy HDDS(1,2MB) 5.25"-es vagy 3.5"-es lemezen két külön alkönyvtár
ban elmentve szíveskedjenek elküldeni. Szerkesztőségünkben az alábbi szövegszer
kesztők illetve fonnátok konvertálhatók: ASCII, Wordstar,WS 4.0 és 5.0, MS- 
word, WordPerfect, XyWrite, 8bitASCn, DCA, MultiMate, WP5.0, WP, WS.

Lemezeket postán visszaküldjük!
Egyben kérjük cikkíróinkat, hogy lehetőség szerint minél jobb fontjai minőség

ben juttassák el kézirataikat -  ha van lehetőség karbon-szalagos írógépen való 
nyomtatásra, úgy az a legmegfelelőbb. Jól karbantartott vászonszalagos írógépeken 
készült cikkek is segíthetik az optikai szövegbevitelt. Tiszta, kontrasztos, szép 
betű-képű kéziratok nemcsak a nyomdai átfutást rövidítik le, hanem költség-megta
karítást is jelentenek. Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

Tördelöszerkesztö

P Á L Y Á Z A T
A Németországi Evangé

likus Magyar Lelklgondozó 
Szolgálat stuttgarti gyüleke
zete alapítvánnyal rendelke
zik. Ennek kamataiból az -  
1991/92 tanévre -  5 árva és 
félárva diák (észére tanul
mányi ösztöndíjat tud bizto
sítani.

Pályázhatnak a Teológiai 
Akadémia hallatól és bárme
lyik evangélikus egyházi is
kola diákjai. A pályázatokat 
az illetékes Intézeti vezetők
höz kell benyújtani rövid 
életrajzzal együtt. Az ösztön
díj mindig egy évre szól. Az 
intézeti vezetőktől kimuta
tást kérünk az évi Iskolai 
községekről forintban. A 
pályzatokat a tanintézet ve
zetőinek ajnlásávai együtt 
az Evangélikus Orszáos 
Egyház elmére kell megkül
deni, 1991. május 31-ig.
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Az Állami Biztosító Rt. évtizedek óta 
az Evangélikus Egyház biztosítója!
R oham osan változó világunkban egyre nagyobb 
jelen tősége van a korszerű vagyonbiztosításnak. 
Ezt a b iztosítást m egkötjük:

-templomokra,
-  kápolnákra,
-  minden Istentiszteletet szolgáló helyiségre,
-  valamint gyülekezeti termekre és az azokban 

elhelyezett vagyontárgyakra.

K iegészítő b iztosítást köthetnek:
-  harangöntésre,
-  üvegtörésre,
-  betöréses lopásra és rablásra.

Szíves figyelm űkbe ajánljuk további 
biztosításainkat:

-CsaládiOtthon Biztosítás,
-Aranyfonal Életbiztosítás,
-  Vagyonbiztosítás,
-  ÁB Extra Casco Gépjárműbiztosítás.

Bennünk holnap is biztos lehet!


