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Szólj Uraml Hallja a te szolgád...

Szolgálatból - 
szolgálatba

Az első zsinat és a mi zsinatunk 
(ApCsel 15. fejezete)

Nem élünk a sola structura modem egyházi bűvöletében, 
mégis jelentűsnek érezzük mindazt, ami egyházunkban az átren
deződés kapcsán történik a Zsinat idején. Úgy gondolom, hogy 
témánk legalább egy alkalommal nem csupán a Fórum rovatban, 
vagy az egyházi közélettel foglalkozó témák között, hanem a 
meditációnkban is helyet kapjon. A z  igére figyelve, Urunk előtt 
állva gondolkodjunk hát együtt, meditáljunk a fenti textuson 
közösen. A z  első apostoli zsinaton a szolgálatból érkeztek a 
résztvevők, a zsinaton az égető kérdéseket a szolgálat érdekében 
rendezni igyekeztek, majd visszamentek a gyülekezeti szolgálat- 
ba.

Jobban tesszük, ha az Újszövetség lapjait ütjük fel e kérdés
ben is, mintha az egyháztörténelem eseményei között keresnénk 
eligazítást. A z első évezred zsinatait is és a mai felekezeti, vagy 
felekezetközi világgyűléseket is jelentősnek tekintjük, a II. Vati
káni zsinattól sem tudunk elvonatkoztatni, mint ahogyan hazai 
egyháztörténelmünk zsinatainak is vannak tanulságai, de ebben 
az esetben is jobb visszamenni a forrásokhoz anélkül, hogy 
bármit is kopirozni akarnánk. Gyökereink kutatása minden vo
natkozásban tanulságos lehet

Világos, hogy, am it ApCsel 15-ben olvasunk nem a mi prob
lematikánk, de amik megirattak a m i tanulságunkra írattak meg e 
tekintetben is. A z  Egyháztörténet nem ismétli önmagát de lehet
nek benne kapcsolópontok. A  lineáris szemlélet híve vigyek, 
mint Biblián tájékozódó ember, vagyis vallom, hogy volt kezdet 
van középpont (az idők teljességében eljött Jézus Krisztus) és 
van vég, omegapont, ami felé megyünk és az egyháztörténet az 
idők teljessége és a vég közötti szakasz. A  vég felé haladtunkban 
előre megyünk és történetünkben nem ismétlődnek ciklikusan az 
események. De egy-egy esemény modellértékű lehet, amit má
solni ugyan nem szabad, de belőle tanulni igen. Mások a körül
mények és mások az emberek, de ugyanaz az ÚR, az egyháztör
ténet cselekvő Ura. így olvasom az ApCsel 15. fejezetét

Lehetségesek viták az egyházban. Lehetségesek különbségek 
látásmódban, tartalmi és formai differenciák az életmódban, 
ezekről vitatkozni is szabad. Azonban vitathatatlanul Jézus 
Krisztus az Úr, ő  tegnap és ma és mindörökké ugyanaz, ó  Úr 
maradt a viták közben is.

Egyedül, egymagunkban, távol a többitől nem oldhatók meg 
a viták, kell az egymásra-figyelés, a kölcsönös meghallgatás és 
szótértés, s ha a consensus magnus, vagy a consensus apud nos 
mindenben ma csak inkább álom, mint realitás, egymásra szoru
lunk, így van zsinatra szükségünk, már a szolgálat érdekében is, 
a tanúskodásunk hitelessége érdekében, mert ilyen formán is 
érdekesen igaz: unus testis nullus testis. Nem érvényes tanúsko
dásunk, ha nem együtt mondjuk.

Nem reménytelen bonyolult, mélygyökerű kérdések előkerü
lése sem. A  zsidó-pogány feszültség igazán nagy volt, mégsem 
volt reménytelen Krisztus gyülekezetében. A z  új meg új helyzet
ben pionir munka végzendő, nincs kitaposott ösvény, csak járat
lan út, de van Út, nyílik ajtó, kapu. Csaknem zátonyra futott az 
első gyülekezetek ügye, az apostoli zsinat lehúzta a hajót a 
homokpaciról, s nem maradt egy kis zsidó szekta a keresztyénség.

M ivel az apostoli egyháznak számolnia kellett a realitásokkal 
és be kellett rendezkednie a történelemre (Isten országa ugyan 
megérkezett, de a teljesség még nem jött el) ezért szükség volt 
szabályokra, még kompromisszum árán is megegyezésre. A  jó  
rend érdekében mindkét fél bizonyos engedményeket tett, annél- 
kül, hogy az ügynek ártottak volna. A  történelemre berendezke

dés során kiderült az is, hogy minkét pártban (s az itt jelzettnél 
sokkal több párt volt v.ö. korinthusi gyülekezet!) emberkedtek az 
emberek, nem hibátlan angyalok, nem glóriás szentek tanácskoz
tak egymással. A  hitében megingott, háromszor bukott Péter, a || 
zsidó múltjához ragaszkodó Jakab, az egyházat egykor üldöző 
Pál voltak a zsinati atyák. Nem a vétlenségük, hanem a Krisztus 
ügyéért égő szívük, a bocsánatban megújult életük és a jézusi 
mandátumuk vitte előbbre az ügyet

A Szent Lélek vezetése nem ember nélkül valósult. Nisi per 
extemam vallották őseink, a 16. században is, ma is így igaz. A 
Deus in actu embereken keresztül végzi munkáját A z ApCsel 
könyvét nemcsak Acta apostolorumnak, hanem Acta Jesunak is 
nevezhetjük.

összegyűltek tehát tanácskozásra (6. vers). Ez az alaphely
zet Péter váratlanul kijelenti: Isten nem személy válogató, min
denki egyszintre került „M i is, ők is kegyelemből üdvözölünk”
-  mintha csak Pál beszélne a R. levélben vagy a Galatáknak. 
Ezután jönnek a felszólalások, nem ügyeletes felszólalók, hanem 
tartalommal beszélők szólnak itt. Meghallgatták a felszólalókat. 
Sajátos exegezisben a prófétákra történik utalás (Ámos, Jeremiás 
igéi új tartalmat kapnak). A  belső cél, hogy segítsenek és ne 
terheljenek meg senkit. A  teológiai minimum látszik alapnak: a 
tisztaság (Fizikai és erkölcsi) +  az igeolvasás. Ez nem redukció, 
ez a kontinuitás biztosítása. A  határozat együtt születik meg (8 v.) 
sőt írott üzenet, ami több, mint jegyzőkönyv. Nem öncélú teoló
giai elvi tisztázás történik, hanem a gyülekezeti életben hasznos 
tisztázás, amit sürgősen tovább kell adni. -  Itt nem magánembe
rek tanácskozása folyik, megbízólevelet kapnak, s a küldöttek 
csak kipróbált emberek lehetnek. -  A  gyülekezetek ötömmel 
fogadják a zsinat segítségét (31 v.) Bátorításnak veszik. A  zsinat 
után azonnal visszamennek a gyülekezetbe dolgozni és folytatják 
a missziói munkát is (36.v.)

Tálán nem is meglepetés, hogy zsinat után sem lett probléma- 
mentes az élet, sőt személyi és elvi problémák adódtak ezután is, 
hiszen nem a mennyei Jeruzsálemben, hanem a földi Jeruzsálem
ben tartották az első zsinatot (39. v. kk).

Aki ezekben a hetekben e fejezetről meditál, ajánlom olvassa 
ApCsel 15. fejezetét többféle fordításban, a latin versiót a görög 
után mindenki figyelmébe ajánlom. Valóságos teológiai kincses- 
bányára lelünk, még egyházjogi vonatkozásban is (apostoli, se- 
niores, convenerunt viri fratres etc)

Csírájában a következő minket is érdeklő kérdésekre bukka
nunk

1. A z  egyháztagság kérdése. K i lehet a keresztyén gyüleke
zet tagja?
2. M i kell a vezetéshez? Tekintély, kipróbált életvitel, ta
pasztalat, bölcs előrelátás, kompromisszumkészség?

. ,„3. Egyszemélyi vezetés, vagy csapat munka? One-man- 
show vagy team work?

Nem a tökéletes, hanem a lehetséges eredményre törekszenek. 
Rajongás lett volna a mennyei Jeruzsálem struktúrájára töreked
ni, mint ahogy rajongás lenne ma is, ha a societas perfectat 
akarnánk valósítani.

A  kibontakozás útja: a tágölelésű, az ellenfelet is befogadó 
szeretet így valósul az „et omnes gentes”  isteni elv és gyakorlat 
És így nem válik a Magyarországi Evangélikus Egyház egy 
szűkkeblű exclusív társasággá, hanem így lesz életképes pluri- 
form vonásokat magán hordó, mégis rendezett a szolgálat érde
kében működő struktúrájú missziói egyházzá. Szolgálatból jön
nek a zsinati atyák s szolgálatra készítik fel egyházukat

A z első zsinaton tudtak funkcionálisan gondolkodni, amint 
az Ágostai Hitvallást valló keresztyének mindig: „hogy erre a 
hitre eljuthassunk, azért rendelte az Isten az egyházi hivatalt...” 

Ezrei a célhatározói mellékmondattal kezdődik az egyház 
fogalmát meghatározó artikulusunk. Összecseng az Ap. Csel 15 
tanulságával.

H.K.
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Evangélikusok a nagyvilágban_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Lelkésznők
találkozója

Szem élyes reflexiók egy teológiai
konferenciáról

Az „első”  mindig érdeklő
désre tarthat számot Ezért lá
tom fontosnak beszámolni ar
ról a konferenciáról, amit a 
finnországi Karjaaban rende
zett meg az LVSZ ez év au-

Sztusában lutheránus le l- 
-  és teológusnak számá

ra. Ez volt az első, 
világméretű konferencia, 
amelyet regionális találkozók 
elűztek meg Ázsiában, A fri
kában, az amerikai kontinen
sen és Európában (Loccum) a 
múlt év őszén.

Érdekessége a 
konferenciának, 
hogy a vendéglátó 
az a finn egyház 
volt melynek hi
erarchikus rendje 
állt ellen legto
vább a lelkésznők 
ord inálásának .
Végre 1988-ban 
megtört a jég, bár 
még ma is van 
olyan püspök, aki 
nem ordinál nőt 

Helsinki v i
lághírű szikla
templomában volt a konferen
cia ünnepélyes megnyitója öt 
világrész 57 lelkésznője és 
sok érdeklődő részvételével. 
Mindnyájunkra nagy hatást 
gyakorolt az ünnepélyesen, 
gazdag papi díszbe öltözött 
finn lelkésznők bevonulása, 
akik a keresztet a Bibliát és az 
úrvacsora jegyeit hozták és 
helyezték az oltárra, majd vé
gezték az igehirdetés és úrva
csora-osztás szolgálatát 

A  karjaai konferencia
központban eltöltött napok 
nácidén eseményéről, a felve
tett kérdésekről lehetetlen 
volna átfogó beszámolót adni. 
Ehelyett néhány pontban sze
retném summázni, milyen 
személyes hatást gyakorolt 
rám ez az együttlét

1. Találkoztunk egymás
sal! Olyanok találkoztak itt, 
akik messze egymástól, a v i
lág különböző táján élnek, 
más más tradíció határozza 
meg őket, mégis ugyanazt a 
hivatást választották: lutherá

nus lelkésznőként kívánnak 
egyházukban szolgáim. S ha 
mi, európaiak hellyel-közzel 
ismerjük egymást, találko
zunk is néha, más kontinensek 
lelkésznői hivatásuk végzése 
közben nagyon magányosnak 
érzik magárat így a hatalmas 
délamerikai kontinens argen
tin, brazil és chilei fiatal kül
döttei számára szinte a legna
gyobb élmény az egymásra 
találás vo lt  a helsinki repülő
téren találkoztak először egy
mással. De ugyanez a helyzet

a mjís égtájról érkezettekkel 
is. Én személyesen jólesően 
tapasztaltam azt a nyitottsá
g o t  amellyel a „nyugtalan” 
Európa, és különösen ami tér
ségünkben élők kérdései iránt 
érdeklődtek testvéreink. Egy- 
egy munkacsoport tagjai, ahol 
minden kontinens „jelen volt”  
igazán közel kerültek egy
máshoz.

2. Végigjártuk a közös 
utat. A  magam 35 éves pályá
ja alighanem a leghosszabb 
v o lt  mégis idős és fiatal, im
ponálóan jó l képzett egyetemi 
tanár és kis szórványgyüleke
zet lelkésznője ugyanahhoz 
az első nemzedékhez tarto
zunk, akik merészen új úton 
indultunk el. Nem voltak előt
tünk jó l bevált példák, visel
kedési formák, amelyeket 
csak követni kellett. Minden
ki a maga helyén úttörő vo lt 
Előítéletekkel, megnemértés- 
sel, akadályokkal kellett meg
küzdeni, melyek különös mó
don ritkábban értek bennün

ket a gyülekezetek felől, sok
kal inkább az egyházak veze
tői részéről. Különösen is fi
gyelemreméltó volt az a 
hosszabb, vagy rövidebb fo
lyamat, amely során egy-egy 
egyház eljutott a nők ordiná- 
lása melletj döntésig. Ez az 
Egyesült Államokban több 
mint húsz éve, míg Finnor
szágban alig három éve tör
tént meg.

3. A  cé l: intenzív teológia i 
munka művelése. Már Loc- 
cumban a regionális konfe
rencián megfogalmazódott az 
igény: szükség van az egyház
ban arra, hogy a női lelkészek 
és teológusok foglalkozzanak 
teológiai kutatómunkával is. 
A  női természet másságából 
fakadó látás, tapasztalat csak 
gazdagíthatja, megújíthatja 
az egész egyház szolgálatát 
Ehhez azonban jó l képzett 
teológusnőkre van szükség. 
A z  egyházaknak segíteni kell 
abban, hogy fiatal lelkésznők 
külföldön is gyalapíthassák 
tudásukat (A  családosok tá
mogatását is beleértve.)

Reflexióm végére hadd 
tegyem ezt a szót együtt! A  
konferencián is hangsúly ke
rült erre. Együtt szeretnénk 
szolgálatunkat végezni a luth
eránus egyházban: nők és fér
fiak egy úton járva, egy cél 
felé haladva, egy Urat szol
gálva mindenütt a világon. A z  
a jó  reménységünk, hogy test
véreink végülis elfogadnak 
bennünket és nem féltik tő
lünk a Krisztus egy házát

Hadd kerüljön ide az a 
kedves, humoros kis rajz, 
mellyel a Women című LW SZ 
lap illusztrálja a konferenciá
ról szóló híradását

Keveháziné Czégényi K lára

séges és szükséges szerepe 
egy egységes Európa kialakí
tásában vo lt

A  jelen helyzetben, ami
kor Európa politikai arculata 
átalakulóban van és sok or
szágban változások zajlanak, 
a keresztyén nőknek és férfi
aknak újra kell gondolni az 
egyházban és társadalomban 
betöltött szerepüket

Világossá vált hogy az új 
és régi feladatok komolyan 
vételéhez és az új lehetőségek 
kiaknázásához egyházaink 
számára feltétlenül szükség 
van az egyházi világszövetsé
gek és saját egyháőink elkö
telezettségére.

Egyházainkban a nők 
mostanában sokat foglalkoz
nak helyzetük tisztázásával és 
a kibontakozási lehetőségeik
kel. Eközben korlátokba is üt
köznek. Ahhoz, hogy legyőz
zük ezeket az akadályokat, 
szükségünk van a követke
zőkre.

1. A  konferencia résztve
vői többszörösen is a diaszpó
rából érkeztek. Hitüket olyan 
társadalomban élik meg, ahol 
az utóbbi évtizedekben a ke
resztyének kisebbségbe ke
rültek. Emellett ők maguk is 
egy kisebbségi egyház tagjai. 
Ehhez járulnak még azok a 
nehézségek, amelyek abból 
adódnak, hogy sokuknál a 
konfesszionális elkötelezett
ség egyben egy etnikai ki
sebbséghez való tartozást is 
jelent

A z adott körülmények kö
zött nekünk nagyon fontos a 
további kapcsolattartás egy
mással, ezért feltétlenül szük
ségesnek tartjuk a konferencia 
folytatását. Ennek előfeltétele 
pedig a közép-európai női 
konferencia szellemi és anya
gi támogatása mind az előké
szítő, kivitelezési - és utó

Az első közép-európai 
női konferencia 

záródokumentuma

M i az első közép-európai 
női konferencia résztvevői: 
58 nő 13 országból és 23 pro
testáns egyházból, találkoz
tunk 1991. szeptember 16-20 
között Deutschfeistritz-ben 
Graz mellett (Ausztria). Té
mánk a protestáns nők lebet-

munka fázisában.
2. Fontosnak tartjuk a nők 

által és felé végzett gyüleke
zeti és egyházi munka elisme
rését az egyház részéről. E- 
lőrelépést jelent ezen a téren 
egy függetlenített állás létre
hozása a nőkkel kapcsolatos
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Kitekintés az ökumené világába

Egyházi Világhíradó
-  1991. augusztus-szeptember -

A nyár vége és az ősz kezdete legérdekesebb egyházi hírei az 
Egyházak Világtanácsa szeptember végén Genfben tartott üléséről 
érkeztek. Az ökumenikus világszervezetet ért számos kritika és az év 
elején tartott, feszültségekkel telt ausztráliai világgyűlés után gyökeres 
változások körvonalai jelentkeztek az új központi irányító tanács első 
ülésén. Az egyházak Világtanácsa megújított programjáról és átalakuló 
szervezetéről számolunk be első, részletes hírünkben.

A jugoszláviai, határaink közelében folyó, véres polgárháború foko
zódása megsokszorozta az egyházi világrendszervezetek békéltető 
erőfeszítéseit. Sajnos, szeptember végén kudarcot vallott a világ- és 
európai nemzetközi egyházi szervezetek minden erőfeszítése arra, 
hogy a jugoszláv egyházak egy asztalhoz üljenek és megkíséreljék 
országukban a vérontás m egállítását Hírt adunk többek között a 
mozskvai puccskísérlet egyházi visszhangjáról, az etiópjai fordulat 
egyházi következményeiről és a délafrikai helyzetben bekövetkezett, 
reményt adó „áttörésről”.

ügyekre (u.n. női referens). Ezt a felelős
ségteljes munkát nem lehet többé önkén
tes munkásoktól melléktevékenységként 
elvárni. Ezért szükséges a főállású női 
munka referens tisztség létrehozása, külö
nösen ott, ahol az elmúlt évtizedekben 
nem szervezhették meg szabadon ezt a 
munkát

3. A  közép- és kelet-európai nőknek 
nincs megfelelően kialakított és fölszerelt 
központjuk, ahol a gyülekezeti és egyházi 
munkához szükséges továbbképzési lehe
tőséget impulzusok és információk át
adását biztosítani tudnák maguknak. Ez 
még fokozottabban érvényes a diaszpóra 
egyházakban élő nőkre, ahol saját munka
társaik képzését nem tudják megoldani 
önerőből. Mindenekelőtt az új feladatok, 
az iskolai hitoktatás, a kábítószer, New 
age kihívása teszi létkérdéssé a képzés, 
továbbképzés megoldását Azért, hogy a 
jelentkező elvárásoknak meg tudjunk fe
lelni, igényeljük a közép- és kelet-európai 
régióban lakó nők számára egy tovább
képző központ létrehozását

4. M i nők igazságos részvételi arányt 
és döntési jogot igényelünk az egyház ve
zető testületeiből. A z  egyház vegye 
igénybe a nők szaktudását és kompetenci
áját A  nők vessék be képességeiket hogy 
a férfiak és nők között egy igazságosabb 
közösség jöjjön létre az egyházbői és a 
társadalomban. Ne csak a háttérben akar
janak szolgálni.

A  közeljövőben több európai egyházi 
konferenciát terveznek. Így pl. az Európai 
Egyházak Konferenciájának nagygyűlé
sét és egy európai zsinatot A  delegátusok 
kiküldésénél ügyelni kell a nők igazsá
gos, megfelelő számú részvételére. M i 
nők is felelősséget akarunk vállalni egy 
békés Európa-ház létrehozásában.

Elfogadva
Deutschfeistritz-ben, Graz mellett 
1991. szeptember l9-6n.

Címzettek:
Lutheránus Világszövetség 
Református Világszövetség 
Európai Egyházak Konferenciája 
és a hozzájuk csatlakozó tagegyházak 
sajtó és média-képviselők

Cím:
Közép-Európai Nők Konferenciája 
c/o Evangelische Frauenarbeit in ö s - 
terreich
Blumengasse 416a 
A 1180 Wien

Fordította:

Brebovszky Éva

Radikális „reformáció” 
az Egyházak 
Világtanácsa 

programjában és 
szervezetében

Első alkalommal ült össze szeptem
ber végén Genfben a 317 egyházat és 
400 m illió keresztyént képviselő öku
menikus világszervezet Canberrában 
megválasztott, legfőbb irányító testüle
te . A  150 tagú új Központi Bizottságban 
hazai evangélikus egyházunkat Szabó- 
né Mátrai Marianna lelkésznő képvise
li, sajnos az ülésen nem tudott jelen len
ni.

Előzőleg nagyon sok kritika érte az 
egyházi világszervezetet amiatt, hogy 
munkájában a világ szociális, gazdasági 
és politikai kérdései kerültek előtérbe. 
Kifogásolták sokan -  főleg az európai 
és északamerikai egyházakban -  hogy 
kevesebb hangsúly esett a keresztyén 
egyházak egységének szolgálatára és a 
teológiai munkára Számos kritika 
hangzott el a genfi központ túlmérete- 
zettsége miatt és hogy a három főosz
tály és 16 titkárság között hiányzott az 
összehangolt tevékenység. A z  új, leg
főbb irányító testület ezért radikális „re
formációt”  határozottéi mindaz Egyhá
zak világtanácsa programjában, mind 
annak szervezeti felépítésében.

A  canberrai naggyűlés vitái nyomán

újra meghatározták a világszervezet 
legfőbb célkitűzéseit. A z  új program 
prioritások  a következők:

-  A  legelső prioritás a fokozott erő
feszítés az egyházak látható egységéért, 
konciliáris közösségéért (communio).

-  A z  egyházak Krisztusnak elköte
lezett szeretetszolgálata, diakóniája az 
emberiség, a népek mai sorskérdései
ben: az embermilliókat megnyomorító 
gazdasági-szociális igazságtalanságok, 
politikai elnyomás, éhség, betegségek 
ellen, a háborúk ellen és teremtett vilá
gunk pusztulásának megállításáért. Kü
lönösen a német egyházi delegátusok 
hangsúlyozták, hogy az igazságosság, a 
béke és a teremtettség megőrzése ma a 
keresztyén szociáletikai felelősség leg
fontosabb foglalatai.

-  A  teo lóg ia i munka erősítése az 
egyházak világszervezetében, elsősor
ban az e lőző  két fő  prioritással kapcso
latban és a teológia és kultúra viszonyá
nak mélyreható megvizsgálásával.

-  A z  evangélizáció és misszió ki
emelt fontossága külön szervezeti fő 
osztály keretében, az igehirdetés és a 
keresztyén tanuságtétel kérdései a mai 
szekularizált világban.

Am i az új program-prioritásoknak 
m egfelelő ú j szervezetet illeti, az eddigi 
bonyolult felépítés helyett egyszerűbb 
struktúrát fogadott el a tanácskozás. Az 
ökumenikus világszervezet genfi köz
pontjában ezután négy szervezeti egy
ségben folyik az összehangolt munka:
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-  Egység és M egújulás: a keresztyé
nek látható egységének (communio) v i
lágméretű szolgálata és a tagegyházak 
belső, lelki megújulásának kérdései (is
tentisztelet, új spiritualitás).

-  Misszió, Nevelés és Bizonyságlé
tei: misszió, evangélizáció, evangélium 
és kultúra.

-  Igazságosság, Béke és a Terem ielt- 
ség: az embervilág mai szocio-ökonó- 
miai, politikai és ökológiai nagy problé
máinak teológiai-etikai vizsgálata eze
ken a területeken. Fontos feladatok: a 
rasszizmus és az elnyomás, az emberi 
jogoktól való megfosztás minden válto
zata elleni küzdelem: a nők, a fiatalok, 
a kisebbségek, a sérültek, öregek és be
tegek segítése: a háború és militarizmus 
elutasítása, az egyházak közös kien
gesztelő szolgálata a nemzetközi élet
ben: a világkommunikáció mai felada
tai.

-  Közös Részesedés és Szolgálat: az 
egyházak lelki, szellemi és anyagi java
inak egymással való megosztása: min
den irányú diakónia a szenvedők és baj
bajutottak között.

A z  új szervezeti formában új, széle
sebb feladatkört kap a főtitkárság  és 
erőteljesebb, átfogó irányítást kell gya
korolni az egész szervezetben. A  főtit
kárság hivatalai: a tagegyházak ügyei és 
az ökumenikus kapcsolatok: a vallások 
közötti dialógus, a kommunikáció, a 
program-koordináció, végül a pénz
ügyek és a személyzeti ügyek. Megszű
nik az eddig olyan jelentős szerepet ját
szó Nemzetközi Ügyek Titkársága: fe l
adatait a harmadik szervezeti egység 
veszi á t Viszont külön munkacsoportot 
állítanak fö l a teológia és a különféle 
kultúrák viszonyának tisztázására (ld. a 
canberrai viták az ázsiai, afrikai és más 
régiók teológiája körül).

A  szervezeti egyszerűsítés és össze
vonás révén a genfi központ munkatár
sainak létszáma 20 százalékkal mintegy 
270-re csökkenthető. E z viszont lehető 
séget ad a jelenlegi 3,2 m illió svájci 
frank pénzügyi deficit leépítésére.

Érdekes, új vonása volt a genfi ta
nácskozásnak, hogy ezekben az oly sok 
vitát kiváltó kérdésekben mind az új 
prioritásokat, mind az új struktúrákat 
végül is ellenszavazat nélkül fogadták 
el.

Aram  Keshishian libanoni örmény 
érsek, az Egyházak Világtanácsa első 
ortodox elnöke, elnöki megnyitójában 
az egyházak egysége ügyének fokozott 
szolgálatára, a tagegyházakkal való 
szorosabb kapcsolatokra helyezte a 
hangsúlyt Ugyanakkor részletesen fog
lalkozott a mai világhelyzettel, hangsú
lyozva a keresztyének világméretű fele
lősségét a szenvedőkért és elnyomotta

kért a népek és fajok egyenlő joga iéit 
és a világgazdasági struktúrák igazsá
gos reform jáéit E m ilio  Castro főtitkár 
1992 végén adja át hivatalát megválasz
tandó utódjának. Már folynak a tárgya
lások az új főtitkár személyéről, akinek 
megválasztása 1992 augusztusában tör
ténik. Világszerte nagy érdeklődéssel 
várják az egyházakban, ki irányítja 
majd az ökumenikus világszervezetet 
az új feladatok jegyében.

Lutheránus
Világszövetség

A  nyári tanácsülésen Chicagóban 
felvették a Világszövetség tagegyházai 
közé a Chilei Evangélikus Egyházat és 
a La Plata-menti Evangélikus Egyházat 
(Argentína). A  LV S Z  tagegyházai lét
száma ezzel 107-re emelkedett.

A  chicagói tanácsülést követő sajtó- 
visszhangok arról írnak, hogy alig vo l
tak viták a tanácskozáson a sok súlyos 
kérdésben. A  jugoszláv Beredi püspök 
felszólalása alig keltett visszhangot — 
írja a nyugatnémet „epd” . Hasonló volt 
a helyzet az izraeli kérdés vagy Brake- 
m eier brazil elnök javaslata körül, aki 
az „igazságos háború”  revideálására, 
teológiai újramegvitatására, tett indít
ványt Csak remélni lehet hogy a sok 
nehéz egyházi és világi feszültség ide
jén megelevenedik a teológiai vita és 
kialakul az egyetértés a LV S Z  tagegy
házai között

Vatikán

A  vatikáni Tájékoztatási Hivatal 
(V IS ) közlése szerint az 1978-1989 kö
zötti években az egész világon 749 m il
lióról 906 millióra nőtt a római katoli
kusok lélekszáma. Ez 21 százalékos nö
vekedést je len t elsősorban a „harmadik 
világ”  gyorsan növekvő népességű or
szágaiban.

E m ilio  Castro, az Egyházak Világta- 
nácsa főtitkára, szeptember 12-én előre 
be nem jelentett váratlan látogatást tett
II. János P á l pápánál. Négyszemközti 
megbeszélést folytattak, a német pro
testáns sajtószolgálat (epd) értesülése 
szerint elsősorban a lelassult ökumeni
kus egységtörekvések megelevenítése, 
Kelet-Európa, a jugoszláv válság és 
Amerika felfedezése közelgő félévezre
des évfordulója kérdéseiben. Castro fő 
titkár találkozott a Vatikánban még Ed- 
ward Cassidy bíborossal, a Keresztyén 
Egység Titkársága vezetőjével, és R o- 
ger Etchégaray kardinálissal, aki az 
Igazságosság és Béke Tanácsának veze
tője.

A  jugoszláv tragédia: 
kudarcot vallottak az 
egyházak nemzetközi 

béke-erőfeszítései.

Hosszú tárgyalások, közös felhívá
sok és személyes találkozások ellenére 
szeptember 23-án kudarcot vallottak 
azok a reménységek, hogy az egyházak 
nemzetközi szervezeteinek és a jugo
szláv egyházaknak a jószolgálatával si
kerül a békés tárgyalások útjára terelni 
a súlyos ellentéteket a jugoszláv tag- 
köztársaságok -  elsősorban Szerbia és 
Horvátország -  között.

A  genfi egyházi szervezetek és a ró
mai katolikus püspöki konferenciák eu
rópai titkársága közös fáradozásai után 
augusztus 26-án végre találkoztak egy
mással Pavle  szerb ortodox pátriárka és 
F ran jo K uharic horvát római katolikus 
bíboros. Akétegyházi vezető-e lfogad 
va az Európai Egyházak Konferenciája 
javaslatát -  valamennyi jugoszláv egy
ház és vallásfelekezet vezetőinek „ke
rékasztal-tanácskozására”  tett javasla
to t

M int Jean F isher EEK-főtitkár és 
Ivó  Filhrer, az európai római katolikus 
püspöki konferenciák titkára, szeptem
ber eleji közös jugoszláviai útja nyil
vánvalóvá tette, az időközben megnö
vekedett feszültség miatt erre az egyhá
zi kerékasztal-tanácskozásra nem 
kerülhetett sor. A z  egyházi világszerve
zetek megújuló felhívásai ugyancsak 
eredménytelenek maradtak.

A z  E V T  genfi ülése idején újabb 
kísérlet történt Szeptember 23-án D ju - 
ro  Koksa horvát római katolikus püspök 
és Ireneus szerb ortodox püspök Genf
ben találkoztak egymással. A  szerb és a 
horvát püspök részt vettek ugyan egy 
közös, nyilvánosság előtt tartott megbe
szélésen, de mindegyik a másik felet 
vádolta elfogultsággal és a fegyverek 
megáldásával. Végül is a záró sajtókon
ferencián a két püspök között éles szó
váltás alakult ki a kölcsönös vádak mi
att, s a római katolikus püspök felindul- 
tan elhagyta a genfi Ökumenikus 
Központ épületét Ezek után alig van 
remény arra, hogy az egyházak a súlyos 
jugoszláv válságban valamilyen béke
teremtő szolgálatot végezhessenek.

Baltikum

Észtország, Lettország és Litvánia 
függetlenségének nemzetközi elismeré
se után a Lutheránus Világszövetség ve
zetősége levélben köszöntötte a három 
ország evangélikus egyházait és minden 
lehetséges lelki és anyagi segítséget
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megígért számukra.
A z  Észt Evangélikus Egyház nyári 

zsinatán új egyházalkotmányt fogadott 
el, amely kimondja, hogy valamennyi 
egyházi hivatalt választás útján töltenek 
be. Ú j rendelkezés, hogy az érsek mellé 
egy püspököt kivánnak állítani segítsé
gül. A z  észt zsinat az ősszel folytatja 
munkáját

Amerikai Egyesült 
Államok

A z  Am erikai Evangélikus Egyház 
(E L C A ) augusztus végén floridában tar
totta évi közgyűlését Ezen nagyszámú 
jelö lt közül 1025 szavazatból 885 sza
vazattal újabb négy évre az E L C A  veze
tő püspökévé választották dr. H erbert 
W. Chilstrom  püspököt A z  előző hóna
pok során egyes csoportok kritizálták a 
püspököt a pénzügyi helyzet romlása és 
az ökumenikus kérdésben támadt viták 
m iatt Chilstrom püspök úgy nyilatko
zo tt bogy ez  a választás „mond valamit 
a folyamatosság és a megerősítés szük
ségességéről az egyház életében” .

A z  országos közgyűlésen közzétett 
új statisztikai jelentés  szerint harminc 
év óta először történt növekedés a lélek- 
számban: a gyülekezetek száma 11.064- 
ről 11.087-re, a gyülekezeti tagok lélek- 
szárna pedig csaknem kétezerrel, 5 m il
lió  240 ezer 739-re növekedett. A z  
átlagos gyülekezeti lélekszám 473 v o lt  
közülük átlagban a hívek egyharmada 
minden vasárnap részt vesz az istentisz
teleten.

M int számos-európai egyházban, az 
Amerikai Evanéglikus Egyházban is 
heves viták voltak az abortusz-kérdés
ben. Most tartott közgyűlésen az E LC A  
delegátusai -  hatórás vita után -  837 
szavazattal 141 ellenében fontos határo
zatot fogadtak el ebben a kérdésben. A  
döntés az abortuszt „csak mint legvégső 
lehetőséget”  tartja megengedhetőnek. A  
magzat életének védelme mellett foglal 
állást Kivételként a következő eseteket 
említi: az édesanya életének súlyos ve
szélyeztetése, a születendő gyermek 
várható súlyos rendellenessége, és a ter
hesség erőszakos körülményei, mint a 
megerőszakolás, vérfertőzés, stb. A  
döntés kettős erkölcsi kötelezettséget 
tart irányadónak: mind az anya életének 
védelm ét mind az anya méhében fe jlő 
dő élet megőrzését Felhívja az egyház
at és a keresztyéneket hogy a szociális 
körülmények javításával, a nevelés út
ján és az etikai tanácsadás segítségével 
fáradozzanak az abortusz-veszély elhá
rításán.

A  kétmilliós lélekszámú északame
rikai G örög O rtodox Egyház felfüg

gesztette tagságát és az U S A  Nemzeti 
Egyháztanácsában, fő leg  a protestáns 
egyházak nagyrészében érvényesülő 
„liberális szexuáletikai irányzatok”  (ho
moszexualitás elismerése, stb.) m iatt A  
végső döntést az esetleges kilépés ki
mondását az ősz folyamán hozza meg 
az U S A  egyik legjelentősebb ortodox 
egyháza.

Németország

Huszonkét év i kényszerű távoliét 
után Szászország és Thüringia tartomá
nyi egyházai újra csatlakoztak a Ném et 
Evangélikusság Lutheri Egyházszövet
séghez (V E L K D ). Ez a német protestáns 
egyházszövetségen belül a hitvallásos 
evangélikus egyházakat vonja szoro
sabb közösségbe.

A  keleti új tartományokból (vo lt 
N D K ) csatlakozott két jelentős evangé
likus tartományi egyházzal az Evangéli
kus Egyházszövetség lélekszáma 11 
millióra növekedett. A  kibővült egyház
szövetség októberben tartja első ülését

A  stuttgart-heilbronni M agyar P ro 
testáns Gyülekezetben végzett 25 évi 
hűséges szolgálat után elbúcsúztatták 
Kelem en Erzsébet diakonissza testvért 
Legyen áldás nyugalma évein!

A  gyülekezet új presbitériumot vá
lasztott, felekezeti összetétele szerint 
négy református, két evangélikus és 
egy-egy szabadegyházi és unitárius 
presbiterrel. A  gyülekezet új felügyelő
jévé  a református Simon Sándort vá
lasztották. A z  új vezetők szolgálatára 
mi is Isten áldását kérjük.

A  nyugateurópai magyar evangéli
kusok lapja, az „Utitárs”  beszámol arról 
is, hogy ez év tavaszától Merikéné P in 
té r M agdolna  a Német Protestáns Egy
ház (E K D ) megbízásából ezután rend
szeres istentiszteleti és lelkipásztori 
szolgálatokat végez az észak-németor
szági magyar protestánsok között A  
közlés szerint reménység van arra, is, 
hogy a m egfelelő lélekszám elérése ese
tén az EK D  anyagi segítséget nyújt az 
észak-németországi magyar protestáns 
lelkigondozás végleges megszervezésé
hez.

Szovjetunió

A z  augusztusi puccs kísérlet idején
II. Alexy, az Orosz Ortodox Egyház pát
riárkája, egyértelműen Gorbacsov el
nök és a demokratikus erők mellé á llt 
Bátor magatartását méltatták világszer
te.

Jelentős szerepe volt a pátriárkának 
az áldozatok temetésén és az új orosz

elnök, Borisz Jelcin , hivatalos beiktatá
sán is. Jelcin székfoglaló beszédében 
méltatta a vallás jelentőségét országa 
„lelki felszabadításában”  és garantálta a 
lelkiismeret teljes szabadságát Oroszor
szágban. A z  eskütétel után a pátriárka 
emlékeztette az új elnököt ígéretére, 
hogy segíteni fogja Oroszország lelki 
újjászületését és áldást mondott a beik
tatott elnök szolgálatára.

M ost jelentek meg sajtóhírek arról 
is, hogy az augusztusi puccskísérlet leg
forróbb szakaszában, amikor Moszkvá
ban a tüntetők tömegei farkasszemet 
néztek a tankok százaival, a moszkvai 
Bibliatársulat személyzete és önkéntes 
munkatársai 6 ezer orosz nyelvű Újszö
vetséget osztottak szét a felvonult kato
nai csapatok között.

A z  Orosz Hírszolgálati Iroda (R IA ) 
jelentése szerint a Közvéleménykutató 
Intézet körkérdésére a megkérdezett 
több mint háromezer ember közül több 
mint a fele támogatta a reggeli imádság 
bevezetését az orosz iskolákban. Csak 
25 százalék nyilatkozott ez ellen, míg 
21 százalék tartózkodott a választól.

Etiópia: a politikai 
átalakulás után 
vallásszabadság

Mengisztu marxista uralmának 
megszűnése és a gyökeres politikai át
alakulás után a szabaddá váltak az egy
házak a világ egyik legrégebbi keresz
tyén országában. M a Etiópia lakosságá
nak a fele keresztyén (többségében 
ortodox). Közöttük a Mekane Yesous 
Egyház -  kereken egym illió evangéli
kus hívővel -  a legnagyobb protestáns 
egyház ebben az afrikai országban.

A to Stefanos egyházelnök, a Luthe
ránus Világszövetség egyik alelnöke, 
legutóbbi nyilatkozatában arról számolt 
be, hogy az etióp pártok nemzeti konfe
renciája kimondta a teljes vallás- és saj
tószabadságot (még kivételt képeznek 
ez alól a különféle evangélikális közös
ségek, amelyek lélekszáma mintegy 
kétmillió). A z  új átmeneti kormány ígé
retet tett az egyház és állam teljes de
mokratikus szétválasztására és az elvett 
egyházi tulajdonok visszaadására is. A  
Mengisztu-kormányzat alatt 700 temp
lomot zártak be és az egyházak több 
mint 700 munkatársát vetették börtön
be. A  fővárosban a Mekane Yesous Egy
ház központi épületét, az Evangélium 
Hangja egyházi rádióadót és három 
evangélikus templomot vettek el a mar
xista időszakban.
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A  pápa m agyarországi 
látogatása után

Délafrikai Köztársaság; 
történelmi megegyezés 
a fájok közötti békéről

Hosszú tárgyalások után szeptember 
24-én történelmi jelentőségű megegye
zést írtak alá Johannesburgban de K lerk  
államelnök, Nelson Mandela, a fekete 
Nemezti Kongresszus elnöke, M ango- 
suthu Buthelezi, a fekete harcias Inkatha 
Mozgalom vezetője, és húsz kisebb 
apartheid-ellenes mozgalom képvise
lői. A  32 oldalas dokumentumban az 
eddig szembenálló felek elkötelezik 
magukat a teljes toleranciára egymás 
iránt és a gyülekezési és véleménysza
badság demokratikus elvei m ellett K i
mondják, hogy ez a békeokmány lesz 
majd az alapja az emberi jogok  teljes 
elismerésének és a reformfolyamatok 
továbbvitelének.

A  Lutheránus Világszövetség, a Re
formátus Világszövetség és az Egyhá
zak Világtanácsa főtitkárai közös üze
netben méltatták ennek a békeegyez
ménynek jelentőségét amely „békét és 
jólétet hoz majd minden délafrikainak” . 
A  békés átalakulásnak azonban még sok 
akadálya van. A  három főtitkár közös 
üzenete figyelmeztet arra, hogy a béke
egyezmény aláíróinak meg kell küzde
niük azokkal, akik Délafrikában ma is 
szembenállnak a rasszizmus-mentes ál
lam gondolatával. Ilyen erők ma még a 
fehérek Konzervatív Pártja, a fekete In- 
katha Mozgalom  szélsőséges csoportjai 
és számos szélsőjobboldali csoportosu
lás. Óvatosságra hívott fö l velük szem
ben Frank Chikane, a délafrikai Öku
menikus Egyháztanács főtitkára is.

India: az első 
evangélikus lelkésznők 

felavataása

Madrasban, a Gurukul Evangélikus 
Teológiai Főiskolán, az indiai kilenc 
evangélikus egyház közös ünnepségén 
szentelték lelkésszé az első két evangé
likus nőt a LVSZ  és számos külföldi 
testvéregyház képviselői jelenlétében. 
Ugyanakkor megnyitották az Evangéli
kus Egyházszövetség új női központját 
és az egyházak új modem nyomdaépü
letét A  kilenc indiai evangélikus egy
ház szövetségének 1,1 m illió egyház
tagja van. Japán, Indonézia, Malaysia és 
Hong-Kong után India az ötödik ázsiai 
ország, ahol evangélikus lelkésznők áll
nak szolgálatban.

Lezárva: 1991. szeptember 30.

D. Dr. Nagy Gyula

Személyesen nem láttam, de a te
levízió  képernyőjén nagyrészt 
végigkísértem ötnapos programját leg

kevesebbet a máriapócsi adásból láthat
tam.

Mindjárt az elején benyomásaim 
végeredményét konklúzióját szeret
ném összegezni. II. János Pál pápa at
traktív magyarországi megjelenésével 
egy most identitászavarral küzdő, ön
magával elfoglalt protestantizmus talál
kozott A  találkozás kihívás számára; fel 
kell vetnie a kérdést mit jelent ma pro
testánsnak lenni? -  mivégre vagyok 
protestáns?

Nem  szabad elfelejtenünk, hogy a
II. Vatikáni Zsinat utáni katolicizmus 
sok tekintetben a protestantizmus kihí
vása következtében alakult ki. A  protes
tantizmus az „ecclesia semper reformari 
debet”  elv következtében permanens 
krízisben él. Éppen az önmagán belül 
történő vívódásai következtében vált 
mégis kihívássá a katolicizmus számá
ra. M elyek ennek a belső vívódásnak 
kiemelkedőbb eseményei? 1. A  Szent- 
írás keletkezésének történet-kritikai 
módszerekkel folytatott tanul
mányozása. 2. A  szabadság fogalmának 
reformátori értelmezése, (lásd: Luther 
„A  keresztyén ember szabadságáról”  c. 
irata) nyomán az emberi élet különböző 
területein kialakult -  sok esetben ellent
mondásos -  szabadság-jogok érvényre- 
jutása. 3. A z  első világháború után a 
protestantizmuson belüli teológiai meg
újhodás (amelyben Kari Barth munkás
sága vált jelentőssé). 4. A  hiüerizmus 
idején a „H itvalló Egyház”  küzdelme és 
bizonyságtétele Németországban (itt 
Martin Niem öller kiemelkedő, sok el
lentmondást kiváltó prófétikus fellépé
se, valamint a mártírhalált halt Dietrich 
Bonhoeffemek a szekularizálódással 
(„nagykorúvá vált világgal”  kapcsola
tos víziója). 5. A z  ökuménikus mozga
lom kibontakozása a második világhá
ború után és az Egyházak Ökuménikus 
Tánácsa megalakulása 1948-ban, 
Amszterdamban (Wisser Hooft holland 
teológus jelentős szolgálatával). 6. A  
^hidegháború”  idején az Egyházak 
Ökuménikus Tanácsa által kifejtett fára
dozás az emberiség egységének megőr
zése és ennek érdekében az egyház (az 
egyházak) világnézeti, politikai megkö

töttségektől független felelősségének, 
egységének és küldetéstudatának élesz- 
tése.

A  II. Vatikáni zsinat új lehetőséget 
nyitott az ökuménikus párbeszédre. Ró
ma, egyházának katolicitását megőriz
ve, sőt annak következtében szorgal
mazza az ökuménizmust Erről II. János 
Pál pápa magyarországi zarándokúján 
több alkalommal bizonyságot tett Egy
háztörténeti jelentőségű tette volt Deb
recenben az egykor gályarabságra ítélt 
protestáns lelkészek emlékművénél el
helyezett koszorúja. A z  a reménység, 
hogy a római katolikus egyház belép az 
Egyházak Ökuménikus Tanácsába nem 
teljesült Továbbra se lehetséges az eü- 
charisztikus interkommunió gyakorlása 
a protestáns egyházakkal. Folyamatban 
van azonban a párbeszéd és mind gya
koribb az ige-liturgia keretében az öku
ménikus közös imádság.

Ezek előrebocsájtása után kísérlem 
meg a pápalátogatás alkalmával nyert 
benyomásaim összegezését

1. A  pápa érkezése e lőtt jó  benyo
mást keltett bennem a Magyarországi 
Egyházak Ökuménikus Tanácsának 
nyilatkozata. A  nyilatkozat emelkedett 
hangvétele illet az esemény komolysá
gához. Tartalma evangéliumi, testvéri 
nyitottságról, bizalomról és józanságról 
tanúskodott Tudomásom szerint Dr. 
Kocsis Elemér ref. és Dr. Hafenscher 
Károly ev. lelkész fogalmazta.

Szükséges volt és jó  szolgálatot vég
zett a nyilatkozat hiszen bennem is je 
lentkeztek bizonyos előítéletek a láto
gatással és a pápa személyével kapcso
latban. Kedvezőtlenül hatott rám a 
látogatást előkészíteni szándékozó fi
gyelemfelhívás és tájékoztatás a mé
diákban. Túlméretezettnek találtam. A  
pápa skandináv államokban tett látoga
tásáról olvasott külföldi beszámolók is 
ellenérzést váltottak ki. Már régebben, 
nem hivatalosan kiadott magyar fordí
tásban, olvastam II. János Pál pápának 
első lengyelországi látogatása alkalmá
val elhangzott beszédeit Ezek vissza
tetszést keltettek bennem, mert Jézus 
Krisztus személyét és megváltói művét 
beárnyékolta valamennyi. Evangéliumi 
meggyőződésemet provokáló módon, a 
Mária-kultuszt állították a középpontba 
és érzésem szerint túlságosan kiszolgál
ták a lengyel katolicizmus nacionaliz-
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mussal ötvözött konzervatív kegyessé
g é t  Magyarországi útján mondott ho- 
miliái, bibliai textusokhoz kötődésük
kel, mélyen hatottak rám, még akkor is, 
amikor -  mint pl. a „napba öltözött 
asszony”  (Jel. 12) esetében -  az egzegé- 
zissel nem tudtam egyetérteni.

2. A  pápa szem élyiségének hatása 
alól senki se vonhatta ki magát amikor 
vele találkozott N em  láttam a képer

nyőn a repülőtéri megérkezését Egy al
kalommal sem vettem részt sehol meg
jelenésén. Talán jobb is v o lt  mert így a 
képernyőn prömierplánban figyelhet
tem arcát Esztergomi bazilikához vo
nulásakor első benyomásom; egy idős 
ember, vállán sok gond terhe, fáradt 
Mint az öreg emberek (és a gyermekek) 
nem játszik szerepet Magát adja. Ter
mészetes. Am ikor imádkozik, nem úgy 
tesz, mint aki imdákozik, hanem tény
leg imádkozik. Gesztusai nyugodtak és 
emberiek, akkor is amikor keresztet v e t  
vagy az előtte térdeidnek csókra nyújt
ja  gyűrűjét vagy amikor maga is térdet 
hajt Sohasem kapcsolódik ki. M indig 
lelkileg is jelen van. Ember. Azonban 
olyan ember, aki mélyen meg van g yő 
ződve arról, hogy Krisztus föld i helytar
tója. Magatartását meghatározza, hogy 
szüntelen hallja Megváltónk szavát tu 
es Petms. Vajjon  latinul, vagy anyanyel
vén, lengyelül hallja? Jézus nyilván a 
kettő közül egyiken se, hanem a maga 
nyelvén mondta Péter apostolnak. M eg 
van győződve arról is, hogy nélküle a 
hierarchia különböző szinten álló papjai 
nem papok, -  és Isten vándorló népe, az 
egyház, nem egyház. Egy velük és vele 
egyek ők is. Ez a kétszeresen egy 
együttlét mint eükharisztikus közös
ség, mint „communio sanctorum” , mint 
-  bármily különösen tűnik -  Jézus asz
taltársasága jeleníti meg, reprezentálja a 
világban a Salvator Mundi-L Vájjon mit 
gondolhatott egy-egy szabadtéri szent
misén végzett szolgálata közben a „más 
akólba tartozó”  juhokról, a m eggyőző
dése szerint nem-katolikus keresztyé
nekről, a szerinte „fratres seiuncti” - 
król, azok püspökeiről, egyházvezetői
ről, igehirdetőiről, gyülekezeteiről? 
Jézus azt mondta: „Ahol ketten vagy 
hárman együtt vannak az én nevemben, 
ott vagyok közöttük.”  (M t 18,20)

3. A  pápa fogadtatása  kiemelten 
ünnepélyes volt, a magyar állam fogad
ta vendégként Sajátos tekintéllyel és 
hatalommal rendelkező államfőnek ki
járó tiszteletben részesítették érkezése
kor és különösen búcsúztatásán. Egyhá
zának meglátogatására érkezett A  híve
ivel való találkozás ezért mindig 
liturgikus keretben, szent-misével egy
bekötve történt A  liturgikus keret tág 
teret biztosított ovációval, tapssal kísért 
köszöntésekre és elvi jelentőségű meg

nyilatkozásokra is. Minden találkozás
nak volt k iem elt sajátos témája. Eszter
gomban főleg a papság és a hivatások 
felé fordult Szombathelyen az egyház 
és a keresztyének társadalomban betöl
tött szerepének jelentőségével foglalko
zo tt Pécset Európa és az egyház nem
zetközi, nemzetek feletti szolgálata ke
rült középpontba. Máriapócson Mária 
tisztelete jegyében a g ö rög  szertartása 

katolicizmus, valamint Kárpátalja és 
Románia közelsége szabta meg a témát 
valamint a nemzeti és vallási kisebbsé
gek jogainak érzékeny problémája. A  
nyíregyházi közvetítést nem láttam 
összefoglaló során sem. De ott is hason
lókról eshetett szó. Debrecen témája az 
ökumenizmus melletti bizonyságtétel. 
Székesfehérvár és a budapesti Hősök 
tere augusztus 20-án Szent István ünne- 
pe-kínálta a pápai látogatás legkiemel
kedőbb témáját első királyunk apostoli 
szolgálatának fontosságát, Európához 
tartozásunkat, a Regnum Marianum 
gondolatát, Európa „reevangelizálásá- 
nak”  szükségét

Valamennyi alkalmon tízezrek, szá
zezrek vettek részt TÖmeg-evangélizá- 
c ió ró l is beszélhetnénk, de más jellegű- 
ről és nagyobb méretűről, mint aminő 
két éve B illy Graham evangelizációja 
v o lt  A  látottak és hallottak alapján ki
rajzolódott Európa újra evangelizálásá- 
nak tartalma, célja és módja. Talán jó , 
hogy nem voltam jelen egyetlen alkal
mon sem. Zavart volna. Számomra ide
gen a tömegmozgatás és befolyásolás 
életem során oly különböző célok eléré
se érdekében, mégis olyan hasonló mó
don gyakorolt eljárásának megtapaszta
lása. Bár ki tudja? Hátha a tömegek 
nyelvén is meg akar szólalni korunkban 
az evangélium. Jézus minden esetre 
nem gyűlölte Horatiussal a „profanum 
vulgus” - t  inkább szánakozott az elgyö
tört sokaságon. Egyáltalán kérdés, hogy 
a pápa-látogatás nagy alkalmain részt
vevő  sokaság kivezényelt tömeg, vagy 
tömeglélektani hatások alá került, ma
nipulált emberek sokasága lett volna. A  
pápa mindig térdet hajtott hódolattal 
amikor szemközt fordult s reájuk tekin
ted. N em  a nagy létszámra való tekin
tettel tette, hanem a közöttük, bennük 
jelenlevő és az általuk is megjelenített 
Krisztus miatt tette.

M indezzel kapcsolatban két dologra 
figyeltem  fel. -  A z  egyik az, hogy 
Krisztus jelenlétének misztériuma négy 
dologban revelálódik a katolicizmus
ban. Mindenek előtt az oltári szentség
ben, különösen az átlényegült ostyában; 
hiszen ez kerül a szentségtartó monst- 
ranciába, ez előtt hajtanak térdet, ezt 
hordozzák körbe körmenetek alkalmá
val. Ezután a pápa személyében, a 
szentatyában, Péter utódában, Krisztus

föld i helytartójában. A  pápa személyé
ve l szoros összefüggésben a hierarchi
kusan tagolt papságban, a klérusban. A  
pápa és közötök  fennálló kapcsolatot 
az atya és a fiák viszonya jellemzi a 
papság és a hívők kapcsolatát is. A  lel
kész is „atya” . Általában az atyaság fo 
galmának és ezzel a tekintélyelvnek do
mináns szerepe van a katolicizmusban. 

A másik dolog, amim felfigyeltem az, 
hogy több megnyilatkozás visszautasí
totta  a pápalátogatás kapcsán a trium - 
falizm us vádját, vagyis azt az érzetet, 
mintha az egyház a társadalomban, a 
közéletben, a nemzetközi életben a 
szolgálat útja helyett az uralomratörés 
útját já rn i Ez kifejezésre jut abban is, 
hogy nem szorgalmazzák a papság aktív 
politizálását, sőt lényegében, egyes ki
vételektől eltekintve ellenzik. A  közé
letre inkább a laikusok közéleti szolgá
latra való felkészítése útján igyekeznek 
hatni. A  pápa Európa koncepcióját sem 
a középkori Európa-modell helyreállí
tásának szándéka határozza meg. Nem  
Európa re-katolizálásáról, hanem re- 
evangelizálásáról beszél. Nem  azért jött 
Magyarországra, hogy itt reprezentál
jon, hanem hogy a magyarság számára 
Krisztust és az ő egyházát prezentálja. A  
magyarországi katolicizmust méltán 
töltheti el a sikerélmény öröm e, látván 
hogy milyen tömegeket tudott megmoz
gatni és milyen publicitást biztosított 
számára a pápa látogatása. Felvetődött 
bennem mégis a kérdés: Nem  je len t-e  
mindez kísértést is a magyar katoliciz
mus és az egész magyar keresztyénség 
számára? Kísértést arra, hogy m egfe
ledkezzék erőtlenségéről és a reá váró 
feladatok nagyságáról: a háború után, 
de a háború idején, sőt a két világháború 
között elkövetett vétkeiről és mulasztá
sairól. Kísértést arra, hogy sikerélmé
nye diadalérzéssé váljék: győztünk! K i
sértést arra, hogy diadalérzete kifejezé
sének eszközévé tegye az éneket: 
Christus Vincit! Christus regnat! Jesus 
Christus imperat! -  s ilyen módon a 
szolgálat útjáról, a II. Vatikáni Zsinat 
által kezdeményezett útról, a hatalomra 
törekvés, a triumfalizmus útjára téljen.

A  televízió képernyőjének segítsé
gével szerzett benyomásaimról nem ké
szítettem feljegyzést Összegzésem 
szükségszerűen hézagos, hiszen csupán 
emlékezetemre támaszkodtam, a pápa- 
látogatással kapcsolatos közleménye
k e t  egyházi és világi sajtóban megje
lent értékeléseket figyelmen kívül 
hagytam. Feltehető, hogy félreértések 
és tévedések is találhatók benne. Élmé
nyeim, benyomásaim összefoglalásával 
csupán felkészültem végső konklúzióm 
indoklására, arra tehát hogy nézetem 
szerin m iért és miként je len t kihívást a 
pápai látogatás a je len leg  túlságosan
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önmagával elfogla lt, saját identitásá
nak válságának küzdő protestantizmus 
számára.

A  protestánsok -  egy kissé felszínes 
megfogalmazásban -  benyomást kelté, 
propagatív erejű látványban részesültek 
a pápalátogatás alkalmával. Okkal hi
vatkozhatnak Pál apostolra: Hitben já
runk, nem látásban.”  (II.K or 5,7) -  „A  
hit hallásból van, a hallás pedig Isten 
igéje által.”  (K m  10,17). M égsem  árt 
arra gondolniuk, hogy a pápa nemcsak 
látható, hanem hallható is volt. Bibliá
hoz kötötten evangéliumot hirdetett. 
Igeértelmezésével ugyan nem lehetett 
mindig egyetérteni, a jó  hír mégis meg
szólalt s ez közös ügyünk, örömmel kell 
fogadnunk.

Felszínesen nézték a képernyőt azok 
a protestánsok, akiket csak a politikum 
érdekelt, s jó  eső érzéssel csupán a nem
keresztyénekkel, a letűnt rendszerrel 
szembeni tömegdemonstrációnak érté
kelték a pápalátogatás eseményeit 
Mást is észre kellett volna venniük. Újra 
és újra szemük elé tárult ugyanis a rk. 
egyház II. Vatikáni Zsinat óta m egújho- 
dott istentiszteleti élete. A z  új istentisz
teleti rendbe sok minden beépült a pro
testáns „vívmányokból”  Gondoljunk a 
hagyományos latin nyelv helyett (és 
mellett) az anyanyelv használatára. A  
laikusok istentiszteleti körzeműködésé- 
re, amikor Bibliát olvastak vagy imád
koztak. A  liturgikus énekek mellett a 
nép szerepére. A  liturgikus keret elaszti
kus voltára. A  szakrális keretbe „pro
fán”  elemek is helyt nyertek pl. ajándé
kok átadása, ovációval, tapssal fogadott 
üdvözlő beszédek. A  külsőségek: litur
gikus öltönyök, szi nbólikus cselekmé
nyek egyszerűsödése és a modem érzés
világhoz, ízléshez való közeledése. Első 
sorban szimbólikus értékű, mégis jelen
tős, hogy a barokk oltárok helyett a pu
ritán menza, az úrvacsorái asztal vált az 
eücharisztia ünneplésének színhelyévé, 
hogy ezzel érzékletessé tegye: a com- 
munióban részesülő gyülekezet Jézus 
„asztaltársasága” .

Nem  árt a protestánsoknak néhány 
kérdésben önkritikusan elgondolkozni
uk. Nem  szorltja-e ki közöttünk az igét, 
a Verbumot olykor valamiféle verbaliz- 
mus? N em  vá lté  istentiszteleteinken az 
imádság olykor esztétikailag élvezhető 
szónoklattá, összejöveteleinken az 
egyéni imádság a gyülekezet egésze ál
tal alig adaptálható magánexpectoráció- 
vá, magamutató vagy nyögdécselt fo 
hászkodássá? A  reformátorok által val
lott „egyetemes papság”  elve nem 
torzult-e egyetemes „elpaptalanodás- 
sá” ? A z  egyházi népének, a protestáns 
korái, nem vált e  sokak számára csupán 
Bach-koncertek esztétikai élményévé? 
Nem  higult-e fe l a beat-muzsika hatásá

ra szöveg és dallam tekintetében? N em  
merevítették-e meg liturgiánkat ágen- 
dáink előírásai? N em  vált-e kezünkben 
a Biblia fundamentalista hatások révén 
„papiros-pápává” ? A  luteránusok igye
kezete ellenére, integráns szerepet tölt-e 
be az úrvacsora istentiszteleti és általá
ban gyülekezeti életünkben? Figyelem 
be vesszük-e hogy az ember nemcsak 
füllel és szájjal, hanem öt érzékszervvel 
rendelkezik? Tudom: túlfogalmazottak 
kérdéseim, de így válhatnak kihívóvá, 
elgondolkoztatóvá -  esetleg nemcsak a 
magunk számára.

A  látogatást önkritikusan figyelem 
mel kísérő protestánsnak annak a belá
tására is el kellett jutnia, hogy „máskép- 
gondolkodásra”  -  protestantizmusra to 
vábbra is szükség van a 
világkeresztyénség szétszórt nagy csa
ládjában. A z  egyház egységének ér
vényre jutása érdekében nélkülözhetet
len a protestáns egyházak Rómát nyi
tottságra és gondolkodásra késztető 
kihívása. A z  ő  kihívásuk is szolgálat

A  protestáns egyházakkal folytatott 
párbeszéd nélkül a római katolikus egy
ház könnyen megtorpanhat a II. Vatiká
ni Zsinat által megnyitott úton. Amint a 
párbeszéd nemcsak a történelmileg ki
alakult ellenségkép (pápa-antikrisztus) 
felszámolására, hanem önvizsgálatra, 
önmaguk újrafogalmazására készteti a 
protestáns egyházakat, ugyanúgy a ró
mai katolikusokat is nemcsak a „luthe- 
rani omnes comburantur”  felszámolás
ra, hanem önmagának a létét meghatá
rozó kinyilatkoztatás fényében történő, 
újra értelmezésébe készteti. Enélkül az 
„aggiomamento”  csupán a modem v i
lághoz való alkalmazkodássá, taktikává 
válhat

A  katolicizmusnak a pápalátogatás 
után is számolnia kell azzal, hogy p ro 
testánsokkal fo g  együtt élni, akik nem 
tudják megérteni, miért vonják meg is
tentiszteleteiken a katolikusok a kelyhet 
a „laikusoktól” ? M iért zárják ki őket az 
eücharisztikus közösségből?

Továbbra is együtt kell élniük pro
testánsokkal, akik együtt imádkoznak 
Máriával és az egész egyháztörténet va
lamennyi nagy imádkozóival, a szen
tekkel, de nem tudnak és nem akarnak 
hozzájuk folyamodni imádságban segít
ségért, mert „egy  a közbenjáró Isten és 
emberek között, az ember Jézus Krisz
tus”  (I  T im  2,54). Éppen ezért nem te
kintik őt „az ég királynőjének”  és „társ- 
megváltónak”  (coredemptirx-nek), tisz
telettel tekintenek rá viszont, mert 
személye példázza: egyedül kegyelem
ből, egyedül hit által, egyedül Krisztu
sért -  és nem érdemei alapján -  üdvözíti 
Isten a tőle elidegenedett embert

Továbbra is együtt kell élniük pro
testánsokkal, akik velük együtt szeretik

hazájukat hálával gondolnak országa
lapító királyukra, Szent Istvánra, de a 
személyéhez kapcsolt „Regnum Maria- 
num”  államkoncepció idegen számuk
ra, benne egy paternalista, klerikális po
litika és keresztyénséggel elegyített na
cionalizmus érvényre jutásának 
kísértését látják, legalább is a két világ
háború közötti korszak eszméi iránt ta
núsított nosztalgia jelentkezését

Továbbra is együtt kell élniük pro
testánsokkal, akik a pápa karizmatikus 
és vonzó személyiségének magyaror
szági látogatását szimbólikusan sem 
tudják azonosítani Jézus Krisztus ád- 
ventjével: akik e látogatás egyháztörté
neti jelentőségét értékelve is, egy nála 
és mindnyájunknál jelentősebb látogató 
szükségét érzik, amikor így imádkoz
nak: „Veni sancte spiritus...”  Ugyanis a 
Szentlélek Úristen tekintik Jézus Krisz
tus egyetlen, legitim  földi helytartójá
nak, az egyház megújítójának, a világ 
újjáteremtőjének.

Végül érdemes még megemlíteni, 
hogy II. János Pál pápa esztergomi tar
tózkodása idején egyaránt imádkozott 
Mindszenthy és Lékay bíboros-primá- 
sok sírjánál és több ízben is kérte a saját 
egyháza híveit és fő le g  papjait az egy
mással való megbékülésre. Válságje
lenségektől a magyar katolicizmus sem 
mentes. A  válságban náluk is, nálunk 
protestánsoknál is tulajdonképpen az a 
válság tükröződik, amely elkerülhetet
lenül lépett fel egész társadalmunk éle
tében a nemzetközi és hazai politikai 
változások nyomán. Jelentős mértékben 
segítené a társadalmi válság eszmei fel
oldódását a magyar katolicizmus Mind
szenthy József háború utáni politikai 
szerepének józanabb értékelésével, a 
protestáns egyházak pedig, ha egyházi 
életük sok torzulása ellenére sem félné
nek Bereczky Albert prófétai szolgála
tát jelentősnek tekinteni.

Ide illeszthetők még Kisfaludy Ká
roly „Mohács”  c. versének záró sorai:

„ Ú j nap fényle reánk annyi veszély 
után,

É l magyar, á ll Buda m ég! a múlt 
csak példa legyen most.

S égve honért bizton nézzen előre 
szemünk.”

Benczur László
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A Magyar Evangéliumi Börtönmisszió

(MEB)
A  TBZ kutatási főtéma ágazataként a 

Hazai Felekezetek Rehabilitációs és Men
tálhigiénés "tevékenységek vizsgálatára 
Könczei György tud. főmunkatárs kérésé
re többek között a Magyar Metodista Egy
ház is beterjesztett két dolgozatot Ez az 
egyik: A Magyar Metodista Egyháznak a 
Magyar Evangéliumi Börtönmisszióval 
karöltve végzett szolgálatáról és annak el
vi alapjairól, kitekintéssel a M EB keretei
re és lehetőségeire, sót némiképpen az 
egész deviáció-m isszióra, az ökumenikus 
közösségben.

Tekintettel arra hogy a börtönmissziót 
alig egy éve végezzük, még becsléssel 
sem vállalkozhatunk statisztikai adatok 
közlésére egy olyan területről, ahol a vég
leges rehabilitációról csak az elévüléskor, 
hosszú évek múltán beszélhetünk. A  
könnyebb áttekinthetőség kedvéért kezd
jük talán a gyakorlati résszel.

A MEB Budapesten és vidéki börtö
nökben szervezi szolgálatát, eddig 12 fe le 
kezet lelkészei és laikusai bevonásával. A  
Metodista Egyház Budapesten és Szege
den munkálkodik. Szabó Andor szegedi 
metodista lelkész bejár a szegedi börtönbe 
lelkigondozói szolgálatot végezni, majd 
végzi az utógondozói szolgálatot is a sza
badidők között Ugyan ő  havonta egyszer 
eljön Budapestre is, hogy a Kozma utcai 
börtönben istentiszteletet tartson. Egyéb
ként a MEB Budapesten nemcsak a Koz
ma utcában működik, hanem a Gyorsko
csi és a Nagy Ignác utcában is, e két utób
biban előzetes letartóztatottak között A  
Kozma utcában 20 nevelőtiszt 10 csoport
jában 25-en végezzük a hetenként leg
alább egyszer tartott bibliaórai, illetve hit
oktatási munkát Én a Gyógyító-nevelő 
csoportban hetenként kétszer. Vannak 
azonban másokkal karöltve végzett szol
gálataink is: evangélizációs, meg ünnepi
rendezvényeink, melyen a kultúrterem
ben néha 120-200 fő  is jelen van, és ott 
toborozzuk bibliaóráinkra, hitoktatásunk
ra az elítélteketEz utóbbi alkalmainkat -  
és ezért kell a 25-ös létszámúik -  csoport- 
lélektanilag a legkedvezőbb: 10-15 fős 
csoportokban tartjuk. Rendezvényeinkre 
egyes gyülekezetekből kisebb-nagyobb 
énekkarokat; külföldi börtönmissziókból 
zenés-énekes, pantomim csoportokat sze
repeltetünk, ezzel bejáljuk az ország kü
lönböző börtöneit is. Mindenki csak a sa
ját felekezetének ajánlására és a mi kura- 
tóriumunk vizsgálata után szerepelhet, 
illetve taníthat az egyetemes hitvallások 
alapján.

Szolgálatunk nemcsak igehirdetésből 
áll. A z  evangéliumot nem kapcsolt áru
ként közöljük, segítségére vagyunk olya
noknak is, akik alkalmainkon részt nem 
vettek, vagy csak ritkán. Kapcsolataikat

megerősítjük családtagjaikkal, rokonaik
kal, csomagokat küldünk a reászorultak- 
nak, személyes beszélgetésekben, beil
leszkedési zavaraik pszichés gyógyításá
ban szabadulásuk után is segítségükre 
vagyunk, sőt szálláskeresésben, munka- 
helykeresésben, iratbeszerzés stb. velük 
együtt részt veszünk.

Fő elvünk azonban, hogy új embert 
formálni belőlük csak Isten tud, de erre ő  
képes és hajlandó, ilyen megfontolásból 
mondjuk minden formájában az evangéli
umot nékik. Nem csupán mint egy esz
mét, ami betölti az idealizmus és a mate
rializmus ideológiai csődjének a helyét, 
hanem a „mi közösségünket”  ajánljuk fel 
nekik, „amely az Atyával és az Ő Fiával 
van” . (I  János 1,3) Ez gyakorlatilag olyan 
hivő közösség felajánlását jelenti, ahol az 
elitéit a szabadulása után is testvéri, baráti 
kapcsolatra talál és anyagi-erkölcsi támo
gatásban részesülhet, m íg saját lábára tud 
állni. Erre tudunk példákat felsorolni, 
szükség esetén részletezzük is a tanulság 
céljából, de egyenként felsorolni szerény
telenségnek tűnnek előttünk, hiszen iga
zán beérett gyümölcsökről még nem tu
dunk beszámolni. Azt azonban állítjuk, 
hogy tanításunk, feddésünk az igaz életre 
neveli őket, hogy egész emberek legye
nek, minden jóra készen. (11.110x3,16.) 
Megközelítőleg sem lenne teljes beszá
molóm, ha e s i  arról beszélnék, hogy a 
metodisták „saját erejükből”  mit értek és 
szándékozni elérni e területen. K i kellett 
tehát térnem a MEB többi munkásainak 
hatókörére is. Említettük, hogy a Markó 
és Gyorskocsi utcában is munkálkodunk 
több csoportban. Tekintettel arra, hogy 
ezeken a helyeken előzetes letartóztatot
tak vannak, akik még bírói ítélettel bünte
tésüket nem töltik, a fegyelmezettségük is 
lazább, igencsak élnek az „ártatlanság vé
delmével”  járó jogaikkal. Persze nem ar
ról van szó, hogy akik büntetlen előéletű, 
az bűn télén lenne, ezek is pokollá tudják 
termi sorstársaik életét, tehát a megtérés, a 
bűnbocsánat és bűnbánat evangéliumát 
ugyanúgy hirdetjük nekik, mint ahogy a 
szószékekről a polgári életben is, de vala
hogyan ezeknek a figyelmét nehezebb le
kötni. Majd reátérek az elvi résznél, hogy 
a kompenzálás módja is jellegzetes.

A MEB vidéki börtönökben is műkö
dik, illetve toboroz munkatársakat. Ezek a 
munkatársak is elsősorban lelkészekből, 
de laikusokból is válogatódnak. A  MEB 
Központjának (1045. Budapest, Lóver
seny tér 6.) kiterjedt levelezése van vidéki 
börtönök elítéltjeivel, és természetesen a 
munkatársakkal is. Kapcsolatunk van 
több külföldi börtönmisszióval is, kik 
nemegyszer énekes-zenés, pantomim, 
színjátszó csoportokkal bejárják az ország

börtöneit és szerepelnek, tolmácsolással, 
annyi személy előtt, amennyit a börtönök 
kultúrterme vagy az udvar befogadhat 
Keresztyén filmeket is vetítünk, esetleg 
videóról. Segétségül hívjuk rendszeresen 
a Magyar Református Iszákos-mentő 
Missziót is a Kozma utcai börtönben, két
hetenként tartanak bibliaórákat s szabadu
lás után fogadják az elítélteket gyógyító 
konferenciáikon is, melyeknek jobb a 
gyógyult statisztikájuk, mint az alkoholel- 
vonóké. Természetesen pszichológus és 
orvos ott is rendelkezésre áll. A z  Üdvhad
sereg magyarországi, szervezés alatt álló 
részlege is alkalmilag segítségünkre van. 
Pl. 1990. karácsonyán az elítéltekkel kö
zös műsort adott a Kozma utcai börtönben 
és 1200 csomagot osztottak ki svájci köz
pontjuk segítségével. Ha az Üdvhadsereg 
meg tudja majd kezdeni Magyarországon 
a rendszeres munkáját, akkor átmeneti 
szállást és étkezést tud adni, méltányos 
áron. Akkor végezni fogja közöttük 
ugyanazt a testi-lelki „talpraállító”  mun
kát, amit most mi végzünk. Kívánatos 
volna a MEB-nek is létrehoznia ilyen 
szállásokat a Baptista Menedékotthonnal 
és a Keresztyén Testvérgyülekezet Élő 
Reménység alapítványával karöltve. El
őbbinek a kapacitása jelenleg csekély, az 
utóbbinak pedig még nincsen objektuma.

Megható tapasztalataink vannak 
egyes elítéltek életének megváltozása te
rén. Életmódjukban és munkamódjukban 
jelentős javulások állnak elő, mégpedig a 
Gyógyító-nevelő csoportban is. Már a bv. 
intézetben a legszorgalmasabb munkások, 
nemcsak missziónknak, hanem nevelő
tisztjeiknek és műhely főnökeiknek is leg- 
megbízhatóbb támaszuk. A  nevelőtisztek
kel való konzultációinkon kiderül, hogy 
fegyelmezésben többet érnek el náluk, 
mint másoknál, mert önkéntesen követik 
a szabályokat, előírásokat. Természetesen 
vérmérsékletük különböző, de kritiku
sabb helyzetben is értelmesen szót lehet 
velük érteni. A z  én Gyógyító-nevelő cso
portomba pl. más csoportokból is szíve
sen jönnek,mert tudják, hogy minden kér
désükkel jöhetnek hozzám. Azt is tudják, 
hogy nem mindenben és nem egészen 
adok nékik igazat, és nem viszem kérése
iket a bv. tisztek elé, de ha nem is, rend
szerint megnyugosznak a kedélyek és he
lyes mederbe terelődik a beszélgetés, el
jutnak a megoldásig, ami sokszor az ő 
nézeteik korrigálásával történik. De az, 
hogy velünk szemben feltétlenül őszinték 
lehetnek, sokat old fel abból a feszültség
ből, ami ápolatlanul fegyelmezetlensé
gekben jutna kifejezésre. Ilyen biztonsági 
szeleppé válnak sokszor bibliaóráim is. 
Minden cinkosság nélkül lehet az ember 
őszinte még a retardáltak között is. Mind
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ez azonban kiált az elvi tisztázás után, 
hogy mi lehet a szerepe az őszinte légkör 
megteremtésének, az esetleg baráti kap
csolat kialakításának mi az alapja és célja.

Elvi kérdések, melyekből kateketikal 
gyakorlatunk értelmezhető.

Freud a szomatikus szféránál, Adler a 
pszichikus szféránál, Jung a pneumatikus 
szféránál ragadja meg a pszichikus karrier 
főkérdéseit. M i is -  Junghoz hasonlóan 
úgy gondoljuk, hogy a magasabb szférák
nak van irányitó szerepük az alacsonyab
bakra nézve, de mindezeknek az öncélúvá 
válása az autianus kialakulásának foko
zott veszélyét jelenti, s éppen ezért a ke
resztyén nevelésben a Szentlélek vezérle
te alá kell kerülnie. Abban az ideológiai
pedagógiai válságban, mely az irányzatok 
bizonytalansági tényezőit módszertanilag 
igen megnövelte, (a nevelés tulajdonkép
peni célja pl. az egzisztencialista és mate
rialista pedagógiai rendszerekben homá
lyos sejtéseken alapul), így a „sokolda
lúság”  célzata a tananyagot rendszerint 
túlterheli. Felszabadító erővel hat, ha min
den deviációnál abban ragadjuk meg 
mélylélektanilag a személyiségformálás 
kérdését, hogy a helyes kompenzációju
kat segítjük elő.

A  deviancia-típusok -  összefonódása
ik esetén is -  megkülönböztethetők a 
kompenzáció mikéntjébea A  vakok pél
dául, ha nem tudnának tapintásukkal 
kompenzálni, eleve deviációsokká fejlőd
nének. De hallás útján is kompenzálnak. 
Ismereteiket metakommunikatív úton is 
csodálatosan fejlesztik. Egy melegebb 
kézfogás, a beszéd halk és szelíd nyelvze
néje sokszor még annál is többet mond 
számukra, mintha szemmel látnának ben
nünket Persze a metakommunikációt is 
félre kell érteni, ha autisztikusan introver- 
tált személyiség alakult ki, de éppen ezért 
kell irányítaniuk pedagógiailag a kom
penzálás módját Ha az így van a fogyaté
kosoknál, hogy a szocializációjuk és eset
leg reszodalizálásuk irányítandó, sokkal 
inkább így van a deviációsoknál. A  sze
mélyiségvonások torzulását kell helyesen 
kompenzálni és kompenzáltatni. A  fele
lősség elközömbösödése, a felelős- 
ségrevonó készség ebidegedése csak a 
kompenzálás helyes módján állhat helyre. 
Ez az erkölcsi Ítélőképesség gyógyítását 
jelenti, az asszociális személyiség kiala
kulásának preventív, folyamatos, és utó
gondozó mentálhigiénéjében. így vetődik 
fel két kérdés: a deviáció, mint szubkultú
ra hogyan sorolható osztályokba egyrészt 
a felelősség, másrészt a kompénzáltság 
szempontjából.

A felelősség kategóriái

A  felelősségre vonhatóság a különbö
ző deviációkban eltér egymástól. Legke
vésbé vonhatók felelóisségre a szellemi fo
gyatékosok, mégpedig fogyatékosságuk 
fokozatai szerinti súlyozással. Egy mon
gol-idióta kevésbé felelős tetteiért, mint 
egy skizofrén vagy mániás-depressziós. 
A z  örökletes elmebeteg kevésbé vonható 
felelősségre, mintegy másfajta idegbeteg. 
De ez is kevésbé vonható felelősségre, 
mint egy kvázi-ebnebeteg: a szkizoid,

vagy cikloid karakter. De még a pszicho
pata és neurotikus is kevésbé felelős, mint 
egy teljesen egészséges ember. A  törvény- 
széki orvostan ezt jó l differenciálja. Sze
rencsétlen például az pszichopata, ill. ne
urotikus, aki minden büntethetősége elle
nére sem tudja külső segítség nélkül 
kézben- és szinten tartani életmódját és 
munkamódját. Magyarországon erről 
még reprezentatív statisztika sincsen, de 
pl.: Angliában a visszaeső bűnözők között 
megdöbbentően nagy százalékarányukat 
jelzik. Ezekből kerül ki -  becslésem sze
rint -  a kisebb, de ismétlődésük miatt sú
lyosabban minősített bűncselekmények
nek 20 %-a. A z  nem releváns, hogy meg
állapítják a pszichiáterek: ennek
rendszerint neveltetési okai vannak ha va
laki pszichopata vagy neurotikus, mikor 
éppen az ún. nehezen nevelhető fitalok 
neveltetéséért sem az iskola, sem a csalá
dok nem vállalják a felelősséget, csak 
egymásra mutogatnak, lény, hogy min
den ötödik visszaeső bűnözőt gyógyító
nevelő csoportba kellene utalni, ha erre a 
bv. intézeteknek volna kapcacitása. De 
nemcsak a börtönben van ez így, hanem a 
társadalomban is. Ezeknek permanens ne
velőintézetre volna szükségük még akkor 
is, ha „csak”  a család életét teszik pokollá.

Adeviádójukért már nagyobb felelős
sége van az öngyilkos jelölteknek, akik 
nem-sikeres öngyilkosságot egyszer, 
vagy többször hajtottak végre. Nem be
szélve a szellemi fogyatékos öngyilkossá- 
got-megkisérlőkről, „pillanatnyi elmeza
varukban”  követik el szuicid tettüket lé -  
hát tudatuknak nem állandó, hanem 
rövidébb-hosszabb ideig való beszűkülé
séről van szó. Ennek bár társadalmi okai 
is vannak, hiszen földrajzilag is kimutat
ható a gyakoriságukban a különbség -  el
követői bizonyos mértékben felelősebbek 
a szellemi fogyatékosoknál. Azonban ke
vésbé felelőnek, mint egy iszákos vagy 
kábítószeres, mert az irtóbbiak huzamos 
időn keresztül alakították ki deviációju
kat közben sokszor lett volna alkalmuk a 
gyógyulásra. Nem arról van szó, hogy az 
aÚcobolizáció, illetve droggal való vissza
élés nem gyógyítható (hiszen még súlyo
sabb eseteiben is vannak ilyen irányú 
missziók, az egyház szolgái mellett hivő 
orvosok, pszichológusok és pszichiáterek 
is kiveszik benne részüket elég jó  rehabi
litációs eredményekkel), de arról igenis 
szó van, hogy tudatbe szűkülésük előidé
zői ők maguk voltak. Méginkább felelő
sek deviádójukért a bűnözők, különösen 
a visszaesők. Ezek fokozottan felelős
ségre vonhatók. A  prostítucó -  nemcsak 
szexuális téren, különösen mutatja az él- 
ősdi életmód eseteit s még ha a jog  nem 
is büntetné elterjedtségük miatt őket a 
társadalom akkor is deviádóként fogja 
számontartani és kezelni, legalábbis re
méljük, mint minden erőszakot ha a tör
vény nem is büntetné, pl- ha valaki gyenge 
szüleit vagy élettársát brutalizálja pén
zért Hanyatló társadalmak jellegzetes tí
pusai ezek.

Mindezekből eléggé nyilvánvaló, 
hogy a deviádótípusok felelősség szem
pontjából nagyjában és egészében véve 
osztályokba sorolhatók. A  börtönmisszió

a felelőtlenség legsúlyosabb csoportjával 
foglalkozik, de mint láttuk, azt is differen
ciáltan kell kezelni.

A kompenzáció kategóriái közül a 
börtön-szubkultúráé.

Most következik a másik elvi kérdés
csoport mi különbség van a deviádós tí
pusok és altípusok sorában a börtönszub
kultúra kompenzádója dolgában? Nem 
akarjuk most ismét újjhegyre venni a de
viációkat ebből a szempontból, bár ez egy 
más tárgykörű dolgozatban érdekes, iz
galmas és sok haszonnal járó felsorolás 
lenne. Hadd állapítsuk meg csak azt, hogy 
a legdeformáltabb kompenzálás -  szinte a 
szellemi fogyatékosság határán álló -  a 
krim inális személyiségeknél van. Deviáci
ónként más a szubkultúrájuk és szubkul
túránként más a kompenzálás módja. M i
lyen az elítéltek kompenzálása és milyen 
tényezők befolyásolják ezt? A  bűnüldözés 
a nyomozati periódustól kezdve erős pszi
chikai hatással van és ezt, attól függően, 
hogy a gyanúsított a tagadást választja, 
vagy a vallomás valamilyen formáját, pl. 
a részletes beismerő vallomást, másként 
é liá t

A  vallomást is a legkülönbözőbb 
módszerekkel lehet elérni, vagy éppen ki
kényszeríteni, a keresztkérdésektől kez
dődően az alvás megzavarásáig, az ismé
telt kihallgatásokig. Ez mind traumákat 
okozhat A z  előzetes letartóztatás, elzárás 
körülményeitől kezdve a bírói eljárás és 
ítélet végül pedig a büntetés-végrehajtás 
körülményei, mint például a zárt környe
ze t a zárkatársak viselkedése, az őrség 
magatartása, az esetleges fegyelmi eljárá
sok nagyon széles skálán mozoghatnak és 
traumatikus hatásokat váltanak ki akkor 
is, ha minden jogszerűen történik. Ez 
azonban nem szokott minden részletében 
magától értetődő lenni az elítéltek külön
böző vérmérséklete és az őrszemélyzet
nek, nevelőtiszteknek erre való különbö
ző reagálása miatt sem. A  legtöbb traumát 
azonban a zárkatársaknak interakdói je
lentik. Ennek részletezésétől most elte
kintek. Mindenesetre rangot jelenthet a 
rabok között a testi erő és az ezzel gyakran 
járó erőszakosság legkülönbözőbb fajtái, 
amit jelenteni nem mernek feletteseiknek, 
félve a bosszútól. Rangot jelent az is, 
hogy ki tud különböző fellebbezéseket 
megfogalmazni, akár jogosak azok, akár 
nem. Rangot jelenthet a fantázia működ
tetése, mikor irreális terveket talán éppen 
bosszút szőnek szabadulásuk utánra, vagy 
újabb bűncselekmények együttes kiterve- 
lésével foglalkoznak. Ebbe a „hierarchiá
ba”  belekényszerítik azokat is, akik egyál
talában nem értenek egyet velük, de ezt 
nem merik bevallani. Tehát a börtönszub
kultúrának sajátossága adva van, ezzel 
„etetik”  egymást, nem illik ellentmonda
ni, mert spicliskedéssel gyanúsítják meg 
egymást, vagy kicsúfolják. Zárt világban 
a képzelet igyekszik kiegészíteni az emlé
kező és tervező készséget, tehát nem reá
lis irányban alakulnak ki gondolataik pl.: 
a bíróság „pártosságáról” , a társadalom 
„előítéleteiről”  velük szemben, a legki
sebb önkritika a bíróság, vagy a társada
lom részéről igazolásul tűnik szemükben
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és szinte predestinálja őket a bűnözőstig- 
ma büszke vállalására és interiorizálására. 
A  pedagógia bevallott csddje pedig sar
kallja őket az irreálisan általánosító társa
dalomkép kialakítására. P l. volt olyan el
itéit, aki levélben kifejtette, hogy ha a 
nevelőtisztek helyét papok foglalnák el, 
lényegesen csökkene a bűnözés. A z  ilyes
mit persze én nem hiszem, tehát csak egy 
járható út marad a kriminálpedagógia szá
mára: a börtönszubkultúra kompenzáló 
erőit helyesen irányítani. Hogyan?

A  Hegyi Beszédből kiderül, a ne ölj! 
ott kezdődik, hogy képzeletvilágodban ne 
tarts haragot A  ne paráználkodjál! ott kez
dődik, hogy képzeletvilágodban ne szólj 
tisztátalan terveket senkivel kapcsolat
ban. Azaz csirájában, amikor még köny- 
nyű, el kell fojtani, fel kell ismerni a Mi
nős hajlamot Ezt a Spinóza felfedezésé
vel lehet bevezetni, hogy az eredendő 
bődről szóló tanítás mennyire demokrati
kus felfogás, ahol minden ember egyenlő. 
Másrészt a kompenzálást is helyes irány
ba terelhetjük már a rosszindulat felisme
résétől kezdve.

Ebből az állapotból csak egy kiút van, 
ha bűnére bocsánatot nyer és ennek kon
zekvenciáit levonja. Ahogy Jézus Krisz
tus mondta, mikor a társadalom önkritikát 
gyakorolva felhagyott a vádaskodás fenn
tartásával: „Én sem kárhoztatlak, eredj el 
és többé ne vétkezzél!”  Ha csak börtöne
inktől és börtönöseinktől, a rácstól és bi
lincstől remélnénk a társadalom javulását, 
erkölcseinek tisztulását, nem pedig a bűn- 
bocsánat és a Lélek életújitó hatalmától, 
akkor a kompenzálásnak ez a módja csa
lás és szemfényvesztés lenne, és akkor 
Bismarcknak lenne igaza, hogy „a bűnbo
csánat erkölcstelenség” . Minderről, pl. a 
kompenzálás deviációival és a deviációk 
kompenzálásával foglalkozva, a valós 
problémákkal küzdve, sokat lehetne be
szélni, nem is haszontalanul. De nem aka
rom, hogy az elmélet sokkal bővebb le
gyen a gyakorlatnál. (II. Péter 1,2-9.) lé -  
hát itt befejezem, sapienti sat.

Ide csatolom záradékul, hogy a men
tálhigiéné terén mit tekintek -  szélesebb 
kitekintésben -  az egyház feladatának, 
természetesen nem függetlenül a humá
nus intézményektől. Ez a kitekintés szó
szerinti szövege annak a levélnek, melyet 
Kamarás István szociológus egy a Pszi
chológiai és Mentálhigiéniai Kérdésekkel 
foglalkozó tanfolyam keretében tartott e- 
lőadása után feltett körkérdésre válaszol
tam évekkel ezelőtt Anélkül, hogy valami
n. József-féle abszolutisztikus racionali
zálásra gondolnák, mert tudjuk, hogy a 
tanítás és gyógyítás nem egyetlen feladata 
az egyháznak, mert evangélizáció nélkül 
sem aktív, sem passzív diakóniát nem tu
dunk elképzelni az egyházban, mégis a 
feltett kérdés kapcsán és attól függetlenül 
is tisztázni kellett a körkérdés tételeit

Kamarás István kérdései a következők 
voltak:

1. -  Mire terjedjen ld az egyház fele
lőssége és tevékenysége a lelki egész
ségügy terén?
2. -  M i az, amit csak, vagy elsősorban
egyházi intézmények tekintsenek fel
adatul e téren?

3. -  A  feladatok közül mit vállaljon az 
egyház felső vezetősége, mit az egy
házközségek, mit a kisközösségek, 
mit a hívek?
Alábbiakban a levélbeli válaszomat 

közlöm. Ebben börtönmissziónknak, mint 
deviációmissziónknak tágabb látóhatára 
és jövője is ki van jelölve:

„E  kérdések mindegyikére (bár nem a 
megjelölt felosztásban válaszolva), meg
említem, hogy az egyes egyházak, vagy 
kisebb hívő csoportosulások, különböző 
mértékben alkalmazzák az egyetemes 
papság elvét, és ezt is tekintve próbálok 
meg válaszolni.

Egy Spirituális van: a Szentlélek Úris
ten. O  pedig nem automatikusan vagy em
beri szervezés alapján arányosítja a talen
tumokat és pozíciókat (Vocatio intema és 
externa.) Ezért beszélhetünk és kell is be
szélnünk szakspirituálisokról az egyhá
zon belüli helyzetüket tekintve, pl. devi- 
áciomissziói-, és deviációmissziói-pálya- 
választási-tanácsadó szakspirituálisokról.

I. Az lenne a kivántos, hogy je len leg i 
nehéz helyzetünkben a szakspirituálisok 
klsebb-nagyobb munkaközösségeket 
szervezzenek maguk köré.

A  hívők nemritkán lakásukon, vagy 
családjukon belül kénytelenek összefonó
dott deviációkkal együttélni. De népün
kért való felelősségünkből is következik, 
hogy -odafigyelve a releváns deviáció
szociológiai és -  statisztikai adatokra -  az 
egyházakon belül is önsegélyező csopor
tok alakuljanak a deviációk leküzdésére. 
Ideértve a prostitúció, sőt nemcsak a szex
uális prostitúció problémakörét, hanem 
mindenfajta élősdiségeL

A  szakspirituálisok tudnák a deviáció
missziót oktatni, szervezni és tanácsolni. 
Mégpedig a krízis intervenciótól kezdve a 
kvázi-kóros személyiségek pszichikai 
karrierjének szemmeltartásáig, gondozá
sáig. Ebbe laikusokat, világi papokat, 
szerzeteseket (diakónusokat), kongregá
ciókat (mozgalmakat és belmissziói egye
sületeket), alapítványokat is be lehet von
ni, ha a szakspirituális széles látókörű. 
(Lásd például a 113. Zsoltárt).

Ezek a szakspirituálisok termé
szetesen nem tartanák kordában a saját 
vásznukat sem, és arra törekednének, 
hogy szakcsoportjuk segítségével bázis
közösségbe, az egyházközség életébe is 
bevonják klienseiket és pácienseiket, s 
mind nagyobb közösségi adhézió és affi
nitás irányába juttassák.

I I .  Ehhez azonban kell, hogy a bázis- 
közösségek egy, vagy többféle deviációra 
reflektáljanak.

Ehhez kell a felső egyházvezetés ré
széről szorgalmazni

a) A  teológiákon az etikaoktatásban,
b) A  gyakorlati teológia praktizáló ok
tatásában,
c) A  laikuscsoportok és értelmiségiek 
lellrigyakoriatos szakképzésében is
a deviációmisszió problémakörének 
oktatását
A  képzett, többszintű „kezelőcsopor

toknak”  átmeneti szerepük van egy ember 
életében, nehogy a deviációmisszióban 
való kötődés miatt „kezeltjeik”  tartósan, 
vagy véglegesen „stigmatizálódjanak” .

(Ez ugyanakkor nem zárja ki olyan úttörő 
intézmények létrehozását, melyek akár 
szanatóriumszerűen működnek, vagy 
olyanokét ahol súlyos pszichopaták és 
neurotikusok munkaterápiára non-pro fit 
elhelyezést nyerhetnének, hogy külső se
gítséggel életmódjuk és munkamódjuk 
helyes irányba terelődjék, esetleg idővel 
önálló életvitelre is alkalmassá legyenek.)

I I I .  A  gyülekezet orientált deviáció- 
misszió hátteréül csak egészséges, de 
nem ítélkező gyülekezet szolgálhat.

Tehát a gyülekezet tűrő és befogadó
készségét józan mértékkel növelni kell. 
Ezt csak hitközségi szinten lehet szolgálni 
a cura pastorálisban és a prédikációban 
reátórve. Abba most helyszűke miatt nem 
bocsátkozom bele, hogy ez mennyire pre
ventív, mennyire folyamatos, mennyire 
utógondozói feladat és ennélfogva mind
ezeket mennyire lehet együtt csinálni és 
milyen háttérszolgálatok szükségesek 
hozzá. Ez menetközben úgyis kiderül és 
helyére kerül.

Mindezeknek van egy jóértelemben 
vett provokatív része (nemes versenyre 
hívás), és van egy jóértelemben vett pole
mikus része, a gyülekezeti élet tisztaságá
ra való törekvés, provokatíve: Lukács 18, 
8-17,polemice: I. Korintus 5,9-13. Mind
kettő egyházi használatra.

Végül, ha mindez funkcionálni fog, 
kívánatos lenne, ha az egyházi vezetők 
minden társadalmi rétegben, minden erre 
alkalmas egyént biztatnának bizonyos hi
vatások felé, amelyek ezt a területet átfe
dik. (Pl.: a gyógypedagógiai főiskola bár
mely szakára: a pszichiátriai és mentálhi
giénés képzés megfelelő szintjeire.) Az 
ilyen pályairányításnak meg lehetnek a 
szakspirituálisai, akiknek munkássága 
egyházi mozgalmi, egyesületi, rendi, gyü
lekezeti, alapítványi szinteken manifesz
tálódik.

Mindez igényli a felső egyházi veze
tés helyes iskolapolitikáját, hogy a méltá
nyosság alapján odatanácsoltaknak felvé
telt is kell nyemiök tanintézetekben, mun
kahelyeken.

Ha a deviációmisszió területéhez oda
csatolom a pneumatikus szféra összes de
viációit, mint pl. az okkultizmust, mely a 
legtöbb keleti vallásnak alkatrésze, akkor 
közvetlenül adott, hogy vannak csak az 
egyház által végezhető feladatok is. Fi
gyelemre méltó, hogy az okkult vallások 
„tudományai”  valamilyen módon mindig 
az erkölcsi döntésért való felelősséget 
akarják levenni az ember válláról, ezért 
társadalmi szükség az ellenük való küzde
lem. Tbnnészetesen ezt a küzdelmet csak 
pneumatikus eszközökkel lehet folytatni, 
másképp nem hatékony. „A m i fegyvere
ink nem testiek, hanem erősek”  -  mondja 
az apostol Pál.”

K e v e  István

A  M EB kuratóriumi tagja, 
metodista vezetőségi tag

Budapest, 1991.
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Lelkész-szemmel

Zsinatunk:
lehetőségek és 
kotlátok

A Magyarországi Evangélikus Egyház megválasztott és 
1991-ben összeült zsinatáról szólva valószínűleg elkerülhe
tetlen a szubjektív megközelítés. Két ülésszak már befejező
dött ugyan, munkáját igazában mégis csak most kezdi. N em  
lehet szó más eredményektől. Inkább csak bimbózó tenden
ciákról, leginkább azonban csak várakozásokról és reménysé
gekről. S természetesen sok-sok illúzióról is.

Fenntartások hangzottak el a zsinati tagok megválasztásá
nak rendjéről: az egyházmegyék számbeli arányait nem veszi 
kellően figyelembe a jelenlegi rendszer, a különböző egyházi 
irányzatok nem kapnak képviseletet, aránytalanul kevés a nő 
és a fiatal. Mindezek figyelemreméltó észrevételek, de még 
nincs sem olyan új törvény, de még konkrét elképzelés vagy 
javaslat sem, amely ezeket a jogos, de egymással mégis nehe
zen egyeztethető szempontokat egyszerre törekedne orvosol
ni.

Évtizedek óta először ül össze magyar evangélikus zsinat 
úgy, hogy nem a politika  diktálja  az eredményt, és ez páratlan 
lehetősége. Ez ugyanakkor korlátja is: nincs senki az élők 
sorában, aki valamelyik korábbi, szabad zsinat munkáját kö
zelről átélte volna. A  zsinat úgy áll egyháztörténeti jelentősé
gű feladata előtt, hogy először meg kell tanulnia, m i a zsinat 
és a zsinati munka.

A  munka megkezdődött. A  zsinat egyes tagjai már jóval a 
megnyitás előtt jelentős munkát tettek az asztalra. Bezárult 
két ülésszak és megkezdődött a szakbizottságok munkája is. 
A  zsinat zsinatként dolgozik: Belekóstolt ennek a munkának 
az ízébe és felelősségébe. A  zsinati tagok egyre inkább felbá
torodnak, hogy elmondják véleményüket Világossá vá lt 
hogy nem lehet javaslatokat a zsinat elé vinni és azonnali 
döntést várni. N em  szavazógépezetet akar játszani a zsinat, 
hanem tárgyal és döntéseket hoz. Ehhez időre van szüksége, 
olykor talán túl sok időre is. Ezért -  külső nyomás alatt hozott 
döntésekhez képest -  munkatempó lassúnak tűnik.

Elkészült a zsinat tanácskozási és ügyrendje, mely meg
szabja a szólás és a határozathozatal rendjét Nincs még egy 
olyan testület evangélikus egyházunkban, melynek lenne 
ilyen rendje. Pedig sok félreértésnek, zavaros helyzetnek le
hetne ezzel elejét venni egyházközségi presbitériumoktól 
kezdve az országos egyházi testületekig. Most tehát mindenki 
számára világos, milyen többség szükséges egy-egy döntés
hez. A z  eddigiek során az volt a benyomásom, -  de a szíveket 
csak az Ú r ismeri, -  hogy a zsinati tagok m éltósággal viselték, 
ha szavazatuk a kisebbséghez tartozott, és nem tekintették 
mások fölötti győzelemnek, ha szavazatuk a többséginek bi
zonyult Egyházi közvéleményünkben azonban -  elmondott 
és leírt szavak tanúsítják -  még mintha nem tűnt volna el

teljesen sem a többségiek kaján tenyérdörzsölgetése, sem a 
kisebbségiek bénító vereség-érzete.

Érlelődnek az elképzelések egyházunk új törvényeiről, 
melyek medret adhatnak a gyülekezet életének, az egyházi 
szolgálatnak a megváltozott új körülmények, a kitárult új 
lehetőségek közepette. A  szinte korlátlan lehetőségekkel való 
szembesülés roppant feladata ez. Közben mégsem feledhető, 
hogy sem a zsinat, sem a törvények, sem semmiféle jogi 
meder nem végzi el azt a szolgálatot, amelyet lelkészeknek, 
gyülekezeti tagoknak, egyházközségi munkatársaknak, hitok
tatóknak, ifjúsági vezetőknek kell elvégezniük, éspedig Jézus 
Krisztus szolgálatát az evangélium hirdetésével.

A z  egyházaknak az ú j Magyarországon kapott ú j helyzete 
-  mi sem természetesebb -  meglódítja a fantáziát' teijedelmes 
anyag az a sokféle javaslat, mely az egyházi élet és szolgálat 
megszervezésére, az új egyházi törvényekre érkezett A  meg
valósításnak legfeljebb egyházi életünk realitása szab korlá
tot, meg talán az, hogy a javasolt célok és a célok elérésére 
javasolt megoldások nincsenek mindig összhangban. A  szent 
bátorság és lelkesedés mellett nem ártana a józan m egfonto
lás sem.

A  zsinat lépten-nyomon szembesül a m últtal, hiszen nem
csak a jövő, hanem a múlt miatt is szükséges a zsinat munkája. 
Helytelen lenne szembeállítani egymással múltat és jö v ő t  és 
a jö vő  kedvéért a múlttal nem foglalkozni. Szükséges a szem
besülés, mert a múltat nem lehet kitörölni, még ha meg is tud 
békélni ez a nemzedék. Szükséges a múlt mérlegelése és 
értékelése, és nagyszerű hogy erre megvan a politikai szabad
ság. Jó lenne, ha a zsinat nem venne itt magára divatos jármot, 
és nem csak emberek ítéletét mondaná ki, hanem Isten ítélő
széke és Krisztus keresztje elé állna és állítana. Jó lenne, ha az 
evangélikus egyház zsinata és mindazok, akik hallgatnak rá, 
de a vétkesek is, az Isten előtti elszámolást nem kibúvónak 
tartanák, hanem az emberek előtti ítéletnél igazabb és követ
kezetesebb íregméretésnek, mert Istenről mondható egyedül, 
hogy „m indent tud " (ÍJn. 3,20), s nem politikai vagy jogi 
érvelések, hanem Isten törvénye és evangéliuma ébreszt igazi 
bűnbánatot A  novemberi ülésszakon a zsinat tárgyalja a múlt
tal foglalkozó nyilatkozat szövegét Már a tervezet elkészíté
sekor világossá vált egyrészt az a nehézség, hogyan kell 
fogalmazni, hogy ne másokra mutogatás folyjék, hanem min
denki elsősorban a maga mulasztását s bűnét ismerje  fel és 
bánja, s másrészt az, hogy ne formális, divatos, akár „puha”  
kényszerből is szajkózott frázis legyen a múlt hibáival és 
mulasztásaival való leszámolás, hanem valóságos, Isten-adta 
megújulás. Ez a megújulás nem a zsinat hatásköre. De ezen 
fáradoznia és ezért könyörögnie szabad is, és kell is -  egész 
egyházunkkal együtt

Jó lenne, ha az evanglikus egyház nem feledné, hogy ez az 
ő zsinata. Jó lenne, ha a zsinat nem feledné, hogy az ő 
egyháza ez az egyház. S zsinat és evangélikus egyház -  a 
Krisztusé. Legyen Ő a mi lehetőségünk és korlátunk!

1991. október 10.

Dr. Reuss András
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Tanít az egyháztörténet

ségteljesítésünkben m ind ig  a hűség az első értékmérő." 
Egy, a 19-es kommünt kiszolgáló lelkésznek ezt mondja: „.. 
h itvány pap  az, aki másként prédikál, m int ahogyan él. És 
m eggyalázza az egyházat az a szolga, aki hivatalos funkd- 
ók alkalmával hordja ugyan a luther-köntöst, de életmód
jával megtagadja papi v o ltá t"

Hűséges egyházához. Ahhoz az egyházhoz, amelyben 
kevésnek érzi a kultúrprotestantizmus m eghatározóit a 
szervezeti jogtudatot, a történeti öntudatot és a világnézeti 
tudatot Ezért tartja szükségesnek elm élyíteni a hitvallási, 
az ige i és az evangélikus öntudatot Egyik  püspöki körle
velében idézi Dibelius német püspököt „H itvallásos egy
házzá kell kiépülnünk, m ert egyedül Isten kinyilatkoztatá
sa és a belőle származó hitvallási irataink alapján vagyunk 
és lehetünk evangélikus egyház. Ezzel állunk, va gy  ezzel 
bukunk el."

M ár körmendi évei alatt sokat gyötrőd ik  barátaival 
együtt egyházunk súlyos helyzete miatt, m ert ellaposodás, 
szintelenedés, a lelki munka elernyedése, az egyházi köz
szellem  meglazulása és a hitvallási irányzat elhomályoso- 
dása jellemzi.

íg y  jut el arra a felismerésre, hogy az egyháznak hitval- 
lőkra van  szüksége, olyanokra, kik „m eggyőződést vásár
ló, hűség gerincet görbítő szomorú megalkuvások idejében 
mutassanak példát arra, hogy előnynél drágább nekik az 
anyaszentegyház, m egalkuvó kényelemnél nagyobb érték 
a m eggyőződés, fö ld i kincsnél drágább a lelki korona, jö
vendőjük kényelménél boldogítóbb a hűségük."

Ugyanakkor egyháza iránti hűsége, szere te te soha nem 
jelentett felekezeti sovin izm ust A  másikat is elfogadta és 
testvéri szóval közeledett hozzá: „N e m  tekinthetem maga
mat egyedül igaz egyháznak, és nem  gondolhatok leki
csinyléssel avagy  gyűlölettel más egyházakra, mert egye- 
düü mértékünk és értékmérőnk Isten igéje." Ezért jellem ez
te a nyitott szívűség más egyházak tagjaival szemben, ezért 
fűzte nem  csak barátságát, hanem lelki közösség is Ravasz 
Lászlóhoz és Kelem en Krizosztom hoz.

Egész életét, szolgálatát, hűségét átfogja nem csak hite, 
hanem abból táplálkozó, erősődő etikussága is. A z t  vallot
ta, h ogy  „a  jövőt csak azoknak adja m eg az Isten, kik az 
erkölcsi értékek útján küzdenek." Széchenyit idézi: „Csak 
az erény emelheti fel a n em zete t" Ezért tudja: „Erkölcs 
nélkül nincs n em zet Erkölcs nélkül a szabadság szabados
ság, a jog  önkény, a hatalom hatalmaskodás, a polgári és 
lelkiismereti szabadság szolgaság, a hűség félelem, az en
gedelmesség kénytelenség."

M indezek m eghatározók szolgálatára, m elyből most a 
teljesség igénye nélkül kiemelek néhányat.

Lelkészként igazából a döm ölki négy hónapot és a pá
pai három  évet leszám ítva csak Körm enden szolgálhat, 
hiszen Szombathelyre menetele előtt püspöknek választ
ják, íg y  ott inkább m ár püspök, és az ő szavával „a  püspök 
megöü az emberben a lelkészt".

Körm enden beleveti m agát a gyülekezeti munkába: 
redbeszedi a gyülekezetét, iskolát é p ít  kijár a filiákba, láto
g a t  ugyanakkor könyveket és cikkeket ír, megindítja a 
H arangszót m ely a Dunátúlonm a is mérték- és nosztalgia 
tárgya, megalapítja hazánkban a Luther-szövetséget

Felismeri, hogy nagyon fontos a pásztori szolgálat: „le 
gyen  az m inden lelkész egész szivével és leikével. A z  egy
háznak pásztorra van  szüksége, különben csak jogi szerve
zetét mentegeti addig, am íg leh e t de az igazi lelki egyházat 
elveszti menthetetlenül."

Ezt vitte tovább püspökként is, azután, hogy 1916 őszén 
Dunántúl 345 gyülekezetéből 230 őt választja. Püspöki be-

Emlékezés 
Kapi Bélára

75 éve annak, hogy a dunántúli egyházkerület 
gyülekezetei megválasztották püspöküknek a le
köszönő Gyurátz Ferenc helyére a fiatal körmendi 
lelkészt, Kapi Bélát Ennek az eseménynek évfor
dulóján illő, hogy megemlékezzünk róla, ki a Lel
kipásztor szerelcesztőbizottságának hosszú ideig 
elnöke volt, és sokat tett érte.

Ki volt Kapi Béla?
Á lljon  itt néhány adat életének eseményeiről: 1879. au

gusztus 1-jén született Sopronban, hol édesapja az evangé
likus tanítóképző tanára, majd később igazgatója. Itt vé 
gezte iskoláit is. 1900 őszén Rostockba megy, m ajd Sopron
ban avatja lelkésszé Gyurátz Ferenc. Utána néhány 
hónapra újra Ném etország következik, Halle. Innét hívja 
haza a püspök, és Nem esdöm ölkte helyezi káplánnak, 
majd 4 hónap után m aga m ellé veszi Pápára püspöki tit
kárnak. 24 évesen megnősül, felesége H egedűs Katinka. 
Házasságukból 6 gyerm ek születik. 1904 karácsonyán K ör
mendre m egy, hol 12 évet tö lt  M ég  körm endi lelkész, m i
kor 1916 őszén püspökké választják. Körm end után Szom
bathely következik, honnét 1928-ban Győrbe megy. 1948- 
ban búcsúzik egyházkerületétől és vonu l nyugalomba. 
1957. április 2-án hal m eg  Győrben. -  Néhány sor csak, pár 
adat, m ely  m egadja egy  ember életének keretét Keret ez, 
m ely bizonyos támpontot ad, de m ögü le hiányzik a hús
vér em ber gondolatai, szavai, tettei. Ped ig  bennünket in
kább azok érdekelnek, azok  lehetnek -  példává.

Ki volt Kapi Béla?
Sokak számára élő valóság: beszéltek vele, ismerték,

kapcsolatiján vo ltak  vele. Számomra m ár történelem, 
ahogy m egsárgult fényképekről néz rám, ahogy idősebb 
kollégák elbeszéléséből előlép. A  m últ egy  része kiről halá
la óta a h ivatalosok aüg beszéltek, de m égis elénk lép 
Írásaiból.

Ki volt Kapi Béla?
Egy szóval íg y  felelhetnék: „egy -ü gyü " ember volt. Egy 

ügyü, m ert számára egy  ügy vo lt a fontos: Isten ügye. 
Ennek rendelt alá m indent, egész életét: az Urat szolgálta 
szavával, írásával, cselekedetével, egész életével. Ugyan
akkor öt talentumos szolga volt, kire sokat bíztak, és aki azt 
a sokat jó l forgatta, nem  csak a maga, hanem egész egyhá
zunk javára, hasznára.

írásait olvasva megdöbbenek: m ennyi elképzelése, fel
vetése korszerű és időszerű m a is, m ennyi megvalósítandó 
feladat! M ost m égsem  ezekről írok, hanem néhány olyan 
vonásáról, m ely  meghatározója vo lt  életének.

Élete meghatározója az Urra va ló  hagyatkozás. Vissza
tekintve életére így  ír: „E gy  mondatban fogla lom  össze 
hosszú életem  m inden tanulságát életemben m indig veze
tő és elhatározó erőnek éreztem  Isten k e zé t"  Máshol arról 
szól, h ogy lelkészi szolgálatában kihalt belőle az elbizako
dottság és az emberi erőre va ló  támaszkodás, megtanulta 
az igazi a lázatosságot am ely egészen rábízza m agát Isten 
kegyelmére.

Ebből a hitből nőtt k i hűsége, m elyhez szorgosan k a p  
csolódott a kötelességteljesítés is. íg y  va ll erről: „ ..m u n 
kánkat nem  válogathatjuk tetszés szerint, és köteles-
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köszöntőjében az Ágostai H itvallás V II. cikkelyét jelöli 
meg munkálkodásáruk programjául. A rra törekszik, hogy 
a gyülekezetek teljesen kiépüljenek, a jog i és a történelmi 
gyülekezet „cserépedényében" a lelk i egyház épüljön, 
ezért áll munkájának középpontjában az igeszo lgá la t és 
igyekszik lelkiismereti követeléssé tenni az igehirdetés ige- 
szerűségét és hitvallásosságát

Ugyanakkor egyházközigazgatási munkájában a ren
det a pontosságot az egységet és szervezettséget keresi, 
mert vallja, hogy „rendtartás, fegyelm ezettség, hivatásbeli 
pontosság nélkül az egyház fö ld i szervezete megroskad, 
ennek következményeképp előbb-utóbb lelk i élete is m eg
inog." De az nem mindegy, hogyan  éri ezt el! „ A  püspök
nek vigyáznia kell arra, h ogy  munkatársai gondolkodö 
fejek, érző szívek maradhassanak s ne száradjanak csupán 
másoló kézzé, ide-oda szaladgáló lábbá." Vagyis a lelké
szek ne végrehajtói legyenek csak a püspöki akaratnak -  
elnyomva gondolkodásukat

Új alapokra helyezte a püspöki szolgá latot A  kultúr- 
protestáns, racionalista vonallal szemben, m ely csak a lát
ható egyházra f ig y e lt  ő  a le lk i egyházra tette a hangsúlyt 
Ennek szolgálatában á llt belm issziói programja is. Elve, 
hogy a lelkész ne csak igé t hirdessen, hanem vallásos esté
lyeket tartson, ifjúságot gondozzon, a presbitereket gyüle
kezeti munkára, az asszonyokat családi foglalkoztatásra 
nevelje, és m inden m ódon  azon  fáradozzon, hogy a kö
zömbös gyülekezetből tem plom os gyü lekezet a tem plo
mos gyülekezetből p ed ig  é lő  gyülekezet legyen. Ehhez 
nagyon jó segítője a Belm issziói Munkaprogram, m elyet 
1924-ben indít m eg, és am elyben egyházkormányzati 
munkájának egy ik  legfontosabb segítőjét kapta. A z t  m ond
hatom, történelmi jelentőségű vo lt ennek indítása.

Belmissziói munkájához tartozik a lelkész- és tanító- 
konferenciák beindítása és rendszeresítése, valam int az 
egyházi sajtó kiépítése és egyházi nyom da létrehozása. 
(Volt idő, m ikor ebben a nyom dában nyomták a Harang
szót, Kis harangszót, a G yerm ek vasárnapját az Evangéli
kus Presbitert a M isszió i Lapokat, az Evangélikus é le tet a 
Keresztyén igazságot és a Harangszó naptárt) Szervezése 
nyomán jött létre az Evangélikus D iákszövetség és a Lut
her szövetség is.

Szolgálata egy ik  legfontosabb területének tartotta a 
püspöklátogatásokat 1919-29 között m inden anya- és le
ány-, sőt nagyobb fiókgyülekezetet m eglátogatott egyház- 
kerületében. Ehhez nélkülözhetetlennek tartotta a jó előké
szítést és ezért kérdőívet szerkeszt Ennek alapján m egis
merhette a gyü lekezetét lemérhette külső és belső életét 
mindenütt az Ige, a szentségek és a lutheri kegyesség v o 
násait kereste. Látogatásai valóban canonica visitacio-k 
voltak. N em  csak beköszöntés, tele templomban prédiká- 
lás, hanem a gondok és öröm ök megismerése -  és sokszor 
hordozása is.

Jegyzeteimet lapozgatva megdöbbenek; m ilyen  keveset 
írtam le életéről, szolgálatáról. N em  írtam  irodalm i mun
kásságáról, a rengeteg cikkről, tanulmányról, regényeiről. 
És kellett volna írnom  vélem ényéről (m elynek m indig han
got adott) a nem zeti szocializmussal, a zsidókérdéssel (er
ről Fürj Z . írt a Lelkipásztor egy ik  e lőző  számában), a 
német kitelepítésekkel és az iskolák államosításával kap
csolatban. M indegy ik  m egérdem elné figyelm ünket M ent
ségemre szolgáljon, h ogy  én ezeket tartottam fontosnak 
Uyen röv id  cikkben megírni.

Kapi Béla püspökké választásáról em lékezünk annak 
75. évfordulóján. Ad ja  Isten, h ogy  ne csak „letudjunk" 
most egy  m egem lékezést hanem példája alakítsa, formálja 
életünket Urunkhoz és egyházunkhoz va ló  szeretetünket 
és hűségünket!

Jankovits Béla

Evangélikus Zsinatok Magyarországon

A z  Evangélikus Országos M úzeum  legújabb idősza
ki kiállítása három tárlóban öleli fe l a Kárpát-medence- 
beli evangélikusság zsinattartásainak múltbeli öröksé
g é t  igazodva  az egyház életét külsőleg befolyásoló ten
denciák (vallási türelem, jezsuita ellenreformáció, 
ökumenizmus) hatásmechanizmusaihoz, illetve a törté
nelm i lét m egértéséhez szükségeszerűen szem  előtt tar
tandó római bölcsességhez, m ely szerin t „H istória est 
magistra v itae " (A  történelem az élet tanítómestere).

A  M agyarországi Evangélikus Egyház szervezeti 
rendjéről, azaz belső struktúrájának változásairól is kí
ván  tanúskodni k iá llításunk-éppen  azáltal, hogy ismer
teti a z egyes törvényhozó zsinatok kialakulásának kö
rülményeit (nemzeti és felekezeti háttér), lefolyásukat és 
a zsinati rendelkezések életbeléptetésének, avagy kény
szerű eltörlésének m om entum ait Egyszóval: betekintést 
nyújt sokat szenvedett hitéért ü ldözött s m ellőzött egy
házunk históriájába.

Kísérje Látogatónkat áldás és figyelem , egyháztörté
nelmünk iránt objektív mérlegelés, hiszen „ A  múltat 
vállaln i emberséggel, felnőtt nemzetként, szorongás és 
öncsonkítás nélkül, nem  a gyengeség, hanem az eró jele, 
és egyben forrása is " (Kosáry Domokos: A  történelem 
veszedelm ei. 1987.).

Ehhez kíván segítséget nyújtani az

Evangélikus Országos Múzeum 

(Dr. Fabiny Tibor)

Zsinataink a 
Kárpát-medencében 

(1545-1391)

L u t h e r  M árton (143&-1546), Melanchton Fülöp Bu> 
genhagen János monumentális alkotása, az Ágostai H itval
lás 1530-ban jelent m eg, s hatása Európában páratlan volt; 
nemcsak a politikailag-gazdaságilag széttagolt Németal
fö ld  lakossága olvasta anyanyelvén, hanem az irat szerte 
Közép- és Nyugat-Európa zónáiban elterjedt, követőkre, 
terjesztőkre ta lá lt Gutenberg János találmánya, a könyv- 
nyomtatás révén m ár nem  másolták (m int a középkori 
kódexeket): kinyomtatták a lutheri identitás mértékét adó 
konfessziót Erre -  érthetően -  a gyors utánnyomás zavar
talansága érdekében v o lt  égető szükség.

A z  Augustana Confessio -  m int 1517 után a 95 "búcsú- 
ellenes" tétel -  hamar eljutott hazánk földjére is. Ennek 
számtalan bizonysága van. Brodarics István pécsi püspök, 
udvari kancellár és emlékíró 1533-ban V II. Kelem en pápá
hoz írt levelében arról panaszkodott, hogy a lutheránus hit 
(Ágostai H itvallás) m ilyen  gyorsan szétáradt 1530 és 1533 
k özö tt Valóban, az eszm ék akkori állapotok közt hihetet
len intenzitású áramlása nem  apadt el országhatárok talál
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kozása során. A z  1523-ban, s rá két évve l Budán kihirdetett 
törvény ("Om nes lutherani capiantur et comburantur; 
m inden lutheránus elfogatta tik és m egégettetik ") jórészt az 
ágostai vaüástétel és a róm ai katolicizmus kölcsönhatása 
fényében értelmezhető. A  lutheri teológia és irodalm i m ű
veltség reneszánsza (gondoljunk Luther klasszikus veretű 
bibliafordítására! (m ár egyre inkább a  m agyar Sylvester 
János által program szerűen m egfogalm azott „M inden  nip- 
nek az ü n ye lv in " gondolat jegyében hódított, vagy is  az 
egyes nemzetek anyanyelvén.

A  lutheri reform áció terjedésével am inél jobban növek
v ő  lélekszámú hazai lutheránusság is érezte annak az 
igénynek a szükségességét, am ely az Ágosta i H itvallás 
m agyarországi viszonyokra alkalmazott közvetítését, in
terpretálását célozta m eg. A  m agyar n ye lv  konfrontdlóddsdt 
a reformáció m űveltségeszm ényével szemben.

Ezt a célkitűzést vo ltak  hivatva m egvalósítani a Kárpát- 
medence Luther-hlvei a XVI. században -  a kortársak és a 
későbbi m em oárírók szerinti „m agyar rom lás" évszázadá
ban.

A  lutheri tanítás körvonalazása, az Ágostai H itvallás magyar 
viszonyokhoz kötött visszatükröztetése és nem utolsósorban a 
tanbeli tisztaság (de nem  ortodoxia) védelme nyújtotta az egy
ház első szinódusainak igazi arculatát.

1 .1545-1610

H itvalló  zsinataink közü l az elismerés elsőként az 
1545-ös medgyesi leikészgyúlést illeti. M edgyes Erdély délke
leti perem vidékén húzódik, a Küküllő mentén. Itt fogalm a
zódott m eg  első ízben zsinati keretek között hazánkban az Ágos
tai Hitvallás. Bár a m edgyesi gyűlés helyi jellegűnek Ígérke
zett, m égis döntő jelentőségre tett szert; első szinódusa vo lt 
az erdélyi evangélikusoknak, a Fejedelemség területén élő 
összes lutheránusnak. A  m edgyesi un. „h itva lló " szinódus 
fontos mozzanata, h ogy  a század közepétől rohamosan 
terjedő helvét (=kálvin i) hitvallástól elhatárolja magját. Ez 
jelentette tehát a tanbeli tisztaság apológiáját, m elyre szük
ség is v o lt  (1559-ben Marosvásárhelyen például a helvét 
irányhoz csatlakozók elhatárolták magukat Luther és M é
la nchton tanításától, eltérő álláspontot kialakítva az úrva
csora lényegéről).

M iután 1541-ben Buda pogány kézre került, az ország 
területi integritása és függetlensége egyaránt m egszűn t A  
három részre szakadó Szent István-i birodalomban egye
dül az Erdélyi Fejedelemség fennhatósága alatt élő evangé
likusok és reformátusok élvezhettek vallásszabadságot s 
részben a Habsburg-vezériésű K irá ly i M agyarország észa
ki szabad királyi városai (Kassa, Bártfa, Eperjes, valam int 
Lőcse), melyeié zöm m el németajkúak voltak, egyszer
smind Luther h ív e i A  társadalmi-politikai megosztottság 
állapotában a század végé ig  -  sőt az 1606-os bécsi békéig -  
továbbra is a hitvalló jelleg dom iná lt m égped ig  a fe lvidék i 
evangélikusok körében és Nyugat-Dunántúl egyes vidéke
in. M edgyes után Eperjesen (Sáros m egye)és Sopron sza
bad királyi városokban tartottak partikuláris zsinatot Er
dély evangélikussága Erdődön erősítette m eg hitvallását 
Dévai Mátyás (a „m agyar Lu ther") vezetésével és a Drágffy- 
család pártfogásával. A z  erdődi zsinaton résztvett Batizi 
András, a később népszerű énekköltő is.

Ezek a gyűlések m ég a h itvalló  jelleg aktualizálását 
jelentették.

Bocskai István szabadságharcának árnyékában nyert 
szentesítést az 1606-os bécsi békeszerződés, m ely  -  többek 
között -  kimondta a négy „ bevett"  (relig io  recepta) vallás
felekezetet: a katolikus, az evangélikus, a református és az 
unitárius szabad vallásgyakorlatát Ez -  időlegesen -  mér
földkő a m agyar lutheranizmus történelmében. A  hivatalos 
béke vallásügyi rendelkezései három felvidéki evangélikus szinó
dus megtartása révén realizálódtak.

II. 1610-1707

Id ő s z a k i kiállításunk első tárlója a m edgyesi zsinattal 
kezdődik és folytatódik  az 16104 zsolnai zsinat immáron 
egyházszervező tevékenységével.

A  Telegdi M iklós, m ajd Pázmány Péter esztergom i érsek 
pályafutásával lavinaszerűen felgyorsuló ellenrefomáció 
első évtizedében h ív  össze zsinatot g ró f Thurzó György ná- 
dór. A  Beniczky M árton  főúr v ilá g i elnökletével le fo ly t szinó
dus a K irá ly i M agyarország tíz északnyugati várm egyéjé
nek törvényhozó szervezeteként három egyházkerületet állí
tott fe l a későbbi Felső-Magyarország peremén. A  
kerületek élére egy-egy püspököt (latinul superintendens, 
görögü l episcopus) nevezett ki. Ez a határozott lépés m ár a 
jelzett egyházszerveződés első történelmi pillanatává nőtte 
k i m agá t A  trencséni Zsolnán m eghozott egyházszervezeti 
lépéseket megerősítették időrendben: Szepesváralján (1614)
-  hol két kerület szervezésére került m ég  sor és Semptén 
(1622). A  N yitra  m egye i Semptén jelölték ki a hatodik észak
magyarországi egyházkerületet, m elyhez csatlakoztak a török 
hódoltság határőrvidékén m eghúzódó evangélikusok.

összegezve  az edd ig ieket a három törvényhozó szinódus 
megtartását a bécsi békekötés tette lehetővé s az ebből követke
ző  egyházszervező igény a m agyar evangélikusság részé
ről . 

A  bécsi béke hosszútávon azonban nem biztosíthatta a 
kontinuitást, a m egkezdett fo lytonosságot Ennek követkéz- 
ményeként közel egy  évszázad elteltével hívtak össze tör
vényalkotó zsinatot -  külsőleg n. Rákóczi Ferenc janzeniz- 
mushoz hajló toleranciája folytán, belsőleg a türelemből 
fokadó jogos igények folyam atos kielégítése, az öneszmé- 
lés következtében.

IIl .  1707-1791

M in t említettük, II. Rákóczi Ferenc antijezsuita hajlama, 
a vele rokonszenvező evangélikus egyházvezetőség kon
taktusa folyam án 1707-ben, hosszú évtizedek kudarcai 
után m erően új szisztémák kidolgozása került napirendre 
a zsinati tárgyalásokon.

Zsilinszky M ihály (1838-1925) -  a m últ századvég, a 
pozitivizm us korának hatásos egyháztörténésze -  lassan 
száz éve könyvet írt a rózsahegyi zsinatról. Címe: „E gy  for
radalm i zsinat története". Könyve, s a szinódus ma fellel
hető dokumentumai kétségtelenül tanúskodnak a Rákóczi
kor zsinatának „forrada lm i" voltáról.
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A  forradalmi zsinat összehívását Krmann (másnéven 
Kermann) Dániel szuperintendens rendelte el 1707. február 
7.-én kelt rozsnyói körieveiében. A  Zsinat 1707. április 3-10. 
között zajlott le. V ilági elnöke báróPetrőczy István tábornok 
(Petrőczy Kata Szidónia, a z  első m agyar költőnő testvére) 
lett, egyházi elnök ped ig  Krm ann püspök. A  Liptó m egyé
ben, a Vág partján tanácskozó zsinat -  egyebek m ellett -  
négy egyházkerület felállítását, új istentiszteleti rend m eg
honosítását, konzisztorium  (egyházi tanács) létrehozását 
szorgalmazta. Elhatárolódott ugyanakkor -  fő leg  Krmann 
befolyására -  a németországi pietista m ozgalom tól. A  zsi
nati rendszabályokat (kánon) de jure és de facto azonban 
utólag megsemmisítették az 1715-i törvényerejű rendeletek, 
mivel a szinódus tagjai Rákóczi kuruc seregeinek pártján 
állottak. Ism ert h ogy  m . Káro ly  és M ária Terézia uralkodá
sa alatt az evangélikus és református egyházak jogfosztott- 
ságot szenvedtek. N em  viselhettek állam i hivatalt, érdekü
ket nem védték a rendi országgyűlések. Ez a diszkriminált 
helyzet egy  eljövendő zsinat előkészítését egyenlőre lehe
tetlenné tette.

1780-ban elhunyt M ária Terézia. Ha, U. József veszi át a 
trónt tíz é v ig  próbál reformokat kieszközölni -d e  nem  
országgyűléseken, hanem nyflt rendeletek (pátens) útján, 
így  adja ki császári leiratként a Türelm i Rendeletet 1781. 
október 25-én. Ezzel -  sokak szem ében - lezárulni látszott 
egy féktelenül intoleráns korszak, kibontakozni a felvilá
gosodás neohumanizmusa tükrében a konstruktív va l
lásszabadság, a progresszió reménysége.

A  Türelm i Rendelet n. József halála után testvéröccse, 
L ipót trónralépésével ú j szinódus egybehfvását tette lehetővé, 
híven az 1765 után először huszonöt évve l összeülő ma
gyar országgyűlés szelleméhez.

IV. 1791-1891

n. L ipót hozzájárulásához fo lyam odva 1791-ben ócsa i 
Balogh Páter generális inspector (egyetem es fe lügyelő ) köz
reműködésével a régi pesti Vármegyeházán m egkezdte m ű
ködését az evangélikus egyház új szinódusa, egy  esztendő
ben a reformátusokkal (ők  Budán tanácskoztak), b izonyos 
uniós törekvésekkel kisérve. A  négy egyházkerületből álló 
evangélikus egyháztörekvésekkel kisérve. A  négy egyházke
rületből á lló evangélikus egyháznak ez vo lt az első egyetemes 
zsinata. A  zsinat 1791. szeptember 14-től egy  hónapon át 
tartott, m ely id ő  alatt sok jogos sérelem orvoslását kezde
m ényezte a főkonzisztórium . A 102 zsinati tag a négy püs
pökből és az egyházm egyék elöljáróiból, kiküldött lelké
szeiből került Id. K iváló, a felvilágosodás racionalizmusát 
s ugyanakkor a lutheri tradíciókat nyíltan válla ló tudós 
lelkipásztorok vettek részt a tanácskozásokon. Csak né
hány nevet említünk: Tessedik Sámuel, a szarvasi agronó- 
mus: Wallaszky Pál, a jolsvai (G öm ör m egye) bibliográfus- 
irodalomtörténész, Hrabovszky György veszprém i egyház
történet-író, Perlaki Dávid és Ráth Mátyás pozsonyi 
lelkészek, stb. A  zsinati rendelkezések végü l nem nyertek 
szentesítést I. Ferenc korában, ámbár az egyház belső életét, 
a hitélet és egyházjog funkcióit átjárta a zsinat szelleme, 
felvilágosult légköre a reform koron át I. Ferenc József M a
gyarországáig.

1791. újabb mérföldkő, szim bólum  a haladásnak, m ely 
jelezte a növekvő igények táplálta tervek átvitelét a m in

dennapok gyakorlatába.

V. 1891-1920

A z  Osztrák-Magyar Monarchia belső ellentétektől 
feszült társadalmi-nemzetíségi-fdekezeiközi közállapotai indo
kolták leginkább az 1791-es remények valóra váltását a 
dualizmus válsága közepette. M egnövekedett igények, 
gyorsuló tendenciák, konfliktusok terhelte feleke zetközi 
helyzet, nem zetiségi összecsapások szolgáltak magyaráza
tul az új szinódus összehívására vonatkozólag.

A  külső körülmények reprezentálása végett második 
zsinattörténeti tárlónk két téricépen szemlélteti Magyaror
szág 1891-es, M illen ium  előtti felekezetbeli és nemzetiségi 
h elyzetét A  felekezeti határvonalakból kitűnik az evangé
likus és református lakosság elenyészően csekély számaránya 
és területi tíegyenlítetlensége a róm ai katolikus egyházhoz 
képest (M egjegyzés: a kék szín  az evangélikus, a vörösbar
na a református egyházak területi eloszlását mutatja.) A z  
egyes északi és alfö ld i (m int Békés m egye) szlovák gyüle
kezetek pánszláv törekvései elszakadással fenyegették egy
házi életünket A  progresszív erővel a XIX. század első 
felében (különösen 1848-1849 viharos napjaiban (Közép- 
Európában aktív pánszláv nacionalizmus kom oly veszélyt 
jelentett népünkre, egyházunkra. A  m agyarországi német 
nemzetiségűekre m indezek nem  mondhatók el -  hazánk
ban a többi nemzetiséggel együtt csonka nemzet" , szlávok
hoz hasonlítható nem zeti önerővel nem  bírtak.

A  katolikus klérussal megnehezültek kapcsolataink. 
Legfőbb kiváltó oka a reverzális kérdés v o l t  E kérdésben 
nem  született eredmény, ellenben annál több megnemér- 
tés. A z  állam i ünnepeken va ló  kötelező s szinte egyedural
kodó katolikus részvétel szintén sértette kapcsolataink 
normatizálását a katolikus egyházzal.

Közös református összefogással (unió) kívánt egyház
vezetőségünk segíteni a m ár említett bajokon. A z  „un ió" 
gondolata a zsinati tárgyalás folyam án végü l csődöt mon
d o tt

A zé rt hangsúlyozzuk az 1891-94-es zsinat történelmé
nek indltóokait kissé részletesebben, m ert enélkül nehéz 
volna tájékozódni egyházunk XDC századbeli helyzetében.

M égis, am i m egva lósu lt ideig-óráig rendezettebbé tet
te a m agyarországi evangélikusság Trianon előtti belső 
rendjét anyagi h e lyzetét

1891. december 4-én 116 résztvevővel kezdődtek a zsi
nati tárgyalások Karsay Sándor győri püspök és Péchy Tamás 
fö ldm űvelésügyi m iniszter (v ilág i elnök) vezetése során. A  
zsinat hat ülésszaka 1894. novemberében fejeződött be vég 
legesen.

Tárlónk az egyházkerületeken belüli egyházm egyék 
földrajzi megoszlását térképekkel igyekszik közel hozni az 
érdeklődők számára. A  zsinat történetének, lefolyásának 
két érdekes em lékét mutatja be Múzeumunk; az egyik a 
szinódus Ügyrendje, a másik Thébusz János (1837-1896) zó
lyom i esperes m űve az 1891 /94-i zsinat végbemeneteléről, 
m elynek lapjain a zsinati institúciók is megtalálhatók.
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H . 1948-1966
A z  1891/94-i egyetemes zsinat tehát elősegítette a korábbi 

rendszabályok újabb alkalmazási lehetőségeit, a kényszerből 
vállalt konszolidációt a Monarchia nehézségeit elhordoz- 
va. Akkor és abban a helyzetben közegyházunk nem tehe
tett mást.

A  zsinat befejezését m ár beárnyékolják a M illen ium  
kíllsó fényei, nyomasztották belső árnyai. Nehézségekkel és 
kompromisszumokkal m egküzdve érte m eg egyházunk a 
Monarchia felbomlasztását, m iközben Trianonban m egpe
csételődött Szent István M agyarországának közeli jövője.

1920. június 4-én a m agyar békedele gácio aláírta a tria
noni kényszerbékét „E lvégeztetett".

Zsinataink 
Trianon után -  

napjainkig 
(1920-1991)

i A  trianoni békét követően megváltoztak egyházi éle- 
tünk struktúrái. M egm aradt ugyan a négy egyházkerület, 
de csonka m aradt a korábbi arányokhoz viszonyítva. Sok 
fe lvidék i és erdélyi gyü lekezet került automatikusan a kör
nyező országokhoz. Solt evangélikust vesztettünk.

Rendezni kellett az egyház belső és külső nehézségeit 
Erre a Horthy-rendszer konszolidációját követően ke- 
riil(hetett) sor 1934-et írtak ekkor.

1934. novem ber 10-én (Luther születésnapján) a Buda- 
pest-Deák téri gyü lekezet tolerancia-templomában ünne
pélyes keretek között nyílt m eg a Horthy-éra egyetlen  szi- 
aódusa. Ü g y v iv ő i báró Radvánszky A lbert egyetemes fel
ügyelő (1948-ban börtönbe kerül), a négy püspök (Dr. Raffay 
Sándor, D. Kap i Béla, G edu ly Henrik, Kiss István) voltak. 
M iután G edu ly H enrik  nem  sokkal a zsinat összehívása 
után váratlanul e lhu nyt a lelkészt elnök D. K a p  Béla 
(1879-1957), a Dunántúli Egyházkerület köztiszteletben ál
ló főpásztora lett, aki -  tegyük hozzá -  a X X  századi ma
gyar egyháztörténelem  nagy tanúja, hitvallója, írója.

A  zsinat fő  kérdései a reverzális, a z egyházi és világ i 
képviselet paritása (egyenjogúsága), a kerületi arányok javí
tása köré csoportosultak. Tervbe vették a lelkészi Becsü
letszók munkájának m egindítását

A  zsinat egyházi külkapcsolatait gazdagította és vará
zsolta sokszínűvé a református testvéregyház jelenléte. Ra
vasz László püspök és m ég néhány református lelkész jelent 
m eg a zsinaton, m int egyháza képviselője. Ezt tehát az 
ökumenikus há ttá  szempontjából lényeges mozzanatnak 
szám ított

A  szinódus -  éppúgy, m int 1891/1894-ben -  hat 
ülésszak határozat hozatalaival (lásd a tárlóban!) ért véget 
1937. novemberében.

i \ .  második világháború befejezése után a kialakulófél
ben levő ú j magyar állammal történtek kapcsolatfelvételek. 1948- 
ban Ordass Lajos (korábban W olf Lajos lelkész) püspököt 
menesztik „valu taüzelm ek" m ia tt H iába próbálja noima- 
lizálni kapcsolatunkat a hatalomra kerülő kommunista ál
lamszervezettel, tárgyalásai kudarcba fulladnak. S ebben az 
évben fogadja el egyházunk az Egyezményt.

A z  új m agyar vezetés erőszakosan próbálta egyengetni 
az állam  és egyház közti u tat A z  ellentmondást nem  tűrő 
beavatkozás a ,Am idé et im pera" -  oszd m eg és uralkodj -  
e lv  alapján sokszor nehéz helyzetbe hozta az egyházi veze
tőséget

M ive l Radvánszky A lbert fe lügyelő  börtönbe került ko
holt vádakkal, helyette dr. M ády Zoltán  és Turóczy Zoltán 
püspök elnökletével egynapos zsinat kezdte m eg rövid 
m unkáját Tárgya az Egyezmény, dfogadtatdsa v o l t  Semmi 
más.

S az Egyezm ény -  m elyet az evangélikus egyház kény- 
szerűségből ratifikált -  négy  évtizeden  keresztül szabá
lyozta az evangélikus egyházpolitikát és a többi vallásfele
kezet kapcsolatait

1952. február elején újabb zsinat hozott fontos döntést 
az egyházkerületek redukálásáról. Egyeüen tollvonással 
m egszűnt a történelmi struktúra, maradt két kerü let az 
Északi Egyházkerület és a D éli Egyházkerület. Székhelyük Bu
dapest le tt

1966-ban ismételten rendkívüli zsinat ült össze, decem
ber 8-9. között, M ihá lyfi Ernő fe lügyelő ellenőrzésével. E 
zsinat következm ényeként megszülettek az Egyházi Törvény
ek, m elyeket O ttlyk Ernő püspök fogalm azó tt m eg, Dr. P rőh- 
le Károly teológiai tanár p ed ig  Ünnepélyes Nyilatkozatot bo
csátott rendelkezésre.

A  zsinat rendszabályai negyedszázadon át ávényesek vol
tak.

I I I . 1991.

E v a n g é lik u s  egyházunk legújabb zsinata 1991. június 
8-án a Budapest-Fasori Evangélikus Templomban nyílt 
m eg, m ely az Evangélikus G im názium  dísztermében fo ly
ta tódott A  szinódus v ilá g i elnöke Dr. Andorka Rudolf, egy
házi elnöke Dr. Reuss András professzor.

Ifj. Tompó László 

múzeumi munkatárs
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A teológia szomszédságában

Hittantanítás a Saar-vidéken egy 
magyar pedagógus szemével

Hogyan csinálják mások és mi mit 

hasznosíthatunk belőle?

Németország talán legkevésbé is
mert, területét és lakosainak 
számát tekintve legkisebb szö

vetségi állama a Saar-vidék. (2 569 
négyzetkilométer, 1 054 000 lakos) A z  
évszázadok során igen változatos, 
konfliktusokkal teli történelme v o lt  
Napjainkban a francia-német kapcsola
tok kifejezetten elsődlegesek. Minde
nütt kézzelfogható a két nép közeledé
se egymáshoz, az évszázados ellentétek 
tudatos felszámolása. A  Saar-vidék az 
un. Saar-Lor-Lux (Saarland-Lothrin- 
gen-Luxembuig) egyik egysége. A  
mindennapi életet át-meg átszövi a 
földrajzi (és történelmi) határhelyzet 
A z  időjárásjelentéstdl a rendszeres po- 
litikai-gazdasági-kultúrális-tudomány 
os együttműködésig számtalan jele van 
Németország, Franciaország és Lu
xemburg területei mind szorosabbá és 
természetesebbé váló együttműködésé
nek. M indez az oktatás-nevelés terüle
tén is nagy hangsúlyt kap.

É lő valósággá ez akkor vált szá
momra, amikor 1990. szeptember 3-tól 
1991. február 28-ig német állami ösz
töndíjjal hat hónapot tölthettem Saar- 
rückenben, a fővárosban. Budapesti kö
zépiskolai német szaktanácsadói mun
kaköröm folytán kaptam ezt a nagy 
jelentőségű továbbképzési lehetőséget 
A  teljesen újszerű továbbképzést a Bun- 
desverwaltungsamt Zentralstelle fúr 
das Auslandsschulwesen rendezi. A  tan
folyamot olyan szakemberek számára 
szervezik, akik hazájukban a német 
mint idegen nyelv oktatásának miniszté
riumi ill. országos szinten vezetői, a ta
nárképzésben és -  továbbképzésben irá
nyító szerepet játszanak. Ezen évenként 
négy különböző városban 2-2 fő  vehet 
részt Hazánk számára ez volt a legelső 
részvételi lehetőség, a volt szocialista

országok között is. Egy vidéki szakta
nácsadó kolléganővel ketten képvisel
tük Magyarországot.

23 éve tanítok ugyanabban a buda
pesti külterületi gimnáziumban, német
orosz szakos vagyok. A  T IT  keretében 
évekig tanítottam felnőtteknek német és 
angol nyelvet A z  utóbbi 6 évben német 
szaktanácsadóként megfordultam csak
nem minden budapesti gimnáziumban, 
sok szakközépiskolában és több szak
munkásképző iskolában. Ú gy érzem, jó  
áttekintésem van a középiskolák oktatá
si-nevelési problémáiról. Hazai tapasz
talataim alapján igyekeztem megérteni 
a kint tapasztaltakat kellő kritikával, az 
ottani társadalmi-politikai helyzetbe 
ágyazva.

A  lehetőségekhez képest alaposan 
megismertem a német iskolarendszert 
főképpen a gimnáziumot -  ahogyan az 
a Saar-vidéken működik. Szakmai igé
nyemnek és egyéni érdeklődésemnek 
megfelelően bővíthettem a tanul
mányozandó témákat Fő témáim: a 
gimnáziumi idegennyelv-oktatás, a hu
mán tárgyak (ezen belül a hittan), a gim 
náziumi tanárok képzése és továbbkép
zése, az oktató-nevelő munka emberi 
vonatkozásai (tanári-diák-szülő kap
csolat).

Megpróbáltam megérteni egy egé
szen más berendezkedésű állam iskola- 
rendszerét különösen a humán jellegű 
tárgyak eszmei tartalmát mint a felnö
vekvő nemzedékek erkölcsi arculatának 
fő  iskolai alakítóját Mindent egy ma
gyar pedagógus szemével igyekeztem 
látni. Napjaink magyarországi változá
sai tükrében hangsúlyozottan fontosnak 
éreztem a hasonlóságok és különböző
ségek keresését és értelmezését az álta
lános emberi-erkölcsi problémákat és 
azok megoldását Abban a törekvésün-

ben, hogy ismét kapcsolódjunk Európá
hoz minden lehetséges területen, min
den tapasztalat alkalmat nyújt arra, 
hogy elgondolkozzunk azon, mit és ho
gyan lehetne megvalósítani nálunk ab
ból, amit ott csinálnak. Mindent lehető
leg a legszélesebb összefüggésben igye
keztem megismerni, hisz nem ér sokat 
egy-egy tárgy ismerete az iskolarend
szer, a tanárok helyzete, az oktatás-ne
velés tartalma és egysége, a külső társa
dalmi elvárások és hatások figyelembe
vétele nélkül. Tehát a teljes em ber a 
fontos.

így  kapcsolódik ide a hittanoktatás. 
M iért érdekeltek kifejezetten az egyhá
zi vonatkozások? Ott-tartózkodásom 
nagy ajándékának éreztem, hogy felsza
badult légkörben tölthettem el az ösz
töndíjas félévet, és hivatalos lehetősé
geim en kívül bepillanthattam az egyház 
ott sem könnyű feladataiba. Ez két terü
leten valósult meg: a) egyházzene -  
templomi és gyülekezeti hangver
senyek (fé lévig bekapcsolódtam egy 
gyülekezeti énekkar munkájába), meg
ismerkedhettem a Saar-vidék egyetlen 
A-vizsgás, tehát legmagasabb képesíté
sű evangélikus egyházzenészével b) hit- 
tanoktatás

A z  egyházzene azért érdekelt, mert 
képességeim szerint évtizedek óta részt 
veszek a hazai evangélikus egyház ze
nei szolgálatában. 1963. ótaLutheránia- 
tag vagyok, azóta rendszeresen tanítok 
a fóti kántorképzőn, 1965. óta rend
szeresen végzek kántori szolgálatot a 
Deák téren és más gyülekezetekben, vi
déken többször szolgáltam egyházzenei 
áhítaton önálló orgonaműsorra].

A  hitoktatás azért érdekelt, mert én 
magam sohasem vehettem részt ilyen 
oktatásban, és munkaköröm folytán is 
csak egyetlen katolikus gimnáziumban 
jártam Vajjon hogyan csinálják azok, 
akik számára teljesen természetes, hogy 
van intézményes hittanoktatás, ahol az 
egyházak szabadok foglalkozhatnak az 
ifjúsággal.

A h ittan o ktatásró l 
általában

Két gimnáziumban látott sok-sok 
hittanóra, 11 hittantanárral folytatott na
gyon céltudatos beszélgetések, pl. a ka
tolikus hittan gyakorló iskolai vezetőta
nárával, az evangélikus hittan módszer-
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tani központ vezetőjével; nagyon sok 
hittankönyv és segédanyag alapos átta
nulmányozása, valamint a Saar-vidék 
szövetségi állam gim názium i oktatás is
meretében próbálok általánosítani. 
(Kulturális téren minden szövetségi ál
lam teljesen önálló, köztük igen nagy 
különbségek lehetnek.)

A  továbbiakban leírtak szerintem fő  
vonásokban, tendenciájukban je llem ző
ek az egyesülés e lő tti Ném etországra. 
léimészetesen döntő tényező lehet, 
hogy az egyes felekezetek milyen 
arányban élnek egymás m ellett A  Saar- 
vidéken nagyjából az egyesülés előtti 
(1990. o k i 3.) országos átlagban, 30 %  
katolikus és 30 %  evangélikus van. A  
hittanoktatás így  katolikus vagy evan
gélikus. Én mindkettőt látogattam. A  
Saar-vidéken a gimnázium az 3-13. is
kolaévet jelenti. A  követelmények ma
gasak, a jobb képességű gyerekek ke
rülnek általában a gimnáziumba. A  13. 
osztály végén letett érettségi vizsga fe l
sőfokú tanulmányok folytatására jogo 
sít (allgemeine Hochschulreife). A  Saar- 
vidéken egyetlen evangélikus gimnázi
um sincsen, de a legjobb nevű katolikus 
gimnáziumban hat hetet tölthettem.

A  hittanoktatás 14 éves korig kötele
ző. Ezután a szülő ill. a 18 éves diák 
saját kérésére felmentést lehet kapni. 
Ilyenkor az etika óra a kötelező. A z  
etika órát is általában a hittan tanára 
tartja, de felekezetie való tekintet nél
kül: általános emberi, erkölcsi értékeket 
kell közvetíteni, még véletlenül sem a 
„megtérítés”  szándékával. Fontosnak 
érzem, hogy az igazán elkötelezett hit
tantanárok hitükből fakadóan, egyhá
zukhoz való tartozásuk alapján szívük 
szerint csak hittant tanítanának. A  hittan 
teljes jogú tárgy. Rendszeresen van szá
monkérés, írásbeli dolgozat a bizo
nyítványban osztályzat Érettségizni is 
lehet belőle. Ennek a hátránya, hogy 
több tanuló számára így  esetleg csupán 
megtanulnivaló tananyag, ismeretek el
lenőrzésévé válik a tárgy.

Az örök problém a  számomra itt tel
jesen nyilvánvaló: hitet nem lehet taní
tani és számonkémi. Csak ismereteket 
M it ad illetve mire nevel a hittan? Tudo
mányos ismereteket nyújt? Osztályza
tokért való tanulásra serkent? Tudja-e 
közvetíteni a hittantanár emberi és hit
beli példaadását? És ha a hittantanár 
csupán szaktárgyat tanít minden belső 
meggyőződés nélkül? „Favágó”  hittan
tanár óráját is láttam.

A  katolikus és az evangélikus hit
tantanítás nagyon hasonlít egymásra. 
Alapos és korszerű módszertani ismere
tek, jó l átgondolt tananyag, szemléletes 
és munkáltató tankönyvek, gyerekkö
zelség je llem ző mindkét felekezetre. 
Több katolikus tankönyvet szerencsé
sebbnek, jobban éreztem az evangéli
kusnál. Ha nem kifejezetten valamely 
dogma áll a tanóra központjában, a ka
tolikus hittanóra tág látókörű, Isten- és 
emberközpontú. Egyetlen olyan katoli
kus hittantanárral sem találkoztam, aki 
mereven ragaszkodott volna bizonyos 
dogmákhoz. Sokkal inkább a minden
napi élet emberét képviselik, -  hiszen 
ók maguk is szinte mindig tanárok, csa
ládos emberek és nem papok.

Nagyon szívesen látogattam a hittan 
órákat N ye lv i nehézségem nem v o lt  a 
teológiai szaknyelvet is értettem, még a 
kifejezetten elméleti, teológiai főiskolai 
anyagnak tűnő 12. és 13. osztályos 
anyagot is.

A  humán tárgyak órái sokkal oldot
tabbak voltak a reál tárgyakénál. A  taná
rok többször engem is bevontak az órá
ba: bemutattak vagy engem kértek a be
mutatkozásra, véleményemet
kérdezték. (Ez különösen érvényes a 
hittanórákra.)

A  h ittan tan áro k képzése, 
továbbképzése

A  hittant tanítók döntő többsége két
szakos tanár. A z  iskolatípusnak m egfe
le lő  főiskolát (egyetemet és a gyakorlati 
tanárképzőt kell elvégezniök. Igen ala
pos szakmai, pedagógiai, módszertani 
és pszichológiai, hangsúlyozottan gya
korlati képzést kapnak. Nagyon kevés 
katolikus pap, evangélikus lelkész tanít 
hittant ők általában óraadóként, kis óra
számban. így  alig vesznek részt az isko
la oktató-nevelő munkájában. A  diákok 
sokkal inkább a hozzájuk közelebb álló 
hittantanárhoz fordulnak bármilyen 
problémájukkal. (A  jó  értelemben vett, 
gyerekekkel törődő osztályfőnöki rend
szer náluk ismeretlen.)

Nagyon átgondolt és kitűnő mód
szertani segítséget ad a már működő és 
gyakorlati képzésű tanároknak az álla
mi és egyházi továbbképzés. Ezzel az 
intézményrendszerrel is megismerked
tem. A z  iskolarendszer és az érettségi 
követelmény állami feladat a hittan tar
talmi szempontból kizárólag egyházi 
jogkör. Bonyolítja a helyzetet hogy a

Saar-vidéken érvényes törvények vo
natkoznak az iskolarendszerre, egyházi 
szempontból viszont a Saar-vidék és a 
Pfalz evangélikussága tartozik egybe.

Alaposan megismerkedhettem az 
evangélikus egyház módszertani köz
pontjának vezetőjével és az intézmény 
munkájával. (Am t für Religionsunter- 
richt dér evangelischen Kirche in der 
P fa lz ) A z  intézmény Saarbrücken köze
lében, S t Ingbertben van. Vezetője lel
kész, tanári képesítése is van, a helybeli 
gimnáziumban hittant tanít, tankönyv 
és segédanyag társszerző. Személyesen 
is jó l ismeri az evangélikus hittantaná
rokat Beszélgettem vele többször is: 
hittankönyvek és segédanyagok, to
vábbképző foglalkozások előkészítése 
és levezetése, új anyagok bemutatásá
nak módszertana, munkaszervezés, 
szakmai módszertan, az iskolai hittan
oktatás örömei és nehézségei, a hittan- 
tanárok továbbképzése és értékelése. 
Én magam kétszer vettem részt segéd
anyagot bemutató módszertani tovább
képzésen. Mindebből sok, nálunk is 
hasznosítható ismeretet szereztem.

A z  egyházi intézmények tovább
képző alkalmai hivatalosan ugyanolyan 
továbbképzésnek számítanak, mint bár
mely más, állami intézmény által nyúj
tott továbbképzés. Az ellenőrzés és érté
kelés egyházi szinten nagyon lényeges. 
Hasonlít a nálunk részben még m eglevő 
szakfelügyelői-szaktanácsadói rend
szerre. A z  ezzel megbízott személy -  
jelen esetben az A m t. vezetője -  nagy- 
tekintélyű szakember, szava döntő je 
lentőségű.

Érdemes lenne még részletesen fog
lalkozni a használt tankönyvekkel és 
módszerekkel, a látott hittanórák részle
tes ismertetésével, a tanári munka érté
kelésével, a katolikus gimnázium (egy
házi iskola) légkörével.

A h ittan tan ár egyénisége

A  humán tárgyak között kiemelkedő 
szerepet tölt be a hittan ember- és er
kölcsformáló szerepével, ha nemcsak a 
tankönyv és a tanóra által közvetített 
ismeretanyag jut el a tanuló eszéhez, 
hanem a hittantanár személyiségéből, 
emberi példaadásából, egyházához tar
tozásával másokra is átsugárzó hitéből 
az a bizonyos, a tananyagon kívüli több
let is eljut a tanuló szívéhez. Ezért ha
zánkban is nagyon fontos, hogy a hittant 
tanítók és az egyházak ne csak a tan
anyagot közvetítsék az iskolában és az
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iskolán kívül. Fontos, hogy igazán ne
veljenek, pozitív erkölcsi értékeket köz
vetítsenek, hitbeli alapokon segítsenek 
eligazodni az Életben, tegyék vonzóvá a 
hitet a tanulók és rajtuk keresztül kör
nyezetük számára is.

A  pedagógusnál, de különösen a hit- 
tantanárnál a döntő az, hogy legyen ra
gyogóan felkészült szakember, komoly 
tudást adjon át, de élje és sugározza is 
hitét Lényeges, hogy tanítványaikat 
életkoruknak megfelelően, de mindig 
egyenrangúnak, Embernek tekintse!

Összefo g la lás , k itekin tés

Félév telt el azóta, hogy hazajöttem. 
Mind határozottabban érzem, hogy éle
tem nagy ajándéka volt ez  a hathónapos 
ösztöndíj. Olyan iskolai vonatkozású, 
szakmai, emberi, egyházi élményekben 
volt részem, amire rövid idővel ezelőtt 
még csak gondolni sem merhettem. A  
hittantanítás szempontjából laikusként, 
de egyháztagként egyáltalán nem kívü
lállóként igyekeztem tájékozódni, min
dent oktatási-nevelési-társadalmi ösz- 
szefüggésekbe belehelyezve, magyar 
szemmel értelmezni.

Ha valaki Magyarországon élte le az 
utóbbi 40-45 évet, igencsak korlátozott 
mértékben lehetett fogalma személyes 
tapasztalata alapján arról, hogy hogyan 
élnek az emberek tőlünk nyugatra. Sza
bad időmet Saarbrückenben való tartóz
kodásom alatt érdeklődésem, igényeim 
és nem utolsósorban anyagi lehetősége
imnek megfelelően, szinte teljesen 
egyedül, a magam belátása szerint töl
töttem. Egyedül éltem egy kis lakásban. 
A  környéken senkit sem ismertem. 
Most láttam és éreztem meg először 
összefüggéseiben is, hogy milyen nagy 
a különbség az un. keleti és nyugati élet
forma között Ennek a nagy különbség
nek fontos vetülete az egyházak helyze
te. A z  utóbbi 25 évben sokszor voltam 
az NDK-ban, többször az NSZK-ban. 
Mindkettőben elsősorban az egyházzal 
kapcsolatot tartó, abban aktív munkát 
vállaló emberekkel voltam összekötte
tésben. Most folyamatosan töltöttem 
hosszú időt német nyelvterületen, az 
NSZK-ban. Ott éltem át a két német 
állam egyesülését és tapasztaltam, 
hogy az átállással ott is milyen sok a 
nehézség, akárcsak hazánkban! Iskolai 
és egyházi körökben nyugodtan kérdez
hettem bármit Különböző egyházi em 
berekkel tudtam beszélgetni, vélemé
nyüket megismerni (hittantanár, lel- 
kész-hittantanár, a módszertani központ

vezetője, egyházi kórustag, egyházze
nészek, gyülekezeti lelkész, presbiter, 
gyülekezeti alkalmak vezetője). Mindig 
éreztem a múlt és a jelen, a kelet és 
nyugat közötti letagadhatatlan különb
séget de igazán csak egyházi körökben 
éreztem, hogy igazán és tiszta szívből 
igyekeznek megismemi-megérteni a 
keleti (vo lt szocialista) államok helyze
tét minden szempontból. A  jóléti társa
dalom szembeötlő  káros jelenségeit 
sem tagadva, azokat javítva, nyitott 
szívvel, testvéri szeretettel igyekeznek 
tapasztalataikat átadni.

Hangsúlyozni szeretném, hogy igen 
nagy jelentőségűnek tartom, hogy egy
házi vonatkozásokat nemcsak az össze
függésből kiszakltottan, hanem iskolá- 
val-oktatással-neveléssel együtt a fiatal 
nemzedékkel kapcsolatos tényeket, ne
hézségeket és örömöket egységben is
merhettem meg állam i és egyházi szin
ten. Egyház és iskola, egyház és társa
dalom kölcsönhatására próbáltam 
feleletet kapni, az összefüggéseket 
megismerni és megérteni. Hogy él az 
egyház: milyen mértékben, hogyan, mi
vel tud az emberekre hatni? Mi-hogyan 
függ össze egymással? És m i és most 
m it tudnánk belőle hasznosítani? Mind
annyian tudjuk, hogy hazánkban az 
utolsó négy évtizedben csak a kisszámú 
egyházi iskolák taníthattak hittant 
Ezért éreztem különösen fontosnak az 
ilyenirányú tájékozódást

A  hittanoktatásra leszűkítve: A z  
egyházak a régi N S ZK  területén hivata
losan teljesen szabadon fejthetik ki te
vékenységüket évtizedek óta folyama
tosan foglalkozhatnak a fiatalokkal is
kolai és gyülekezeti szinten, de a jóléti 
társadalom és a szekularizáció mind 
erősebben érezteti hatását a társadalom 
egészében. Egyre több ember fordít há
tat az egyháznak, a keresztyén életesz
ményeknek, életvitelnek. Fiatalokat, 
felnőtteket mind nehezebb megérinteni. 
M indez a hittanoktatásra is rányomja 
bélyegét Folyamatosan keresik az új 
módszereket hiszen a rádió, a TV, a 
magnó és a videó korában élünk. Ezért 
egyre fontosabb lesz a képi és hangi 
szemléltetés. A  felelősen gondolkodó 
hittantanárok ezt a társadalmi kihívást 
m indig hangsúlyozták. A  külső szemlé
lő  azt hinné, hogy számtalan egyházi 
kiadvány, tankönyv stb. mindent meg
old, a hittantanítás csak eredményes le
het Éppen ez a legnagyobb probléma, -  
ahogyan ezt én látom -  hogy a kötelező 
hittanoktatás keretében ismereteket le
het ugyan közölni, a tudást is számon

lehet kérni, de hogyan lehet hitet ébresz
ten i és megtartani.

Hazánkban társadalmi méretekben 
arra van szükség, hogy az egyházak 
alapvető ismereteket közvetítsenek és a 
hit alapján segítsenek az emberek min
dennapi életében. Ezt csak az egyházak 
adhatják meg. Egyházunkban is sok
minden elindult: hittankönyvek újra al
kalmazása, újak írása, hitoktatók gyor
sított kiképzése. De ennyi évtized nega
tív következményét, hatását nem lehet 
semmivé tenni. Nagyon sok minden hi
ányzik még, de vannak lelkes, hittant 
tanító egyháztagok is! A  szekularizáció 
nálunk is egyre inkább teret hódít M it 
tehet az egyház? Azt, hogy a már most 
rendelkezésére álló tapasztalatokat le
hetőségeinek és felkészültségének meg
felelően felhasználja. (K int a bőség za
vara, nálunk a sok hiány.) Sok kész, né
met nyelvű anyagot hoztam haza. 
Tán terv, tanmenet, kiegészítő és szem
léltető anyag) Evangélikus és katolikus 
hittankönyvsorozatot hoztam. A  képzés 
és továbbképzés szempontjait megis
mertem. Evangélikus egyházunk hely
zetét, az újrainduló hitoktatás szükség
leteit ismerve, bizonyára sokminden 
felhasználható, megfelelően adaptálva. 
(A  hozott anyagból már többet megmu
tattam, továbbadtam.)

Ha sikerült egy általunk most sok 
szempontból nyugateurópai példának 
tartott, egy más berendezkedésű és ha
gyományú szövetségi állam egy kis ré
szének hittanoktatását bemutatnom, ta- 
pasztalataim egy kis részét átadva gon
dolkodásra késztetni a mai és 
jövendőbeli hitoktatókat, és ezzel ma
gyarországi evangélikus egyházunk is 
megpróbáljon mind jobban megfelelni 
az egyre bővülő lehetőségeknek, akkor 
írásom célját elértem.

Adja Isten, hogy mások számára is 
hasznos legyen az, amit én szívvel-lé- 
lekkel átéltem.

Thiering Etelka 
tanárnő; szakfelügyelő B p ,
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Igehirdető műhelye

Új Egyházi Év 1991/1992

-  Az új egyházi évben az igehirdető műhelye rész
ben átalakul. Egyfelől „egy-egy egyházi év-egység” 
anyagát egy lelkésztestvérünk dolgozza fel, így elke
rüljük az átfedéseket és összefüggőbb a mondaniva
ló, rövidebb és tömörebb, másfelől néhány elhangzott 
igehirdetést is tudunk közölni-többek kérésére. Ez a 
legtöbbet bírált rovatunk, állandó kísérletezés folyik, a 
magam részéről minden kritika ellenére nagyon hálás 
vagyok e rovatban fró lelkészeknek, akik sok elfoglalt
ságuk ellenére vállalják ezt a fontos szolgálatot. Kö
szönöm a megértést és a munkát. (Szerk.)

-  Az 1991/1992-es egyházi esztendőben Agerv- 
dánk magyar perikóparend „A” sorozatát használjuk. 
Igehirdetés alapigói az evangéliumok, oltár előtti fel
olvasásra epistolák, a délutáni alapigék ószövetségi 
textusok.

Advent homiletikumához

Agendánk az ádventi időszak homiletilalmának összefog
tad témáját Így adja meg: „K ét ádvent között” . Ez már önma
gában utal arra, hogy itt elsősorban nem magáról az üdvese
ményről, hanem annak ránk vonatkozó következményéről 
van szó. Más szóval: nem egyszerűen Krisztus két eljövetelét 
(az egykorit -  testben születését és a jövendőt -  parúziáját) 
kell a prédikációban meghirdetni, hanem azt: m it jelent ez, az 
ember, az egyház, az egész világ számára. M it vár tőlünk, 
mire késztet az ő  jövetele? Méginkább nyilvánvaló lesz ez 
akkor, ha a négy vasárnap igéjét és a belőlük következő 
témákat vesszük szemügyre.

Advent 1. vasárnapja
Márk 1,1-a
Exegetíkai megjegyzések
Ú j magyar fordításunk nem közli az 1. versben a nem 

minden variánsban szereplő Jézus Krisztusra vonatkozó kö
zelebbi meghatározást az Isten Fia. E z a vers egyébként nem 
egyszerűen a következő, Keresztelő János működéséről tu
dósító szakaszra vonalkozik, hanem az egész evangélium 
címirata. A  2. és 3. versben lévő  idézet nemcsak Ezsaiás 
könyvéből való, hanem Malakiás 3,1. és Ézsaiás 40,3. össze
kapcsolása, melybe ILMÓz. 23,20-ra való reminiszcecia is 
belecseng.

A z  evangéliom címirata kezdetről beszél. Lehetetlen észre 
nem venni az összecsengést az Ótestámentom első szavával. 
Most azonban más kezdetről van szó. A  Jézus Krisztus evan
géliumának kezdetéről. Ez valami tökéletesen új, más, mint

ami eddig v o lt  Isten Fia maga jön, közeledik népéhez. Érke
zését Isten maga hirdetteti ki. A z  evangéliomnak ez a kezdete, 
Isten új cselekvése az embert megtérésre hívja (4.v.) Ez az új 
kezdet egyben bűhbocsánat örömhírét is magába foglalja. 
(4.v.)

Elképzelhető-e nagyobb, rendkívülibb dolog, mint az, 
hogy benne maga az Isten hatalmas Fia lesz egészen emberré, 
áll oda a bűnös emberek közé, azok sorába? (Ezért veszi fel a 
bűnösök keresztségéL 9.v.) A  Fiú érkezése, élete, halála, fel
támadása és mennybemenetele azonban csak kezdete az evan
géliomnak. Ez folytatódik Pünkösd csodájában, az ő  parúziá- 
jában, és lesz teljesség országának teljességére jutásában.

A prédikáció felé.
Adottnak látszik a kapcsoló pont, a kezdődő új egyházi 

esztendő alkalma. A z  új kegyelmi idő kezdete magában is 
megtérésre hív. Isten újat kezdett megint és új lehetőséget 
adott, és mi hogyan válaszolunk erre? Ez azonban csupán 
külső kapcsolat, ennél mélyebbre kell mennünk.

A  herold Isten Fiának érkezését hirdeti meg. Erre pedig 
készülni kell, hiszen az valami egészen új ebben a világban. 
Ú j abban az értelemben, hogy újdonság, tehát más, mint ami 
általánosan megszokott, természetes. „A m it szem nem látott, 
fül nem hallott és embernek szíve meg sem gondolt”  De új 
abban az értelemben is, hogy Isten eddigi cselekvésétől elté
rőt kezdett Benne. A  Fiúban az Ő országa tört be ebbe a 
világba. Ez az Ó  országának evangélioma. A z  evangéliom 
hirdettetik! Ez pedig mindig új, hogy az Isten Fia jön, közele
dik hozzám, megszólít igéjében és a szentségben önmagát 
nyújtja eledelül és italul.

Isten új cselekvése, az új kezdet így lesz számunkra meg
térésre hívó szóvá. Térjetek meg, azaz változtassátok meg 
gondolkodástokat, beállítottságotokat érzületeteket Ha ed
dig úgy gondoltátok, hogy semmi nem történik az egyházban, 
most jöjjetek rá, Krisztus, az Isten Fia közeledik emberi sza
vakon keresztül, Ő jön belealázkodva a kenyér és bor kézzel
fogható valóságába. Ha eddig úgy gondoltátok, hogy életetek 
magatok irányíthatjátok, most jöjjetek rá, királyi uralma alatt 
ő akarja azt irányítani. A  megtérés nemcsak gondolkodásunk 
megváltoztatása, hanem annak felismerése is, ami eddig hely
telen volt beállítottságunkban. Amegtérés bűnbánat és bűnbo
csánat keresése is.

A z  evangéliomhoz, Isten új cselekvéséhez hozzátartozik 
az is, hogy még mindig van számunkra Jézusért bűnbocsánat 
A  Keresztelő Júdea pusztájában a bemerítést a bűnök bocsá
natára gyakorolta. Hullott fejünkre és ez a drága víz, hogy 
naponként „meghaljunk a bűnnek és új ember jöjjön elő, aki 
Isten előtt igazságban és szentségben örökké él.”  Keresztsé- 
günkhöz való szüntelen visszatérésünk a Krisztusban nyeit 
bocsánathoz valóvisszatérés.

Advent 2. vasárnapja
Lukács 13, 6-9i

Exegetíkai megjegyzések
A  terméketlen fügefa példázata nem érthető allegorikusán 

olyan értelemben sem, hogy a szőlőt Izraellel s benne a fát 
Jeruzsálemnél, vagy a néppel kíséreljük meg azonosítani.
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Ezsaiás 5,1 kk. nem újra és újra visszatérő alapige Jézusnál, 
bár igehirdetésében a reá való reminiszcencia sokszor fe lfe
dezhető. Inkább arról van szó, hogy felhasználja korának 
tevékenységeit Isten országa titkainak megértéséhez, (pl. 
pásztorság: elveszetett juh, jó  Pásztor, -  vetés: magvető, kon
koly, -  így a szőlőművelés is, stb.) Ennek a példázatnak a 
mondanivalója az elhalasztott íté let M ég egy utolsó lehetősé
get ad Isten. Igaz ezzel együtt mindent megad, ami a lehetőség 
kihasználásához kell (8.v.), de már bizonyos, hogy több mód 
és lehetőség nincs. Ez az utolsó. Ebben a tényben benne van 
a sürgetés. A  gazda türelme (3 év ) lejárt már. Nem  véletlenül 
került ez a példázat az evangélista szerkesztésében a Pilátus 
gonosztettéről szóló hír és a Siloámi torony összedüléséről 
szóló Jézusi válasz után. Ott kemény hangú figyelmeztetésé
vel zárul a történet „Ha meg nem tértek, mindnyájan hason
lóképpen vesztek e l!”  A  hangsúly ott ezen van: egyetlen 
lehetőség a megtérés! A  példázatban ezen: nincs rá végnélküli 
alkalom és mód, itt az utolsó!

A prédikáció felé
Világi értelemben az elszalasztott alkalmak és lehetőségek 

mindig bosszantanak bennünket De szoktunk-e arra gondol
ni, hogy az Isten által adott elszalasztott alkalmak és lehető
ségek vádolnak is minket? És komolyan vesszük-e, hogy 
vannak soha vissza nem térő alkalmak és utolsó lehetőségek?

A z  utolsó lehetőségben önmagában is van mindig valami 
félelmetes. M ikor a bukásra álló diáknak utolsó lehetőségként 
még egy kérdést tesz fel, ez már önmagában is félelmet 
keltőén izgalmas. Nincs több, nincs más mód a javításra. 
Végtelenül félelmetesebb azonban, ha Isten ád ilyen utolsó 
lehetőséget az embernek.

Példázatunkban igazán megdöbbentően élessé az teszi az 
utolsó lehetőség kihasználásának kérdését, hogy már fenyeget 
az elpusztító íté let M ár elhatározott dolog, hogy, ha az utolsó 
lehetőség is kihasználatlan marad, jön a kivágattatás, a vég. 
Hogy mit jelent ez, azt a példázat előtti igeszakasz teszi 
nagyon világossá. Isten ítélete rettenetesen komoly valóság. 
Éppen ítéletének ez a félelmetesen komoly és rettenetes volta 
teszi az utolsó lehetőség kihasználásának kérdését ilyen fe 
nyegetően komollyá.

A  záros határidő mindig sürgető. A  kegyelem ideje is 
záros, hamarosan lejár. Jön a gazda, gyümölcsöt keresni. 
Türelmével nem lehet visszaélni. A z  is elfogy egyszer. Tu
dom, nagyon antropomorf képzetnek látszik, de a példázat azt 
sugallja: Isten türelme is elfogy, az is véget ér.

Ez a záros idő azonban mégis valóságosan kegyelmi idő. 
Ez pedig többet jelent, mint türelmi id ő t A  példázatban ez a 
jó  műveléssel szemléltetett A  fa a gyümölcsterméshez min
den jó  feltételt megkap. A  kegyelem idején Isten jó  ajándéka
iban részeltet bennünk. Megadja mindazt a feltételt, ami 
ahhoz szükséges, hogy megtérve életben járjunk. A  gyü
mölcstermő élet ugyanis végeredményben ezt jelenti.

A  „most” , föld i életünk ideje, a világ életének ideje az a 
záros idő, amelyben az ítélet felé tartunk. Előtte állunk, feléje 
tartunk mindannyian. Ez még a kegyelem  ideje, melyben 
Isten vár és mindent megad, ami szükséges a gyü
mölcsterméshez, de visszatér Urunk, hogy keresse és számon- 
kérje azt

Advent 3. vasárnapja
János 5, 31-38.

Exegetikai megjegyzések

Alapigénk a zsidókkal folytatott un. vitabeszéd egy része, 
mely a bethesdai beteggyógyítás következményeként zajlik 
le. Valójában valamiféle kihallgatásszerű meghallgatásról van 
szó. A  „zsidók”  kifejezéssel tehát János valószínű a szinedri- 
umot vagy annak megbízott kiküldötteit je lö li meg. Szaka
szunk alapvető kérdése az: ki tanúskodik Jézus mellett? Ön

maga tanúságtétele nem volna hiteles. A  Keresztelő tanúság- 
tételét el kellene végeredményben fogadniuk (Talán az 1,19 
kk.-ben említettet), azonban maga Jézus az, aki nem elégszik 
meg ennyivel. Kamer szavai szerint „nincs rászorulva”  az 
emberi tanúságtételre. Szavai azonban nem egyszerű elutasí
tást tartalmaznak, hanem velük a Keresztelő helyét je lö li meg 
a történelemben és egyben az üdvtörténetben a fáklya képé
vel.

Magára az alapkérdésre Jézus válasza végeredményben 
az, hogy maga az Atya tanúskodik mellette. A  cselekedetek
ben, amelyeket véghez visz és egyébként is. Ezen a ponton a 
37. verssel kapcsolatban lehetne talán gondolni a megkeresz- 
telésekor elhangzó isteni szóra. Textusunkban messiási igé
nye ott kulminál szavaiban, mikor oda ér, hogy a vele szem
ben való hitetlenség az Atyával szembeni hitetlenség.

A prédikáció felé
Advent 3. vasárnapja a Keresztelő vasárnapja. Ennek a 

vasárnapnak evangéliomi igéje (az óegyházi is) magának Jé
zusnak mellette való bizonyságtételét tartalmazza. Szavai 
szerint Keresztelő az ő  emberi tanúja, aki az igazságnak meg
felelően vall róla. Tanúságtételére azonban nem Jézusnak van 
szüksége, hiszen róla maga az Atya tesz bizonyságot egyrészt 
azok által a cselekedetek által, amelyeket véghez visz, más
részt közvetlenül. Ő bizonyítja meg szeretett Fiú voltát (Bár 
alapigénkben még nincs szó róla, az Atya leghatalmasabb 
bizonyságtétele végsősorban az v o lt  hogy nem hagyta őt a 
halálban, hanem feltámasztotta.) A  Keresztelő tanúságtételére 
azoknak van szükségük, akik hallgatják őt! A  sötétben világí
tó fáklya szemléletes képe nyilvánvalóan mutatja, hogy az 
nem érte, hanem a sötétségben valókért küldetett Am it itt 
Jézus róla mond, az tulajdonképpen minden igazi bizonyság- 
tevőjére vonatkozik. Nem  neki van szüksége rájuk, hanem 
nekünk, hogy világosságban járhassunk.

A z  már az ember tragikus bűne, ha a tanúk szavára csak 
addig hallgat amig az számára kedves. Ha csak ideig-óráig 
hajlandó a fáklya fényében járni. A  szövegben szereplő zsidók 
bűne az, hogy pontosan csak addig örvendeztek Keresztelő 
világosságában, m íg annak tanúságtétele a krisztuskérdéssel 
Jézusban való hitre nem hívott Pontosítva: örültek a Messiás 
érkezéséről szóló híradásnak, csak éppen azt nem fogadták el, 
hogy Jézus a Messiás. A z  igazi tanúk szava mindig benne való 
hitre hív! Ezt teszi Isten Jézusban való üdvcselekedete is 
(38.v.).

Ezért hát az a vasárnap nem a Keresztelő emberi nagysá
gának értékelési alkalma, hanem minket is az elé a kérdés elé 
állító alkalom: hiszünk-e bizonyságtételében? „íme, az Isten 
Báránya, aki hordozza a világ bűneit”

A  hírnök tanúságtételén túl azonban látnunk kell, hogy 
végsősorban maga az Atya tanúskodik a Fiúról. Ő tanúskodott 
azokban a cselekedetekben, amelyeket véghez vitt, és ezek 
nem csupán csodái, hanem az egész váltságmű, de tanúsko
dott az által, hogy feltámasztotta a halálból. Szüntelenül ta
núskodik most is azáltal, hogy a bizonyságtevők szavát igéjé
ül használja fel, saját szavának bizonyítja meg.

A  vasárnap jellegéből fo lyó üzenetet agendánk így foglaja 
össze: senki meg ne tévesszen titeket! N e tévedjetek, a tanúk 
szava által maga az Atya hív hitre: Higgyetek a megváltó 
Fiúban, mert aki benne hisz, az hisz igazán bennem is!
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Advent 4. vasárnapja
János 3, 25-30

Exegetikaí megjegyzések
A  25. versben két kérdés adódik. Egyes kéziratokban a 

„zsidó”  szó egyesszámban, másokban többesszámban áll. A  
történet híradása szempontjából ez lényegtelen, mert tartalmi 
eltérést nem eredményez, így  a benne való állásfoglalás nem 
szükséges. Inkább kérdéses, m i az a „megtisztulás” , ami a vita 
tárgyát képezte. Valamelyik ótestámentomi tisztulási szertar
tás-e, vagy éppen a keresztség? Fontosnak tartom textusunk
nak a híradás egészébe való beillesztését A z  elózó versekben 
ugyanis arról van szó, hogy Jézus is keresztelt Ennek hírével 
mennek Jánoshoz. Másrészt tekintetben kell vennünk a ma
gyar fordításban nem szerepló „un”  kapcsoló szócskát Ezek 
meggyőződésem szerint határozottan arra utalnak, hogy a vita 
tárgya a keresztelés. János tanítványait mesterük tekintélyé
nek féltése vezeti. Félnek, hogy Jézusé elhomályosítja azt 
Erre adott válasza tulajdonképpen textusunk lényege, amely 
egyrészt öröm ét másrészt alázatosságát mutatja.

Igénk gerincét a Keresztelő példázata adja. Kissé szokat
lan ez a megjelölés, de ez valóban az. A  vőlegény barátjának 
(kérőnek, vagy násznagynak) öröme az ő  örömét szemlélteti 
és magyarázza meg. A z  alászállónak, az eltűnőnek örömét. 
Annak öröm ét akinek szolgálata abban nyer értelmet úgy és 
akkor jut célhoz, ha többé nincs már rá szükség. Ez a helyzet 
a Keresztelővel is. Akiért van, az már maga van jelen és 
cselekszik. A  példázatban azonban a jánosi fénytörés szerint 
benne vibrál már annak az ősi megfogalmazásnak gondolata 
is, hogy a gyülekezet Krisztus menyasszonya.

A prédikáció felé.
Textusunkkal kapcsolatban egyszerű lenne arról szólnunk, 

hogy az igazi igehirdető mindig magán túl, a Krisztusra mutat 
és szolgálata, valamint magatartása akkor helyes, ha ő  alászáll 
és eltűnik, Krisztus pedig naggyá lesz. N em  lehet azonban 
megkerülni, mellőzni ezt az újjongó öröm öt amely Kereszte
lő  szavaiból árad. Igénkben valójában a presztízsét féltő tanít
ványait utasítja rendre és igazítja helyre: örvendezzetek, ha 
látjátok Krisztus napjának feljövetelét hiszen az én örömöm 
is ez! Felhívás ez  az ige a vele való együttörvendezésre.

Karácsony közvetlen közelében hív örömre az ige. Ez az 
öröm azonban nem egyszerűen az un. karácsonyi öröm, ame
lyet az angyalok híradása jelentett megszületett a Megtartó. 
Ennek más motivációja is van. Ez az öröm hagsúlyozottan a 
Krisztusvárók öröme, akik óhajuk és reménységük beteljese
dését látják. Akik látják Krisztust az Ő gyülekezetével és ezért 
tölti el szívüket boldog újjongó öröm. Agendánk is így adja 
meg a vasárnap jellegéből fo lyó  témát Menjetek eléje örven
dezéssel!

A  Krisztusvárók ma elsősorban azok, akik életük folyásá
ban kívánják, óhajtják és várják az Ő jolenlétét. Örvendezze
tek, szólítja őket az ige, mert Ő  a már mindig jelen lévő Úr. 
Jelenléte nem várakozásunk és reménységünk jövendő tár
gya, hanem a jelen valósága. Tanítványainak tett ígérete a 
„most”  eseménye és ténye: „ím e, én tiveletek vagyok a világ 
végezetéig” .

A  Krisztusvárók a paruzia Krisztusát is várják. Azt, aki 
visszajön és teljességre viszi királyi uralmát „Jövel, Uram, 
Jézus”  -  hívta és várta Őt az első gyülekezetek serege és népe. 
Ő  pedig válaszol nekik és azoknak is, akik ma hívják és várják 
Őt így: „B izony hamar eljövök !”  Készülhetünk hát eléje bol
dog örömmel.

Bánfi Béla

Felöltem, 
magunkra ölteni

A d v e n t  első vasárnapjának epistolájában 

(R m  13,11-14) olvassuk: „..ö ltsétek maga

tokra az Ú r  Jézus K risztust." A z  alábbiak

ban  a fe lszó lító  á llítm ány tartalmát próbá
lo m  kifejteni.

I. A z  ige főnévi igenévi alakja: „endüein”  -  latinul: „indu- 

ere” , „vestire” . Jelentése: felöltöztetni, ráadni. Médiumban: 

magát valamivel eltakarni, valamibe benyomulni, valamiben 

elsüllyedni, elmerülni.

A z  Újszövetségben ez a szó a szinoptikusoknál, az Ap- 

Cselben, Pál levelei közül a Rm, 1 és 2 Kor, Gal-; Ef-; Kol- 

és IThessz-ben, valamint a Jel-ben fordul elő. Olyan jelen

tése, amelyre érdemes odafigyelni Lk-nál és Pál leveleiben 

van. (A  többi helyen valamilyen ruhadarab felvételéről van 

szó.)

Vegyük sorra a megfigyelésre érdemes mondatokat:

/A tékozló fiúról szóló példázatban (Lk  15.fej.) az apa 
parancsa: „Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok 

reá...”  azt jelenti, hogy fiaként fogadja vissza; megbocsátja 

neki, amiben vétkezett és ezzel új lehetőséget ad neki arra, 

hogy vele éljen, hogy elhagyott otthona megint otthon le

gyen./

Lk 24 ,49-ben a Szentlélek elküldésének ígérete van Jézus 

szavaiban: „..amíg fel nem ruháztattok mennyei erővel.”

Előbbre segít, ha Pál apostol mondatait vesszük sorra és 

állítjuk egymás mellé: Rm  13,12: „...öltsük fel a világosság 

fegyvereit Rm  13, 14: „...öltsétek magatokra az Ú r Jézus 

Krisztust”  1 Kor 15,53: „...e romlandó testnek romolhatatlan- 

ságba kell öltöznie” , majd a következő versben ez áll: „Am i

kor pedig (ez a romlandó romolhatatlanságba öltözik, és) ez a 

halandó halhatatlanságba öltözik...”  Gál 3,27: „Ak ik  Krisz

tusba keresztelkedtek meg, Krisztust öltöttétek magatokra.”  

E f 4, 24: „...öltsétek fe l az új embert..”  (Soroljuk ide Kol 

3,10-et „...felöltözzétek az új embert..” ) E f 6,11: „Öltsétek 

magatokra az Isten fegyverzetét..”  és a 14. vers: „...magatok

ra öltve a megigazulás páncélját”  (1 Thessz 5,8: „...vegyük 

magunkra a hit és a szeretet páncélját..” ) K o l 3,12: „Öltsétek 

tehát magatokra. ..könyörületes szívet jóságot alázatot, sze

lídséget, türelmet”

II. A  felsorolt mondatok üzenetét megkísérlem
összefoglalni:

1. Földi életünkben nem rendelkezünk a keresztyén élet, s 

Krisztus-követés és az örök élet elnyerésének feltételeivel. A  

szükséges feltételeket képtelenek vagyunk a magunk erejével
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megteremteni. Am i tölünk telik, elégtelen mindannak megva

lósításához, amit Isten elvár tölünk. Erőfeszítéseink kudarcra 

vannak ítélve és tehetetlenségünk kísértése az, hogy látszat- 
megoldásokat keressünk, vagy elleplezzük erőtlenségünket

2. Ebben a helyzetben elénk lépett Isten. Ő maga teljesí

tette mindazt amire mi valamennyien képtelenek vagyunk. A  

keresztyén életvitel és az üdvösség lehetősége adva van 

Krisztusban. Isten nem azt várja tőlünk, hogy kétségbeesett 

erőfeszítéssel megkíséreljük a lehetetlent amire figyel, az, 

hogy tudunk-e „elfogadni” . Á t  kell vennünk, ami számunkra 

készen van. Bíznunk kell abban, hogy minden „elvégezte

tett”

3. Arra mindenképpen vállalkoznunk kell, hogy életünk
ben „helyet készítsünk”  az „új” -nak. Ha valamit fe l akarunk 
venni, akkor félre kell tenni, le kell vetkőzni, ami korábban 

volt rajtunk. Nevetséges, szükségtelen, sőt veszedelmes len

ne, ha új ruhadarabjainkat régi, szakadt piszkos rongyokra 

vennénk fel. A  Jézus által megszerzett és lehetségessé tett „új”  
csak akkor valósul meg teljesen, ha a bűnbánat és bűnbocsá

nat által mindentől megszabadulunk, ami „régi” .

4. Itt különös hangsúly kerül keresztségünkre. A z  lezárja 

múltunkat és megerősít arra, hogy új életben járjunk. Ereje 
abban van, hogy teljesen Isten cselekedete. Keresztelésünk

kor elveszíti erejét minden, ami bűnös múltunkhoz, a bűnhöz, 
a halálhoz kötöz és megteremtődik annak lehetősége, hogy 

Isten gyermekeiként éljünk. A  keresztségben Jézus új korsza

kának fényei ragyognak fel számunkra. A  kérdést fe l kell 

tennünk: annak a tudatában élünk-e, hogy naponta meg kell 

harcolnunk a bennünk jelentkező bűnnel, hogy új emberek

ként éljünk!?

5. M indez ebben az életben soha véget nem érő folyamat. 

Lehet, hogy értelmetlennek és feleslegesnek érezzük, szünte

len feszültség forrása bennünk. Isten azonban nem hagy ma
gunkra. Mindenkor türelmesen vár és szeretettel fogad. Ha 

bűnbánatunkban közel kerülünk Hozzá, csodálatos tapasz

talatot ad: tudtunkra adja, hogy egyetlen vágya, cselekedetei
nek egyetlen indítéka van: hogy visszahelyezzen Isten-gyer- 

mekségi állapotunkba.

III. „-Ürítsétek magatokra az Ú r Jézus Krisztust.” 
Isten Jézusban felénk nyújtja az újra visszakapott 
fiúság tiszta, fehér ruháját. Találhat-e felmentést, 
aki ezt visszautasítja?

Bohus Imre

Rádiós igehirdetés
Elhangzott: 1991. szeptember 29-én

Textus: Mt 22, 34 -  46

Kedves Testvéreim!
Közkedvelt tömegkommunikácós műfaj a riport Igazán 

jó  riport akkor születik, ha teljesül két alapvető feltétel: egy
részt jó l kell kérdezni, másrészt olyan riportalanyt kell meg
szólaltatni, aki tud valami ú jat érdekeset mondani, aki jó 
információkkal rendelkezik. A z  imént elhangzott bibliai sza
kasz ugyan korántsem riportnak készült az indítás mégis 
megfelel az említett szempontoknak: a kérdező jó  kérdést tett 
fel, a válaszoló pedig az egyetlen igazán hiteles személy volt 
a kérdés megválaszolására.

„Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben?”  -  jó 
volt ez a kérdés még akkor is, ha a Szentírás hozzáfűzi, hogy 
a kérdező „kísérteni”  akarta vele Jézust azaz próbára akarta 
őt tenni. A  kérdés jó  kérdés v o lt  mert aktuális v o lt  a Jézus
korabeli zsidó gondolkodók komolyan foglalkoztak azzal, 
miként lehet eligazodni az isteni törvény többszáz utasításá
nak és tilalmának szinte átláthatatlan sokaságában. Törvények 
tekintetében ma is labirintusban érezhetjük magunkat Tör
vényeink, előírásaink, szabályrendeleteink irányítják ugyan 
életünk és munkánk minden területét, hiányzik azonban egy 
mindent átfogó pozitív életelv. Hiányzik életünkből a szívbe 
irt isteni parancsolat mely nem a törvény szigorúságával 
igazgat és kötelez, hanem belülről jár át minket és belső 
indíttatással vezet a tiszta élet útjára. Á m van-e a mai modern 
életre is érvényes ilyen általános szabály? Erkölcsi tájékozó
dásra ma is szükség van. Talán nagyobb, mint bármikor. A  
kérdés tehát nem az ókor elavult kérdése, hanem mai világunk 
egyik legalapvetőbb problémája: melyik a nagy parancsolat?

A z  Úr Jézus ezt válaszolja: a szeretet Gondolkozzunk el 
ma reggel ezen a válaszon! Figyeljük meg Jézus módszerét, 
figyeljünk válaszának lényegére és végül nézzünk fel az Ő 
személyére! Akkor megértjük, miért ezt a választ adta.

1. Jézus módszere figyelemre méltó. Amikor egy felelet 
várnak tőle, akkor ő  kettőt ad. Nem  azért mert ki akar térni a 
válaszadás elől, vagy mert össze akarja  zavarni a kérdezőt 
Jézus tágítani szeretné az ember látókörét Ez az Ő módszere. 
A  mindennapok idegfeszítő küzdelmében az ember látóköre 
beszűkülhet Olyannyira, hogy csak azt veszi észre és csak az 
iránt tanúsít érdeklődést ami az ő  érdeke, az ő ügye, vagy 
éppen az ő fájdalma. A  mai élet sokakat egyetlen irányba 
vezérel: a munka és a haszonszerzés irányába. Másokat meg
viselhet egy betegség, vagy családi tragédia úgy, hogy semmi 
mást nem vesznek észre többé a környzetükben, csak a saját 
fájdalmukat és szerencsétlenségüket Nemcsak egyének es
hetnek bele a leszűkült látás súlyos betegségébe. Csoportok, 
vallási közösségek, sőt egész nemzetünk is áldozatává válhat. 
V o lt amikor politikai érdekek határozták meg az emberek 
létét ma inkább az egyéni, anyagi érdekek kerültek a legfon
tosabb helyre.

Jézus a látókört, a számitgatások, mérlegelések körét tágra 
nyitja és rámutat arra, hogy van két irány, ami nélkül minden
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számítás hibás és minden érzelem, erőfeszítés hiábavaló. K o
molyan kell számolnunk a mindenható Isten jelenlétével és 
embertársaink érdekeivel! Nincs az életünknek olyan esemé
nye, boldogsága, vagy tragédiája, sikere, vagy bukása, amely 
elhanyagolhatóvá tehetné Istent és a felebarátainkat

2. Jézus azonban nemcsak ezt mondja; vedd komolyan, 
hanem a zt hogy Szeresd! De parancsolható-e a szeretet? 
Követelheti-e bárki tóled; SZERESD Istent akiben talán nem 
is hiszel igazán, vagy akitói félsz? Követelheti-e bárki, hogy 
szeresd az embertársaidat akikben egyre kevesebb szere
tetreméltó van? A  szeretet törvénye mindaddig teljesíthetetlen 
marad, amíg a szere te tét érzelemnek tekintjük. A  Szentírás 
szerint a szeretet magatartásforma, életstílus áldozatvállalás. 
Amikor Pál apostol gyönyörű himnuszt zeng a szeretetről, 
nem véletlenül kapcsolja hozzá azonnal azt is, hogy nyilvánul 
meg a szeretek Ezt mondja többek között „A  szetetet türel
mes, jóságos, nem irigykedik, nem viselkedik bántóan, nem 
keresi a maga hasznát, nem rója fel a rosszat” . Ha ezt vesszük 
figyelembe, rájöhetünk, hogy a szeretet parancsolata nem állít 
olyan megvalósíthatatlan követelményt az ember elé, mint azt 
gondolnánk. Mert szilárd elhatározással, egy kis lemondással, 
önfegyelemmel és áldozatvállalással sokmindent megoldhat
nánk a környezetünkben. Ha azonban nem akarunk áldozatot 
vállalni a másikért, akkor marad a türelmetlenség, akkor to
vábbra is csak a magunk hasznát keressük, és keményen 
felrójuk a velünk szemben elkövetett sérelmeket így  pedig 
pontosan attól határolódunk el, amit a legjobban szeretnénk: 
hogy szeretetközösség legyen körülöttünk.

3. A  sikeres riportnak indult párbeszéd azonban egyszer- 
csak 180 fokos fordulatot vesz. Jézus veszi át a kérdező 
szerepét' „M i a véleményetek a Krisztusról?”  Miután meg
tudta, hogy a nagy Dávid király leszármazottjának tartják, egy 
újabb kérdéssel szinte elnémítja azokat, akik eddig próbára 
akarták tenni: „Ha fia Dávidnak, hogyan nevezheti Dávid Őt 
Urának?”  A  felolvasott ige ezzel ér vége t „Senki sem tudott 
neki felelni egy szót sem, kérdezni sem merte őt többé senki” . 
M it jelent ez? Azt, hogy itt nem egyszerű beszélgetésről volt 
szó, hanem Isten szent Ha, az Ú r szólalt meg. A  szeretetről 
szóló szava sem egyszerű erkölcsi intés, vagy jótanács, hanem 
isteni kinyilatkoztatás. Itt az beszél, aki előtt mindenki más
nak el kell némulnia: Jézus, az Úr, a világ Megváltója.

Ő azonban éppen azáltal lett Úrrá, hogy szerette ezt a 
világot és életét adta mindannyiunkért. Ő az egyetlen, aki 
tökéletesen betöltötte a szeretet parancsolatát Nem  hibázott 
Türelmes volt mindhalálig, nem rótta fel a rosszat hanem 
imádkozott ellenségeiért amikor kínozták: csendesen viselte 
az egész világ bűnét Ő  az egyetlen, aki győztesként került ki 
a hétköznapok szeretetlen küzdelméből. Győzelm i címerként 
szegekkel átvert véres kezét emelte áldásra az egész világ 
fölé. És halálából feltámadt hogy győzelmének ne legyen 
vége, hanem közénk is, ma is kiáradjon a szeretet, a megbo
csátás, az új é le t

Szeresd Istent és szeresd embertársadat -  ez Jézus ajkáról 
ma ekképp hangzana: „Szeretedről életemet adtam érted, csak 
egy csekélyét áldozz, hogy mások rajtad keresztül érezhessék 
meg az én szeretetemet!”  Indulj el, Testvér, Jézussal együtt te 
is győzelemre, az örök életre juthatsz! Ámen.

Zügn Tamás

Szabóné Mátrai Mariann:

Rádiós Igehirdetés
Lk 13, 10-17

Kedves Testvéreim!
„Egy nap már semmi” , „Egy nap iszonyúan hosszú idő!”  

Mindannyian mértünk már időt másképp, mint ahogy az óra 
jár. Cammogott vagy rohant az óramutató attól függően, hogy 
szenvedtünk vagy örültünk, jó t  vártunk vagy rosszat, éjszaka 
volt vagy nappal, egészségesek voltunk vagy betegek, szeret
tünk élni vagy nem.

Tizennyolc évet szenvedtél, egy napot már kibírsz -  ezzel 
a gondolattal tekintenek egy asszonyra egy zsinagógában. S 
való igaz. Tizennyolc évhez képest egy nap csak egy pillanat. 
Ebben a megközelítésben semmi rosszindulat vagy szere- 
teüenség nincs. így  jár az óra. Ez a számok igazsága. Tizen
nyolc év sok, egy nap kevés.

Valószínűleg nemcsak egy ember gondolkodott így. Nem
csak a zsinagóga vezetője, aki ezt a gondolkodást szavakba 
önti. No, nem direkt módon. N em  szól ő  az érdekeltek közül 
az égvilágon senkinek. Sem Jézusnak, sem az asszonynak. 
Úgy beszél, mint mi, amikor gyávák vagyunk. Célozgat Á l
talánosságban beszél, remélve, hogy rosszallása az érdekeltek 
füléig is e lju t Valószínűleg nincs egyedül a gondolattal, hi
szen a törvény, amelynek védelmében szól, mindenki előtt 
ismert szent és áthághatatlan. A  hetedik nap legyen szent! Ne 
dolgozz, ne sürögj-forogj, ne tevékenykedj! A z t a napot szen
teld az Urnak! Olyan nyilvánvaló ez a törvény, hogy nem 
elképzelhetetlen, maga az érdekelt, a tizennyolc éve beteg 
asszony is így gondolkodik. H isz egy szó sem hagyja el az 
ajkát. Nem  kiált és nem kér. Tán csak magában fohászkodik: 
el ne menjen a Mester, a Gyógyító. El ne menjen holnapig a 
városból! A zt az egy napot már ki lehet bírni tizennyolc év 
szenvedése és nyomorúsága után. M i az az egy nap tizennyolc 
évhez képest?!

Egyetlen ember érez és gondolkodik másként Jézus méri 
más léptékben az órákat a perceket és az éveket Ma egész
séges lehetsz. M iért vámál holnapig? Tizennyolc évig kínlód
tál. M iért nyomorognál még huszonnégy órát? Huszonégy óra 
rengeteg idő, ha most fölegyenesedhetsz, most föltekinthetsz 
az égre, most láthatod a fák lombjait, a repülő madarakat és 
már ma este megpillanthatod a szikrázó csillagokat Mert 
tizennyolc év rengeteg idő, azért sürgős a ma. Azért a legfőbb 
ideje, hogy meggyógyulj.

Jézus időszámításában a „most”  a legdöntőbb. Elég 
hosszú ideig tartott a tegnap ahhoz, hogy a „ma”  legyen a 
legfontosabb, a mindent elsöprő pillanat Hogy fölegyenesed
jünk, talán nem fizikai, hanem lelki értelemben, annak most 
van itt az ideje.

Annyit halogattuk már. Annyit számítgattunk. Annyi elha
tározásunk szólt a holnapról. Valószínűleg ugyanennyi esett 
kútba és hiúsult meg. M i pedig görnyedtek maradtunk, této
vák és megnyomorítottak. Legfőbb ideje, hogy fölegyenesed
jünk, hogy Jézusra tekintsünk. Holnapig túl hosszú az idő. 
Holnapra minden átalakulhat Huszonnégy óra tönkretehet és 
elmoshat mindent A  legfontosabb idő a „most” . Most lehet Ót 
meghallani. M ost lehet komolyan venni. Most lehet elkezdeni 
hinni a szavát M ost lehet a közelében meggyógyulni. M in
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dent újrakezdeni. A  számok törvénye szerint lesz még időnk. 
Jézus időszámítása szerint a legfőbb idő most van. Más ez az 
időszámítás, ez a jézusi. Más, mint amit megszoktunk. Más, 
mint amit mérünk. De csak ez az időszámítás gyógyít meg és 
egyenesít föl. Legyen a mienk ez a „most” , úgy, hogy Jézus 
méri, ahogy ő  nyújtja és ahogy ő  számolja.

Nemcsak kétfajta értékmérésnek is tanúi vagyunk ebben a 
történetben. Értékrend. Hányszor hallottuk ezt a szót az el
múlt hónapokban! ízlelgettük és odébbtoltuk. Elhatároztuk: 
felülvizsgáljuk és nem foglalkoztunk vele.

Értékrend valahol a gondolataink, a lelkünk mélyén épül 
ki. Ritkán áll előttünk látható, számbavehető listaként. Á m  
minden tettünk és döntésünk napvilágra hoz belőle valam it 
M i az, amiről lemondunk, m i az, amihez ragaszkodunk? M it 
áldozunk fel valami más kedvéért? M it helyezünk előtérbe 
azzal, hogy a többi várhat? Néha ijesztő, néha megszégyenítő, 
ha kiderül, mit tartunk értéknek és mit nem.

Ilyen megszégyenítő pillanatot élhettek át azok, akik ak
kor ott álltak Jézus körül a zsinagógában. A  hetedik nap szent 
-  mondta a zsinagóga elöljárója, a törvények őre. Nem  dolgo
zunk, nem gyógyítunk, semmit sem teszünk. Biztos nem tesz
tek semmit? -  kérdi Jézus. Van egy csokorra való sürgős 
ügyetek. Ökörnek és szamárnak ennie-innia kell, különben 
szenved. Kivezetitek hát, megetetitek, megitatjátok, hogy ne 
szenvedjen éhségtől és szomjúságtól. Ez a testvéretek szen
ved. Nem  egy napja. Tizennyolc éve. Ő még ráér? Kivárhatja 
a holnapot? Micsoda értékrendet őriztek a szívetek mélyén? 
Micsoda fontossági sorrend az, amelyben ökör és szamár 
megelőzi az embert!

Tán sose éreztük magunkat olyan megalázott helyzetben, 
mint amikor hirtelen kiderült: itt nálam minden fontosabb. A  
sorrendben messze megelőznek tárgyak és eszmék.

Ú gy érzem, nagyon fontos időszakot élünk ma Magyaror
szágon ebből a szempontból. Ú gy is mondhatjuk, kritikus 
időszakot, mert változnia kell e téren a gondolkodásnak és az 
értékrendnek. S e pillanatban még nagy kérdés, változik-e. 
Változik-e igazán?

Végigjártunk iskolákat, amelyekben nem a gyerek volt az 
első számú érték. Végigszenvedtünk oktatási rendszereket, 
magasröptő tankönyveket, amelyek nem voltak gyerekbará
tok. Ápoltak és gyógyítottak minket intézményekben, s azt 
éreztük, mi vagyunk értük, nem fordítva. Dolgoztunk munka
helyeken, ahol egy csavar is fontosabb volt, mint mi. Tárgyal
tak és szónokoltak rólunk, de nélkülünk. Laktunk városokban, 
amelyeknek felépítése, csendje és levegője nem volt ember
barát. Éltünk falvakban, amelyeket mesterségesen sorvasztot
tak el körülünk. Néztünk a szomszédainkra, és nem embere
ket láttunk, hanem „barátokat”  és „ellenségeket” .

Ökrök és szamarak, eszmék és ki tudja, m iféle agyafúrt 
elméletek, amelyek mind megelőzték az embert Kérdés, be
szélhetünk-e minderről múltidőben. Kritikus időszakot élünk. 
Billenhet az értékrendünk jó  és rossz irányba.

Hogyan gondolkodjunk minderről, ha keresztyének va
gyunk? Mindenek előtt szögezzük le és véssük az emlékeze
tünkbe: olyan Utunk van, akinek értékrendjében mindig és 
mindenáron a legelsők m i voltunk és mi vagyunk. Értünk 
született a földre, értünk é lt  Értünk halt meg és értünk győzte 
le a halált Legyen ez számunkra vigasz. Percig se kételked
jünk: ökrök és szamarak nála nem előznek meg m inket És 
legyen ez számunkra elkötelezés. Akkor is ha a családunkban, 
a közvetlen környezetünkben nézünk körül, azt kérdezve, mi 
dolgunk a földön. Akkor is, ha távolabbra tekintünk, határo
kon innen és túl, ha szólunk, döntünk és állást foglalunk. Am i 
jézusi, az az emberért van. Testileg-lelkileg meggömyedt em

berekért Megalázottakért, meggyötö r tekért, századrangúa- 
kért Gyógyulásukért. Fölegyenesedésükért

Végül két igazság találkozik szembe ebben a történetben. 
A  törvények igazsága és valami más. N e gondoljuk súlytalan
nak, idejétmúltnak, szükséges rossznak a törvényeket! A  he
tedik nap törvénye Isten dicsőségét szolgálta. Hogy mi, akik 
futunk és robotolunk hat napon á t mi, akik zűrzavaros hely
zetekbe bonyolódunk hat napon á t mi, akik elviselhetetlen 
mennyiségű feszültséget és békétlenséget halmozunk fel hat 
napon á t fellélegezzünk M i, akik a földet nézzük hat napon 
át, a hetediken az égre tekintsünk. Örüljünk annak, hogy 
Atyánk van, aki gondunkat viseli. Megváltónk van, aki felsza
badít és m egbékít Mennyei erőnk van, aki felvértez és fel
pezsdít Erőt meríteni az Erőből. Tisztaságot a Tisztaságból. 
Örömöt az Örömből. Nagy lehetősége ez az életünknek. Nagy 
pillanat a hetedik nap. N e gondoljuk súlytalannak ezt a tör
vényt és végképp ne érezzük idejétmúltnak, hisz ha valaha 
időszerű, akkor az ma van.

Csak azt ne higgyük, keresztyén életünk a tiltott területek 
óvatos elkerüléséből, parancsok fogcsikorgató teljesítéséből 
és törvények kínkeserves betöltéséből áll!

Szó sincs arról, hogy Jézus meggondolatlanul átlépné a 
törvényt! M i sem áll toválabb tőle, mint a rendetlenség, a 
kuszaság, a megbotránkoztatás és a polgárpukkasztó fintor! 
Gondolatai és tettei ennél a felszínes emberi ambíciónál min
dig mélyebben járnak. H ogy Istent dicsőítsük, ezt szolgálja a 
hetedik nap törvénye. M i dicsőíthetné jobban egy fölegyene
sedett asszony hálaadásánál? M i adná hírül jobban hatalmát 
és dicsőségét, minthogy egy embernyi területtel hátrább szo
rult a gonosz? Isten dicsőségét feloldozott, fölegyenesedett 
emberek szolgálják a leghitelesebben.

„Számomra a keresztyénség tilalmakból és parancsokból 
font koszorú v o lt ”  Egy rosszkedvű ember mondta ezt nekem 
a minap. Fogalmazásában a múltidő önmagáért beszélt M i
előtt belesavanyodnánk vagy mindent múltidőbe tennénk, 
halljuk meg és értsük meg jó l a „más”  igazságot: Jézus igaz
ságát Felszabadult és megújult emberek hirdetik Isten szere- 
tetét nem izzadva és keserűen betartott törvények és paran
csok. Jézus ennél többet kínál nekünk. Örömöt kínál. Teljes
séget és új kezdetet N e álljunk meg a betűnél, keressük a 
lelket! N e elégedjünk meg kötelezetségekkel, keressük az 
életet! Akkor fogjuk megtudni, kicsoda az a Jézus, akinek 
órája másképp jár, mint a mienk. Akinél feltétlenül és vitatha
tatlanul mi vagyunk az elsők. S aki mikor követésére hív, nem 
poros és lelketlen törvények világába zár, hanem megnyitja 
előttünk az igazi, a teljes, a tartalmas és az el nem múló életet. 
Ámen.

Imádkozzunk!
Téged megaláztak és meggyötörtek, Urunk. Mégis te tu

dod felemelni a megalázott és meggyötört embereket Hozzád 
kiáltunk Európa közepéről, hisz bennünk és körülöttünk nem 
apadnak, hanem nőnek az indulatok. Irgalmazz nekünk!

Neked köszönjük meg az embereket akik mernek embe
rek maradni. Október hatodikán különösen is a régi mártí rakat 
köszönjük. Szeretnénk, ha példájuk emberségre tanítana min
ke t Szeretnénk tőlük helytállást és felismert értékeinkhez 
való ragaszkodást tanulni. Segíts nekünk!

Könyörülj rajtunk, hogy felismerjük a mában jelenlétedet, 
a gyógyulás és fölegyenesedés egyetlen, nagy lehetőségét 
Ámen.

Áldjon me£ minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és 
a Szentlélek. Ámen.

Elhangzott: 91.10. 06
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Gyülekezeti szolgálat— lelkészi közélet

Soproni ev. 
gimnázium 
(Líceum) - 
hogyan tovább?
A zza l k ezdődö tt a z  a napfényes 

vasárnap regge l, h o gy  a  sopron i 
Berzsenyi D ániel Evangélikus G im 
názium  (L iceu m ) kapujában fe l
avatták az iskola m ásod ik  v ilághá
ború ifjú á ldozata inak em léktáblá
ját. A z  é lő  d iákok  hálás, baráti 
szeretettel vésték  fekete m árványba 
az elesett osztálytársak fén y lő  ne
vét. Utána a hatalm as gyü lekezet 
soproni tem plom unkba indult. 
Ö röm  v o lt  látni, h ogy  m ilyen  sokan 
összejöttek a z  iskola i „fe ltám adás
ra", arra a z  öröm ünnepre, am ikor a 
435-éves v o lt  evangélikus g im názi
um  újra egyh á z i iskolaként nyitja 
m eg  új ta n évé t Feltűnő vo lt, h ogy  
m ilyen  sok öregd iák  „h aza jö tt" 
örü ln i a L í eum  újraindulásának. 
Ezek az ö regd iákok  vo ltak  azok, 
akik a M ű ve lőd és i Korm ányzatná l 
íg y  kérték a z  iskola átadását: „...el
gondolásunkban egyházunk  iránti 
hűségünk, nem zetünk iránti fe le lős
ségünk és fe ln ö vő  ifjúságunk evan
gé liu m i h itben  és erkölcsben va ló  
nevelésének szen t ü gye  ve zé re l."

R égen  telt m eg  a hatalmas sopro
ni evangélikus tem p lom  úgy, am int 
szeptem ber 1-jén. P rogram  vo lt  m ár 
a püspök i igeh irdetés textusa: „M e r t  
nem  a csüggedés le lkét adta nekünk 
az Isten, hanem  az erő, a szeretet és 
a józanság le lk ét" (II.T im .1,7) A  
tem plom ban  m inden  igeha llga tó  rá
érzett arra, h ogy  a z  ig e  és az igeh ir
detés e g y  hatalmas bátorítás, és e g y  
nagy-nagy feladatra va ló  elindulás 
alkalm ával e lhangzó  h itvallás. E zt a 
lelket adja Isten a z  iskola ú jraindu
lásakor nevelőknek  és diákoknak. 
Dr. Lam pérth  G yu la  iga zga tó  m eg 
ható eskütétele, a szavak  m ögö tti 
s z ív  m eggyőződ ése , a z  igazgató-ta
nári szék fog la ló  h itva lló  és evan gé
lium i b izonyságtéte le  -  m in dez szo
katlan m ód on  az ősi evangélikus 
tem plom ban  tö rtén t Tem p lom ot 
belü lrő l évek  óta nem  látott tanárok 
és tem p lom ban  m ég  soha nem  v o lt

hatalmas d iáksereg látványa m é
ly en  m egrendítő. A  köszöntések és 
ü dvözlések  va lam i különös m e leg 
séget árasztottak. A 126. zsoltárban 
van  sző  arról, h o gy  am ikor vissza
hozta  a z  U R  Sión fo g ly a it  „o lyan ok  
voltunk, m in t az á lm odók !" V a ló
ban, m intha á lom  lett vo lna  a  va ló 
ság! H itünk  és rem énységünk, íme, 
va lósággá , látássá v á lt

Egyházunk m ár július 1-jén át
vette  az iskola igazgatását és m áris 
m egk ezd őd ö tt a szervező , a tanévet 
e lőkészítő  sok és sok féle e lőkészítő  
munka. Itt más v o lt  a h e ly z e t  m int 
a Fasorban. Szinte m enet közben , ta
nítás alatt vette  át egyházunk a g im 
názium ot. Term észetesen nem  a 40- 
50 é vv e l eze lő tti L iceum  került 
vissza egyházunk, közelebbrő l az 
északi egyházkerü let kezébe. N e g y 
v en  é v  ideológiá ja , gondolkodása  
ott v o lt  m ind  a tanári szobában, 
m ind  a diákok fejében. Féle lem  is, 
b izonyta lanság is, sanda gyanakvás 
is, és m eg ille tődött k ezdeti szoron
gás. E lindu lt az iskola, -  és m i lesz, 
hogyan  lesz tovább? Lesz-e elegen
d ő  tanár? Lesznek-e keresztyén 
gondolkodású  nevelők? Lakásgon
dokkal m i lesz? A z  iskola gazdasági, 
p én zü gye i hogyan  alakulnak m ajd 
m eg fogya tkozo tt, e lszegényedett 
k isebbségi egyházunkban? „ A  Le l
ket m eg  ne o ltsátok!" -  hallottuk ké
rés és in telem  form ájában a tem p lo 
m i tanévnyitón.

A z  iskola 419 növendékkel k ezd 
te  el az új évet. A z  első osztá lyosok 
szám a: 99. A  n égy  első osztályban 
(szakok  szerinti elosztásban) a hit
tan m ár rendes tantárgy. N é g y  evan
gélikus le lkész v é g z i osztályonként 
a hitoktatás munkáját. A  katolikus 
d iákokat a katolikus lelkész, a refor
m átusokat ugyancsak saját le lké
szük tanítja. A z  e lső  osztá lyos ev. 
hitoktatásban részesü lő tanulók 
száma: 48. A  2-3-4. osztályban  a hit
oktatás önkéntes jelentkezés alapján 
történik. Ebben a csoportban körü l
belü l 10 evangélikus gyerm ek  vesz 
részt hittanórákon. A z  első osztá ly
ban a tanítás im ádsággal k ezdőd ik  
és végződ ik . (Énekeskönyvünkben 
található im ádság, 738. lp .) A z  első 
osztá ly  hitoktatási tananyaga a 
Szentírás. H é tfőn  regge l 1/2 8-tól 
3/4 8-ig ev. tem plom unkban hét
k e zd ő  préd ikációs istentisztelet van. 
A  szolgá latokat m ind  a hat hitoktató

le lkész v é g z i e lőzetes beosztás sze
r in t  A z  énektanár előzetesen  m eg
tanítja az éneket. N éh án y  tanár je
len létében  80-90 fiú -leány vesz részt 
ezeken  a z  áhítatokon. U gyan ez  a 
h e lyze t a vasárnap déle lő tti isten
tiszteleten  is. T ervezzü k  a rég i dep- 
rekációk fé lévenkén ti felújítását is, 
am ikor a protestáns tanárok a már 
m egkon firm ált tanulókkal, m eg fe 
le lő  előkészítés után úrvacsorát v en 
nének. A  k öze ljövőben  az elsőre sor 
kerül.

A  tanárok és óraadók létszáma 
je len leg  az iskolában 43-50 között 
m ozog . K özü lü k  10 protestáns. Ta
nerő gon dok  vannak, ezért az iskola 
két v o lt  igazgatója is helyettesítő 
m unkát végez . Egyesek talán fenn
akadhattak ezen, egyházunk azon
ban  türelem m el és rem énységgel 
van. A k in ek  érzéke van, különbsé
ge t tud tenni m áris az iskola pártál
lam beli és je len leg i szellem i arculata 
között.

A z  igazatónak egyházi vonatko
zású gond ja i nincsenek. Ó ragondjai 
vannak. Sok a túlóra. A  nevelők  
azonban  jóakaratú m egértéssel segí
tenek a z  igazgatónak  ezekben  a 
gondjaiban. A m ik o r  Lam pérth  
G yu la  igazga tó t lakásgondjai fe lő l 
kérdeztem , „ laku n k " vo lt  m oso ly
gós  válasza. A z  üresen á lló  sopron- 
bán fa lv i pap lakot bocsátotta rendel
kezésére a bán fa lv i gyü lek eze t A z  
am erikai nyelvtanár is „lak ik  vala
h o l". N a g y o n  szükséges lenne, ha a 
sopron i gyü lekezet á llam osított há
za ibó l, lakásaiból néhányat vissza
kaphatnánk!

K o m o ly  gon d  a ko llég iu m  hiá
nya. A  63 elsőosztályos v idék i, kol
légista növendék, két á llam i és egy 
róm ai katolikus egyh ázi ko llég ium 
ban lakik. Egyházkerü letünk püs
pöke, a z  iskola igazgatótanácsa 
m inden  telhetőt m egtesz a vo lt  Teo
lógu s O tthon, je len leg  Leánynevelő 
otthon  ko llég iu m i célra történő 
visszajuttatása érdekében. A  közel
jö vőb en  a két kü ldöttség Győrben 
tárgyal m ajd a Győr-M oson-Sopron 
m egye i K özgyű lése  a lelnöke jelen
létében  a nevezett épületnek egyhá
z i  tu lajdonba va ló  visszajuttatásá
ról. Ennek hiánya szinte az iskola 
jö v ő  é v i munkáját bénítaná meg. 
Fontos lenne a ko llég ium i fogla lko
zás is. A z  otthont pó tló  nevelőmun-
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kára szükség lenne ko llég iu m i nö
vendékeink  részére.

A  jö v ő  terve it ille tően  szükséges 
lenne m ár korábban több v id ék i 
gyerm ek toborzására. Itt főként du
nántúli gyü lekezete ink  segíthetné
nek. A  köve tek ező  években  kialakí
tandó 8 osztá lyos g im n áziu m  felé 
első lépésként tízéves  korú  I. osztá
lyos csoport szervezésére gon do l az 
iskola igazgatója.

A  Fasori G im náziu m  részére 
gyü lekezetenként vá lla lt és be fize 
tett járulék fe le  részét O rszágos e g y 
házunk a sopron i g im názium , Lice- 
um  pénztárába irányítja m ajd  á t  A  
fo ly ó  é v i m ásod ik  fé lé v i járuléka 
fele, tehát m ost az 1991. é v i járulé
kösszeg egyn egyed e  lesz a L íceumé. 
Szükségét érezzü k  egyébként is, 
h ogy  testvériskolánkkal, a fasori 
g im názium m al m ég  szorosabb le
gyen  a kapcsolat, ve lü k  összehan
goltan  folytassuk az újra elindulás
sal össze fü ggő  gon d ok  és fe ladatok 
m egoldását.

A z  iskola ú jrakezdése hatalmas 
feladat, elsősorban az iga zga tó  és 
két evangélikus vallású  igazga tóhe
lyettes munkatársa részére. A z  or
szág általános helyzete, po litika i és 
gazdasági gond ja i nem  könnyítik  
m eg az iskola elindulását. Ezek, ha 
áttételesen, csökkent rezgéssel is, de 
érezhetők az iskola vezetésében.

Egyéb  kü lső és belső  zavaró, p o 
litikai v a g y  egyh ázpo litika i m ozga 
tás nem  tapasztalható. Kritikus, 
gyanakvó  hangok,— ha vo ltak  is, -  
elcsitultak. V o lt fé le lem , gyanakvás 
és talán a m orgás jogáva l v a ló  élés 
is, -  d e  hála Istennek, az iskola elin
dult új útján, békés, hisszük, á ldott 
oktató-nevelő m unkája útján.

H árom  gyerm ekünk a z  elm últ 
évtizedekben  az e lő ző  á llam i Ber
zsenyi G im názium  növendéke volt. 
K apcsolatom  m ár azóta  baráti és b i
zalm as a tanári kar nagyobb  részé
vel. Egyre nyugodtabban  és m egbé- 
kéltebben nyilatkoznak  a z  új iskola- 
vezetés fe lő l. Egyházunk az 
ú jjáinduló iskolában igyekszik  türe
lem m el, a jézusi szeretet m elegéve l 
fog la lkozn i tanárral, diákkal egya 
ránt.

Lelkiism eretes és hűséges taní
tást és tanulást kérünk és várunk el. 
Ebben d ön tő  szerepe je len leg  is az 
igazgatónak van. Lam pérth  G yu la  
őszinte, s z ive  m élyén  m eggyő ződ é - 
ses evangélikus keresztyén  ember.

V ilá g i sajtónyilatkozataiban is a 
tapasztalt k ezdeti nehézségek köze
pette b izon yságot tett az útm utató 
év i igéjének igazságából: „A k ik  az 
Ú R ban  bíznak, azoknak ereje m eg
ú ju l." I ly en  átalakító, á tvá ltozást je
len tő esem ény az öreg  iskola 435- 
éves tö r tén e tb en  m ég  nem  v o l t  H a  
szerényen, kisebb lehetőségekkel is, 
az iskola m ár a m ienk! Sokak álm a 
va lóra  vált, nagyon  sokak im ádsága 
teljesült 1991. szeptem ber 1-jén. A  
tanári szobák felára és m inden  első 
osztályba felkerü lt a kereszt

A  cím ben m egadott tém a -  a 

szenvedélybetegségek  gyógy ítása  -  

tárgyalása előtt e g y  fontos foga lom  

tisztázására kell sort kerítenünk. Ez 

p ed ig  a személyiség. M icsoda, kicso

da a szem ély iség? A  szem ély iség  az 

adott konkrét ember, osztatlan 

egész, a szervezet va lam ennyi sajá

tosságával. Psychicum  és somati- 

cum, test, lé lek  és sze llem  -  attól 

függően , h ogy  d ichotom ikus va gy  

trichotom ikus felosztásban fogad 

juk el sajátos valóságát. M agam  az 

utóbbi, a trichotom ikus m eghatáro

zás fe lé  hajlok.

A  szem ély iség  dinam ikus, az az 

erőve l telített organizáció. G eneti

kai, örök lött adottságai m eghatá

rozzák, de környezetének hatására 

form álód ik , életvezetését, m agatar

tásform áit a család és az őt körü lve

v ő  társadalom  befolyásolja.

A  szem ély iség  je llem ző i közé 

tartozik  az, h ogy  a lapvető  képessé

gekkel rendelkezik . Ilyenek: a tanu

lás, a reprodukálás, a kreativitás, az 

adaptáció. Bár e je llem zők  va la

m ennyi szem ély iség  sajátjai, m égis 

valljuk, h ogy  m inden  em ber egysze

ri, s ezért különös értékeket hordoz.

Tudjuk, h ogy  ez  nem  varázsszer, 
de va lam it je len t A  rég i Líceumban 
nem  vo ltak  a falakon keresztek. M i, 
ú gy  érezzük, a M egfeszített és Feltá
m adott erejére nagyon  nagy szüksé
günk van! M it  m ondhat egy  öregdi
ák ezek  láttán? Örülünk, várunk és 
im ádkozunk. N e m  gyors csodákra 
várunk, hanem  a Szentlélek m egvi
lágosító , m egszen telő  erejét kérjük, 
új, erős le lk et a rég i iskolába.

Süm eghy József

Isten  terem tésbeli gazdagságának 

sokszínűségéhez tartozik, hogy 

m indegy ikünk  m ásm ilyen, egyszeri 

és m egism ételhetetlen. Ezért becses 

érték m inden  é lő  szem élyiség. Más 

szóva l önm aga puszta létében rejlik 

értéke.

Ehhez a z  egyszeriséghez tarto

zik , h ogy  egyedü l az em ber tud, sejt 

va lam it létének eredetéről, transz

cendens kötődéséről, am elyet Au- 

gusztinusz klasszikussá vá lt vallo

m ásával íg y  fe jez ki: Fecisti nos ad 

Te, (D om in e ) inquietum  est cor 

nostrum  donec requiescat in  te Do

m ine.

A  szem ély iség  je llem ző i tehát a 

genetika i m eghatározottság, a csalá

d i -  társadalm i effektus és a lelke 

m élyén  rejlő vágyódás létének aján

dékozója , a Terem tő Isten után.

Ö rök  rejtély m arad, m iért éppen 

m i születtünk erre a m egannyi szép

séget és fájdalm as rútságot hordozó 

fö ldgo lyóra . M éltán  vallja Luther: 

H iszem , h ogy  Isten teremtett en

gem , m inden  terem tm ényével 

együtt. Isten akarta tehát, hogy 

m egszülessek, megszülessünk. Be

tegen  is, hibás krom oszóm a szá-

A  szenvedély betegségek 
gyógyításának néhány 
evangélikus teológiai 
alapgondolatai és gyakorlata



m okkal, gyógy íthata tlan  betegség

ge l, v a g y  szen vedélydere  hajlam os 

örök lö tt tu lajdonságokkal, szerény 

képességekkel, a lacsony in telligen 

cia quotienssel? Ráadásul rossz kör

nyezetbe, a lkoho los szü lök  társasá

gába v a g y  az éhhalál szakadékának 

a  szé lén  ten gőd ő  társadalom ba (Pa

kisztán, Ind ia )?  Rákos Sándor csen

desen  lá zad ó  versében  íg y  foga l

m az:

M ily e n  csillagra vetettél engem 
Um m ?
lényeid itt felfalják egymást 
s az ö ln i nem akaró megöletik 
m ert gyöngeség bűnében is találta
to tt."

Itt nem  kerülhetjük m eg  a zt a 

b ib lia i b izonyságtételt, am ely  sze

rint Isten  és szépnek  terem tett v ilága  

között, Isten  és a jónak terem tett em 

ber k ö zö tt a lapvető  törés követke

zett be a történelem  e lő tti időben. 

Érdekes m ód on  erről a  törésről va la

m ennyi va llás k épv iselő i tudnak, 

vallanak általában m itikus törté

netek form ájában. E diszharm óni- 

kussá v á lt  kapcsolatrendszerbe tar

to z ik  m egan n y i b io lóg ia i, genetikai 

és szociá lis rendellenesség, am ely  

nem  írható Isten  szám lájára, sokkal 

inkább a z  em ber Isten-ellenes láza

dásának sajnálatos konzekvenciája.

A  szem ély iség  fe jlődése szem 
pontjából nem  m ellékes a szocializá
ció  folyam ata. N e m  közöm bös 
ugyanis, h o gy  m ilyen  családi, isko
la i és össztársadalm i hatásban ré
szesül az ember. N e m  titkoljuk, 
h o gy  a  p luralisztikus társada
lom ban szeretnénk sance-t nyern i a 
keresztyén  gondo lkodás, é le tv ite l és 
etika értékrendjének m eghonosítá
sára a n em zet jö vő je  érdekében, a 
választási -  döntési szabadság je
gyében . M eggyőződ ésem , h ogy  a 
szem ély iség  va lam ilyen  traumája 
okozza  ugyan is a szenvedélybeteg
ségek k ia laku lását N e m  az a lkohol 
jó  nagy  m értékben, hanem  az  élet 
rossz, elviselhetetlen . A d y  Endre 
m egkapó kérdése egy ik  versében  
íg y  jut kifejezésre:

Igen: éln i, m íg élünk 
Igen: ez a szabály 

De m it csináljunk az életünkkel 
Ha faj?

(A d y : Élni, m íg  élünk)

A z  egy ik  rossz válasz: itallal eny

h íten i a  sajgó íájdalm at, kábulatba 

m enekü ln i a z  é let k em ény va lósága 

elől. M in t másutt, ez  esetben is el

sőd leges m egbízatásunk a p reven 

t ív  intézkedés.

E lőzzü k  m eg  a betegséget'

Genetikai síkon nagyon  nehéz 

m a i ism ereteink és lehetőségeink 

alapján. A  szocia lizáció  fo lyam atá

ban  m ár nagyobb  eredm énnyel m a

nipulálhatunk. A z  egyház speciális 

területe p ed ig  a le lk i vacuum  tarta

lom m al va ló  m egtöltése. M i  e z  a sa

játos feladat?

a.) Az evangélium korszerű
hirdetése.

-  Biblikus szem léletünkből kö 
vetkezik , h ogy  an tropo lóg ia i a lap
kérdésekre a  Szentírás álláspontját 
e lfogadva  válaszolunk. Ilyen alap
kérdés: ember, k i vagy? Itt egyszerre 
kell szólnunk az em ber nagyrahiva- 
tottságáról (nem  sokkal tettél m inket 
kisebbé önm agadnál, óh  Isten (Ps 
8,6) és n egatív  adottságairól és ele- 
settségéről, ösztöneinek s érze lm ei
nek va ló  kiszolgáltatottságáról.

Szólunk arról, h ogy  Isten k i
em elte a z  em bert az élő lények  m illi- 
árdjai közü l, h iszen m ega jándékoz
ta egyedü lá lló  m ód on  beszélőkész
séggel, gondo lkodóképességgel, a 
s z ív  szeretni tudásával, a le lk iism e
retébe írta be le  Ö nm agát és önálló  
döntési szabadságban páratlan fe le
lősséggel ruházta fel.

U gyanakkor a rendk ívü li értéke
ket h ordozó  em ber ezerszálla l s 
egész lén yéve l kötőd ik  a z  élő lények 
végeláthatatlan láncolatához. E gy
szerre á ll rokonságban Terem tőjé
ve l, a z  Istennel és a terem tett lé
nyekkel, (a n övén y  és) a z  á lla tv ilág
gal. É letfeltételei s adottságai 
hasonók v a g y  éppen  azok tó l fü g g 
nek.

Egyszerre fe le lős lény, s m égis  

intellektusán úrrá lesznek em óciói, 

indu latai s ösztönei. Ism eri a racio

nalizáció folyam atát, m ég is  k iszo l

gáltatottjává vá lik  saját érze lem ! 

változásának, döntéseit nem  észo

kok, hanem  hangulati elem ek b e fo 

lyásolják.

A másik alapkérdés: ember,
honnan jöttél? Hová mégy?

O nto lóg ia i alapállás kérdése a I  

vá lasz m egfogalm azása. Valljuk I  

exisztenciánk isteni eredetét Zelk I  

Zoltán  szép  versére: Szél futta levél a I 

v ilág , (d e  hol az ág, de k i az ág? -  

egyérte lm ű  b izonyosságga l vála

szoljuk: nem  sodortatunk. Isten az, 

ak itől e lindu lt az életünk, s hozzá 

érkezünk m eg  -  rem énység szerin t 

Illyés Gyula  e lgondolkoztatóan  szép 

vallom ása cseng fü lem be: „É n  nem 

h iszem , h o gy  odaát va lak it is m egle

lek  azokból, akiért testem  és lelkem  

nem  bánta, h ogy  é l t  de annyi örö

m ö t és bo ldogságo t veszítettem  ve

lük, h ogy  nélkülük itt e v ilá g  annyi

v a l kegyetlenebb... s lassan kezdek 

m ég is  odavágyn i, ahol ők  vannak, 

akárhol s akárm i formában, s azt 

k ezdem  hinni, h ogy  az az odatünt 

bo ldogság  is m egvan , ha em léke o ly  

örök  a szívem ben ."

A  harmadik alapkérdés: mi 
végre vagyunk a világon?

Vörösmarty, a kö ltő  is íg y  kérdez: 

„m i do lgunk e v ilágon? Küzden i 

erőnk szerint a legnem esbekért." 

Bárm ily szépnek tűnik a válasz, hi

ányzik  belő le  az indoklás egyértel

m űsége. M iért küzdjek, inkább ké

nyelm esen  szeretnék élni. M iért a 

legnem esbekért inkább a nekem 

kellem es élm ényekért k ívánok élni 

-  hangzik  a gyakori ellenvetés. A z  

alapkérdésre a válasz m égis  ez le

het: h ogy  m egism erjük Istent, e lfo

gadjuk tanácsát, igényét, b ízzunk 

benne s engedelm eskedjünk neki. 

Ez a transzcendens függőség, theo- 

nom  reláció ad  belső elkötelezettsé

get arra, h ogy  e lfogad jam  ige i vála

szát. E lh ívottnak s elkötelezettnek 

va lljam  m agam  a családi és fog la l

kozásbeli adottságok vállalására, 

m andátum om , m egbízatásom  isteni 

eredetének felism erésében teljesít

sem, am i a do lgom , m ások boldogí- 

tására, a k ö z  javára, a közösség, a 

társadalom  épülésére, m in t aki tu

datosan va llom : ezze l is istentiszte

letet végzek , neki szolgálok.

Mi az egyház sajátos feladata?

b) A  bűnbocsánat, az újrakezdés 
megszólaltatása.

A  fenti igénybejelentés erős eti-
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kai tartást tételez fel. Talán m unkál 
is az em ber gon do la t -  és érze lem 
tartományában. D e  nem  m indenk i 
fe lvértezett s belső energiatartalék
kal m ega ján d ék ozo tt Vannak az 
em bernek gyen ge  p illanatai, s kese
rű órái. Buktatók, am elyeket nem  
tud sérülés nélkül átugrani. Isten 
p ed ig  nem  sújt le  D am okles kardjá
val. Bár e lkövetett tetteinknek s elh i
bázott lépéseinknek vannak fö ld i 
vonzatai, Isten  ajánl újra kezdést, 
m er b ízn i terem tm ényében. Vállra 
veszi, ha m ár nem  tud járni. Szár
nyakat ad  neki, ha a z  é let tú lzottan  
a fö ld re  húzza. M icsoda  isteni b ö l
csesség és szeretet re jtőzik  lén ye m é
lyén. Ez a z  em ber ig a z i sance-ja. A l
koholistáknak, káb ítószer fü ggősé
gébő l szabaduln i akaróknak s más 
szenvedélybetegségbő l gyógyu ln i 
akaróknak egyarán t szó l ez  az ígé
ret. K oszto lán y i D ezső  m egind ítóan  
őszinte versében  írja:

„Magam vagyok a poldom, az erem 
kész
csatorna, hol fo rrt a tüzes patak, 
futnék magamtól és nincs, nincs me
nekvés."

(Én is c. versbő l)

M erjük rem éln i, s hittel vallan i, 
van  m enekvés ahhoz az Istenhez, 
aki képes m egvá ltozta tn i s újjátenni 
e lrom lott életeket, a szenvedélyek  
szakadékából k iveze tn i a norm ál 
em beri, keresztyén  é letú ton  va ló  já
rásra.

c.) Van isteni erőtartalék-többlet.

-  A z  em ber belső  készlete 
könnyen  kim erül, m in t télen  az ak
kumulátor. A  keresztyén  hit éppen  
abban h ordozza  értékét, h ogy  elrej- 
tettséget kínál Istennél, abban a b i
zonyosságban, h o gy  akik  ő t  szere
tik, m inden  javukra v a a  Erkölcsi 
rendet kínál, h o gy  az em ber ne te
gye  k ibogozhatatlanu l összeku- 
szálttá a z  életét. E rőt kínál, am ikor 
Isten az ő  le lkét akarja nekünk adni, 
ha kérjük Tőle .

Az evangélikus egyház 
gyakorlata.

Erről egészen  rö v id en  k ívánok  

szólni. A  m ár em lített p reven tív  

m unkát tartom  a legfontosabbnak, 

am ely  szolgá latunk egészét áthatja. 

A z  eredm ény nincs a kezünkben, de 

a Lélek  fú ahova  akar, ubi et quando 

v isum  est Deo. A  le lk i segé ly  szo lgá 

latunk időrő l időre  m egh irdet un.

csendes napokat Tápiószelén, Pilis- 

csabán, ahol szenvedélybetegek je

lentkeznek s speciális igeh irdetői és 

le lk igon d ozó i szolgálattal egy  héten 

keresztül hull lelkűkre az ige  üd ítő  s 

g y ó gy ító  esőjének m egeleven ítő  zá

pora. R észvéte l csoportonként 30 

körüli. Eredm ény tapasztalható, 

visszaesés is van. N e m  titkolt cé

lunk: a z  egy ik  fü ggőségtő l va ló  sza

badulás m ellett az Isten függésébe 

kerülés.

Van lelkészünk, aki elesett alko

holista vo lt, m a m egbecsült, k öz

tiszteletben á lló  lelkész.

Van lelkészünk, aki anonym  al

koholista, d e  szolgálatát ellátja. Van 

több vo lt  lelkészünk, ak i fü ggősége  

m iatt önként vá lt k i a szolgálatból.

M ég  egy  k ü lfö ld i tapasztalatot 

em lítenék, s ez  az u tógondozással 

van  összefüggésben. Több ném et 

nagy városban az un. Stadt M issio 

keretében az a lkohol és d rogbetege

ket, de a frissen börtönből szabadul

takat is e g y  közös hajlékban helye

z ik  el, ahol segítenek nekik az önálló  

életvezetés szabályai elsajátításá

ban.

Fokozatosan kapnak szabad k i

m enőt, töredék m unkaidőben  do l

goznak  eleinte. O rvos, pszichológus 

és le lkész tanácsolja őket szinte na

ponta. O lykor 3 é v  is kell, m íg  m eg

kockáztatják, h ogy  öná lló  lakást bé

relnek paciensüknek. D e e lég  b izta

tó eredm énnyel dolgoznak . 

H azánkban m ajdnem  m indenütt hi

ányzik  az utógondozás. Sűrűbb szo

ciális hálót kell terveznünk, s sző

nünk is. A  m odern  élet hajótöröttjei 

a küszöbünkön állnak, csengetnek 

az egyház és a társadalom  ajtaján. 

Elküldhetünk közü lük  akárcsak 

egyet is? W eim arban, a thüringiai 

szép  városban városszéli parkban 

látható Shakespeare szobra. Á llító 

la g  G oethe faragta. D e nem  is az 

a lkotó szem élye az érdekes, hanem 

Shakespeare kettős arcm osolya. H a 

balo lda lró l vetünk rá e g y  szem p il

lantást, hallatlan kom oly, zo rd  te

kintettel néz ránk. H a  jobb fe lő l kö

zeledünk a szoborhoz, bölcs m o

sollya l b íz ta t A n n y ira  nem  kell 

zordan  látni a v i lá g o t  M intha m on

daná: Isten is tud a z  é let árnyairól, 

gondjaitokról.

Jézus egyszer íg y  artikulálta 

gondo la tá t H a  eggye l a legkisebbek 

közü l m egtettétek a legcsekélyebbet 

is, ve lem  cselekedtétek. Van jogunk 

elutasítani a Jézus képében  hozzánk  

érkező elesettet, sérültet, a z  élet 

számkivetettjét?

Együtt kell tennünk értük o rvo 

sokként, pszichoterapeutákként és 

lelkészekként, hisz ki b iztosít ben

nünket afelől, h ogy holnap nem  m i 

kerülünk az ő helyzetükbe? Ez a 

gentleman-agreement b izonyosan  

Isten akarata s az egész nem zet javát 

szolgálhatja. Napjainkban ped ig  

a ligha van  szükségesebb, m int a 

részérdekek helyett az egész társa

da lom  javát látni s szolgálni.

H a  m ár o ly  gyakran idéztem  ma 

verset, hadd zárjam  ezzel előadáso

mat:

„Szem m ögött, szó mögött
Gondámyék feketül:
És mégis ne remegj;
Lélek van teveled;
Nem  maradsz egyedül."

(Á p r ily : Biztató vers 
m agányosságtól irtózó 
lelkeknek.)

Szebik Imre

Elhangzott 1991. június 4-én, 
Győrött a m egyei Addiktológiai 
Társaság konferenciáján.
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