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Szólj Uram l Hallja a  te szolgád..

Megem észtő
vagy

m eggazdagító

„A vincellér: Uram , hagyd meg még ez 
esztendőben... hátha terem  Jövőre, ha 
pedig nem, akkor vágd ki” -  Lk 13,8

M egemésztő vagy meggazdagító idő? Ez itt a kérdés. 
Terméketlen vagy termő fa? -  ez Urunk kérdése, amikor 
életünkre tekint Egy év végéhez étkeztünk: 1991. volt a neve. 
Év kezdetén indulunk tovább, D eo volrnte: 1992. áll a naptá
runkban. Esztendők fordulóján érzékenyebbek vagyunk az 
idő múlására, mint máskor. Kérdezünk mi is: Milyen is volt? 
Milyen is lesz? Urunk is keresi a gyümölcsöt és várja türelem
mel a term ést Kegyelmi idő volt az elmúlt év és kegyelemből 
kapjuk a jövőt is.

Különbséget szoktunk tenni, ha időről van szó a Kronosz 
és a Kairosz között A  naptárral és órával mérhető idő és az 
alkalom, a valamire éppen most alkalmas idő között, de tud
juk, hogy mindkettő ura a mi URUNK, az idő Ura. Őrá 
gondolva meditáljunk az idő múlásán .esztendő fordulóján.

„Hej-megemésztett engem ez az egy esztendő!" -  keserű 
hangú, veretes, tömör népdalunk e  sora sokak értékelése lehet  
Mondhatja a katona, aki már számolgatja mennyi még a 
leszerelés napjáig. Mondja talán a reménytelenül szerelmes, 
viszonzást nem kapott, kedvesére vágyódó fiatal. Mondja a 
diák is, akit fáraszt az iskola, a sok feladat Mondhatja a beteg, 
aki hónapokig feküdt, míg mások egészségesen tevékenyked
tek s mondhatja a gyászoló, aki m ellől váratlanul ragadott el 
valakit a halál. Mondja a munkanélküli és a hajléktalan, a 
m enekült a hontalan, de mondhatja a zsúfolt programú 20. sz. 
ember, aki többet válla lt mint amire erejéből futotta és most 
már nagyon elfáradt és mondja bizonyára sok lelkésztestvér, 
naplóját lapozgatva, megvalósult tervek, és kitűzött, de végül 
mégis elmaradt tervek láttán, napi feladatok között ődődve, 
sokszor sziszifuszi munkát végezve, belülről megüresedve; 
„hej-megemésztett engem  ez az egy esztendő...” Sőt, talán 
hozzáteszi, ha ismeri a népdal sorait „hej-bura termett idő, 
ködnevelő szellő. ” Sok volt a bú és baj és nagy ködbe 
kerültünk, látótávolságunk néhány méterre zsugorodott Le
het, hogy m ost imádságra kulcsolódik néhány lelkésztestvé
rem keze és így fohászkodik; „Uram bocsásd meg terméket
len életem, gyümölcstelennek látszó szolgálatom, csak abban 
bízom, hogy munkám m égsem  volt hiábavaló Tebenned és 
nem foglaltam a számomra kijelölt földet hiába... Te tudod 
Uram. Köszönöm „idő-ajándékodat” 1991-ben is. Bocsásd 
meg amit elmulasztottam és bocsásd meg azt is, amit vétet
tem. Adj még egy évet nekem is: „kegyelmet kérek Tőled, 
hogy a nekem adott időben azt tegyem, amit Te akarsz...”

Még egy esztendő: 1992
Ha megkapjuk kegyelemből kapjuk, nem jár, nem  a jus

sunkhoz tartozik, nem is mindenki kapja meg.
Ha megkapjuk tudnunk kell, hogy nemcsak búra termett 

idő van és ködnevelő szellő, hanem jókedvre termett idő is, 
az Úr jókedvének, szeretetének kedves esztendeje és jöhet 
ködöt űző szellő, a ködnevelő helyett és ebben a szellőben 
felszáll a köd, tisztul a határ, világosság támad. A z Ő Szent 
Lelkének szele elfújja a ködöt,világossága előzi a sötétet s mi 
a világosság gyermekei, életünk gyümölcsöt hozó élet leh et

Hosszútűrése naponta megtérésre indítson, időnk behatá
rolt volta gyümölcsöző szolgálatra sürgessen. Vigyázzunk, 
hogy a nekünk adott idő meg ne emésszen, ki ne szívja 
erőinket s ha elepedünk Nála keressünk forrást életnedveket

Ki tudja mit hoz egyéni életünkben, családunkban, egyhá
zunkban, hazánkban az 1992. esztendő?

„Ne engedd, hogy valaha is túlságosan fáradt legyek ah
hoz, hogy köszönetét mondjak Neked és Téged dicsérjelek -  
mennyei Atyám!”

Hátha terem jövőre -  így bizakodik, így bízik bennünk az 
áldott Vincellér, aki még mindig nem adta fel a rem ényt

HK.

*  *  *

A  pontos órák és pontos vonatok hazájában, Svájcban 
jelent meg néhány éve -  Ich habé keine Zeit címen egy füzet 
gondolkodó, tépelődő gyülekezeti tagoknak, akik átélik a 
modem nyomorúságok egyikét „Nincs időm” -  ezt az állan
dó időzavart, felgyorsult tempót, felpörgetett állapotot. Ebben 
olvashatunk többek között egy tanulságos történetet Meg
kérdeztek egy meditációban jártas, bölcs embert, hogy lehet 
az, mindig van ideje és mindig összeszedett sok elfoglaltsága 
ellenére is. így  válaszolt Amikor állok -  állok, amikor ülök— 
ülök, amikor megyek -  megyek, amikor eszem  -  eszem, 
amikor beszélek— beszélek. -M i is ezt tesszük mondta a 
kérdező. -  Nem! szólalt meg a bölcs: Amikor még ültök máris 
állni akartok, amikor álltok máris futni kezdtek, amikor indul
tok, máris célba akartok lenni. Bizony nem ugyanúgy visel
kedtek mint én...”

Ugyanitt egy férfi töprengéseit így veti papírra: „Amint 
fölkelek máris azon gondolkodom, hogyan takarékoskodha- 
tom ma időmmel. Összekapcsolom dolgaimat -  így döntöt
tem: Borotválkozás közben máris reggelizem -  a kávé ugyan 
kissé szappanhabos, de a kanál és ecset felválta működik a 
kezemben. Amikor a zsömlét eszem, már öltözködöm, s amint 
beérek irodámba máris diktálok a titkárnőmnek, még le sem  
vettem kabátomat N em  is köszönök, mert az is időt vesz 
igénybe. Diktálás közben máris telefonálok, belföldre, kül
földre -m en n yi időt nyerek így! Este találkozom családtagja
immal, de máris az órámra tekintek, nem fordítok-e túlságo
san sok időt rájuk. Nyugtalan vagyok! Nincs időm örömre, 
barátságra, beszélgetésre, feleségemre és gyermekeimre.

Barátaim eltávolodtak. Volt iskolatársaim elhidegültek. 
Miért? Mi maradt? Ki maradt mellettem? Egy kis időm ugyan 
maradt, de mit csináljak vele? Ugyan mit is csináljak?”

HK.
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TANULJUK A KRISZTUST!

Roger Cardinal Etchegaray:

A Római katolikus Egyház 
szociális tanítása

-  Elhangzott Bp.-en 1991 november 22.-én a MTA Kongresszusi term ében-

vés Barátaim!
Legelőször arról az örömömről aka

rok szólni, amit Budapestre visszatértem 
miatt érzek; szívesen jöttem a magyar nép 
csodálatos fővárosába, hiszen e nép szá
momra különösen kedves a baszk néppel 
meglévő, titokzatos rokonság-kapcsolat 
miamik mint a vándormadarak, akik vég
telen tereket átszelve, ha újra találkoznak, 
fölismerik egymást, úgy ereztem mindig 
valami mély egybehangoltságot a magyar 
lélekkel.

Azonnal elfogadtam az együttes meg
hívást a Püspöki Kar és a Magyar Tudo
mányos Akadémia részéről, mely intéz
mények közös elhatározásra jutva meg
szervezték ezt a tudományos 
kollokviumi Amikor erről ü  János Pál 
pápának beszéltem, ő  azonnal rávágta: ide 
el kell mennie, mert Ön meghosszabitja 
felejthetetlen tartózkodásomat Szent Ist
ván országában.

íme, itt vagyok Önöknél, hogy együtt 
ünnepeljük a R eru m  N o v a ru m  szociális 
encildika centenáriumát. Ezt az enciklikát 
a munkások életkörülményeiről egy 
nyolcvan éven túli, arisztrokrata család
ból származó pápa irta. Rajta kivül nincs 
pápa, akinek bármelyik hivatalos megnyi
latkozása annyi megemlékezést mondhat
na magáénak, mint ez, negyvenedik év
fordulója óta évtizedes ritmussal, s min
den alkalommal egy újabb jelentős 
megnyilatkozás kibocsátásával.A R e ru m  
N ovarum  enciklika kiindulópont gyanánt 
szolgál egyfajta „társadalmi rózsáfuzér” 
tizedeihez, melyben a Q u a d ra g e s im o  A n 
no, és a M ater et M a g is tra , az O c to g e s im a  
A dveniens, a L a b o rem  E x e rc e n s  és végül 
a Centersim us A n n u s követik egymást 
Aki ezeket „végigmorzsolja”, alaposan 
átelmélkedi az Egyház társadalmi tanítá
sát és kedvet kap, hogy azt elmélyülteb
ben is megismerje.

A R erum  N ovaru m  születésnapján rá
mában és mindenütt a világban elfújták az 
ünnepi száz gyertyát U rb i e t  O rb i. Mind
annyian ismerik bizonyára azt, ami Ber- 
nanosnak „Egy vidéki plébános naplója” 
dmű könyvében olvasható:

„A  híres R erum  N o v a ru m  enciklikát 
nyugodtan kell olvasni, végigcirógatni a 
szemekkel, komolyan venni, mint valami
féle böjti parancsot Abban az időben, fi
acskám, azt hittük, hogy érezzük lábunk 
alatt a föld megrendülését Akkoriban a 
bányavidéken voltam plébános. Ez az oly 
egyszerű elgondolás: hogy az emberi 
munka nincs alávetve a kínálat-kereslet 
törvényének, hogy nem lehet spekulálni a 
bérekkel és az enieréletekkel, mint a bú

zával, cukorral vagy kávéval; ez aztán föl
kavarta az emberek lelkiismeretét el tu
dod képzelni? Azért, mert ezt a pápai 
megnyilatkozást a szószékről elmagya
ráztam a híveimnek, kikiáltottak szocia
listának és a jómódú gazdák büntetésből 
elhelyeztettek egy másik plébániára.”

De az a legfontosabb, hogy a R eru m  
N o v a ru m  megadta számunkra az összes 
társadalmi kérdés olvasatának kulcsát A  
társadalom laicizálása, a vallás privatizá
ciója jelentette XIII. Leó pápa számára a 
század baját-betegségét és e betegségben 
-  tévedésben egyaránt osztozott az akkor 
uralkodó liberalizmus és a születő szocia
lizmus. Száz évvel később, n . János Pál a 
C e n te s im u s  A n n u s  éneklikában frappáns 
bemutatást ad erről, valamint segít ben
nünket azon események megértésében, 
melyek most, napjainkban változtatják 
meg a világot, s ezek epicentruma 1989- 
től kezdve Közép-Európában volt ma pe
dig Moszkvában található.

XH1. Leó pápára és a R e ru m  N o v a -  
ru m ra  ünnepi módon emlékezni annyit 
tesz, mint II. János Pállal együtt megmu
tatni, hogy „a drága nedv, ami ebből a 
gyökérből árad, az évek során át nem 
apadt el, hanem ellenkezőleg, még termé
kenyítőbbé vált” (C.A.n 1). Ez valójában 
az Egyház egész társadalmi tanításának 
hitelesítése, legitimációja; vagyis elisme
rése annak, hogy az Egyház közbejötté 
társadalmi téren érvényes és jogosult mó
don történk. A gazdasági és politikai élet 
sokak számára kívül áll az Egyház illeték
ességi körén, mert állítólag csak a techni
kai törvényeknek van alávetve.

A marxista és a liberális ideológiák 
egyetértenek abban a megállapításban, mi 
több, megfellebbezhetetlen Ítéletben, mi
szerint az emberek városa, vagyis a társa
dalom tiltott terület a pápák, a püspökök 
tanító szava számára. Az Egyház hozzájá
rulása lényegében véve a lelkiismeretek 
nevelése, azok kényszerítése nékül, s 
azért, hogy a társadalmi élet erkölcsi 
alapjai mind szilárdabbá váljanak. Egyet
len vágya, vagyis az ember védelmezése 
űzi-hajtja az Egyházat, hogy az embert 
kövesse a modem társadalom egyre bo
nyolultabb hálózatában.

ü . János Pál új ragyogást, színt adott 
a „társadalmi tanítás” kifejezésének, 
amely furcsa hanyatláson ment át a n.Va- 
tkáni Zsinat óta, de a pápa éppen úgy 
használ hasonló kifejezéseket is, mint: 
„társadalmi tan”, „társadalmi gondolat”. 
Az, hogy mégis a „társadalmi tanítás”- 
t részesíti előnyben, az egészen egyszerű
en onnan van, hogy szükségét érzi szilárd

tájékozódási pontok közreadásának egy 
olyan cseppfolyós és hullámzó korban, 
mint amilyen amiénk. Az Egyház társada
lmi tanítása nem korlátozódik a tág keretű 
alapelvek egyszerű fölemlegetésére, me
lyek majdnem teljes szabadságot hagynak 
a személyek és a közösségek elhatározá
sai számára. Mivel azokat alábecsülték, a 
keresztények nyitottá váltak egész sereg 
ideológia számára, gyakran tudtukon kí
vül, mert manapság -  és ez az, ami még 
veszélyesebbé teszi őket -  az ideológia 
inkább levegő, amit az ember belélegez, 
mint gondolatrendszer, amit tanul
mányoz. Innen származik annak szüksé
gessége, hogy felvérteződjünk egy jól 
strukturált gondolatrendszerre, am  ébren 
tart bennünket Az ember nem veheti fél
vállról az Egyház társadalmi tanítását, 
mint szabad vélekedés tárgyát, mert az 
gyakran magához a hithez nagyon köze
lálló forrásokból fakad, és ez a tanítás 
időnként im p e ra tiv u s -1, máskor o p ta tiv u s-  
X (parancsoló módot, óhajtó módot) hasz
nál, de soha nem fakultatív hangnemet 
Az Egyház társadalmi tanításának teljes 
és tartós rehabilitációja megvalósítja ön
magát, hála a legteológiálisabb teológiai 
szivébe történő visszatelepítésének.

Ha bizonyos katolikusok hajlamosak 
is alulbecsülni az Egyház társadalmi taní
tását, mások, ezzel ellenkezőleg kockáza
tos próbálkozás során azt túlértékelik, 
amikor annak nevében megpróbálnak el
fogadtatni egy előregyártott modellt a 
társadalom egy ideális makettjét A  törté
nelem azt bizonyltja, hogy műiden kísér
let, amely az Evangélium kisajátítására 
irányul - mert abból egy adott politikát 
akarnak az illetékesek ^következtetni és 
a keresztényjelzőt exkluzív módon akar
ják egy párthoz, egy városhoz, egy civili
zációhoz párosítani -, előbb vagy utóbb 
sikertelenségre Ítélt vállalkozásnak bizo
nyult Ez a kísérlet azonban szünet nél
kül újjászületik, mintegy (szülőanyaként) 
dajkálja az elveszett paradicsom, a tökéle
tes társadalom iránti vágy: s mintha ennek 
kulcsaival az Egyház rendelkezne. A tör
ténelmi emlékezet, ami nem felejtheti el a 
történelem hosszú, ilyesfajta politikai
vallási fékezésektől tarkított vagy be
mocskolt szakaszait, manapság az embe
reket gyanakvóvá teszi az Egyház legtisz
tább szándékai iránt; sőt egyesek az 
Egyház társadalmi tanításában a pápák 
evilági hatalmának utolsó maradványait 
látják!

Sok a teendőnk, hogy a kényelmetlen 
de szükségszerű pluralizmust megértsük, 
megértessük másokkal és megéljük; azt a
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pluralizmust, amely mégsem engedi, a ke
resztény ember bármilyen esetleges vá
lasztásra hagyatkozzon, etikai követelmé
nyekre hivatkozás nélkül. A  sürgető, de 
méginkább kimerítő feladatok egyike a 
püspökök és papok számára a keresztény 
közösségeket arra ösztönözni, hogy talál
kozásokat, szembesüléseket, vélemény- 
ütköztetéseket hozzanak létre, melyek so
rán a vendégbaráti légkörben az egymás
tól elkülönülő álláspontokat képviselő 
hívek és emberek kölcsönösen segítik 
egymást a nagy ügyek fölfedezésében. E 
„nagy ügyeknél” az ember jövője a tét, és 
ezek kell, hogy segítsenek fölvázolni az 
Evanéglium szellemének megfelelő uta
kat az Evangélium szolgálatában. Az

rm, tűre lmetté őséggel fémjelzett korunk
ban, és annál inkább nehezek, mert ami
kor a hit abszolutuma elmosódik, bármi
féle társadalmi harc gyorsan átalakul egy
fajta vallásháborúvá.

Az Egyház társadalmi tanítása éppen 
annyira élet mint tan, és mint minden élő, 
tartalmazza az egység és tartósság, vala
mint a változás és haladás-fejlődés elé
rnék Az időhöz és térhez alkalmazkodva 
fejlődik. Távol áll attól, hogy kész recep
tek gyűjteménye legyen, inkább egyfajta 
„feladatgyűjtemény, amely hangsúlyoz 
bizonyos irányultságokat, tiszteletben tar
tásuk végett, de ezeket különböző módo
kon lehet valóra váltani egy adott társada
lmi terv kivitelezése során. Innen szárma
zik történelmi jellege, ez magyarázza, 
miért van szükségszerűen dátummal ellát
va egy szociális endklika, és szellemének 
elárulása lenne minden betűjét örökkéva
lónak tekinteni.

Érdekes lenne a maguk saját dinamiz
musában tanulmányozni az olyan fogal
mak történetét, mint: magántulajdon, val
lásszabadság, emberi jogok. Csak ez utób
bi példát veszem szemügyre egy 
pillanatra. Az Egyház messziről jön 
vissza; a XIX. szazad folyamán -  úgy 
tűnik inkább ellenezte az emberi jogokat 
és nem tudta megtenni azt a szükséges 
megkülönböztetést abban a pillanatban, 
amikor azok a legjobbat és a legrosszab
bat magukkal görgették, vagy amikor azo
kat forradalmi és vallásellenes hangsúl
lyal ellátva, időnként túlzottan individua
lista megfogalmazásában hirdették. Ma, 
szerencsére, az emberi jogok védelme kö
zös örökségként jelentkezik. De mindent 
kiaknáztunk? Nincsenek új jogok, ame
lyek csak most kezdenek megmutatkozni? 
És mennyi hasadás van a védelmezett jo- 

fölfogásában vagy abban a választás- 
, hogy mely jogok védelmét kell el

őnyben részesíteni? Az emberi jogokkal 
micsoda kufárkodás folyik azon országok 
részéről, amelyek azokat váltópénzként 
használják és engedményeket azért tesz
nek, hogy egyéni érdekeiket jobban vé
delmezhessék.

Ha egyetlen mondattal kellene meg
határoznom az Egyház társadalmi tanítá
sát, akkor azt mondanám, hogy az egy 
műhely, mindig nyitott műhely, nyitott a 
világiak számára, még ha tanító típusú is: 
Isten egész népe életerejének jele és gyü
mölcse. Ebben az értelemben a Rerum 
Novarum mint az Egyház modem időkben 
megvalósuló társadalmi elkötelezettségé
nek a kiindulópontjaként szemlélendő, de 
tekinthető úgy is, mint megérkezési pont 
néhány lelkipásztor és főként világi türel

metlen sürgetésének eredményeként
A  keresztény szociális mozgalom szü

letésekor és minden állomásán ott találjuk 
a világiakat egyénileg vagy csoportosan, 
akik égető szükségét nézték annak, hogy 
a papokkal és püspökökkel megosszák 
azokat az új kérdéseket amelyek a világ 
változó szituációival történt érintkezésből 
születnek. Nem ismerjük eléggé ezeknek 
a „szociális katolikusoknak” a történetét 
akiket tautológiával és néha pejoratív mó
don így neveztek. Nemde az ilyen világi
ak azok -  teljesen beépülve a társada
lomba, egyszerre civilizációt teremte
nek és evangéliumot hirdetnek, 
lelkiismeretükben pedig gyakran kereszt- 
refeszitettek-, akiket a lelkipásztoroknak 
bátorítani és vezetni kellene az emberi 
szolidaritások egyre sűrűbb és bonyolul
tabb hálójában? -  hogy szünet nélkül újra 
életet leheljenek a történelem és a hit kö
zötti, mindig új és mindig törékeny kap
csolatba. Ez, hogy a történelmi késések 
vagy feledések elkerülhetők legyenek, 
föltételezi az „idők jeleinek” megkülön
böztetésére irányuló rendkívüli erőfeszí
tést, amelyet XXIII. János igen nagyra 
értékelt. Az egész Egyháznak ezt az erőfe
szítést kell fölvállalnia egy állandó párbe
széd során, amelyben a feleknek az Evan
gélium nevében kiváltságos módon törőd
ni kell:
-„A z alázatosokkal és a kicsinyekkel”, 
akikről Krisztus ujjongva mondta, hogy 
látják mindazt, ami elrejtve maradt a böl
csek és okosak előtt;

-  s mindazokkal, akiket Krisztus néven 
nevez a nyolc boldogságban, és akik kö
zül egyetlen sem zárható be valamely tár
sadalmi kategóriába: az igazságra szomja
z d ,  az üldözöttek, az irgalmas szivűek.

így az Egyház képes föltalálni az 
Evangélium nyranát az emberek és népek 
zarándokútján. És minél inkább benne él 
az adott korban, annál inkább föl kell mu
tatnia eredeti arcát Az olyan Egyház, 
amely csak azt tudná tanítani, amit az em 
berek maguktól is megtudhatnak, gyorsan 
egy jelentéktelen Egyházzá válna, mi 
több, megszűnne Egyház lenni. A modem 
ember, akit gyakran elkedvetlenítenek 
vagy elárulnak saját alkotásai, sokat vár 
az Egyháztól, sokkal többet, mint amit 
bevall vagy csak gondol. Igaz, a világ 
óriási kihívásaival szemben az Egyház ne
vetségesnek tűnhet, mint a kicsiny Dávid 
tarisznyával a vállán az atomkor kellős 
közepén, s a tarisznyában csak a Lélek 
sodró árjától fényesre csiszolt, kicsiny ka
vicsok találhatók. De egyedül ő, mint Pé
ter apostol a nyomoréknak az Ékes Kapu
nál, meri mondani: „aranyam, ezüstöm 
nincs, de amim van, azt neked adom: a 
Názáreti Jézus Krisztus nevében kelj föl 
és járj!” (ApCsel 3,6)

Paradox módon, vallásos jellege az, 
ami az Egyház szociális tanításának meg
adja az életerejét és a kiterjedését Midőn 
n . János Pál az embert a maga teljességé
ben ragadja meg, a tömegek nem csalód
nak. Ha nehéz is a beszéd, mint néha, 
melyet az oly elszántan Jelki” pápa tart a 
tömegeknek: ha erkölcsileg követelő is, 
mindegyik hallgató megérzi, hogy korlá
tái és sikertelenségei ellenére magában 
hordja az emberi méltóság összes ismerte
tő jegyét n . János Pál pápa egyenesen a 
vallásos alapig hatol, amelyből kiindulva 
az ember élő és éltető egvségbe tudja in
tegrálni egyébként részekre szabdalt di

menzióit n. János Pál szociális gondolat- 
világa ellentettjeként helyezkedik el an
nak a modem mentalitásnak, amely fölté
telezi, hogy a konkrét emberrel találkozik, 
de amely valójában, egydimenzionális 
pozitívizmusa miatt csak egy absztrakt 
embert képes megragadni, aki műiden élő 
és isteni forrástól el van vágva. És az em
ber megérti, hogy még a nem keresz
tényekre is mély benyomást gyakorol az 
ilyen pápa, hiszen -  amint egyikük mon
dotta -  „biztos magában, mert biztos Ab
ban, ahonnan az erejét meríti”.

Végül, a társadalmi tanítás folyamatos 
ösztökélés az Egyház irányában azért, 
hogy az Egyház állandóan az igazsághoz 
mérje saját közösségi létét Súlyos fele
lősség terhel bennünket hogy minden 
embernek fölajánlhassuk az egyházi élet
ből merített tapasztalatunkat Ennek során 
ugyanis a világ minden táján élő keresz
tények -  néha nem minden baj nélkül -  a 
testvéri élet gyakorlatában jártasságra 
tesznek szert és így képessé válnak -  ha 
nem is modellek, de legalább társadalmi 
kapcsolatok vázlatának létrehozására, 
amely állandóan megújul és egyre tága
sabbá válik. Az Egyház, ha nem élné meg 
„lélekben és igazságban” azt amit tanít 
hamarosan magára hagyattotá, hívek nél
külivé válna.

íme, n . János Pál így von be bennün
ket az emberért vívott előharcokba. Most 
újra -  amikor az Egyház nemcsak hogy ne 
késsé le találkozóját az emberekkel, ha
nem azt ő  maga határozza meg, mi több, 
az embereket megelőzze! -  félénkek vagy 
habozók lennénk, hogy magunk is jelen 
legyünk? A  planetízáció során, amely 
folytatódik, az emberek, akiket minden 
teketória nélkül a „föld” népeinek neve
zünk, egyszerű eszmékkel együtt találnak 
rá önmagukra, kevéske eredeti agyaggal, 
ami mindig a sarujukhoz tapad, és ami az 
isteni fazekas márkajegyét hordja magán: 
igazságosság, béke, szabadság, szolidari
tás.

Pappá szentelésem évében, 1947-ben 
jelent meg Suhard bíboros híres körlevele: 
„Az Egyház fölemelkedése vagy hanyat
lása” címen. Ebből a híres lelkipásztori 
levélből veszem a befejezést: „Mint Noé 
bárkája, az Egyház is átkelt a vízözönön 
az idők során, mindannyiszor új partokat 
talált s egyre jobban elterjedt Manapság 
is, mint egykor, a világ nem fog tudni 
megmenekülni a vízözön bői, a bárka nél
kül. Ma úgy, mint akkor, a Lélek, aki a 
vizek fölött lebeg, elküldi a galambot az 
ő  élő szimbólumát egy olajfaággal. És a 
még föl nem fedezett szárazföld törékeny 
tanúja egyáltalán nem hasonlít a száraz, 
halott levelekhez; ellenkezőleg, a tavasz 
nedvdús frissességét és könnyedségét-ke- 
gyelmét birtokolja. ”

Száz évvel a Rerum Novarum után, az 
újdonságokban bizonyára bővelkedő 
7000. év küszöbén, ennek az új tavasznak 
a jegyében arra törekedtem ezen a regge
len, hogy előadásom az olajfa-ághozle- 
gyen hasonlatos, melyet n. János Pál ne
vében örömmel hoztam el a Duna partjá
ra, hiszen ez a hosszú folyó arra hív 
bennünket, hogy a népeket és embereket 
egybegyűjtsűk s közöttük egységet te
remtsünk, itt, Európában, Nyugattól Kele
tig-

(Az evangélikus értékelést a követke
ző számban hozzuk.)
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Egyházi Világhíradó

Ökumenikus stratégiánk

1. Az ökumené évszázada

Több múlt nyolc évtized telt el már a 
nevezetes edinburghi egyházi világkong
resszus óta. Ezen történtek meg az első 
nagy erőfeszítések az egyházak történel
mi megosztottságának, sót szembenállá
sának, a leküzdésére. Ökumenikus világ
szervezet, regionális és lokális ökumeni
kus tanácsok alakultak. Különösen nagy 
lendületet vett a keresztyén egység ügye 
a népeket egymással véresen szembeállító 
I. és n . világháború után. Óriási lépés volt 
előre a római katolikus egyház kapunyi
tása a n. vatikáni zsinaton és a legtöbb 
ortodox egyház csatlakozása az Egyházak 
világtanácsához. A  legutóbbi két évtized 
azonban nem váltotta be a felfokozott re
ménységeket. Ma sokan úgy látják, hogy 
az ökumenikus világmozgalom stagnál, 
sőt visszaesésben van.

Mennyi ebben az igazság? Hol tartunk 
ma az egyházak teológiai és gyakorlati 
közeledése, a keresztyének látható egy
sége terén? S ez rendkívül fontos kérdés. 
Legyen világos előttünk, hogy Krisztus 
egyháza földi történetének legnagyobb 
„skandalon”-ja az egy és egyetemes anya- 
szentegy háznak a történelemben egyre fo
kozódó szétszakadása. Az egyházak ige
hirdetésének és cselekvésének hitelét ez 
veszélyezteti a legsúlyosabban, („...hogy 
elhiggye a világ, hogy Tfe küldtél engem”, 
Jn 17:21).

Kétségtelen, hogy akár csak a fél év
századdal ezelőtti helyzetre gondolva is 
óriásiak a változások az egyházak viszo
nyában. Ha viszont arra gondolunk, hol 
kellene tartanunk ma annyi ökumenikus 
tanácskozás, teológiai dialógus, közös 
nyilatkozatok és teológiai dokumentu
mok, valamint sokoldalú gyakorlati 
együttműködés után, akkor különösen fáj
dalmas a három nagy egyházcsalád -  a 
római katolikusok, a protestánsok és or
todoxok -  még mindig meglévő külön

állása, vitái, a hiányzó lelki és látható egy
ség közöttük. Elsősorban a hiányzó kö
zösség az istentiszteletben és az úrvacso
rában!

2. Evangélikus számadás az 
ökumenikus közeledéséről 

és a jövő feladatairól

Az előbbi, súlyos kérdésekről tanács
koztak 1991. szeptembere végén a Luthe
ránus Világszövetség ökumenikus teoló
gusai a történelmi Velencében, XXÜLJá- 
nos Pál pápa volt lelki otthonában (az 
„ökumenikus pápa” megválasztása előtt 
Velence pátriárkája volt). A  konferencia 
résztvevői voltak: a LVSZ vezetői, az 
ökumenikus dialógusok vezetői és jelen
legi számos tagja, a LVSZ strasbourgi 
Ökumenikus Intézetének valamennyi pro
fesszora, valamint a Vatikán és más egy
házi-felekezeti világszervezetek megfi
gyelői.

A  másfél év óta előkészített tanácsko
zás f ő  c é l ja  az volt, hogy számot adjon 
róla: mire jutottak és hol tartanak ma a 
Lutheránus Világszövetség viágméretű 
ökumenikus párbeszédei a többi egyhá
zakkal? Hol tart ma az egyházak közötti 
„közösség” (Koinonia) teológiai és gya
korlati vonatkozásokban? Milyen mód
szerekkel és hosszútávú tervezéssel foly
tassák a világ evangélikus egyházai közös 
erőfeszítéseiket az egyházak és keresztyé
nek lelki és látható egységéért? „Ökume
nikus stratégiánk a harmadik keresztyén 
évezred küszöbén” -  nem kisebb feladatot 
tűztek maguk elé az öt kontinensről ösz- 
szehlvott résztvevők ezen a tanácskozá
son. Négy fő előadás hangzott el. B irm e lé  
strasbourgi teológiai professzor a nemzet
közi dialógusok kompatibilitásáról, tartal
mi harmóniája nehéz kérdéséről, H a rd in g  
M e y e r  professzor (Ökumenikus Intézet) a 
konszenzus-dokumentumok tartalmának 
teolgóiai és gyakorlati elfogadása problé
máiról szólt L in d b e c k  vezető amerikai 
ökumenikus teológus az egyházak egysé
ge lehetséges jövőbeli struktúráiról be
szélt. B ra k e m e ie r  brazil egyházi elnök, a 
LVSZ elnöke, az egyházak közötti etikai

dialógusok és konszenzus mai szükséges
ségével foglalkozott A  velencei konfe
rencia három munkacsoportban vitatta 
meg ezeket a témákat Közelebbi kidolgo
zás alatt áll egy záródokumentum, amely 
összefoglalja majd ennek a negyedszáza
dos ökumenikus visszatekintésnek a fő ta
nulságait a jövőben végzendő evangéli
kus és keresztyén ökumenikus startégiára 
vonatkozóan.

3. ökumenikus stratégiánk: a 
módszerek kérdése

Evangélikus egyházaink világszerve
zete 24 évvel ezelőtt kezdte meg világmé
retű ökumenikus párbeszédeit más egyhá
zakkal. Az első volt közöttük a Vatikánnal 
megkezdett teológiai dialógus. Jelenleg a 
következő bilaterális nemzetközi dialógu
sok vannak folyamatban: 

-evangélikus-római katolikus dialógus 
(jelenleg a harmadik szakaszban) 

-evangélikus-református világdialógus 
(második szakasza, Budapest, 1988- 
ban)

-evangélikus-anglikán dialógus (folya
matban),

-evangélikus-ortodox dialógus (foly- 
matban),

-evangélikus-metodista dialógus (foly
tatás előtt),

-evangélikus-baptista dialógus (folyta
tás előkészületben).

A m ó d sze rb e li  k ü lö n b sé g  ezek között 
a teológiai párbeszédek között elsősorban 
az, hogy az ökumenikus világszervezet 
(Egyházak Világtanácsa) és a regionális 
ökumenikus szervezetek (pl. az Európai 
Egyházak konferenciája) érthetően a több 
egyház közötti m u lti la te rá lis  d ia ló g u s  
módszerével dolgoznak. A  legismertebb 
ilyen, évtizedek óta folyamatban lévő 
multilaterális teológiai dialógus színhelye 
az EVT Hit és Egyházszervezet Osztálya 
keretei közt folyó párbeszéd. Ez a dialó
gus elsősorban a keresztség, az úrvacsora 
és az egyházi szolgálat (/unt) kérdéseve 
koncentrál. Itt -  az egyház életének cent
rumában -  törekszik közelebb hozni egy

369



máshoz a világ egyházait Az erre irányu
ló teológiai munkában-amelyben évtize
deken keresztül a mi egyházunk is aktívan 
résztvett - nemcsak a protestáns és orto
dox tagegyházak (320 egyház!), hanem 
neves római katolikus teológusok is részt 
vesznek. Ennek a régóta folyamatban lévő 
ökumenikus világdialógusnak eddigi 
eredményeit és jelenlegi állását foglalja 
össze a híres Limai Dokumentum legú
jabb kiadása az egyházak kommentárjai
val.

A  másik fő módszer a két egyház kö
zött folytatott b i la te r á l is  te o ló g ia i  d ia ló 
g u so k  módszere. Ennek résztvevői azt 
vallják, hogy először az egyes egyházak 
közötti hitbeli-tanításbeli közeledést kell 
munkálni és ennek gyakorlati következ
ményeit érvényre juttatni. Ezzel segíthet
jük a legjobban a sok egyház között egy
szerre folytatott teológiai párbeszéd ered
ményességét is! Ha például az 
evangélikusok és római katolikusok kö
zötti teológiai párbeszédben közeledés je
lentkezik, ez segíteni fogja sok kérdésben 
a reformáció többi egyháza és a római 
katolikusok közötti közeledést is. A  bila
terális és multilaterális dialógusok párhu
zamos folytatása tehát hasznos, szükséges 
és kiegészíti egymást a világméretű öku
menikus mozgalomban.

Az ökumenikus dialógusok módsze
rének egy másik, fontos kérdése e p á r b e 
s zé d e k  s z in tjé r e  vonatkozik. Ma mind a 
multilaterális, mind a bilaterális dialógu
sok három szinten mennek végbe. A  leg
nehezebb természetesen a v ilá g m é r e tű  
teológiai párbeszéd az egyházak között. A 
sok évszázados történelmi különállás és 
eltérő fejlődés következményei itt jelent
keznek a legszembetűnőbben. Szükség 
van ezért a dialógusok „középső szintjé
re” is: egy-egy fö ld r é s z  v a g y  f ö ld r a j z i  r é 
g ió  egyházainak párbeszédére, közeledé
sére. Mert ezek az egyházak már jóban 
ismerik egymást, több a közös teológiai 
felismerés és a gyakorlati együttműködés 
is köztük (pl. az Európai Egyházak Kon
ferenciája tagegyházai közötti teológiai 
dialógusok). De van egy harmadik, na
gyon fontos szint is: e g y  o r s z á g  é s  a z  
e g y e s  g y ü le k e ze te k  s z in tje : az ún. „grass 
root level”, a „gyökerek” szintje, az egy
más mellett élő gyülekezetek és keresz
tyének párbeszéde egymással. Az Ökume
nikus mozgalom legutóbbi évtizedeiben 
egyre inkább felismertük ennek az un. 
„lokális ökumenizmusnak” a rendkívüli 
jelentőségét!

A velencei LVSZ-konferenciának két 
fontos módszertani felismerése és döntése 
volt

1. A jövőben szükség lesz a regionális 
és lokális teológiai dialógusok fokozásá
ra, mint multilaterális, mind bilaterális 
formában. A  világméretű teológiai dialó
gusok eredményeit és létrejövő konszen
zusát ugyynis át kell vinni kisebb régiókra 
és egy-egy ország gyülekezetei, egyházai 
szintjére is! N e m  so k a t s e g íte n e k  a  m é g 
o ly  é r té k e s , d e  p a p ír o n  m a r a d ó  te o ló g ia i  
k o n szen zu s-d o k u m en tu m o k , h a  a z  o t t  k ife 
j e z ő d d  e g y e té r té s t  n e m  fo g a d já k  e l  é s  n e m  
é rv é n y e s ítik  a z  e g y e s  o r s zá g o k b a n  é ló  
e g y h á za k  é s  e ze k  g y ü le k e ze te i  a  m in d e n 

n a p i é le tü k b e n . 2. A  másik fontos felisme
rés a jövő ökumenikus stratégiájára nézve 
ez vo lt A z  e g y h á za k , g y ü le k e ze te k  é s  a  
k e re sz ty é n e k  k ö zö tt i  lá th a tó  e g y s é g n e k  
n e m c sa k  te o ló g ia i  e g y e té r té sb e n  k e ll  
m eg n y ilvá n u ln ia , h a n em  is te n tis z te le ti ,  
f ő l e g  ú r v a c so r á i k ö zö ssé g ü k b e n , k ö zö s  
ig e h ird e té s i, e a n g é liz á c ió s  é s  m is s z ió i  
s z o lg á la tu k b a n  é s  e tik a i té r e n  v a ló  e g y ü tt
m ű k ö d é sü k b e n  is. Ez pedig megkívánja a 
köztük lévő un. „nem-teógiai” (történelmi 
hagyománybeli, szervezeti, kulturális és 
egyéb) különbségek lebontását is. B ra k e -  
m e ie r  LVSZ-elnök arra mutatott rá előa
dásában, hogy ma a világ etikai-szodále- 
tikai, gazdasági, társadalmi és politikai el
lentétei legalább annyira megosztják az 
egyházakat, sőt ugyanazt az egyházat is, 
mint a hit- és tanításbeli különbségek, 
ezért a jövő ökumenikus dialógusaiban 
elengedhetetlen, hogy a keresztyén etika 
közös problémái (pl. az abortusz-kérdés, 
az igazságtalan gazdasági-társadalmi vi
szonyok elleni küzdelem, az emberi szen
vedés mérhetetlen eláradása iránti keresz
tyén-egyházi magatartásunk, stb.) is meg
vitatásra kerüljenek. Egyetértettünk a 
vitacsoportokon belül abban: alapvető 
teológiai igazság az Ágostai Hitvallás 
VE. cikkéten, hogy az egyház igazi egy
ségéhez elegendő és szükséges az evangé
lium hirdetésében-tanításában és a szent
ségek kiszolgáltatásában való egység. De 
ezzel együtt szükség van arra is, hogy az 
igazi egység elérésére dialógusainkban 
megvitassuk egymással az egyházi szer
vezet, a liturgia, az egyházi hagyományok 
és szokások látható egységünket szétsza
kító, szétfeszítő tényezőit is. Ezt pedig 
igazán csak regionális é lokális szinteken 
folytatott dialógusokban lehet elvégezni.

Ezért a jövőben - mondta összefogla
lójában Gunnar Stálsett főtitkár - a teoló
gusok mellett nagy szükség lesz történé
szek, szociológusok, pszichológusok és 
más szakemberek munkájára is. Mert 
tény, hogy az egyházközi dialógusok nem 
egyszer „olyan történetieden lelki kontex
tusban” mennek végbe, ami egészen távol 
áll az egyszerű hívőktől. A jövő ökumeni
kus stratégiájának egyik fő kérdése az 
lesz, hogyan „vihetjük le” a magasszintű 
és világméretű teológiai dialógusokban 
elért megegyezéseket az egyházak és a 
gyülekezetek konkrét életének szintjére? 
Itt még valamennyi egyháznak nagyon 
sok a gondolkodni - és tennivalója

4. ökumenikus stratégia: 
tartalmi kérdések

Mennyire jutottak előre az evangéli
kus egyházak és más egyházak közötti 
dialógusok tartalmilag, a teológiai fő kér
désekben? Kezdjük a legrégebbivel, a 
csaknem negyedszázada tartó evangéli
kus-római katolikus párbeszéddel. Ennek 
vezetői beszámoltak arról, hogy az elmúlt 
24 év alatt sok és meglepő teológiai 
egyetértés jelentkezett, így például a hit 
által, kegyelemből való megigazulás a 
keresztyén új élet vagy az ekkléziológiai 
és a szentségek kérdéseibeaA velencei 
konferenciát közvetlenül követte ugyan

ott az Evangélikus-Római Katolikus Kö
zös Bizottság hatodik ülése a dialógus 
harmadik időszakában. Az előző két dia
lógus-sorozat eredményeit egyfelől a 
„Máltai jelentés” (1972), majd később 
„Az egység felé” teológiai dokumentum 
(1985) foglalta össze. A  jelenlegi perió
dusban az ekkléziológiával a megigazulás 
és a szentségek teológiájával foglalkoz
nak. Ez a témakör rendkívül összetett. 
Várható eredményes lezárása „fontos lé
pést jelent majd a látható egység kitűzött 
céja felé” -hangzik az ülésről kiadott kö
zös nyilatkozat A  fő probléma azonban 
változatlanul az, hogyan lehet érvényesí
teni az eddig elért konszenzust a két egy
ház és gyülekezeteik életében?

Magam adtam beszámolót az e v a n g é 
lik u s-re fo rm á tu s  v ilá g d ia ló g u s  ötéves 
újabb periódusa írásban is részletesen 
közzétett és a két világszövetség által va
lamennyi tagegyháznak megküldött ered
ményeiről. E szerint az „egyház-közös
ségnek” (koinonia) a két reformációi egy
ház között nincsenek komoly teológiai 
akadályai (v.ö. Leuenbergi Konkordia, 
1973, és Észak-Amerikai Evangélikus- 
Református Megegyezés, 1986). Viszont 
a meglévő különbségek és a teljesebb, lát
ható egység számos akadálya a két refor
mációi egyház különböző történelmi, kul
turális, szervezeti, liturgiái fejlődésének a 
következménye. Ezért a két egyház továb
bi világméretű és regionális, valamint lo
kális dialógusainak arra kell irányulnia, 
hogyan lehet legyőzni az un. „nem-teoló
giai” különbségek akadályait a teljesebb 
egység realizálása végett.

Az e v a n g é lik u s -o r to d o x  p á r b e s z é d  
résztvevői arról számoltak te , hogy ebben 
a dialógusban még nem igen jutottak túl 
az „ismerkedés”, egymás elfogulatlan 
teológiai megértése fázisán. De ígéretes 
kezdet tanúi. Ha meggondoljuk, milyen 
óriási nehézséget jelent a másfél ezer éves 
teológiai tradíciókhoz kötött ortodoxia és 
a reformáció teológiai alapjain álló evan
gélikus egyház teológiai közeledése, egy
más megértése, akkor nem csodálkozha
tunk a jelenleg még kevés konkrét ered
ményt termő megbeszélések mai 
helyzetén. Amit évszázadok hosszú sora 
annyira eltérően formált, azt néhány év 
teológiai párbeszéde, őszinte egymást 
megismerni törekvése sem gyógyíthatja 
meg egyszerre.

Az e v a n g é lik u s-a n g lik á n  és az e v a n 
g é lik u s -m e to d is ta  v ilá g d ia ló g u so k  meg
lepő egyezésre, teológiai konszenzusra 
jutott el olyan mélységben, hogy pl. egyes 
skandináv és német evangélikus egyházak 
és az anglikán egyház között valamint 
egyes német evangélikus egyházak és a 
metodista egyház között szószék- és úrva
csorái közösség jött létre. Itt termé
szetesen nagy szerepet játszanak a törté
nelmi episzkopátus (püspöki szolgálat) 
vagy metodista-evangélikus vonatkozás
ban a közös teológiai gyökerek a lutheri 
reformációban. Hogy az eddig elért alap
vető teológiai konszenzus szélesedjék az 
érintett egyházak közösségében, ez ennek 
a két párbeszédnek további feladata. A 
b a p t is ta  e g y h á zza l folytatott párbeszéd - 
ha nem is ilyen mélységben - ugyancsak 
sok vonatkozásban segíti a két egyház kö
zötti közeledést

370



5. Befejezés: reménységgel 
az ökumené útján

Néhány fontos tanulságot vonhatunk 
le az elmúlt negyedszázad bilaterális dia
lógusainak áttekintése nyomán.

(1) Ne váljunk gyors eredményeket az 
egyházak ökunenikus közeledésében. 
Amit évszázadok, sót évezredek szakítot
tak szét, azt nem lehet pár évtized alatt 
eggyé tenni. Készen kell állnunk a türel
mes, józan és hűséges fáradozásra éa ke
resztyén egység munkálásában!

(2) Óvakodnunk kell a felszínes, teo- 
lógiátlan „egység” látszatától. Az igazi, 
tartós egység elemi feltétele az egyetértés 
az evangélitxn igazságában, hirdetésében 
és tanításában, valamint a szentségek 
Krisztus akarata szerinti kiszolgáltatásá
ban, tehát az egyház lényegében és alap
vető szolgálatában (CA VII. cikke) - satis 
est consentire...). Ehhez pedig a szünte
len, elmélyült teológiai munkára van 
szükség. A  fe ls z ín e s ,  é r ze lm e k re  é s  b e ls ő  
é lm é n y ek re  é p í tő  e g y s é g  c s a k  lá ts z a t-e g y 
sé g : r ö v id  id ő  a la tt  lá th a tó  m ó d o n  s z a k a 
d á so k ra , k ö lc s ö n ö s  e lz á rk ó zá s ra , s ze k tá -  
so d á s ra , a z  e g y h á z  e g y s é g é n e k  s z é t tö r e 
d e zé sé r e  v e z e t . Ez az egyháztörténet 
világos tanulsága!

(3) Az evangélium igazságaiban és a 
szentségek kiszolgáltatásában való a la p 
v e tő  e g y s é g n e k  a  te o ló g ia i  k o n sze n zu so n  
tú l k i k e ll  te r je d n ie  a  h ív ő k  K r is z tu s s a l  é s  
e g y m á ssa l v a ló  k ö z ö s sé g é n e k  is te n tt is z te -  
le t i- li tu rg ia i  m e g je le n é sé re , a z  e v a n g é li-  
z á c ió  é s  a  m is s z ió  k ö z ö s  s z o lg á la tá r a  é s  a  
k e re sz ty é n  s z e r e te t  (d ia k ó n ia )  k ö z ö s  g y a 
k o r lá sá ra  is. Csak ez teremtheti meg azt a 
bizalmi légkört az egyházak és a hívők 
között, amely minden ökumenikus köze
ledés elengedhetetlen feltétele.

(4) Végezetül: nemcsak elméleti igaz
ságként, hanem az egyház mindennapi 
életében is hinnünk kell, hogy a keresz
tyének egységét semmilyen emberi erőfe
szítés, mégoly kiváló teológiai közös 
munka vagy ökumenikus módszer sem 
tudja létrehozni vagy fenntartani. Csak 
Krisztus maga, Szentlelke vezetésével. Ez 
nincs az egyházak nagyságához, múljtá- 
hoz vagy mai eredményeihez kötve. Eh
hez minden egyházban és gyülekezetben, 
az egységért való szüntelen, közös imád
ság az első követelmény. Jöjj, Szentlélek 
Isten és újítsd meg, t e á d  eggyé népedet!” 
Mivel az ökumenikus mozgalom jövője - 
minden közös teológiai erőfeszítésünk 
szükségessége mellett is - végeredmény
ben nem az egyházak, a teológusok vagy 
a keresztyének kezében van, hanem 
K r is z tu s  a k a r a ta  é s  s zü n te le n  im á d sá g a  a z  
A ty á h o z , m ü v e  k ö zö ttü n k , e z é r t  le h e t  r e 
m én ység ü n k  a r r a , h o g y  a z  e g y h á za k  é s  
h ív ő k  k ö z ö s s é g e  m in d e n  id ő le g e s  k u d a rc  
é s  v is s z a e s é s  e lle n é re  „ történ ikF  k ö zö t
tünk. A gyülekezetek szintjén. Az egyhá
zak között És a világ egyházainak életé
ben is!

D. Dr. Nagy Gyula

Canberra

Címünk az Egyházak Világtaná
csa 7. világgyűlésére utal. Ezév 
februárjában tartották az ausztráliai 

Canberrában, mintegy 4000 résztevővel. 
Canberra 1991. bevonult a világkeresz
ténység történetébe. A YES szó kettős 
értelmű: az ausztráliai keresztények az 
egész esztendőt az ökumenikus értékek
ből részesedés érvének nyilvánították. 
Angolul Year of Ecumenical Sharing, rö
vidítve: YES. A másik jelentése az: Igen. 
E sorok szerzője minden ellenkező véle
ménnyel szemben tudatosan igent 
mond a világgyűlésre. Ez az igen nem 
problémamentes és nem is eufórikus lel
kesedésből fakad, hanem abból a meg
győződésből kiindulva, hogy az ökume
nikus mozgalom a legnagyobb és legis
mertebb összefogó szervének szüksége 
volt e század utolsó évtizedének elején 
Canberra 1991-re. Valóban nagy utat tett 
meg az EVT Amsterdam 1948-tól, meg
alakulása évétől, Canberra 1991-ig. A 
ma már 317 tagegyházat számláló és 
mintegy 400 millió Keresztényt számon- 
tartó EvT komoly előkészület után, ne
héz világpolitikai pillanatban gyűlt 
össze és a világgyűlés után igazán ellen
tétes véleményeket, visszahangokat ka
pott.

Aktuális-e még Canberráról beszél
ni? Egyre gyorsuló időnkben nem hal
mozódnak-e úgy az események, hogy az 
év elején történtek már időszerűtlennek 
tűnnek? Az öbölháború után, az abortált 
Szovjetunióbeli puccs után, a Jugoszlá
viában dúló polgárháború idején, hogy 
csak külső eseményeket említsek, vagy 
a II. Magyar Református Világtalálkozó 
után, a KMÉM első magyarországi ülése 
után, a pápa-látogatás után van-e még 
értelme Canberra 1991-ről szót ejteni? 
Van. Nem a nóvumot, a maradandó ér
téket keressük.

Nagy várakozás előzte meg az 
EVT világgyűléséi

A helyi egyházakban, a hatodik kon
tinens legjelentősebb egyházi esemé
nyének hirdették a Dél-Keresztje alá 
gyülekező keresztények találkozóját. A 
genfi EVT központ jelentős tanulmányi 
és spirituális anyagot bocsátott rendel
kezésre. A kitűzött téma is új szempont
nak tűnt:

„Jöjj Szent Lélek! Újítsd meg az 
egész teremtettséget"! Először fordult 
elő az EVT világgyűléseinek törté
netében, hogy imádság szerepel mottó
ként. E m ilio C astro főtitkár már 1990. ele
jén leírta: „A másod millenium közelé
ben olyan bonyolulttá vált a világ, hogy 
az egyházaknak térdre kell borulniuk é s  
együtt kell imádkozni a Szent Lélek se
gítségéért". Az úgynevezett történelmi

1991: YES

egyházakban, az orthodoxia kivételével 
hangsúlytalanná vált a Lélek munkája. 
A főtéma minden altémával együtt a jö
vőre irányította a figyelmet és egyúttal 
az egész világ felé fordult, s nem belső 
egyházi kérdésekkel foglalkozott. Vala
mit vártak attól is, hogy nem a legrégibb 
kontinensen, hanem a déli féltekén, a 
jövő kontinensén kerül sor a világgyű
lésre (az EVT a 7 közül eddig csak 2 
alkalommal tartotta ülését Európában, 
volt már Amerikában kétszer is, Evans- 
ton-1954 és Vancouver-1983, volt Ázsi
ában Új Delhi-1961 és Afrikában Nairo- 
bi-1975. (Az EVT noha székhelye 
Genfben van, nem vádolható eurocent- 
rizmussal. -  Tervek szerint háromcsa
tornás műsor Ígérkezett: Tanulmányi 
anyag-kölcsönös információs csere és 
spirituális gazdagodás. -  A helyi egyhá
zak a hatalmas távolságok ellenére is 
mindent megtettek, hogy mozgósítsák 
az egész kis földrész- legnagyobb sziget 
a világon-keresztény egyházait, -  az 
EVT Tagegyházain kívüli egyházakat is.

Nagy zűrzavar, előre nemlétett 
események, erős feszültségek a 

világgyűlésen.
Kitört az Öbölháború s ez részben az 

utazási feltételeket nehezítette, részben 
megosztotta a véleményeket a pacifisták 
és az „igazságos háborút" emlegetők 
között. Demonstrációk miatt elmarad
tak programok. Megfordult a sorrend a 
prioritást illetően: első helyre került a 
gazdag, sokrétő istentiszteleti élet, nem
csak a limai liturgia, de a fantáziadus 
áhítatok, a sok énekkel, zenével, sőt ta
náccsal egybekötött istentiszteletek új li
turgikus formákba kényszerítették még 
az európaiakat is. -  Második helyen ma
radt a kölcsönös információ, de főleg az 
egyének és kiscsoportok találkozása ke
retében és csak harmadik helyre az un. 
tanulmányi munka, ebben is nagyobb 
volt az ellentét mint várni lehetett volna: 
Parthenios alexandriai pártiarcha a 
Szent Lélekről szóló klasszikus tanítást 
adta a Szentháromság-tan keretén belül. 
Annál nagyobb vihart kavart: Chung- 
Hyun Kyung teol. prof. nő előadása, aki 
ázsiai kontextualis teológiát mutatott 
be, s a mondanivalója a szinkretizmus 
határát súrolta. A hallgatóság két részre 
szakadt, az egyik fél tapsolt, a másik 
pogányságot kiáltott Az ominózus elő
adás ma is vita tárgya világszerte. -  Ki
tűnt, hogy más interpretációt kívánnak, 
főleg a déli félteke egyházai, mint a ha
gyományos, absztraktnak tartott euró- 
pai-északamerikai teológia.

A nagylétszám miatt (1000 delegá
tus, 1000 megfigyelő, 1000 hazai vendég
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és 500-1000 sajtós, TV riporter) már-már 
alig irányítható. Kritikus pillanatokban 
meg úgy látszik kiesik a vezetés az el
nökség kezéből. „Jamboree a teológiai 
konferencia között nem tudott dönteni a 
vezetés-hangzott egy jellemző kritika. A 
magyar résztvétel és a magyar hozzájá
rulás a szokottnál jelentéktelenebbé vált, 
Közép-Kelet Európa új helyzete szintén 
nem kapott figyelmet-sokak keserűsé
gére. A választások is kínosak voltak, 
sok tekintetben megosztották a jelenle
vőket. A százalék-arány abszolutizálása 
(nők, fiatalok részvétele) kirekesztett 
szakértőket a vezető grémiumból.

N a g y  é s  k o m o ly  k ié r té k e lő  m u n k á 
ra , jelentős utómunkára van szükség 
Canberra 1991. után. Nem könnyű 
egyeztetni a véleményeket: vonzó, ki- 
merítő-lelkesítő-csalódástkeltő egység- 
remutató-szétforgácsolódó ilyen jelző
párok feloldása nem egyszerű. Mi volt 
Canberra 1991? A 20. sz. ökumenikus 
mozgalom összefoglalása, vagy a 21.sz. 
belépője? ökumenikus emlékezés vagy 
ökumenikus vízió? Volt vélemény, mely 
szerint nemcsak közös ekkléziológiára 
van múlhatatlanul szükség, hanem len
dületesebb együttes munkára a látha
tóbb egység érdekében. Az egyházi get
tóból lukerúlés nem jelentheti azt, hogy 
feledjük a kapcsolatot a római katoliku
sokkal és evangélikálokkal. Az egység, a 
misszió nem egy-egy kérdés a többi kö
zött, hanem a továbbélés feltétele a vi
lágkereszténységben. -  A 150 tagú új irá
nyító testület, szeptemberben összejött a 
genfi központban a radikális reformot 
követelt szervezeti és program prioritás 
dolgában. A 20 %-os személyi állomány 
csökkentés mégcsak negatívum, a szer
vezeti újítás mégcsak keret. A program 
prioritások meghatározása már Ígérete
sebb: az evangélizádó és misszió a mai 
szekularizált világban, a teológiai tisztá
zódás különböző kultúrákkal konfron- 
tálva, az igazságosság, béke, teremtett- 
ség védelme, s a nagyobb látható egy
ségre törekvés.

Canberra forradalmat váltott ki az 
EVT-ben, természetes, hogy a mai zakla
tott világban az egyház sem lehet csak a 
nyugalom szigete, együtt kell kínlódni 
és örülni a világgal, nem hunyhat a ke
reszténység szemet az emberiség min
denkit érdeklő kérdései és bűnei fölött. 
Canberra 1991 kimozdította remélhető
leg a megszokott pályáról az EVT-t s az 
század végére, a jubileumi ülésre (1998 -  
50. éves évforuduló!) valami valóban 
újat várhatunk. Úgy látszik meghallgat- 
tott az imádság: Jöjj szent Lélek és újítsd 
meg az egész teremtettséget. Az EVT 
nem ugyanaz többé, mint Canberra előtt 
volt. Ezért a cím: Canberra 1991: YES.

H afenscher Károly

Néhány alapvető írás Canberra 
1991 tárgyában:

1. Let the Spint speak to the Chruches 
(WCC Pub/icationGeneva 1990 (A Guide 
fór the Study of the Theme and Issues)
2. Muriéi Porter: Land or the Spirit 
WCC (Geneva-Meibourne 1990. /The 
Australian Religious Experience)
3. Ein Blick auf Canberra (ÖRK küiön-ki- 
adás -ONE World 1990 SeptÖRK 1983- 
91).
4. One World (No 162January 1991 /W CC 
Seventh Assembly
5. Come Holv Spirit (Renew the Whole 
Cration /WCC Genova 1990Six Bibié Stú
diós on the Theme of the Seventh As
sembly
Magyarul: Jövel Szent Lélek-Újftsd meg 
az egész teremtettséget! Hat biblia-tanul
mány (Ford/totta Hafenscher Károly) Bp. 
1990. a Magyarországi Egyházak Ókume- 
nkus Tanácsa
0. Kristen Stendahl: Energy fór Life. (Ref- 
iections on the Theme Come Hoiy Spirit 
Risk Book Series WXX Genova 1990.)
7. Lelkipásztor (Ev. lelkészi folyóirat 
1991/1-2-3-4. számában: Canberra 1991. 
cikksorozat a világgyűlés elé.. (Hafenscher 
Károly)
Előzetes teológiai reflexiók az EVT témá
hoz (Reuss András)
A MEÖT ad hoc munkacsoport hozzászó
lása... (Hafenscher Károly
Az élet Lelke (Reflexiók Canberrái tém ához 
/Nagy Gyula)
Egyházi világhiradó... Nagy Gyula 
Canberra 1991 (Szabik Imre)
Istentiszteleti élet a canberrai naggyúlésen 
(Szné Mátrai Marianna).
8. Die Okumene verhindert Provinzialis- 
mus -  Gesprach über Canberra mit Bis- 
chof Horst Hirschler /Lutherische Monats- 
hefteAprii 1991 (183kk)
9. Michael Kinnamon: Signs of the Spirit 
(Offioal Report WCC 1991)
10. John Bluck: Canberra take-aways -  
What the Assembly offers a Locai Congre- 
gation (WCC Geneva 1991)
11. The Ecumenical Review Volume 43, 
No. 2. April 1991 The CanberraAssemb/y- 
Expectatton and experience- (WCC Gene
va)
Különösen: Mary Tanner-Expectations 
around the Theme (165pp)
An Australian Assesment by Margaret Ro- 
gers (184pp)
Stanley S.: Must God remain Greek? ( 194 
PP).
Elsa Tesfay-Musa: Worship and Work 
must be one {235pp)
The Assembly Message {262pp)
Report of the Report Committee (263pp) 
Report of the Committe on Programme 
Plicy (276pp)

„Jövel, Szentlélek JÖJJ Jeanne d'Arc 
lelke, és mindazoké az asszonyoké, 
akiket a középkor „boszorkánypere
iben" megégettek.

,Jö v el, Szentlélek 
Isten, újítsd meg 

az egész teremtést”

a legtöbbet vitatott 
előadás

az inkulturáció problematikája

Chung Hyun-Kyung délkoreai 
leikósznő bevezetője a teológiai 
témához az Egyházak Világta
nácsa 7. Nagygyűlésén, Can
berrában 1991. IL 8-án.

Invokáció

Kedves Testvéreim! Isten hozott 
Benneteket a Léleknek ebbe az országá
ba. Azért gyűltünk itt ma egybe, hogy a 
Szentlélek képessé tegyen bennünket a 
teremtést megújító munkára. Készítsük 
mega szentlélek útját azáltal, hogy meg- 
üresítjük magunkat. Ausztrália őshonos 
lakói leveszik cipőiket, ha szent földre 
lépnek. Mikor egy bennszülött ausztrá
liai asszonytestvérünk, Anne Patel Gray 
Koreában az én templomomba jött igét 
hirdetni, a mi szent helyünk iránti tisz
teletből levette cipőit. Hadd viszonoz
zam azt a tiszteletet, amit ő adott meg 
akkor az én népemnek és országomnak 
úgy, hogy én is leveszem most cipőimet 
-  iránta és az ő népének szent helye irán
ti tiszteletből. Sok ázsiai és csendesóceá
ni nép számára a cipők levétele jelenti az 
első mozdulatot a magunk megalázása, 
az Isten leikével való találkozás felé. A 
keresztyén hagyomány szerint Isten fel
szólította Mózest, hogy vegye le saruit 
az égő csipkebokor, a szent hely előtt, és 
ő így is tett. Gondoljátok, hogy erre ti is 
képesek vagytok? Meghívlak hát Mind
nyájatokat, jöjjetek velem a szent helyre 
levéve cipőiteket, s így igyekezzünk el
őkészíteni a Lélek útját. Alázatos szívvel 
és füllel halljuk meg a teremtés sóhajtá
sait, és benne a Lélek kiáltását.

JÖJJ Hágár lelke, egyiptomi fekete 
rabnőé, akit hitbe eleink, Ábrahám 
és Sára kizsákmányoltak és elhagy
tak. (1. Móz. 16:1-16).
JÖJJ Uriásnak lelke, a hűséges vitézé, 
akit a nagy Dávid király elküldött a 
harcba, hogy ott meghaljon, mert a 
király megkívánta feleségét, Bethsa- 
bét. (2 . S á m .l l : l - 2 7 ) .

JÖJJ Jefte leányának lelke, aki apja 
hitének esett áldozatul: elégették, 
mert apja ezt fogadta Istennek, ha 
megnyeri a háborút. (Bírák 11:29-40)
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JÖJJ azoknak lelke, akik a keresztes- 
háborúkban haltak meg.
JÖJJ, föld bennszülött népeinek lel
ke, azoké, melyek a gyarmatosítá
sok, és a pogány világban végzett 
nagy keresztyén missziók során né
pirtások áldozataivá lettek.
JÖJJ zsidók millióinak lelke, akiket a 
holocaust gázkamráiban öltek meg.
JÖJJ Hiroshima és Nagaszaki atom
bombával megölt lakosainak lelke.
JÖJJ Koreai asszonyok lelke, akiket a 
II.Világháborúban a japán „prostitu
dós hadsereg" (1) erőszakra éhes ka
tonái használtak ki és gyötörtek 
meg.
JÖJJ vietnamiak lelke, akiket a na
palm ölt meg, vagy az éhhalál, a ten
geren sodródó csónakokban.
JÖJJ Mahatma Ghandi, Steve Biko, 
Martin Luther King, Malcolm X, Vic- 
tor Jara, Oscar Romero és sok névte
len szahadságharcos asszony lelke, 
akik mind a népük felszabadításáért 
folytatott küzdelemben vesztették 
életüket.
JÖJJ Bophalban és Csernobilban el
pusztult emberek lelke, és a Csen
des-óceán atomkísérleti övezetében 
született, megnyomorodott csecse
mők lelke.
JÖJJ Kwangju-ban, a Tienammen té
ren és Litvániában tankok által ha
lálra gázoltak lelke.
JÖJJ Amazonas esőerdőinek lelke, 
melyeket napról-napra irtanak.
JÖJJ Földnek, Levegőnek és Vizek
nek lelke, melyeket az emberi kap
zsiság egyre csak kifoszt és kiszák- 
mányol, tönkretesz.
JÖJJ katonák, civilek és tengeri élőlé
nyek lelke, a mostani véres öbölhá
ború áldozatainak lelke.
JÖJJ Szabadítónk lelke, megkínzott 
és kereszthalált halt Jézusunk lelke.

A Lélek országában, a keserűség lelkei 
között

Én Koreából jöttem, a „Han" leikéi
nek országából. A „Han" a haragot je
lenti, a gyűlöletet, a keserűséget és a 
gyászt, a megtört szívet és a felszabadu
lásért vívott küzdelem nyers erejét. Ha
zám hagyományai szerint az igazságta
lanul meggyilkolt, elpusztult emberek 
lelke vándorol, ezek a gyűlölet erői által 
megnyomorított lelkek. Mindenütt ott 
vannak keresve a lehetőséget, hogy a 
gonoszt jóvá tegyék, ezért az élő embe
rek feladata figyelni ezeknek az űzött 
lelkeknek a hangjára, és résztvenni a lé
lek gonoszt jóvá tevő munkájában. Né
pem történelmében ezek a pusztítás erői 
által üldözött lelkek a Szentlélek vigasz
taló, és az élet bölcsességére tanító sza
vát közvetítették. Ha ezeknek a lelkek
nek a kiáltásait nem vagyunk képesek 
meghallani, akkor a Szentlélek hangját 
sem fogjuk hallani. Remélem, hogy őse
ink itt, köztünk lévő telkeinek a jelenléte

nem okoz kényelmetlen érzéseket Ben
netek. nekünk ők a Szentlélek ikonjai, 
(képei), s általuk a Szentlélek megfogha- 
tóvá, láthatóvá válik számunkra, óálta
luk érezhetjük, érinthetjük és ízlelhetjük 
a Szentlélek köztünk való konkrét, testi, 
történelmi jelenlétét. Saját népem orszá
gából, a megnyomorított lelkek közül 
eljöttem ide közétek, egy másik ország
ba, amely szintén tele van a keserűség 
leikéivel, a bennszülötteknek, a népirtás 
áldozatainak a leikeivel. Az anyaföld 
minden tájáról gyűltünk egybe ide, 
Ausztráliába, hogy imádkozzunk a 
Szentlélek eljöveteléért, azért, hogy újít
sa meg az egész teremtést. Ez valóban 
egy boldog alkalom, nagy családi talál
kozó. Kívánnám, hogy mindnyájatok
kal együtt tudnám ünnepelni összegyü- 
lekezésünket, de tele van a szívem fájda
lommal a Perzsa Öbölben most is folyó 
háború miatt.

„Szó hallatszott Rámában, sírás és 
keserves jajgatás; Rákhel siratta az ő fia
it, nem akart megvígasztaltatni az ő fiai 
felől, mert nincsenek" (Jer. 31:15).

Ez a sírás ideje. Ráchel keservesen 
siratja elvesztett gyermekeit. Szerettei
ket a háborúban elvesztett anyák, felesé
gek és testvérek kiáltásaitól megszakad 
a szívünk. Egy siratófalra van szüksé
günk, hogy együtt tudjunk sírni velük, 
-„az egész teremtett világ egyetemben 
fohászkodik és nyög" (R m  8:22), a halál 
illatát lélegezve. Az életnek dollármilli
ókba kerülő hadigépezetekkel való ér
telmetlen pusztításai közül hívjuk a 
Szentlelket, aki „esedezik mi érettünk 
kimondhatatlan fohászkodásokkal" 
(R m  8:26). Könyörgünk a Szentlélekhez, 
kétsébeesetten kérve segítségét: „Jöjj 
Szentlélek Isten, újítsd meg egész terem
tett világunkat!".

De mit értünk mi ezen az imádsá
gon? „Óh Isten, mindent elrontottunk, 
jöjj és oldd meg minden problémánkat!" 
Vájjon azt kérjük-e ezzel, hogy „Jöjj, 
Szentlélek, állítsd le az öbölháborút és 
őrizz meg bennünket az ökológiai ka
tasztrófától"? Vagy azt mondjuk: „óh 
Istenünk, tudjuk, hogy Te vagy a legerő
sebb harcos, ... olyan hatalmas, hogy 
tudjuk, a Te fegyverzeted erősebb mint 
Szaddam vagy Bush"? Attól tartok, mi 
megmaradunk infantilis hitünkben. 
Mert vájjon nem kísért-e bennünket, 
hogy megőrizzük passzivitásunkat, 
ürügyül használva fel az imádságot ar
ra, hogy ne kelljen szolidaritásban 
együtt-küzdenünk az élet minden for
májával? Sok évi ilyen infantilis imád
ság után, tudom, hogy nincs varázsü- 
tésszerü megoldása az emberi bűnnek 
és sebeink gyógyulásának. Azt is tu
dom, hogy én már nem a mindenható 
„Macho"-ban hiszek, a harcos Istenben, 
Aki a jókat mind megmenti és a gono
szokat mind megbünteti. Sokkal inkább 
bízom az irgalmas istenben, Aki együtt
sír velünk az életért, ebben az életet oly 
kegyetlenül pusztító világban.

Ennek az irgalmas Istennek a Lelke 
mindig velünk volt, a teremtés kezdeté

től fogva. Isten adott életet 
nekünk és az egész világ
mindenségnek életadó le- 
helletével (Ruach), az élet 
szelével. Az életnek ez a fu
vallata, Istennek ez az élet
adó hatalma a Lélek, Aki ki
hozta népét Egyiptomból, 
feltámasztotta Jézust a ha
lálból, és megalkotta az 
egyházat, mint a szabadftás 
közösségét.

De tapasztaljuk Isten 
életadó Lelkét népeinknek 
a felszabadulásáért vívott 
küzdelmében, életigénylé
sében, valamint an is. Tanít 
bennünket Isten Lelke a 
szegények „túléléséhez va
ló bölcsessége" által is, né-

pünk megnyomorított Id
einek a nyögései által is, a 

természet áldásai és átkai 
által is. Csak ha meghalljuk 
ezeket az életért esdeklő ki
áltásokat, és látni tudjuk a 
szbadulás jeleit, akkor leszünk képesek 
felismerni a Szentlélek működését a 
szenvedő teremtettségben.

Bábel leikétől a pünkösdi Lélekig
Amit mi most magunk körül látunk, 

az minden a halál jele. Fojtogat bennün
ket a halál fuvallata. De vájjon mi az, 
ami távol tart Isten életadó lehelletétől? 
Én úgy nevezném, hogy: Bábel szent- 
ségtelen szelleme ( I M ó z . l l : l - 9 ) .  Az úgy
nevezett ranglétrán való felfelé-töreK- 
vésnek, a nyereséghajhászásnak, és a vi
szálykodásnak, a versengésiek a 
lelkülete. bábéi története a határtalan 
emberi kapzsiság története. A kapzsi
ságnak ez a tornya az, ami megosztotta 
a népeket. Beszélnek egymáshoz, de 
már nem értik meg egymást. Elvesztet
ték képességüket az egymással való 
együttérzésre, foglyai lettek saját kap
zsiságunk -  többiek kárára. Jézusunk 
ezt a kapzsi nyereséghajhászást egyszer 
„Mammon"-nak nevezte. Azt mondta: 
„Senki sem szolgálhat két úrnak, mert 
vagy az egyiket gyűlöli és a másikat sze
reti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a 
másikat megveti. Nem szolgálhattok Is
tennek és a Mammonnak" (Mf.6:24). 
Hatalmas vagyonnal a hátizsákjában, a 
Mammon kizsákmányolja, megtöri és 
megöli az embereket, csak azért, hogy 
még több gazdagságot harácsoljon. A 
birtoklási vágynak ez az őrülete az, ami 
megosztja az emberi közösségeket, és 
végül tönkreteszi egész törékeny vilá
gunkat. Ez a gonosz szellem állítja elő a 
dollármillióknál drágább rakétákat, 
atombombákat és vegyifegyvereket 
azért, hogy fenntartsa a maga igazsá
gosságot nélkülöző „békéjét".

Ez a népeket megosztó Mammon 
nemcsak az Öbölben aktív, hanem min
denütt. Egymás ellen fordítja Északot és 
Délt (Dél-Koreát is), része van a délafri- 
aki apartheid-ben, az Ausztrália, Ameri
ka és a föld más területein élő bennszü-
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lőtt népesség kiirtásában, 
asszonyok, gyermekek, szí
nesbőrű és különböző ké
pességű emberek diszkri
minálásában, az „Első Vi
lág" által uralt „Uruguayi 
kerékasztal" rémes tárgya
lásaiban, és végül egész föl
dünk ökológiai elpusztítá
sában. ez ugyanaz a gonosz 
lélek, amely Jézust kereszt
re feszítette.

DE a Mammon szelle
me mégsem tudta legyőzni 
az irgalmas Isten Lelkét. Is
ten nem hagyott magunkra 
kétségbeesésünkben, nem 
engedte, hogy gyámoltalan 
áldozatokként belemerül
jünk önsajnálatunkba. Isten 
kiszólított bennünket két
ségbeesésünk, cinizmu
sunk és szorongatottatá- 
sunk börtönéből. O képessé 
tett arra, hogy az életet vá-
ikor Isten Lelke leszállt a 

pünkösdi gyülekezetre, Isten találkozott 
az emberek megtört szívével, és tanít- 
ványságra hívta el őket. Jézus halálának 
gyötrő tanúsága egy új világ apokalipti
kus látomásában oldódott fel. Mária és 
Rachel keserves sírása fiaik halála miatt, 
az élet egy újfajta közösségének munká- 
lásába fordult. Mikor a Lélek életadó ha
talma kitöltetett a hívőkre, egy új világ 
látomása tárult fel előttük: „...és prófé
táinak a ti fiaitok és leányaitok, és a ti 
ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek 
álmokat álmodnak. És éppen az én szol
gáimra és az én szolgálóleányaimra is 
kitöltők azokban a napokban az én Lel- 
kemből és prófétáinak" (A cs.2 :1 7 -1 8 ).

Az élet erős szele és tüze, amit Isten 
küldött, kihívta az embereket a néma
ság, az erőszak és a halál munkálásából, 
és megtanította őket beszélni, kit-kit a 
saját nyelvén. Nem volt többé szüksé
gük arra, hogy gyarmatosítóik, elnyo
móik, a rajtuk uralkodók nyelvén szólja
nak egymáshoz. Saját anyanyelvükön 
hallhatták a jó hírét (az Evangéliumot). 
Bábelnél, a kapzsiság tornyánál elvesz
tett közös nyelvüket a pünkösd teljesen 
új lelkületében visszakapták. Most hall
hatják és megérthetik egymást -  nem a 
római birodalom kötelező nyelvén, ha
nem saját nyelveik sokféleségében. Ez a 
felszabadulás nyelve, a kapcsoalttartá- 
sé, és a lentről jövő egységességé. Isten 
erős szele ledönti a Bábel tornyát, és az 
általa bennünk, köztünk és körülöttünk 
okozott viszályokat.

Az élet hatalmas szele arra hív ben
nünket, hogy szenvedélyes szerelmesei 
és munkáló legyünk az új teremtésnek.

lasszuk.

Hívás a megtérésre: az „Élet helyes 
munkálására”

Mit kell hát tennünk, ha a Lélek hív 
bennünket? Első tennivalónk bűneink 
megbánása. Míg otthon, Koreában ké
szültem erre az elmélkedésre, alkalmam

volt találkozni egyszerű koreai keresz
tyén aszonyokkal, gyülekezeti munká
sokkal. megkérdeztem tőlük, mi lenne 
az az egyetlen üzenet, amit szeretnének 
ha elmondanék a világ minden tájáról 
Canberrába egybegyűlt keresztyének
nek, akik a „Jöjj Szentlélek Iste, Újítsd 
meg a Teremtést" témával foglalkoznak. 
A következőt kérték. „Mondja meg ne
kik: ne arra fordítsanak túl sok energiát, 
hogy a Szentlelket hívják, hiszen a 
Szendétek már itt van közöttünk. Ne za
varják ó t azzal, hogy folyton hívogat
ják, hisz buzgón munkálkodik értünk. 
Az egyetien probléma, hogy nekünk 
nincs szemünk és fülünk arra, hogy lás
suk és halljuk a Szendéiket, mert a saját 
kapzsi vágyainkkal vagyunk elfoglalva. 
Ezért azt kell mondania az egybegyűl
teknek; bánjátok meg bűneiteket!" (2) 
Tehát, Testvéreim, ezt a nem éppen kel
lemes üdvözletét kell Nektek átadnom 
gyülekezeti tagjaimtól: „Bánjátok meg 
bűneiteket"! Mert valóban a bűnbánat 
az első lépés az igaz imádság felé. De 
vájjon milyen bőnöket kell megbán
nunk? Sokfélét, de mindenek előtt a 
Mammon iránti rejtett szeretetünket, a 
„Bábel tornya" utáni titkos vágyakozá
sunkat. Hogy megkészítsük a Lélek út
ját, először szabaddá kell tennünk ma
gunkat a Mammon bűvöletétől úgy, 
hogy megüresítjük magunkat. Ázsiában 
a vallásos élet alapja az „önkéntes sze
génység". Ha megszabadultunk saját 
kapzsiságunktól az „önkéntes szegény
ség" gyakorlásával, akkor nyerünk er
kölcsi hatalmat arra, hogy a „ránk erő
szakolt szegénység" és annak minden 
formája ellen harcoljunk.

Az igazi bűnbánat a Metanoia, ami 
azt is jelenti, hogy egyéni és közösségi 
életünk iránya gyökeresen megváltozik. 
Hogy érezhessük a Szendéiket, abba az 
irányba kell fordulnunk, amerre a 
Szentlélek szele, az élet szele fúj. És mer
re visz a szentlélek szele? Arra vezet, 
hogy az életet munkáljuk, szabadítsuk 
meg és tartsuk fenn a maga legvalóságo
sabb, érinthető, „világi" formájában. A 
Szentlélek képessé tesz, hogy ebben az 
irányban haladva, a teljességért küzd- 
jiink. ez a Szentlélek szerint „Az élet 
helyes munkálása" (3) Ez a fajta „gaz
dálkodás az élettel" nem a vagyon, a 
fegyverek és a manipuláció hatalmára 
épít. Az életnek ez a helyes munkálása a 
kölcsönösség, az egymástól való függő
ség, a harmónia életadó erőin alapszik. 
Ha az előző „a halállal való gazdálko
dás", akkor ez utóbbi „az élettel való 
helyes gazdálkodás". Hogy a Szentié
leknek aktív munkatársai lehessünk „az 
élettel való helyes gazdálkodás". Hogy 
a Szentiéleknek aktív munkatársai le
hessünk „az élettel való helyes gazdál
kodásban", felidézem azt a három leg
sürgősebb változást, amit meg kell való
sítanunk, ha azt akarjuk, hogy még 
lehetőségünk legyen a túlélésre ezen a 
haldokló planétán.

Legelső a z em berközpontúságunkból a z  
é le t-közpon tú ságra  v a ló  á tvá ltá s. Generáci
ónk döntő fontosságú feladata, hogy

megtanuljon együtt-élni a földdel úgy,! 
hogy a harmóniát munkálja, a fenntart
hatóságot és a sokféleséget. A hagyomá
nyos keresztyén teremtés-tan, és a nyu
gati gondolkodásmód az embert -  főleg 
a férfit helyezi a teremtés középpontjá
ba, úgy, hogy annak hatalma van ellenő
rizni és uralni az egész mindenséget. A 
modern tudomány és a fejlődési irány
zatok mind erre a szemléletre épülnek. 
De emlékeztetek rá, hogy ez a gondolko
dásmód teljesen idegen a legtöbb ázsiai 
nép, és a világ bennszülött népessége 
számára. Nekik a föld az élet forrását 
jelenti, a természet pedig „szent, fontos 
és tele van értelemmel" (4) Az emberi 
lény csak nagyon kis része a termé
szetnek, és semmiképpen sem fölötte- 
való. Pl. A fülöpszigeti emberek számá
ra a föld az anya. Úgy is hívják: Ina, ami 
azt jelenti: anya - tagalog nyelven. Ina a 
nagy istennő, akitől származik minden 
élet. Ahogy tiszteli az ember az édesany
ját, ugyanúgy kell tisztelnie a földet. Váj
jon a keresztyén hagyomány is nem azt 
tanítja-e, hogy mindnyájan „a földből 
vétettünk"? Hogy Isten a föld porából 
alkotta az embert?

Ha összesűrítenénk a föld egész tör
ténetét 24 órába, akkor „az organikus 
élet csak 17 órakor kezdődne, az emlő
sök születése 23.30-ra esne, és köztük a 
mi fajunk csak éjfél előtt néhány perccel 
jelenne meg a földön. (5). Mi vagyunk a 
későn-jövők ezen a földön. És a föa ter
mészet szépségeiben és ajándékaibld 
nem halott! A föld eleven, él, és tele van 
teremtő erővel. A föld Isten által „bele
helt" és „betöltött" hely. (6) Az ember 
hosszú időn át visszaélt a földdel és ki
zsákmányolta. Most eljött az idő, ami
kor a természet és a föld elkezdenek 
bosszút állni rajtunk, nem adnak többé 
tiszta vizet, levegőt és élelmet, amiért 
olyan sokat vétkeztünk ellenük.

A teológia világában a „felszabadítá- 
si teológiák" a teljes emberség iránti só
várgást fejezik ki. Sok elnyomott ember 
hangját hallatják: a szegényekét, a feke
tékét, a nőkét, a bennszülöttekét, a „da
lit" (nyomorgó) népekét. Ezek újféle
képp olvassák a Bibliát, átértelmezik a 
keresztyén hagyományt és tanítást, az 
elnyomásból és felszabadulásból merí
tett tapasztalataik alapján. Itt lenne az 
ideje, hogy mi is ilyen újféleképp olvas
suk a Bibliát, a madarak, a vizek, a leve
gő, a fák és hegyek szempontjából is ért
ve, hisz korunkban ezek a legnyomorul
tabb teremtményei a földnek. A túlélés 
érdekében „felelősségünkké" lett gon
dolni a hegyekre,... és mindenre ami él, 
-  kilépve saját emberközpontúságunk
ból.

A második szükséges nagy változás, 
a d u a lizm u s gondolkodásm ódjából á tvá lta m  
a kölcsönös eg yü vé ta r to zá s  tu datosítására .

A  világ sok részén az emberi élet fo
lyamatát a dualizmus követelményei 
alakítják. Testünk és lelkünk; érzelme
ink és értelmünk; a világ és Isten; a ma
radandó és a transzcendens; nő és férfi; 
fekete és fehér; szegény és gazdag; -  a
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szélsőséges megosztások egész sora, 
melyek szükségszerűen egy "megha- 
sonlott kultúrához" vezetnek (7), ahol a 
kettő közül az utóbbinak minősége érté
kesebb mint az elsőé. A meghsonlott 
kultúra pedig „meghasonlott személyi
ségeket" nevel. Ezen a kultúrán belül 
„sajátmagunkkal hasonló ttunk meg" 
(8). Megfeledkeztünk arról, hogy mind
nyájan az életnek ugyanabból a forrásá
ból, Istentől eredünk, és életünk minden 
szála összefonódik egy nagy együvétar- 
tozásban. „Kezdetben megvolt a kap
csolat (9). Az egész világmindenséget Is
tennek az az óhaja hozta létre, hogy a 
kozmosszal kapcsolatot teremtsen. Mi
kor Isten megteremtette a világot, sze
rette, és szépnek találta azt. Szép volt, 
mert rendben voltak benne a kapcsola
tok." (10) Nem volt benne kizsákmányo
lás, nem volt ellenségeskedés. Megvolt a 
világnak a maga inteoritása, úgy, hogy 
a világegyetem minden teremtménye 
átvette Isten ritmusát, és nem az ellen 
mozgott. Ám amint a dualista felfogás 
tért hódított, azonnal elkezdtünk -  a tu
domány, a filozófia és a vallás nevében -  
megítélni „másokat", és elhatárolni őket 
magunktól. A dualista gondolkodásban 
a másik embert úgy ítéljük meg, aho
gyan éppen akarjuk. Ez az alapja pl. 
minden katonai beavatkozásnak, lelö
vik az ellenséget (a másik embert vagy 
népet), és amikor a célpontot (a másikat) 
elpusztították, kijelentik, hogy „írtó jól 
érzik magukat" (11).

Ebben az egymást-elutasításban 
nincs semmiféle egyensúly, kölcsön
össég vagy egymástól való függőség. 
Nincs meg ebben a gondolkodásban az 
a képesség sem, hogy együttérezzünk 
másokkal. Csak egy fal van, ami elvá
lasztja egymástól az ellenfeleket.

A hagyományos Észak-Kelet-Ázsiai 
gondolkodásban az élet energiáját „Ki"- 
nek nevezik. (12) Számunkra „Ki" az 
élet lehellete és szele, „ki" virágzik az 
ég, a föld és a népek harmonikus össze
kapcsolódásában. Ha bármilyen meg- 
osztódás vagy elkülönülés jön létre, 
„Ki", az élet energiája nem  tud tovább 
közlekedni, és ez minden élőlény meg
betegedéséhez, pusztulásához vezet. 
Ezért számunkra a megújulás az elkülö
nülés és megosztás falainak lebontását 
jelenti annak érdekében, hogy a „Ki" új
ra lélegzethez jusson és harmonikusan 
tudjon közlekedni. A túlélés érdekében 
meg kell tanulnunk minden teremt
ménnyel együttélni, mégpedig a köl
csönös együvétartozásban, és nem a 
megosztó dualizmusban.

A harmadik változás, amit a megté
rés (Metanoia) szükségeként felidézek, 
„a halál munkálásából" álét munkálásá- 
ba" való átváltás. Ami éppen most a Per
zsa Öbölben történik, az a legjobb példá
ja „a halál munkálásának". A konfliktust 
itt az ellenség legyilkolása révén gon
dolják megoldani. Azt hiszik, hogy a 
szembenálló fél kürtásával elérik a bé
két. Ám az ilyen, erőszak által kivívott 
béke csak mégnagyobb hatalmaskodást,

elnyomást hoz a világra. Nincs olyan 
indok, ami igazolni tudná az ártatlan 
vér kiontását bármilyen háborúban. 
Mert ki az, akinek háborúba kell mennie 
hogy vérét ontsa? Legtöbbnyire szegény 
családok fiai. Közülük is sokan szines- 
bőrűek. És ugyan miért mennek háború
ba? A hatalmon lévő kevesek -  többnyi
re idős emberek -  gazdasági és politikai 
érdekeinek védelmében, nem pedig a 
saját érdekükben.

A háború a „mások feletti hatalom" 
patriarchális rendjének a következmé
nye. Ebben a hierarchikus rendben fon
tosabb a hatalmon lévők érdekében 
nyerni, mint az életet megvédeni. Az 
emberi történelem egész folyamán asz- 
szonyok állandóan siratták a háborúban 
meghalt szeretteiket: bátyjaikat, férjei
ket és fiaikat. Az asszonyok tudják, hogy 
a patriarchális rend halált hoz. Mikor a 
férfiak vért ontanak, az asszonyok 
könnyeiket ontják. Könnyeik hatalma az 
a megváltó életadó erő, amely megte
remtheti a könnynélküli emberi törté
nelmet. Igazából a sírás volt az emberi
ség történetében az első prófétai cseleke
det. (13) Csak akkor tudunk a „halál 
munkálásából" az „élet munkálásába" 
átváltani, ha megvan a képességünk a 
könyörületességre, a másokkal való 
együtt-szenvedésre.

Hívő koreai aszsonyok úgy nyilat
koztak, hogy folytatják „az életet segítő 
munka" mozgalmát. Ugyancsak dol
goznak a „Jubileum Évéért", amit a Ko
reai Nemzeti Egyháztanács hirdetett 
meg. Számunkra „a Jubileum Éve" 
1955-ben lesz, Korea déli és északi ré
szekre szakadásának az 50. évfordulója. 
Ez a Kelet és Nyugat közti világhatalmi 
harc által okozott szakadás a koreai nép 
számára a halál forrása volt. Az Észak és 
Délkorea közötti békeövezet megfojtot
ta az életerőnket G,ki"-t), és a Nemzeti 
Biztonsági Törvény állandó nyomása 
alá, háborús fenyegetettségbe hajszolt. 
A„Jubileum Évében" egyesíteni akarjuk 
népünket. Vissza akarjuk nyerni azt a 
képességünket, hogy együtt-érezzünk, 
együtt-szenvedjünk Észak-Koreai test
véreinkkel. Ennek érdekében összekap
csoljuk a két mozgalmat: „az Élet Mun- 
kálása" és a "Jubileum Éve" kezdemé
nyezéseket, hogy így elérjük Korea 
egyesítését. Az „Igazságosságot, Békét 
és Egészséges Környezetet" elnevezésű 
világméretű mozgalom egy az életet 
munkáló kezdeményezés. Igazságos
ság, béke és a teremtés megóvása nélkül 
ugyanis nem lehetséges „az élet munká- 
lása."

Bontsátok le a falakat bölcseséggel és 
könyörületességgel.

A Szentiélekről való elmélkedése
met szeretném azzal zárni, hogy bemut
atom Nektek a képet, ahogy saját kultu
rális hátteremből én látom a Szentlelket. 
Ez a kép felrajzolja számomra az előzők
ben leüt három a megtéréshez szüksé

ges irányváltoztatást: az életközpontú
ságot, a kölcsönös együvétartozás tuda
tát, és az élet munkálását. Ezt a képet 
nem akadémikus képzettségem, sziszte
matika-teológus voltom alakította ki, 
hanem saját legbelső énem, a mély bele- 
érzés népem közösségi, öntudatlan szel
lemiségébe, amely évezredek óta él.

Számomra a Szentlélek képe „Kwan 
In" képéből ered. ö t  a keletázsiai asszo
nyok kegyessége a könyörületesség és 
bölcsesség istenőjeként tiszteli, ő  egy 
„bodhisattva", egy megvilágosodott 
lény. Bármikor megtérhet a Nirvánába, 
amikor csak akar, de ő önként nem kí
ván a Nirvánába menni. Minden szen
vedő élőlény iránti könyörületessége itt 
tartja őt ezen a világon, hogy képessé 
tegye az élőket a megvilágosodásra. Ir
galmas bölcsessége gyógyulást hoz az 
élet minden fajtájának, és minden élőt 
odasegít a Nirvána küszöbéhez, ó  ad
dig vár és vár, míg az egész világegye
tem, emberek, fák, madarak, hegyek, a 
levegő, a vizek, mind megvilágosodnak.

Akkor együtt, mind eljuthatnak a 
Nirvánába,ahol közösségben élhetnek 
örök bölcsességben és könyörületesség- 
ben. Talán ő lehetne a női képmása 
Krisztusnak, Aki elsőszülött volt közöt
tünk, - valaki, aki előttünk jár, és magá
val viszi a többieket.

Kedves Testvéreim! Bontsuk le a 
Szentlélek erejével az ellenségeskedés
nek és a „halál munkálásának" minden 
bennünket elválasztó falát. Vegyünk 
részt a Szentlélek munkájában, az Élettel 
való helyes gazdálkodásban, együtt 
küzdve életünkért, szolidaritásban min
den élőlénnyel a földön, építve a közös
séget igazságosságban, békében és a te
remtés megóvásával.

Szentlélek hatalmas szele, fuvallj 
ránk! Üdvözöljük ö t, és engedjük ma
gunkat az ö  erős életritmusával együtt
sodortatni. Jöjj, Szentlélek Isten, újítsd 
meg az egész teremtést!

Ámen.

Ford íto tta  az ökum enikus 
Tanulmányi Központ
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Prof. Dr. Wannis 
Semaan:

Egyház,
Egyházak

Libanonban
A z  egyháznak már a keresz- 

tyénség első éveitől kezdve van  
képviselete Libanonban. Ma az egy
házak legkülönbözőbb fajtái megta
lálhatók ott, ezért lehetetlen egyet
len m onolitikus egyházról beszélni, 
vagy egyetlen felelősről, akár egy
házi, akár politikai keretek között. 
M inthogy összesen  20 perc áll ren
delkezésemre, csak röviden beszél
hetek a libanoni egyházakról, in
kább csak felsorolom  őket, s aztán  
rögtön rátérek tulajdonképpeni té
mámra.

Libanonban a következő egyhá
zak élnek: a Maronita Egyház, a G ö
rög-Ortodox Egyház, a Melkita-Ka- 
tolikus Egyház, az Örmény A postoli 
Egyház, a Szír-Ortodox Egyház, az 
Asszír Egyház, a Káldeai Egyház és 
az Evangélium i Egyház, valam int 
különböző protestáns szektariánus 
egyházak. Ennek a sokféle egyház
nak a története szám os egyháztörté
neti könyvben olvasható.

De vajon m i ezeknek az egyhá
zaknak a vallási küldetése? Feladat
körük két síkon határozható meg: 
egyrészt saját egyháztagjaik iránti 
felelősségükben, másrészt az egész  
társadalom iránti elkötelezettségük
ben. Term észetesen m inden egyes  
egyház a m aga m ódján és felfogása 
szerint fogalm azza m eg feladatait. 
Saját ekkléziológiájuk határozza 
m eg tagjaik iránti felelősségük értel
m ezését. Ha pl. egy  egyház önm eg
határozásában egyetlen püspök sze
m élye által kívánja magát megjele
níteni, az nyüván m erőben más, 
mint az olyan egyház, am ely az ön
kéntesen Krisztus köré gyűlt hívők, 
keresztyének egy csoportjának te
kinti magát. A z első egyháztípusnál 
a lelkigondozói felelősség kevésbé 
hangsúlyos, m int a m ásodiknál. Az 
elsőnél a súlypont a püspök szem é
lyén, m íg a m ásodiknál a Krisztus 
köré önkéntesen csoportosult ke

resztyén gyülekezeten van. A  saját 
tagjaik iránti felelősség tehát m in
den egyháznál m ás és más.

A z egyházak felelősségének má
sik köre hasonlóan határozható 
m eg. Ez azt jelenti, hogy az egyhá
zon  kívül élő emberek iránti felelős
ségüket -  eseteként változóan -  
szintén saját önértelm ezésük alap
ján gyakorolják a különböző egyhá
zak.

Ezek előrebocsátásával m ost in
kább csak saját egyházam ról fogok  
beszélni, nem  pedig általánosság
ban az összes egyházak kötelezett
ségeiről. Evangélium i református 
teológus vagyok, a Szíria i és Libano
ni Evangélium i Zsinathoz tartozom. 
M ost tehát arról szólok, hogyan ér
telm ezi magát az én egyházam?: 
H ogy viszonyul országunk társada
lmához? Mit próbál tenni egy olyan  
országban, ahol az egyház társada
lm i szerepét tagjainak lélekszáma 
határozza meg?

M int am ely az evangélium i re
formátus hagyom ányok szerint él, 
egyházam  a gyülekezet és a társada
lom  iránti szolgálatra érzi magát el
kötelezve. Főpásztorát, Jézus Krisz
tust követi, aki nem  azért jött a vi
lágra, hogy neki szolgáljanak, 
hanem  hogy Ő szolgáljon a világ
nak. Ez a kiindulási pontja egyhá
zam  önmegvalósításának. Mint em 
berek, akiket Isten saját képére és 
hasonlatosságára teremtett, m ind
nyájan részesei vagyunk ennek a 
szolgálatnak.

Egyházam ezt az emberek iránti 
szolgálatát iskolákban és kórházak
ban végzi. A z Evangélium i Egyház 
az ország m inden nagyobb városá
ban tart fenn iskolákat. A  tanulók 
jobbára nem  keresztyén szülői ház
ból valók, de óvodától kezdve a 13. 
osztályig látogathatják iskoláinkat, 
s ez alatt az idő alatt m egism erked
hetnek a keresztyén erkölccsel. Per
sze nem  m inden tanuló marad ilyen  
hosszan iskoláinkban, de az ott töl
tött tanulm ányi ideje alatt m égis 
közvetíteni tudjuk nekik értékein
ket és normáinkat. Akkor is, ha 
megmaradnak saját egyházuk tag
jai, magukkal viszik otthonaikba az 
evangélium i keresztyén értékeket, 
íg y  az Evangélium i Egyház iskolái 
révén befolyásolni tudja azta a tár
sadalmat, m elyben él és működik.

A  háború előtt a mostaninál több 
kórházat tartottunk fenn. Mára már 
csak egyetlen kórházunk maradt. Ez 
sebészetre specializálta magát, és a 
háború áldozatainak protézises ke
zelésére. Ebbe a kórházba m inden

beteg felvételt nyer, és nagyon kis 
költséggel vagy teljesen ingyenesen 
kap kezelést és gon d ozást Ebben a 
szolgálatban látja egyházam  a társa
dalom  iránti fő feladatát.

1991. januárja óta hazámban ke
resztyének harcolnak keresztyének 
ellen. És m it tesz az egyház? Sok
szor felmerül benne a kérdés, hogy 
egyáltalán hogy történhet ilyesmi 
keresztyének között? A z ilyen kér
désfelvetéssel azt akarják állítani a 
kérdezők, hogy ez a fajta magatartás 
együvétartozó csoportok között le
hetetlen. Pedig m ilyen sokszor m eg
történt már, hogy keresztyének szé
gyentelenül harcoltak egym ás ellen  
A z a kérdésfeltevő, aki állítja, hogy 
keresztyének nem  harcolhatnak így 
egym ás ellen, nagyonis rövidlátó. 
Kinyilatkoztatja ezt a vélem ényét, 
és azt hiszi, ezzel már m inden ke
resztyéni és erkölcsi kötelességét 
teljesítette is.

De ez nem ilyen egyszerű! A  ke
resztyének, akik Libanonban egy
m ás ellen harcolnak, nem  elszige
telt, izolált keresztyének. Hozzátar
toznak az egyetem es keresztyén 
anyaszentegyházhoz. És ha egy  
testnek bármely tagja szenved, azt 
m egérzi, és vele együtt szenved az 
egész test. Sajnos a fentemlített kér
désben az egyetem es egyház maga
tartása inkább az irgalmas samaritá- 
nus történetében szereplő papra 
emlékeztet, aki látta, hogy valaki sú
lyosan megsérült, de átment az út 
túlsó oldalára -  igaz, lehet, hogy  
m orm olt magában valam it

A m i esetünkben feltehetően az 
egyetem es egyház is m orm og vala
m i hasonlót, Sajnálja szegény Liba
nont és lakóit. Szegény Libanon! 
Egy álomnak vége! De ezzel csak azt 
juttatja kifejezésre, az egyetem es 
egyház, hogy tulajdonképpen 
m indegy neki, él-e, vagy hal Liba
non. De mikor, és honnan várható 
akkor a megmentés? Mikor fogja 
már végre az egész egyház kom o
lyan venni a maga felelősségét? Ki- 
áll-e Libanonért, vagy, m int a vüág  
hatalmasai közül sokan, ő is azt 
m ondja,hogy nem  akarja m egégetni 
a kezét Libanonban? Ha Jézus 
Krisztus is hasonlóképp vélekedett 
volna, már senki sem  em lékezne rá, 
és nem  is lenne m enekvése az embe
riségnek.

-  Tutzing, 1990 május -

Fordította az ökumenikus 
Tanulmányi Központ
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Tanít az egyháztörténet

Villanófény Anders Nygren
emlékére

A .  múlt év őszén hazalátogatá
suk alkalmából mély vizekre evező 
estét töltöttünk családi körben a Svéd
országban élő Vajta Vilmossal és felesé
gével, Karínnal. Akkor kértem, hogy  
írjon a Diakoniában Nygrenről, a ki
magaslóan jelentős svéd teológusról 
születésének századik évében. Kéz
irata nemrégiben érkezett meg. Baráti 
levelében az Északon szokatlanul m e
leg nyarukról írt, mely nagyon jót tett 
nekik. „Szellemileg pedig Nygren  
olyan megújulásra késztető, hogy sok 
örömem volt ebben." Nekem olyan 
szerkesztői és olvasói élményt szer
zett írásával, hogy lelkesülten nyom
ban előkerestem könyvtáram távo
labb elhelyezett részéből a hosszú  
évek óta forgatlanul pihenő Nygren- 
kötetemet. A Rdmai levelet. Belekezd
tem újraolvasni, s már a kezdete úgy 
megragadott, hogy elhatároztam, 
megosztom a szellemi hatást. Monda
nivalóját nagyon időszerűnek érzem. 
Szolgáljon parányi ünnepi emlékezé
sül az évforduló alkalmából, s egyút
tal kedvet keltőnek Vajta Vilmosnak 
az evangélikus szemle 1992/1. számá
ban megjelenő átfogó írásához a nagy 
egyházi emberről és tudós teológus
ról. Következzék tehát nyersfordítás
ban Nygren könyvének bevezetéséből 
az 1. pont A Római levél, ,a  legeslegtisz- 
tdbb evangélium". (1954.2. átnézett né
met kiadás)

Luther a Római levélhez írt elősza
vában ezt a levelet úgy jellemzi: „az 
Újszövetség tulajdonképpeni fő da
rabja és a legeslegtisztább evangéü- 
um", s hozáfúzi, ez levél megérdem
li,hogy a keresztyény ember szóról 
szóra kívülről tudja. Luthernek tehát 
az a nézete, hogy a Rómaiakhoz írt 
levél az evangéliumot erősebb fény
nyel világítja meg, mint az Újszövet
ség bármely más irata.

Nem  hiányoztak azonban olyan 
hangok, melyek szerint Luthernek eb
ben a véleményében jó adag túlzás 
van. Egészen természetes, hogy ő, aki 
személy szerint oly sokat kapott a Ró
mai levélből és benne reformátori 
szemléletéhez a legfontosabb támaszt 
találta, e levélben az Újszövetség fő 
részét és a legeslegtisztább evangéliu

mot látta. Ebben azonban -  mondják -  
nem követhetjük. Ha az Újszövetség
ben egyáltalán valamit fődolognak 
nevezhetünk, kétségtelenül az evan
géliumok az.

Ez az ellenvetés menyerő, és so
kaknak magától értetődő. Közelebbi 
szemrevétele azonban megmutatja, 
hogy legalább részben téves feltevé
sen alapul, e gondolat mögött ugyanis 
gyakran az a felfogás tejük, hogy az 
evangéliumokban - mindenekelőtt a 
szinoptikus evangéliumokban - Jézus 
életének és munkálkodásának eredeti 
történeti ábrázolásáról van szó, s ezt 
az anyagot később Pál átalakító fel
dolgozásnak vetette alá. Így a Jézusról 
szóló egyszerű evangéliumi elbeszé
lésekből keletkezett volna a benne 
mint Krisztusban és Isten Fiában való 
h it  Ha valóban így lenne, akkor el 
kellene ismernünk,hogy az evangéli
um legvilágosabban a „szinoptiku
soknál" található, míg Pál elhomályo
sította azt. Ez a felfogás azonban tör- 
ténetietlen elgondolás. Ehelyett úgy 
áll a dolog, hogy a Krisztusban való 
hit az evangéliumok számára éppen 
úgy előfeltétel, mint Pál számára. Ha 
nem lett volna meg ez a hit, egyáltalán 
nem lennének evangéliumok. Az 
evangéliumok nem történeti érdekből 
leírt elbeszéléseket tartalmaznak, ha
nem Krisztusról szóló bizonyságtéte
lek, melyek az őbelé vetett hitből szü
lettek Azzal a szándékkal keletkez
tek, hogy másokban is ugyanazt a 
hitet ébresszék. „Ezekpedig azért írat
tak meg, hogy higgyétek: Jézus a Mes
siás (a Krisztus), az Isten Ha, és e hit
ben életetek legyen az ő nevében" -  
olvassuk János evangéliumában (20, 
31). S ugyanez érvényes a többi evan
géliumra is. A különbség Pál és a szi
noptikus evangéliumok között abban 
van, hogy Pál világosabban és félre- 
érthetetlenebbül meghatározta ennek 
a hitnek a tartalmát. Ugyanaz az evan
gélium, csak szinoptikusoknál kisebb 
ferdítéseknek lehet kitéve, ha valaki 
profán kézzel nyúl hozzájuk. Olyan 
messzire vezetett ez, hogy felvetődött 
az a gondolat, mintha az evangéliu
mokból „Jézus életét" a hittől függet
lenül össze lehetne állítani. Más szó
val: kikapcsolták az evangéliumot az 
evangéliumokból. Ilyen próbálkozá
sok számára Pál evangéliuma a m eg
ütközés köve. Az evangéliumot, mely

az evangéliumokban foglaltatik és a 
nevüket adta, Pál kiemelte, s oly mó
don állította előtérbe, hogy a félreér
tésnek nem maradt helye. A keresz
tény egyház történetében ismételten 
megmutatkozott, hogy a Római levél 
különleges m ódon adhatott indítást a 
kereszténység megújulására. Az 
evangéliumtól való eltérés esetén a ró
mai levélben való elmélyülés gyakran 
segítette elő, hogy az elvesztettet az 
egyház megtalálja. Csak arra gondol
junk, mit jelentett a Római levél Au- 
gustdnusnak vagy a reformátoroknak 
Közelebbről megvizsgálva tisztán ob
jektív nézőpontból is el kell ismer
nünk, hogy Luther megállapításának 
igaza van. Hogy mi tulajdonképpen 
az evangélium, mit jelent a keresztény 
hit, a Római levélből tanuljuk megis
merni úgy, mint sehol másutt az új
szövetségben. A Római levél nagy 
összefüggésben állítja elénk az evan
géliumot; megadja a helyes perspektí
vát és útmutatást ahhoz, miként Kell a 
töredék darabokat az evangéliumok
ból összekapcsolnunk, hogy a helyes, 
az igazi képet kapjuk.

A Római levélnek egyik magyará
zatában abból az időből, amikor úgy 
vélték, hogy a szinoptikus evanéglm- 
mokban a „történeti Jézus" ábrázolá
sa, Pálnál pedig Jézus tanításának át
formálása található - ,  ezt olvassuk  
„Milyen szerencse, hogy az evangéli
umot nem csak úgy birtokoljuk, aho
gyan azt Pál hirdette. "Nos, szeren
csés módon nem az a helyzet, hogy 
viálasztanunk kell Pál és az evanégu- 
umok között Ezért helyesebben így  
mondjuk: milyen szerencse, hogy az 
evangéliumot úgy is birtokoljuk, aho
gyan Pál hirdette. -

A villanófényt nem szűk szakmai 
körben, hanem szélesebb nyilvános
ság előtt szerettem volna felragyogtat- 
ni. Kéziratomat mégsem hetilapunk
nak adom, mert a hívek nagyobb ré
szét fárasztotta volna a teológiai 
eszmefuttatás. Inkább azt remélem, 
hogy a Lelkipásztor olvasói adott al
kalommal továbbadják Nygren tanu- 
ságtételét Ezekben aziaokben na
gyon rászorulunk, hogy tisztán és iga
zán tündököljék előttünk a Jézus 
Krisztusról szóló evangélium.

D. Veöreös Imre
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Akkor  azt mondta az Isten: Legyen
világosság! És L ett világosság. "IM óz.
1:3
Minden jó  adomány ás minden töké

letes ajándék felülről való, a  világos
ság atyjától száll alá, akiben nincs vál
tozás, sem árnyéka a  változásnak. ’
Jak. 1.17.

I g e n  örültem mikor megkaptam  
e feladatot: emlékezni Széchenyire az 
LMK-n. Megtiszteltetésnek vettem  
annál is inkább, mert igen közel érez
tem magamhoz m indig a Széchenyi- 
jelenséget. Olyannyira, hogy mikor 
Sao Pauloban útjára bocsájtottuk ak
kor létrehívott lapunkat^ „Szóval"-t, 
(a Dél-Amerikai magyarságnak,) ak
kor, mint a szellemtudományi rovat 
gondozója is, az ünnepi első számba 
cikk-írásra kértem fel a bencés törté
nészt Dr. Hets Aureüánt, aki 
azt kérdezte: „...de miről ír
jak?", én gondolkodás nélkül 
tettem elé a témát (lévén sző 
küflödön élő magyarokról): 
Széchenyiről... Volt ez pedig: 
1980-ban. M ost aztán, mikor 
nekiálltam formába gyűjteni 
és önteni emlékezés anyagát, 
szinte csömör fogott el, és az 
a rettenet, hogy minden Szé
chenyivel van tele: rádió, te
levízió, újságok; középiskolai 
emlék-versenyek, irodalmi 
vetélkedők (nemesek és tal
mik,) stb. „A nógrádi várban 
és Sótokon emléktáblát avat
tak, Kaposváron emlékülést 
tartottak. „...A Széchenyi Tár
saság budapesti közgyűlésén  
Antall József mondott beszé
det, s kiemelkedő jellemvonásként 
említette Széchenyi Európa-távlatú 
gondolkodását"... (Ehhez csak annyit 
szeretnék megjegyezni, hogy a gróf
nál ez volt a természetes; hisz magya
rul alig tudott ifjúsága idején, s 17 éves 
korától 23 éves koráig a harctereket 
járta, s mint aktív katonatiszt szolgált 
a Monarchia hadseregében, s forgoló
dott a császári udvar köreiben.) Tehát, 
a kiemelkedő jellemvonás éppenség
gel az volt, hogy: HAZÁJÁRA talált! S 
annyit tett ezért az országért, mint ke
vesen mások előtte, utána! Kierrúkedő 
jellemvonása az volt, hogy annyira 
magyar tudott lenni, hogy Kossuth 
mondta reá, hogy: „A legnagyobb ma
gyar!" S ez nem puszta retorikai fogás 
volt! Szóval, a szomorú az, hogy most 
minden csömörig-Széchenyis, a víz
csapból is ő folyik, de csak az évfordu
ló miatt. Boldogabb lennék, ha nem  
csak ünnepi-figuránk lenne, hanem: 
közkincsünk!

Széchenyiből ez az évfordulős-föl- 
emlegetés túl kevés! Száz évben egy
szer? Vagy ötven évenként?... H át ez 
semmi! Annyi, mint a vasárnapi isten
tiszteletek egy órája, s a hétközbeni 
167-ben m eg teljesen másként élni!

Természetesen megemlékezni is 
kell, csak: m ég több kellene... Együ- 
gyüség lenne tőlem, (Széchenyi-kuta- 
tót imitálva), valamiféle „tudo- 
mányos-jellegű" előadást tartani. Pó
tolni úgy sem pótolhaltnám senki 
tárgyi hiányosságait, (ehhez kinek-ki- 
nek elő kellene venni az ünnepelt mű
veit, melyek nem csak klasszikusnak 
számítanak, de ma is élők, aktuálisak, 
használhatók nagyrészben, pl. Lovak- 
rul, Hitel, Világ, Stádium, s a döblingi 
elmegyógyintézetből ill. szanatóri
umból kicsempészett, Londonban ki
adott Blick.)

Azonkívül ebben az ünnepi döm- 
pingen valóban igen magas színvona
lú, elfogulatlanul tudományos érteke
zés, esszé is napvilágot látott.

Én tehát, ezúttal mást szeretnék. 
Egy teljesen személyes vallomást mon
dani arról -  legalább töredékeiben, -  
hogy mit is jelent számomra Széche
nyi. N em  csak „ünneplősen", hanem  
élőn! Ez természetesen nem lesz 
könnyű, hiszen jószerével engem sem  
ismertek. Tehát, amikor meghívom er
re az LMK-ra Grófunkat, akkor egy 
kicsit magam is bemutatkozom, (hisz 
ez eddig úgy sem  történt meg), s talán 
engem is egy kicsit jobban megismer
hettek...

Ne ijedjetek meg, kétszáz éves 
vendégünk egyáltalán nem vén! Van, 
aki ennyi idősen is fiatal; s akadnak 
számtalan sokan, akik fiatalon is hol
tak. Holt lelkek! (Jaj nekem, ha eben a 
közösségben akadnak ilyen „koravé
nek", mert akkor engem annyira gyer

meknek vesztek, akit csak Jézus hl 
magához: „Engedjétek hozzám!+... 
azokat is, akiket a sok kegyetlen leg
szívesebben kisperűzne!).

Ne ijedjetek meg, Vendégünket 
nem, mint Magyarország leggazda
gabb grófját, százezer hold birtokosát 
hívtam meg... N em  is mint az őrnagyi 
rangra váró katonatisztet.. Nem  mint 
az ifjúsága idején számtalan rosszhí- 
rű-kaland valós-, vagy hazudott hő
sét, sznob szalonok romlott-, vagy 
romlásra vágyó nőinek, asszonyainak 
csábítóját Lehet, hogy volt ezekben 
igazság is, de aki ismeri kicsit az éle
tet, az tudja, hogy nem csak a csábítók 
kisértéseit kell bekalkulálni, hanem a 
rosszakaratú, rosszindulatú, ármány- 
kodó hazugságokat is... H ogy aztán 
mi a fontos a történetekből (történe
lemből? Mindenkinek az, ami önma
ga! Amire les, amire figyel, amit meg

jegyez magának!

Ne ijedjetek meg, 
mert ez a zseniális cso
da, hatalmas vagyon  
birtokosa, m ég tettetett 
dölyfjében is Ember és 
az egyik vitathatatlanul 
legnagyobb magyar! 
Aki nem kérkedik va
gyonával, nem eltéko- 
zolja, elmulatja, s nem  
csak v irágot jár belőle, 
hanem a hazára áldozza!! 
A Lánchíd, a Tisza- és 
Al-Duna szabályozása, 
a gőzhajózás; a henger
malom, a mezőgazda- 
sági termelés moderni
zálása; a lótenyésztés 
fölkarolása, a sport 

(ökölvívás) sponzorálása, (sőt, műve
lése is) és számtalan újítása, frissítése, 
modernizálása mind-mind azért 
hogy ez a hon előrébb léphessen! Ő 
nem turista volt külföldön! Hanem a 
pipogya, Bécsben lébecoló „magyar" 
mágnások léhaságának ellensúlya. 
Aki azért ment, hogy ebbe a kis or
szágba akkor m ég területileg nem  
volt az, csak fejlődésében az akkori 
nyugathoz, Angliához, viszonyítva, 
hogy ide elhozza mindazt, ami kint 
már bevált, aminek tandíját nem a sa
ját kárán kellene megtanulni a földbir
tokosoknak, a jobbágyoknak, s a 
gyengécskén kibonatkoző ipari vállal
kozóknak. ó  volt az, aki élete legma
gasabb csúcsán sem  felejtette el, hogy 
esendő ember, hogy mindennél többel 
tartozik: Magyarországnak. Még ak
kor is, ha nem értik meg; mert nem  
akarják megérteni, m eg nem is merik 
megérteni, mert félnek tőle a „magya
rok" is, de félnek tőle a Habsburgok is, 
fél tőle Metternich és az egész úri „ba-

K étszáz éves  
csodánk...

-gondolatok gróf Széchenyi István 
születésének bicentenáriumán-
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gázs"! Mert mi is lett volna, ha az lett 
volna a mágnások-, uralkodók impe
ratívusza amit Széchenyi tett áldozni 
vagyont, áldozni időt, áldozni ÉLE
TET -  a Honért! (Nem tudom, érzitek- 
e, hogy most minket is megkérdez, 
számonkér: MI NEKED A HON? A  
még mindig félelem? Annak a lesése, 
hogy kik nyerik meg a hatalmat? S ki 
mellé lehet odaállni, lepaktálni? Ki
magyarázni a múlt idők bűneit bű- 
nöcskékké? Hogy aztán a következő 
menetben már, mint „erényt" zeng
hesse az ember? Hogy aztán ott áll
junk az idétlenek bárgyú vigyorával 
egy tál lencsével az utcasarkon? Vagy 
harminc ezüstöt csörgetve vigyük az 
egész gyülekezeteb az egész országot, 
minden ránkbízottat, az egész világot 
(!) a pusztulásba?)

Ne ijedjetek meg, nem azt az agg
legény-jelöltet hívom meg, aki negy
venöt éves fejjel elvesz egy többgyer
mekes családanyát özvegyet, akiért 
úgy lobog szerelemmel, mint egy el
ső-szerelmes ifjú, s akiért olyan tiszta 
életet él, mint egy szent

Ne ijedjetek meg! Nem  az őrültet 
hívom meg! Nem  azért, mintha nem  
merném őt őrültként is meghívni! 
Megmerném! Mert én 1973-ban, a Fő
iskolás világbajnokságról visszatér
tem utáni másnap -  (püspöki enge
dély nélkül) utaztam ki Béthelbe, ami
ért majdnem kicsaptak a teológiáról, 
(de erről aligha szólnak azok, akik ma 
„örök-reformistáknak" tartják magu
kat) s ott magatehetetlen-, szellem- 
i fogyatékos gyerkeket raktam tisztá
ba. Nem szoktam embereket úgyne
vezett őrültség, vagy egyéb előítéletek 
miatt megtagadni, cserbenhagyni. Te
hát meghívnám őrülten is. Mégsem  
úgy hívom meg, mert Széchenyi nem  
volt őrült' Még akkor sem, ha orvosok 
mondják. (Talán azok a orvosok köze
lebb állnak a csalókhoz, mint ahogy 
nem egy orvos inkább gyilkos, mint 
gyógyító (Ne féljetek, nem volt őrült! 
Vagy úgy, mint őt, úgy valamennyi 
Jézust követő embert bolondnak lehet 
mondani minden istentelen időszak
ban...

Ne ijedjetek meg! N em  az öngyü- 
kost hívom meg! Nem  mert megítélek 
egyetlen önmagát halálra ítélő Embert 
is! Hanem, mert ő nem lett öngyil
kos... Egy politikai bűntényt termé
szetesnek „diszletezni" a legsilá
nyabb színházasdi, főleg, ha a rendő
rök és vizsgálóbírók is csak 
„kellékek". Az igaz, hogy életét adta a 
Honért, a magyarság ügyéért, de nem  
életét vette! Miért nem lehet ez? Egé
szen egyszerűen: mert Széchenyi Ist
ván m élyen hívő ember v o lt  így  is

hívom meg őt közénk!

Mi sem alkalmasabb hely egy hívő 
ember vendéglátására, mint egy 
LMK. ő ,  a hívő, volt velem  mindenfe
lé. Vele tudó több - ,  sok vonatkozás
ban azonosulni olyannyira, hogy az 
már szinte ijesztően-intő lehet szá
momra... S talán ez, m ég annál is töb
bet jelent, mintha évek-évtizedek óta 
kutatnám az életét, de lelkületében 
megérteni sohsem tudnám, mert csak 
kutatási objektum, ill. -  személy lenne 
részemre. így azonban exisztendális- 
közösnevező! S azt szeretném, az len
ne klassz, ha H  is észrevennétek, hogy 
az ő nyomdokain lehet jövőt építeni! 
Nem  önmaga miatt, hanem a Hite mi
att! Mert a kénköves történelem, az 
emberi hazugság sokmindent megha
misíthat, hazuggá tehet, élettelenné 
preparálhat, de a Hitet megölni nem  
lehet, az ember szelleme él. Amint a 
Hit nem öregszik, csak a testeink...

Oly korban élt, mint mi. „Nagy- 
zűrök" korában. Birodalom hullott 
szét. Napóleoné. (Míg ő Moszkva alatt 
vacogott, Párizsban saját rendőrmi
nisztere árulta el, s így maradhatott a 
restaurált királyságban is -  rendőrmi
niszter...) Széchenyi a győzők oldalán 
van, de még nem tud magyarul... 
(Még csak európai...) Igaz, hat genera- 
tióval előbbi ősei m ég nem grófok és 
nevük is még Szabó, de végvári vité
zek voltak Szécsényben! Első híres el
ődje: Széchenyi György, aki a Hitre 
tette életét. Harminc esztendősen lesz 
papnövendék Esztergomban, Páz
mány Péter alatt. Kilencvenkét évesen 
érsek, s százhárom évesen halt meg. 
Negyvenéves főpapsága alatt kétmil
lió négyszázezer forintot adott egyhá
zi célokra és alapítványokra úgy, hogy 
alattvalói életének jobbítását is min
denkor szem előtt tartotta. S ettől 
kezdve a Széchenyiek az ország legje
lentősebb főurai közé tartoztak. Ist
ván apja -  Ferenc -  is jelentős közéleti 
posztokat töltött be, világot járt ember 
volt, s ő fordíttatta magyarra Tessedik 
könyvét A parasztvilág Magyaror- 
szágon-t -  Tehát, István familiárisán 
is szinte „predestinálva" volt pályájá
ra: a magyar-sors Hittel való fölválla
lására. S ennél nagyobb veszélyt nem  
is kereshetett volna magának abban a 
történelmi időben, amikor is Magyar- 
ország sorsa a mai napig kihatóan 
megpecsételődött!!! -  Talán a háborúk 
utáni béke „űzte" vissza Magyaror
szágra? Talán a bécsi léha semmi-élét? 
vagy netán a szerelem? Sok a föltevés, 
pedig talán maga sem tudta volna 
megmagyarázni pontosan... Én úgy 
érzem, hogy őt Isten vezette vissza; 
hisz ő volt a család első elnémetese- 
dett tagja, minden hajlandósággal

kész a kintmaradásra. Én azonban 
vallom, hogy őt Isten vezette vissza. 
Különleges, nehéz utakon, de mégis 
csak haza... Mert talán éppen kint és 
távol ébredt rá, hogy ide van kötelez
ve! Nem  gyökerezve, annál erőseb
ben: kötelezve!

Nagyon nehéz megérteni azt, aki
vel életünk nem közös; de könnyű azt, 
akivel igen... magam is tudom, mit je
lent az, mikor az emberben valami 
egészen különleges érzés ébred: men
ni kell! Vissza! Ez nem honvágy. Ez a 
jobbítás-vágya! A rádöbbentés-vágya! 
A megértetés vágya: értsétek meg: 
meg kell térni! Az egész országnak 
m eg kell térni, különben menthetetle
nül a pusztulás jön! S aki erre nem  
ébred rá, az nem  csak vak, de hiteüen 
is! S az utóbbi már bűn! És a gróf, 
Magyarország egyik leghatalmasabb 
mágnása, felnőtt fejjel kezd el tanulni 
-  magyarul. Bár maga írja Naplő-jába: 
„A szólás m ég korántsem érzés... a 
magyarul beszélő még nem biztos, 
hogy magyar. Pedig magyarnak lenni 
nem utolsó dolog! -  Nem tudom, H  
éreztétek-e ezt valaha? Furcsa és külö
nös érzés ez: egy az ember bennsejét 
hittel szétrezgető érzés; a misztérium 
nagy adománya; egy Üggyel, egy 
Élettel való egyesülé. Az ember a kel
lemes kintlétben egyszerre egy belső 
hangot hall: vissza kell menni, s lenni 
egy tetszhalott ország ébresztője! 
Mert az ember reméli, hogy csak tetsz
halott; hisz másként nincs értelme. 
Másként már minden mindegy lenne, 
s lehetne jobbanélni, odakint

A túlmilliomos főúr elkezd tanulni 
magyarul, hogy értse, tudja nagy el
ődei nyelvét, s azok nyelvén szóljon, 
akik izzadnak földjeire.. S ha vele já
rok a mában, s itt-ott az utcákon ilyen 
kiírásokat látok: Restaurant, Tatok, 
Gemüse, Öbst, Honig usw., magyarul 
egy szó sem' (Nem kettős fölirattal.') 
Szinte mondom: Óh grófom, látod, ha 
erre jár egy egyszerű magyar, szegény 
szegény-magyar csak nézhet Hisz a 
legtragikusabb, hogy ott már őt nem 
várják vendégnek...

Hát megfordult a világ... vagy ez 
már az elmúlás... s nem létezhet to
vább? És a gazdagok, akik senkinek 
sem adnak; az országnak sem, hiszen 
adót csalnak! És a szegények, kik 
mindezt látva: lopnak! Van- föltáma
dás ennek a halottnak? És köröttünk 
háború m eg gyűlölségek dúlnak: még 
egy ország-osztást nem bír el Hunnia! 
Itt ma alig-, vagy nincsen nemes lélek. 
És alig látok helyet szívben a Re
ménynek! A mai milliomos elmegy 
Brasilba, Tahiföldre, Hawaiba, hogy 
elmondja, Ő azt is látta, és ismeri és
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bejárta...? H ogy is ismémé, hisz alig is 
látta... s mily sok pénzébe kerül ez a 
„Kundschaft-" jának,...kinek bajában 
nem segít, mert a másik baja ötét nem  
érdekli... Hát, nem tudom, minek a 
bűne ez? A negyven év istentelenségé- 
nek? Vagy mert a papok elhagyták a 
népet? S kiszolgáltatták őket ÁVH- 
ÁEH-vigécnek! Vagy nem elég intelli
gensek? Vagy ennyire gonoszok? 
Vagy egész egyszerűére tán nem  is 
magyarok?

Talán érzitek?! Széchenyi itt emel
kedik a legnagyobb magyarok közé: 
Árpádok, Hunyadiak, Zrínyiek mellé, 
akik nem csak szavaikat, dumáikat, 
de kényelmüket, életüket, mindenü
ket adták az Országért! Nem  úgy 
mint, pl. a kommunizmus diktátorai, 
akik csak a mások életét áldozták fel, 
dobták oda, önmagukét soha!

Mi munkálja a Tettet a grófban? A 
HITE! A m élységes Krisztus-dinamiz
mus, amely leikéből nemzeti-leiket 
formál; amely akaratából nemzetépí- 
tő-akaratót. Hát ez a csodálatos! 
Ahogy az européer visszatalál hazájá
hoz, s nemzeti-lélek himnusza gyújto- 
gató-szentséggé válik! Úgy, hogy so
hasem kerül szembe Európával, mert 
nem is ellene ébred öntudatra, hanem  
érte és feléje; hozzá fölemelkedésre, 
de tudja és jól látja, hogy a magyart 
sem fogja senki felemelni csak úgy  
„ajándékba". Tehát, ha egy ország 
emelkedni akar, akkor ahhoz csak ön
magában bízhat S ha van Hite, úgy  
lesz majd ereje, népek és Isten előtt 
tisztes becsülete!

Széchenyi a legnagyobb példája 
annak, hogy a nemzeti fölemelkedés
hez első lépésként a HITBÉLI emelke
dettség szükséges!!! Kiművelt ember
főkről álmodott, mert a szívben lévő 
H itet a Krisztusra épülő végtelen bi
zalmat ó  még természetesnek, alapve
tőnek vette. így  lehet csak becsületes 
és tisztességes a nép!

S ezt annyira gyakorlati tényre 
váltja, hogy m ég gazdaságilag is föl
használja, egy helyütt pl. így számít- 
gat „Az embereket azért fizetik, hogy 
egymást följelentsék. Hány embert? 
Például százezer Plizeidienert fizet
nek átlagban száz forinttal; az össze
sen tízmillió forint, kétszerese a ma
gyar adónak."

A számvetés: fantasztikus, őm aga  
pedig igazi envagéliumi jelenség. A  
tettek embere. „A tett az első, a sző a 
második." „Új nemességet" szervez, 
Erényszövetséget alapít és pedig nem  
titkos társaságként, hanem minden em
ber számára elérhető lehetőségként' A  
tisztességes polgárság kialakulásához

szükségeltetik ez, mert nagyon jól 
tudja, hogyha az emberek lelke hamis, 
akkor arra semmit sem lehet építeni.

A nemzetnek, hazának önmagára 
kell találnia! Össze kell fognia! Ki nem  
zárhat senkit, aki „nem magyar", de 
mindenkit ki kell „forrnia" aki másfe
lé sunyit' Mint az emberi szervezet 
sem fogadja be azt, amit nem képes 
elviselni.

így szüli Széchenyi önmagát hajt
va, gyötörve (mint kagyló a gyön
gyöt) a jövendő magyar életet, a föl- 
emelkedésre képes ország álm át Hit, 
műveltség, tett! S ezért mindent felál
doz, odavet Ahogy írja: „Föláldozom  
m agom at vagyonom at virrasztásai
mat a közjónak. És úgyszólván senki 
sem  ért meg az egész nemzetben." -  
Hadd valljam meg: Én megértem' -  
Szólni nem szólhatok mások nevé
ben...

Én úgy vélem, hogy Széchenyi 
nem lett öngyilkos. (Bár ehhez is 
bátorság kell.) Sót, megbízható 
szaktudósok véleménye szerint: 
„Széchenyi sohsem volt elmebe
teg!" Mindenesetre idegőrlő egy 
rendszerváltás korában élni, külö
nösen egy hozzá hasonló kaliberű 
Embernek, aki nem csak a leggaz
dagabb, de a legzsenibb, a legmé
lyebb hitű, s még az ellenféltől is 
legnagyobb magyarnak tartott.

Egy rendszerváltás folyt, ahol ke
gyetlen harc dúlt a hatalomét; 
egyik részről egy ország fölszaba
dításáét, másik részről annak el
árulásáét. Lelki-impotensek Hit
beli-herék, közönséges hazudozók, 
Krisztustalan papok, meghazud
tolt hősi napok, 1848. (mint ké
sőbb 1956). Agyonmanipulált, fél
revezetett tömegek... És ebben a le
hetetlenségben élni ANNAK, 
akinek van HITE, aki többet éez, 
aki többet lát, többet él, többet mer, 
s önálló gondolata van, arra ilyen 
körülmények között vajon mi vár? 
ónllet, vagy kereszt?

És mégis: Széchenyi nem lett ön
gyilkos!

Épp ezért, hogy a „titok" titok ma
radjon, követte őt egész kömyzete: 
Inasa agyvérzést kapott, s pár nap 
múlva belehalt Ugyanígy Görgen, a 
főorvos. Titkára megőrül, s fél évre rá 
ment a sírba. Közben kezelőorvosa is 
főbelőtte (?) m agát..

Végszóul, hogy sohase feledjük: 
Széchenyi nem lett öngyilkos! S míg

magyar él, éljen közöttünk hite, báto
rítson minket új életre és Honépítésre!

Így legyen!

(LMK előadta)

Reisch György 
Kisapostag

Kunos Jenő a 
Szerkesztőhöz: 
írott leveléből 
részlet:

Kedves Testvérem  az Úrban!

A mennyire örömteljes volt ol
vasni a Lelkipásztor októberi számá
ban (332 1.) a Külmisszió Egyesület 
megalakulásáról, annyira szívettörő 
volt számomra olvasni a cikkíró Test
vér sajnálatosan téves állítását ami
kor ezt a mondatot írta: „Magyarhoni 
Evangélikus Egyházunknak Misszio
náriusa soha nem volt". A Missziói 
Lapok 1939-45 éves számainak olva
sója nem tudott volna ilyen állítást 
tenni. Ez alkalommal hadd említsem  
csak a lap 1939. márciusi számát, és a 
Harangszó február 12. szám át

Az említett két újságszám részlete
sen beszámol A Magyarhoni Ágostai 
Hitvallású Evangélikus M isszióegye
sület 1939. február 2-dn ünnepelt 30. 
évfordulójáról. Az ünnepségre „hét
köznap ellenére is nagyszámú hívő 
sereg gyűlt egybe. Ott láttuk egyete
mes egyházunk vezérkarát is: báró, D. 
Radvánszky Albert egyetemes fel
ügyelő, D. Kapi Béla, D. Raffay Sán
dor, D. Kovács Sándor püspökök sze
mélyében."

„Az istentiszteleten Németh Ká
roly esperes, a M isszióegyesület egy
házi elnöke prédikált Ézsaiás 54,2-3 
alapján. Azután D .Kapi Béla megál
dotta és kibocsátotta evangélikus egy
házunk első hivatalos misszionáriu
sát, Kunos Jenő segédlelkészt" D. Ka-

380



pi püspök „történelmi prédikációját", 
mely Márk 16,5-es Apostolok Csele
kedetének Könyve 16,9-10-re alapult, 
a Harangszó teljes egészében közölte 
olvasóival.

Az istentiszteletet követő közgyű
lés határozatát mindkét újság közölte: 
„Kunos Jenőt a M isszióegyesület saját 
misszionáriusának tekinti és költségei 
fedezetét vállalja".

Szabó József harangszói vezércik
kében, Kínába Indul, többek között 
ezek a paragrafusokat írta: „Ama gyár 
evangélikus misszióegyesület szolgá
latának harmincadik évében érte meg 
azt, hogy A Maga Erejéből (nagybetű
zés az íróé) az önálló misszionáriust 
állíthat munkába."

„Kunos Jenő kiküldése teherpró- 
bája lesz a magyar evangélikus 
missziói léleknek. M ost válik majd el 
igazán: tudunk-e a misszióért eleget 
imádkozni és eleget áldozni... De ha ki 
tud épülni Kunos Jenő kínai szolgála
tának itthoni imádkozó hátvédje, ak
kor Isten megadja a szükséges anyagi 
eszközöket is. Áldott ígéretét adta en
nek Isten már magán a kiküldő ünne
pélyen is, ahol 500 és 100 pengős ado
mányok meg 20 pengős havi meg
ajánlások hullottak a perselybe".

Amig csak lehetséges volt, a 
Misszióegyesület vezetősége, annak 
tagjai: gyermekmissziószövetségesek, 
egyháztagok, lelkészek, püspökök, 
professzorok felhasználták az alkal
mat levelezésre és a misszionáriusuk 
lelki-, szellemi- és anyagi támogatásá
ra. Sok szeretettel készítették elő ne
jem, Natália 1940-es kínai útját 1990 
őszén szépszámú gyülekezetben fe
jezhettük ki hálánkat a fent említett 
sokrétegű támogatásért

„Felkérjük ünnepélyesen (Kunos 
Jenőt), hogy kiépítse az önálló magyar 
missziói terület lehetőségét". Olvas
hatjuk a Missziói Lapok 1939 márciusi 
számának első lapján. Egy elhagyott 
amerikai misszió épületeinek megvá
sárlását a második világháború fejle
ményei: összeköttetés a háttérrel éve
kig szünetelt, a japán-kínai háború 
sokszor menekültté tett bennünket, 
lehetetlenné tettek. Lakásszempontjá
ból (amerikai, svéd, finn) missziókra 
és a teológia főiskolára voltunk szo
rulva. 1946 elejétől anyagi szükségle
teinket a Lutheránus Világ Akció látta 
el. Misszionárius vándorlásaink során 
eszünkbe jutottak Kapi püspök prófé
tai szavai: „Isten rendelkezik felőled, 
nem pedig a te (és a M isszióegyesület 
határozata, zárójeles hozzátétel az 
íróé) elhatározásod vagy akaratod. Is
tennek állandóan lesz számodra pa
rancsa. Megmondja minden nap:

hogy mit tégy és m it ne tégy, hova 
menj, hova ne menj. Szentigéjével na
ponként megvilágosít, megszentel, 
útbaigazít, megerősít, betakargat és 
védelmez! (aláhúzás, felkiáltójel az 
íróé). Tőled nem kíván egyebet, ha
nem csak engedelm ességet Add át 
magadat neki és engedelmeskedj aka
ratának."

Mivel nejemmel együtt mi voltunk 
az egyetlen evangélikus misszionári
us család Közép-Kína Hupeh tarto
mányában, 1943-tól, sokféle felelősség 
hárult ránk. Ezért írhatta Nagy Gyula 
püspök: „Kunos Jenő győri lelké
szünk révén hazai egyházunk közvet
ve részt vett az ELCA (Evangélikus- 
Lutheránus Egyház Amerikában) vi
lágméretű munkájában." (Lelkipásztor, 
1991. október 314. lap). Úgy Kínában 
mint Amerikában Isten vezetett ben
nünket lépésről lépésre, megálló hely
ről megálló helyre. 1947-ben szeret
tünk volna visszatérni Magyarország
ra, látni szüleinket, hittestvéreinket 
Érvényes magyar útlevél hiánya nem  
tette ezt lehetővé. Isten keze Ameriká
ba vezetett bennünket, akaratunk elle
nére. Az egy éves tanulmányi-, egész
ség-helyreállító szabadság után, a kí
nai politikai helyzet következtében 
1948-ban nem térehettünk vissza 
missziói munkánk folytatására. íráso
mat szeretném Kapi püspök kikülde
tési prédikációjának két paragrafusá
val befejezni:

„Azután vállald küldetésed minden 
kockázatát. A messze utat, a sokféle szen
vedést. Az éghajlat megpróbáltatásait, a 
testi és lelkieró megtámadását, a szükséget 
és nélkülözést, a kisátést s csalódást. Ki 
tudja, mi várakozik reád? Eltávozol a ma
gyar főidről. Kibontakozol szeretteid ölelő 
karjaiból.. Ki tudja, hogy alakul jöven
dőd? ... Ki tudja, lesz-e számodra hazaér
kezés? Isten, egyedül a szent Isten tart 
kezében. Ne félj! Erős kéz, atyai kéz! Vál
lald tehát küldetésed minden kockázatát 
abban a bizonyosságban: Mindenre van 
erőd a Krisztusban, ki téged megerősít.

„Imádkozunk éted, szeretett ifjú test- 
vérem. Imádkozunk életedát, munkádét, 
szolgálatodét. Messze utadon ezüstfelhő
ként úszik feletted imádságunk, mely elkí- 
s é  az első lépéstől az utolsóig".

Amikor a „kiküldő" evangélikus 
egyházam elnyomás alatt élt, megér
tettem, hogy a hivatalosak nonperso- 
naként, nem létező egyénként kezel
tek, de hogy a megváltozott új hely
zetben egy lelkipásztori cikk az 
egyház kiküldött misszionáriusát so
ha nemlétezőként kezelte, ezt nem ér
tem. Vájjon mi történt a Missziói Egye
sület hűséges, szorgalmas titkárának,

Danhauser László jelentéseivel, Ri- 
már Jenő pénztáros könyveivel, és a 
M issziói Lapok egyes számaival?....

Szeretettel köszönt, Isten kegyel
méből m ég élő munkálkodó magyar 
evangélikus misszionárius.

Kunos Jenő

Nagy tiszteletű Lelkész Úr!

Mélyen fájlalom, hogy a Külmisz- 
sziói Egyesület megszületéséről szóló 
híradásomban éppen az egyetlen evan
gélikus küldöttünket bántottam meg az
zal a mondatommal, hogy „magyar-honi 
evangélikus egyházunknak misszionári
usa soha nem vo lt”

Köszönöm a hozzám is eljutott té
nyeket feltáró levelét Sajnos, hogy Lel
kész Úr abba a helyzetbe került hogy 
amint hja: „összeköttetés a háttérrel éve
kig szünetelt” és végülis mások segitsé- 
aggére volt utalva, nem a mi egyházunk 
segítette. A küldetés tényét elfeledni 
azonban -  amire itthon minden igyeke
zet megvolt -  nem lett volna szabad.

Ezért csak egyet tudok tenni: szívből 
és őszintén megkövetem Lelkész Urat 
ezért a mondatomért, és ezt a levelemet 
közlés szempontjából a Lelkipásztornak 
is megküldöm.

Lelkész Urat arra kérem, hogy bo
csásson meg és megbocsátása jelekéntN 
legyen szíves a most megszületett Kül- 
missziói Egyesülettel a kancsolatot tar
tani, azt tanácsaival, írásaival segíteni. 
Ezt nagyon őszintén kérve, maradok 
tisztelettel és szeretettel:

Keveházi László 
lelkész

Pilis, 1991. november 26.

V_______________________J
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A teológia szomszédságában

Dr. Semjén Zsolt

A  NEW  
AGE
KIHÍVÁSA

A felvilágosodás kora óta jelenlévő és 
a technikai forradalom óta a köztudatba is 
átitatódott „tudományhit”, „tudományos 
messianizmus” nem oldhatta meg az em
beri egzisztencia feszítő kérdéseit Mint 
várható volt az eufóriát kiábrándulás kö
vette. A poszt-indusztriális szekularizált 
társadalmakban elemi erővel tört fel a 
transzcendencia iránti igény.

A New Age problematikájának tár
gyalásakor az alapvető kérdés az, hogy 
mennyiben beszélhetünk itt vallásról mint 
vallásról? Hiszen minden frazeológia el
lenére a New Age lényegében az imma- 
nencia határain belül mozog.

Külön nehézséget jelent a kaotikusán 
sokféle jelenség közül eldönteni, hogy 
melyek sorolhatók a New Age körébe és 
melyek nem. Ez azért van így, mert a New 
Age voltaképpen valamiféle életérzést je
lent és nem valamiféle gondolati rendszert 
és különösen nem intézményesülést

MEGHÖKKENTŐ JELENSÉGEK
A mai ember számára meghökkentő 

és hihetetlen dolgok történnek. Eddig úgy 
vélte, hogy misztifikációktól mentes vi
lágban él, s most látnia kell, hogy töme
gek fordulnak olyasmik felé, mint rein
karnáció, kelet-ázsiai bölcselet asztroló
gia, ezoterika, okkultizmus, 
pszichotechnikák etc. Mindezek annak az 
útnak a mentén vannak, amelyekkel az 
ember próbálja az életét megragadni. A 
vallási igény, a lét megérthetősége, az én
nel és a kozmosszal való harmónia utáni 
vágy elementáris erővel tör fel. miszticis- 
ta robbanásról, neo-gnózisról beszélnek.

Könyvek és analízisek sokaságát hoz
ták létre, mégis szinte definiálhatatlan, 
hogy mi is a New Age. A neves New Age 
kritikus, Hansjörg Hemminger irónikusan 
jegyzi meg: „Jóga és joghurt, erdőfutás és 
boszorkányszombat, müzli-rajongók és 
mágusok, filozófáló fizikusok és kísérle
tező spiritiszták, süket meditálók és han
gos szekták, nehéz ezeknek egy definíciót 
adni.”

A New Age sikerének oka abban rej
lik, hogy az emberi természetben gyöke
rező vallásos igényt olyan módon ígérik 
kielégíteni, hogy nem jár sem szellemi

erőfeszítéssel, sem erkölcsi konzekvenci
ákkal. Itt nem az Igazság keresésén van a 
hangsúly. Ez egy olyan asztalhoz hasonla
tos, ahol a legkülönbözőbb dolgok vannak 
összehordva és mindenki azt válogatja ki 
belőle magának ötleteinek és hangulatai
nak megfelelően válogatva és változtatva, 
amit saját igényeinek szempontjából a 
legkellemesebbnek tart

Mélységesen igaza van Chestertoír
nak: mióta az emberek nem hisznek Isten
ben, nem valamiféle semmire gondolnak, 
hanem mindenfélére.

Ez a mindenféle pontosan aligha defi
niálható. Ami viszont szemmel látható, 
hogy új életérzést követő tömegek keres
nek új önismeretet, új rendszereket és új 
közösségeket, elhagyva a tradíciókat Azt 
a bensőséget keresik, amit az ipari civili
záció társadalma megtagadott tűlük. 
Hogy itt nem periférikus csoportokról van 
szó, az bizonyítja, hogy az ezzel foglalko
zó irodalom a könyvkereskedelem 10 szá
zalékát teszi ki Németországban. (Stefan 
Üblackner Dér Traum vöm „New Age”. 
Stadt Gottes 112 (1989) Jánner.)

A NAGY ÁTALAKULÁS 
GONDOLATA

A New Age jelenség mögött stabil ag- 
noszticizmus és szkepszis áll a nyugati 
értékek felé, krí zisjelenségeket látva mint 
természetpusztulás, technika és szaktudo
mányok általi uraltság miatt érzett tehetet
lenség és orientációra való képtelenség 
zavarában kételkednek az eddigi eredmé
nyekben. Ezt erősíti a katasztrófától való 
rettegés, öt perccel van 12 előtt-mondják 
-  és negatívan szemlélik a jövőt.

Sokan ugyanakkor „szent küldetés
sel” lépnek föl, hangoztatván, hogy eljött 
a New Age, a Vízöntő Kor, Ökológikus 
Kor. Itt majd az ellentétek kisimulnak, 
harmónia, béke és egység fog uralkodni.

A Nagy Átalakulás gondolata a New 
Age rendszerek, alappillére és mozgatóru
gója. A szinkretista szisztéma itt is megfi
gyelhető: a Nagy Átalakulás gondolatá
ban együtt kavarog -  a felismerhetetlensé- 
gig és szétválaszthatatlanságig 
összegyúrva -  kelet és nyugat szinte egész 
gondolattermése: a keresztény eszkatoló- 
giától az új Buddha eljöveteléről szóló 
tanításig. A Nagy Átalakulás gondolata 
részint a lineáris történelemszemléleten 
(főként a kereszténység által ihletett rend
szerek), részint a ciklikus történelem- 
szemléleten (a keleti vallásokon nyugvó 
rendszerek) alapszik.

A New Age tudásába való bevezetés 
három jellemző módja:

1. zarándoklat az Európában és az 
Egyesült Államokban szétszórt New 
Age szentélyekhez (Finhom, Santa 
Fe).

2. Kurzusok, szemináriumok látogatá
sa megfelelő meditációs- és pszicho
technikákkal kísérve.
3. New Age irodalom tanul
mányozása. (Thorwald Dethlefsen: A 
sors mint esély, Chris Griscom: Az 
időillúzió.)

A NEW AGE GYÖKEREI
Közvetlen előzménynek az USA-ban 

és Nyugat-Európában végbement kultúr- 
forradalmat, a hippimozgalom szubkultú
ráját tekinthetjük, akik megtagadták a fo
gyasztói társadalmat és kivonultak abból.

Ezenkívül némi egyszerűsítéssel állít
hatjuk, hogy a New Age három forrásból 
merítkezik:

1. Az ezoterika széles köréből.
2. Alternatív tudományos teóriákból.
3. Különböző vallásokból.
A jövő kiszámíthatóságának és a jelen 

bizonytalansága leküzdésének szempont
jából döntő jelentősége van az asztrológi
ának, melytől a meg-nem-ismerhetők 
megismerését remélik. (Bár az „ezoteri
kus” és „titkos” jelző sokszor pusztán 
címke az árucikken.)

A New Age az asztrológiában látja az 
új kor bizonyítását E tanítás szerint 
ugyanis most éljük a Hal Korból a Vízön
tő Korba való átmenetet AHal Kor Krisz
tus születésével kezdődött és krisztus ián 
vésetett. Amost áttörő Vízöntő Kor egy új 
harmónia, a spirituális kiigazítás esélyét 
hozza magával.

A New Age előszeretettel utal vissza 
az antik-gnózisra. Magukat úgy tekintik, 
mint pneumatikus arisztokráciát A teoló
giai elemeket teozófiai elemekkel keve
rik, feloldanak minden történelmi vonat
kozást és az üdvösséget mítosszá formál
ják. Vonzóan hatnak a New Age szerzőire 
a zsidó apokaliptika sötét színei.

Az alternatív tudományos teóriák 
alapja az, hogy a tudomány specializáló
dása a gondolkodás széttöredezéséhez 
orientációs vákuumhoz vezetett Az új 
eredmények, mindenekelőtt az atomfizi
kában megmutatták, hogy az addig általá
nosan elfogadott elméletek zsák- utcá
nak bizonyultak. Az eddig parádézó fizika 
metódusaival a megérthetőség határához 
jutott. A szaktudományok rész-szemlélete 
a katasztrófa felé sodor. A New Age szer
zők meglátása szerint az egészet szemlé
lő, ökológikus és szent gondolkodásra van 
szükség.

Az atomfizikus Fritjof Capra párhu
zamokat fedett fel az újabb tudományos 
eredmények és a régi keleti vallások kö
zött. Capra az atomfizika termé- 
szetképéből és a nagy keleti vallási rend
szerekből egy koherens, személyes, misz
tikus világképet alkotott (nézetem szerint 
Capra műveiben meg kell különböztetni a
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természettudós megállapításait a ftlozófá- 
16 értelmezéseitől).

A New Age gondolkodók bőségesen 
merítettek a különböző pszichológiai 
rendszerekből, különösen a transzperszo
nális pszichológiából, mely az élet transz- 
cendens oldalát a pszichológia segítségé
vel próbálja megragadni. Legfontosabb 
témái az utolsó érték, a kozmikus öntudat, 
extáns és misztikus tapasztalat. A transz
perszonális itt, mint az Egy gondolható el, 
amivel az individuum egy magasabb ön
tudati állapotba tud feloldódni.

A vallási rendszerekkel kapcsolatban 
a New Age nem szívesen beszél vallásról, 
sokkal inkább vallásiról, bizonyos spiritu
ális összefüggésekről. Marylin Ferguson 

adta könyve egy részének ezt a jellemző 
címet: „Vallástól a spiritualitás felé.” A 
New Age ebben az értelemben akar egy
séget hozni, aholis az egység szintretiz- 
must jelent. Emögött az a régi vágy áll, 
hogy világ-egység-vallás jöjjön létre, 
amelyben minden eddigi vallás részt kap
hatna. Isten ebben úgy szerepel mint az 
univerzum rendező mátrixa (Ferguson), 
mint önrendező mechanizmus (Capra), 
vagy egyszerűen mint a kozmikus energia 
összessége.

Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy min
denki saját maga vallásos autoritása, pap
ja. A New Age tehát önmegváltást hirdet 
Ez az a pont, ahol és amiért a New Age a 
kereszténységgel nem tud mit kezdeni, 
ezért támadja és ezért próbálja meghami
sítani, hiszen a keresztény teológia funda
mentális pontja, hogy az autoszótéria le
hetetlen, mivel a bűn nemcsak a világ 
immanens törvényeivel való szembesze
gülés, hanem ezek Alkotójával szemben 
is, amiből következően szükséges az em
beriség objektív megváltása egyfelől és az 
ebbe való bekapcsolódás mint szubjektív 
megváltódás másfelől.

A NEW AGE FAJTÁI
A New Age-ben forrásaival analóg 

módon három erővonal rajzolódik ki: az 
ezoterikus-okultisztikus, a filozófikus és a 
vallási irányzat, melyek erősen átfedik 
egymást Az első irányzat jellemzője, 
hogy a mágikus hatalmát átélő független
nek érzi magát mind az erkölcsi törvény
től, mind az isteni hatalomtól. Legjobb 
esetben is azt akarja, hogy tőle függjön az 
istenivel való találkozás.

A filozófikus irányzat, illetve magá
nak a New Age-nek a megértése szem
pontjából legcélravezetőbbnek itt is a 
„klasszikusok” tanulmányozása tűnik. 
Marylin Fergusont a New Age anyjának is 
nevezik. „A szelíd összeesküvés. A szemé
lyes és a társadalom átalakulása a Vízön
tő Korában." című könyve a New Age 
Bibliája. ANew Age mozgalmat úgy látja, 
hogy egy vezető nélküli hálózat küzd ra
dikális változásokért, melynek tagjai fel
mondták a nyugati világ alapkoncepcióit

és megtörik a történelem kontinuitását 
Ennek az összeesküvésnek nincs politikai 
doktrínája, szellemi mozgalom, mely ép
pen most veszi kezdetét, figyelmen kívül 
hagyva az eddigi tudományokat és gondo
latokat Sir George TYavelyan (alternatív 
Nobel-díjas Petra Kellyvel 1982-ben) az 
angol New Age vezetője. Ő úgy látja, 
hogy civilizációnk a szó legteljesebb ér
telmében elérte mélypontját s az átválto
zás lehetősége nagyobb, mint bármikor. 
Fritjof Capra talán a legtöbbet olvasott 
New Age szerző. A fizika taoja, a Forduló 
Időpont, Az új gondolkodás - mind best
seller lett Módszere, hogy egybeveti az új 
tudományos eredményeket a keleti világ
képpel, elsősorban a taoval. Nézete sze
rint összezavarodott világunkból csak 
öszefuggésekben gondolkodó szent és 
ökológikus világkép jelenthet ki- 
utat/nellyel meghaladható a racionális 
gondolkodás, amely egyoldalúságában 
magán viseli a könyörtelen konkurencia- 
harcot. Amikor Capra a Szentről beszél, 
akkor néma személyes Abszolutumra, ha
nem a kozmosz önrendező dinamizmusá
ra gondol.

További neve New Age szerzők: Dá
vid Bohm, Ken Wilber, Stanislav Gróf, 
Charles Tart, Morris Berman, Rupert 
Scheldrake, Amold GrafKeyserling, Dá
vid Spangler, Brita és Wolfgang Dahlbert, 
Alán Watts, Kari Pribham, Günlher 
Schiwy, Elmar R. Gruber.

A New Age vallásos irányzatai három 
nagy fonásból merítkeznek: a hinduiz
musból, a buddhizmusból és a kínai uni- 
verzizmusból. A hinduizmusból elsősor
ban a korlátlan szinkretizmust, a Minden- 
Egy tanát és a lélekvándorlás gondolatát 
veszik át. A szinkretista szemlélet jellem
ző megfogalmazását találjuk Gandhinál: 
„Én ugyanis Buddhának, Krisnának és 
Mohamednek is tanítványa vagyok” - 
mondotta, miután megerősítette, hogy Jé
zus híve, mert „ők valamennyiben ugyan
azt akarják: igazságot, szeretetet és becsü
letességet”. „Nem hiszem, hogy egyedül 
csak a Védák isteni eredetűek. Inkább úgy 
vélem, hogy a Biblia, a Korán és Zend- 
Aveszta pontosan ugyanolyan isteni inspi
ráció hatására keletkeztek, mint a védák. 
A hinduizmus nem exkluzív vallás. Jut 
benne hely a világ összes prófétáinak tisz
telete számára.” A New Age számára ke
leti vallások közül legnagyobb jelentősé
ge kétségkívül a buddhizmusnak van. Kü
lönösen a lélekvándorlás és az 
önmegváltás gondolata, illetve a meditá- 
ciós technikák ihlették meg a New Age 
rendszereket Az önmegváltás tételének 
sokat idézett helye Buddhának mondása a 
Mahávaggában (I.6..7.) „Én magam sze
reztem meg a tudást, ki követőjének ne
vezném magam? Nincs tanítóm, én va
gyok a senkihez sem mérhető tanító”. A 
New Age egyik legjellemzőbb sajátossá
gát az abszolutum személyes vagy sze
mélytelen voltának lebegtetését a kínai 
univerzuzmustól kölcsönözte. Ez a lebeg
tetés pontosan megfelel a New Age ag- 
noszticizmusának, melynek jellemző he

lye Lie-ce mondása: „Az élet nem érti 
meg a halált, és a halál nem érti meg az 
életet A jövő nem érti meg a múltat, és a 
múlt nem érti meg a jövőt. Ugyan miért 
kellene nekem azon töprengenem, vajon 
ég és föld elpusztul-e vagy sem? (Lie-ce, 
(1.11).

A New Age saját magát úgy is értel
mezi mint küldetést, amely a különböző 
vallások különböző elemeit közvetíti, ille
tőleg új kapcsolatba hozza. Nézetem sze
rint a New Age dilletantizmusa következ
tében erre tökéletesen alkalmatlan és a 
New Age közvetítette Buddhizmis körül
belül olyan, mint a Gecse Gusztáv közve
títette kereszténység.

A SÁTÁNIZMUS EXTREMITÁSA
A New Age zavaros áramlataiban 

megjelenik a sátánizmus ősi jelensége is, 
bár nézetem szerint ez csak periférikusán 
kapcsolódik a New Age mozgalomhoz, 
mint annak negatív szárnya. A sátánizmus 
körén belül felosztásom szerint két disz
tinkciót szükséges tenni: meg kell külön
böztetnünk a reflektálatlan divatot és a 
tényleges sátánimádást, majd ez utóbbin 
belül a verbális és ontológiai sátánizmust.

A reflektálatlan sátánizmust úgy is ne
vezhetjük, mint a divat ördögét, illetve az 
ördög divatát Ezek a külsőséges és zava
ros gondolat a beavy metál zenekarok re
pertoárjában szöveggé leegyszerűsödve 
terjednek. Ezek az okkultisztikus vonások 
azonban többnyire pusztán show- busi
ness. A verbális sátánizmis nem tagadja a 
jót, mint jót, hanem megjelenési formákat 
-  rend, törvény, egyház stb. -  utasít el 
mint rosszat Az intézményesülésben stb. 
meglévő emberi bűnök láttán nemcsak 
ezeket, hanem ezek alapját is elutasítják. 
A rossznak tapasztalt rend által rossznak 
mondott Sátánt, a jónak vallott Krisztus 
helyére tették elgondolásukban. Végülis 
felcserélték a neveket de csak a neveket 
Nem akarják a rosszat jónak, és a jót 
rossznak mondani, nem igenük a rosszat 
mint rosszat Az egyháztörténetben ilyen 
jellegű eretnekség volt a luciferiánusok 
szektája. Az ő mai megfelelőik azok, akik 
a családot -  sőt akár a templomot -  úgy 
élik meg, mint elutasítást, mint rosszat, 
ezért annak ellenkezőjét hangoztatják, no
ha valójában a jóra vágynak. Az ontoló
giai sátánizmus a tényleges Sátánimádók 
mintegy antivallása. Jellemzője a destruk
ció és a rombolás, a pusztítás és önpusztí
tás, az anarchia és a káosz. A dolog illegi
tim természetéből következően (hiszen 
rájuk semmiképpen sem vonatkozhatnak 
a lelkiismereti és vallásszabadságot bizto
sító jogok) a jelenség kezelése rendkívül 
nehéz, egy megfogalmazás szerint nem is 
a pasztoráció, hanem az excorcizmus, a 
pszichiátria és a karhatalom körébe tarto
zik.



A NEW AGE TÁMADÁSA A 
KERESZTÉNYSÉGGEL 

SZEMBEN
Azzal vádolják a keresztényeket, 

hogy egyáltalán nem látszanak rajtuk a 
megváltottság jelei, és hogy amikor az 
embereknek igényük van a szent dolgok
ba való beavatásra, akkor ehelyett egy 
patriarchális hivatal instrukcióit kapják, 
egy intézményét, amely uralkodni akar a 
gondolat fölött és csak saját magával fog
lalkozik.

A nyugati filozófia és a keresztény 
teológia által kidolgozott fogalmakat a 
New Age elveti és definiálatlan, megra
gadhatatlan fogalmakkal igyekszik he
lyettesíteni. A jezsuita Bemhard Grom így 
jellemezte a New Age világképet: „Az 
egész valóság egyetlen szellem-energiai- 
eldtér, amiben az isteni, a materiális koz
mosz, a növény- és állatvilág, és az ember 
csak graduálisan, mint különböző sűrűség 
és emanációs-sík különbözik egymástól.” 
Az olyan alapvető megkülönböztetések, 
mint Isten és ember, teremtő és világ, lé
lek és anyag, gondolat és fizikai-kémiai- 
biológiai folyamatok a New Age gondol
kodásában nincsenek meg. A kozmosz 
egy energiamező, különböző elmosódott- 
ságokkal.

Meggyőződésem szerint a jelenség 
alapját és lényegét leplezi le az a kutatás, 
amelyet nemrég folytattak le Massachu- 
settes államban. Egyértelműen kimutat
ták, hogy az USA-ban itt a legkisebb a 
vallásosság és a legnagyobb a babonaság. 
A New Age rendszerekben minduntalan 
felbukkanó új babonaság úgyis értelmez
hető, mint a szekularizáció okozta transz
cendens frusztráció visszahatása.

Nyilvánvalóan a New Age a keresz
ténység számára sem nem teológiai, sem 
nem filozófiai kihívás. Mindazonáltal 
szükséges kimutatnunk a New Age rend
szerek bölcseleti abszurditását és erkölcsi 
kisértéseit

Ki kell mutatnunk az igazság kritiká
jának a kritikáját, valamint a szinkretiz
mus tévedéseit, a keresztények figyelmét 
pedig fel kell hívni arra, hogy még a ma
gazinok horoszkópjaival való kacérkodás 
sem egyeztethető az Evangéliummal.

New Age jelenség 
trancendenciaéhségként való 

értelmezése
Nézetem szerint a New Age trancen

denciaéhségként való értelmezése a pasz- 
toráció lehetőségének a feltétele.

Ki kell mutatnunk az ember eredendő 
és éppen a lényegét megadó trancendens 
nyitottságát, majd pedig azt, hogy a New 
Ágé nem más, mint éppen ennek a nyitott
ságnak elfojthatatlan felszólítására adott 
elégtelen válasz. Ezen a kapun át jutha

tunk el a nyitottság valódi „Tárgyának” 
bemutatásához.

Ezen alapvetés után hitelesen kell be
mutatnunk a hit válaszait A pasztoráció 
számára nélkülözhetetlenül szükséges a 
személyes tanuságtétel, a közösség meg
tartó ereje, s a méltón bemutatott liturgia 
katartikus élménye.

Mert a keresztségben kapott hivatá
sunk és küldetésünk, hogy a kihívásokat 
lehetősséggé változtassuk!

A  Szerző rk. lic. teolH az or
szággyűlés teológiai és szocio
lógiai szakértője.

A dolgozatban közvetlenül felhasznált 
legfontosabb
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Évről évre naptárokat is ad ki a stuttgarti 
„Kreuz Verteg: ilyenek 1992-re a „Brot für 
die Welt"-Tischkalender, a Frau und 
Mutter-Kalender, a Jörg Zink naptár, s 
az, amelyiknek most kissé több figyel
met szentelünk, a 42x55 cm-es Ulrich 
Schaffer-naptár, a Zartes Wagtiis címmel. 
A kanadában élő német irodalmár, író és 
fotóművész szerző olyan meghitt vi
szonyba akar elsegíteni minket a termé
szettel, amilyenbe ő került vele. Atermé- 
szetet minden generációnak újra föl kell 
fedeznie, de nemcsak környezetvédelmi 
szempontból, hanem benső önmagunk 
nevelésére-gyógyítására is. Tartok tőle, 
hogy atheologia naturálistól félve néme
lyek valami Cieologia denaturalisba haj
lamosak csúszni, s egyben az első hitága
zat elhalványításába, ami viszont nem 
jelentéktelen deficit, melynek masszívan 
negatív gyakorlati következményei le
hetnek, Schaffer képei a hozzájuk fűzött 
egy-két nem sablonos mondattal medi
tációra invitálnak.

Jobb esetben nemcsak a szemünk
kel látunk, ha nem akarunk vak fari
zeusok lenni, persze valamilyen tet
szetős, sőt szuperszent formában. 
Nyilvánvaló (?) fontos, hogy a külfön- 
féíe jellegzetesen emberi nyomorusá-

fokba mennyire látunk bele (külön- 
en erős az a veszély, hogy magunk

ból indulunk ki, főleg saiát ismeretlen 
jellegzetességeinkből). Öreg pszichiá
ter mesélte: egyik író barátjuk, akiről 
sokan tudták, milyen „élenjáró" hipo- 
chonder, egy igen népes temetésen azt 
mondta neídk, a tömegre mutatva: 
„Nézzétek, mennyi lupochonder!" 
(Nem tréfált.) Nos, ilyen a kvietítés, a 
projekció. Erről a témáról írt könyvet 
dr. Susan Baur, Yh/pochondria címmel, 
mely előbb az University of Califomia 
Press-nél jelent meg angolul, majd 
„Kreuzéknál". Die Welt der Hypochon- 
der címmel 1991-ben. A szerző szerint 
ez a világ legrégibb és legfontosabb 
betegsége. Az emberi természet kissé 
jobb megismerése végett főként lelki- 
pásztoroknak fölöttébb ajánlatos leg
alább „félig mély" lélektani fúrásokra 
vállalkozni olykor-olykor, különben 
boldoggá avatott sémáinknak leszünk 
áldozatai.

Lic .plül. Dr. Theol. HaasJellouschek, 
aki főleg párterápiával foglalko
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zik, lm Irrgarten der Liebe címmel 366 
oldalon három sokatmondó mese in
terpretálásával mutatja be a szerelem  
talán leggyakoribb ouktatóit Kissé 
pontosabban a sokatmondó törté
netek közül kettő mese (Der Frosch- 
könig, Die Froschprinzessin), egy vi
szont mítosz (Semele, Zeus und Hé
ra). Lehetnek, akik erre azt mondják: 
meg kell térni, és akkor minden rend
ben lesz a szerelemmel-házassággal. 
A manipulálatlan, valódi megtérést 
nem lehet elég nagyra értékeim. En
nek fenntartásával kérdezzük m eg  
magunktól: ha egy többszörös csont
rendellenességgel született személy 
valóban megtér, akkor kiegyenesed
nek a csontpi? Vagy legalábbis úgy  
kell vtennie? És akinek a „lelki csont
jai" voltak kénytelenek tömi-görbül- 
ni, az abnormis, évek hosszú során át 
tartó, fojtó családi légkör nyomása 
alatt, azzal mi lesz? Ahhoz nem kell ér
teni?! Ki merné elkövetni azt a sintér- 
séget, hogy a bélcsavarodásosért or
vos hívása helyett imádkozik? Sapienti 
sat.

Michael Mary ugyanezen témában 
„utazik": Schluss mit dem Beziehungsk- 
rampf. Elsősorban annak igyekszik 
utánajárni: miképp lehetne feloldani a 
legtöbb férjnek azt a görcsös érzését, 
hogy a házasság őt beszorítja valami 
ramnáltan konstruált ketrectélébe, s a 
feleségeknek azt a szüntelen műsoron 
lévő panaszát, hogy őket mindig csak 
elhanyagolják, pedig ők... A tapasz
talat azt mutatja,hogy ha a párok ma
guk nem boldogulnak el kettejük di
lemmájával, de ideiében fordulnak jó 
szakemberhez, többnyire eljutnak 
oda, hogy másképp kezdik érteni-ér- 
zékelni egymást és magukat, s addig 
nem is sejtett lehetőségek nyílnak ket
tejük előtt

De ha nem ... Horst Petri a vég
képp kettétört kapcsolatokról, házas
ságokról, a válási traumákról ír Verte
sen und verlassen werden címmel. Van
nak olyan katasztrofálisan elhibázott, 
vakság, illetve manipulációk jegyé
ben fogant párválasztások, amelyek 
„egybeszerkesztését" blaszfémia vol
na a Mindenhatónak tulajdonítani, 
nem is beszélve arról, amikor a szó 
komolyabb értelmében mindkét fél 
házasságképtelen. Tény, hogy van
nak, akiket mintegy a romok alól kell 
kimentenünk. Ha ilyen szolgálatban a 
fő eszközünk egy-két tucat csőretöl- 
tött bibliai citátum, akkor aligha já
runk el jézusian (alapvető házasság
pszichológiai ismeretekről nem is be
szélve). A sebesülteknek orvos kell. 
Ebben a könyvben is olvasok arról, 
ami több másban is felbukkan, éspe
dig nem kimondottan keresztyén 
szelleműekben is, hogy milyen ónási 
szerepe van a megbékélni tudásnak. 
Aki bosszút esküszik, és ehhez is tart
ja magát, gyerekeit rohamlövegként 
vetve be totális háborújában a „go
nosz" másik ellen, az önmagában fel
tétlenül nagy kárt okoz. A gyűlölet

ugyanis biológiailag is öl. (Rák kiala
kulásához is hozzájárulhat.)

Mindezen kötetek 1991-ben jelen
tek meg. Zárógondolatként a látókör 
fogalma jelenik meg előttem képiesen. 
Jó, ha viszonylag fiatalon rádöbbe
nünk, hogy csak egy bizonyos látó-

Ú gy érzi az ember, mintha az idő 
egyre gyorsabban telne. Ma Ma

gyarországon, de szerte a vüágon is na
gyon sokat várnak a Krisztust szeretők
től. Az Úr postásai vagyunk, el kell 
juttatnunk a címzettekhez a legfonto
sabb üzenetet Jézusért van bűnbocsá
nat, Jézus Krisztusban van örök élet 
De el kell juttatnunk a címzettekhez a 
ránkbízott anyagiakat is. A teremtett vi
lág sóvárogva várja az Isten fiainak 
megjelenését. A ránk váró sok feladat 
késztett bennünket, keresztyén orvoso
kat, hogy nemzetközi konferencián 
gyűjtsünk erőt

A lelkész és a keresztyén orvos hiva
tása ugyanarra az egész emberre irá
nyul, akin testestől-lelkestől segíteni 
kell, akinek egészsége csak akkor lesz 
teljes, ha visszanyeri a harmóniát Isten
nel, saját magával, embertársaival és a 
természettel. Ebben a munkában lel
késznek és keresztyén orvosnak egya
ránt Jézus Krisztus a személyes útmuta
tója és erőforrása. Lelkész és orvos sa
játos munkája sokszor egybefolyik és jó 
együttműködés esetén nagy áldás lehet 
a beteg számára. Balatonaligán 1991. 
május 2-5. között a Keresztény Orvosok 
Magyarországi Társaságának I. Nem
zetközi Konferenciáján több lelkész is 
segített, hogy a közös területeken el
őbbre jussunk.

Isten iránti hála és csodálat tölt el, ha 
erre a konferenciára gondolok. Sok 
résztvevővel együtt kötelességemnek 
érzem, hogy tanúskodjam az Úr hűségé

szöggel rendelkezünk, amelyet nagyon 
indokolt kitágítanunk. Ezért meg kell 
dolgozni és meg kell szenved™. Adjon 
ehhez nekünk alázatosságot és bátor
ságot mindnyájunk Ura.

Bodrog Miklós

ről és szeretetéről, amit ott közölt ve
lünk. Itt most csak távirati stílusban írok 
néhány ajándékról, amelyeket az Úrtól 
kaptunk.

Ez a konferencia Balatonaligán le
hetett, a volt pártüdülőben. Sokáig bi
zonytalan volt, megkapjuk-e, a szerve
zés másfél éve alatt is gazdát cserélt A 
szervezőgárda agyonhajszolt komoly 
betegséggel, gyásszal küzdő kollégák
ból állt, akik a konferencia idején álltak 
legkevésbé „hivatásuk magaslatán’’. 
Annál inkább kegyelmes volt az Úr, aki 
minden teendőre időben adott segítsé
get, még olyant is, aki a kezdő és a záró 
napon kieszközölte, hogy minden sze
mélyszállító vonat megálljon Balatona
ligán.

Az öbölháború miatt lassan érkeztek 
a jelentkezések, már-már attól féltünk, 
hogy nem tudjuk megtartani a konfe
renciát Végül mégis reménységen felül 
sikerült a nyugati országokból 132 kol
léga érkezett, kemény valutában fizetett 
részvételi díjukból fizethettük a Szov
jetunióból, Romániából, Lengyelor
szágból és Csehszlovákiából érkezett, 
pénzt váltani nem tudó 102 kolléga 
költségeit teljesen és a 60 medikus költ
ségének több mint felét Csak ámultunk 
Isten gondoskodásán! Az agape, ame
lyet Isten az Ő Lelkével ráárasztott a 
460 résztvevőre, átterjedt a volt pártü
dülő dolgozóira is. A zárónap istentisz
teletén, a közös úrvacsorán a reformá
tus, római katolikus, szabadegyházas

Dr. Győriné Dr. Drertyovszky Irén

Gondolatok a Keresztény Orvosok 
Magyarországi Társaságának 
I. Nemzetközi Konferenciájáról

(Balatonaliga 1991. május 2-5.)
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lelkészek mellé az Úr evangélikus lel
készt is küldött Soli Deo glória!

”A keresztyén orvosok a mai társa
dalomban” volt az összefoglaló cím, a 
választott ige pddig: „Jézus megkérdez
te tólük, mit akartok, hogy cselekedjek? 
Uram -  felelték -  hogy megnyíljék a 
szemünk!” (M t 20,32-33). Jézus Krisz
tusra akartunk figyelni. Jó volt hogy a 
megnyitón az egyházi vezetők: dr. Ács 
István, dr. Hegedűs Lóránt, dr. Viczián 
János, dr. Frenkl Róbert (dr. Harmati 
Bélát is képviselve), de az állami veze
tők: dr. Szentágothai János akadémi
kus, dr. Jávor András államtitkár, majd 
dr. Surján László népjóléti miniszter kö
szöntései is mind a ránk váró fontos 
feladatokra és Jézus Krisztusra utaltak.

Az orvos-lelkész együttműködésről 
szólt Gyökössy Endre. Hangsúlyozta, 
hogy lelkész és elmegyógyász nem le
hetnek ellenségek, bár a múltban az 
egyik a hívei üdvösségét, a másik az 
egészségét féltette a másiktól. A lelké
szek rá-ébrednek, hogy jobban kell is
merniük és pasztorálpszihologiát is kell 
tanulniuk, hogy ne csak egyházi funkci
onáriusok, liturgusok, prédikátorok leg- 
lyenek, hanem a lélekhez, házassági, 
családi problémákhoz értő lelkészek is. 
De a psyhiáterek és pszihologusok is 
rájöttek, ha az egész embert akaiják 
gyógyítani és nem csak szerveit vagy 
neurózisát, valamiképpen lelkigondo
zónak, „papnak” is kell lenniük. így az 
együttmőködés, egymástól tanulás, a 
másik másságának (más aspektusának) 
elfogadása és gyógyító szolgálatba való 
beépítése már elkezdődött, bár még 
csak az elején tartunk.

Érdekes volt Alan Johnson angol se
bész professzor előadása nehéz orvosi 
döntésekről. Hangsúlyozta, hogy néha 
gyors döntésre van szükség, de előbb 
meg kell határozni azokat az alapelve
ket, amelyek alapján cselekedhetünk. 
Isten megígérte, hogy vezet, de ez nem 
mentesít az alól, hogy imádságban el
mélyüljünk. A nehéz döntésekben való 
állásfoglalásainknak következménye 
van a saját orvosi gyakorlatunkban. Pél
dául ha ellenezzük az euthanáziát, ak
kor tennünk is kell az idős, beteg embe
rekért. Jó példa erre a keresztyén orvo
sok Hospice mozgalma.

A kábítószeresek és kirekesztett 
csoportok gondozásának bibliai és or
vosi vonatkozásairól a norvég Odd 
Gunnar Heitun beszélt Többször hang
súlyozta, hogy az idetartozó emberek
nek komoly egzisztenciális problémáik 
vannak. Ilyen a bűn, nem mint érzés, 
hanem mint minőségi és mennyiségi fo

galom, mint adósság. A bűnös ember 
tartozik a másiknak ellopott vagy el
pusztított árukkal, elvesztett lehetősé
gekkel, vagy a boldogság és kényelem 
elrabolt pillanataival. A bűntudat az az 
érzés, amit az ember akkor érez, ha úgy 
véli, hogy bűnös. Gyakran igyekszik 
törleszteni vagy meggyőzni önmagát 
hogy nem is bűnös, vagy hogy elfelejtse 
a bűnösségét, kábítószerezni kezd. 
Amikor az ember úgy érzi, hogy valami 
hiányzik emberségéből, emberi méltó
ságából, ez a bűnösség érzése. Ez arra 
ösztönözhet hogy minden áron igye
kezzék mások elismerését megszerezni, 
vagy az érzés elől kábítószer hatása alá 
menekülni. Heitun megfogalmazása 
szerint tehát a bűntudat ahogy az ember 
a tettéről vélekedik, a bűnösség érzése: 
ahogy saját magáról vélekedik. Nyil
vánvaló, hogy a keresztyéneknek olyan 
válaszaik vannak ezekre a kérdésekre, 
amelyek alapvetőbb enyhülést nyújthat
nak, mint másoké. Mivel azonban ezek 
a kérdések minden embernél jelentkez
nek, a segítséget nyújtó személyek 
gyakran elakadnak saját egzisztenciális 
konfliktusaikban és nem tudnak lénye
ges segítséget nyújtani.

A függőségből kivezető útnál na
gyon szükséges, hogy segítsük dönté
sük melletti kitartásban, új képességek, 
szakmák elsajátításában, szállás, iskola, 
pénzügyi orvosi segítség nyújtásában, 
ennek a segítségnek azonban pozitív 
hatással kell lennie a bűntudatra és a 
bűnösség érzésére, tisztelettudó és elfo
gadásra kész embereknek kell nyújtani 
a segítséget, amely ne legyen több a 
szükségesnél. Türelemmel és kiégés 
nélkül kell elviselni a kábítószeres am
bivalenciáját, visszaesését és változó 
motiváltságát.

Ha egy bűnösségét érző kábítósze
res bűntudatra ébred és segítséget kap, 
igyekszik, hogy bűnéért engesztelést 
szerezzen kibékülés és bocsánat útján és 
gyakran megváltoztatja életvitelét A 
kiscsoportos megbeszélésen kiderült, 
hogy ahány betege van, annyiféle mó
don sikerült a kapcsolatteremtés, de 
mindig sok időbe, türelembe, szeretetbe 
került.

A keresztyén orvos erőforrásairól 
szólva Bodnár Ákos sebész főorvos 
hangsúlyozta, hogy az Istentől elsza
kadt világba született ember számára az 
lenne a legjobb, hogy minél hamarab 
visszatagolódhatna az Isten világába a 
Jézus Krisztusba vetett hitben. Ebben és 
a hitben való megállásban, egymás se
gítésében óriási jelentősége van a ke
resztyén családnak. Nagy kegyelem, ha

az ember hamar hitre jut, ha hagyja, 
hogy Isten vezesse a párválasztásban is. 
Nagy áldás, ha a gyermekek is hitre 
jutnak. A bűn miatt betegségre és halál
ra kárhoztatott ember bármilyen hosszú 
életét így tartalmasán. Istennek tetsző
én, az örök élet reménységében és ilyen 
értelemben egészségesen élheti.

Gaizler Gyula kandidátus, röntgen 
főorvos is a Gondviselő Atyát és Jézus 
Krisztust, a Megváltót és példamutató 
Főorvost jelölte meg erőforrásként 
Időnk mindig megosztott lesz hivatá
sunk, családunk között Urunk elhagyta 
családját, amikor nyilvános működését 
megkezdte. Mégis csak Őrá támaszkod
hatunk, Tőle kaphatunk erőt és irány- 
mutatást „Ez az én szeretett Fiam, aki
ben gyönyörködöm, őt hallgassátok.” 
(Mt. 17,5)

A bibliatanulmány-sorozatot Bojtot 
István göncruszkai református lelki- 
pásztor tartotta,akinek a keresztyén or
vosok közösségének szervezésében sok 
szerepe volt az elmúlt években. Márk 
5,24-34 alapján a vérfolyásos asszony 
történetéről beszélt Az asszony titok
ban érintette. Hitte, hogy Ő az, akié 
minden hatalom, és aki segíteni tud raj
ta. Isten biztatja a bűnösöket; „Engem 
keressetek, és éltek!” (Amos 5,4). Eb
ben a világban sátáni és különféle más 
erők hatnak. Krisztusból Istennek tiszta 
és gyógyító ereje árad. Ha beteghez 
nyúlt nem ő lett beteg, hanem az szaba
dult meg bajából. Ki érintett? Az érin
tetlenek magyarázkodnak, aki tapasz
talta a gyógyulást kénytelen előállni. 
Jó, hogy előáll, hogy ne felejtse a ke
gyelmet hogy ragaszkodjon Megváltó
jához. Az asszony félt Jézus a szeretet 
hangján „leányom”-nak szólította. A 
megtérés és a gyógyulás csak kezdet 
Ha ragaszkodunk Jézushoz, velünk ma
rad, szolgálatot bíz ránk, megőriz a hit
ben mindhalálig.

Társaságunk szeretne a lelkészek
kel, teológusokkal szorosabban együtt
működni. Közös megbeszélések, előa
dások: hitmélyítők és etikaiak, segíthet
nének feladataink jobb teljesítésében.
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A meghívó szövege ez volt:

IRODALMI GÁLAEST

A nemzetközi P.E.N. 56. világkongresszusa alkalmából, az 1991. no
vember 3-8 napjaiban Bécsben tartózkodó magyar (rók részvételével 

1991. november 10-én, vasárnap 18-kor 
(Wien 7., Lindengasse 44) 

magyar irodalmi gálaestet rendez 
a Bornemissza Péter Társaság.

A kongresszuson jelenlévő valamennyi magyar (ró két flekk terjedelem
ben felszólalhat a kongresszus témakörében:

„A szabadság új struktúrái: az irodalmi diagnózis és terápia szerepe” 
A részvétel bejelentése a kongresszusi utóprogramra:

Tiszteletadást 
a másságnak

Bevezető a nemzetközi 
P.E..N . 56. világkongresszusa 
alkalmából Bécsben rendezett 
magyar irodalmi gálaesten -

Elnök Úr!

Nagyrabecsüléssel köszöntőm a 
nemzetközi P.E.N. 56. világkong
resszusára a magyar nyelvterületről, 
valamint a világ különböző országá
ból Bécsbe sereglett magyar alkotókat 
Üdvözlöm közöttük 7 önálló P.E.N.- 
központ hivatalos delegátusait, a 
kongresszus résztvevőit, a kísérőket, 
a jelen rendezvény nagyszámú sajtó- 
tudósítóját, s Önöket kedves hallgató
im.

.M egtisztelte gálaestünket a bécsi 
magyar nagykövetség számos mun
katársa. Az írótársak közül külön is 
kösztöm a román P.E.N.-központ je
lenlévő tagjait, s ki hitte volna két esz
tendővel ezelőtt, pontosabban 1990. 
februárjában, hogy megéljük azt a pél
daértékű szóértést, ami a tornán 
P.E.N.-központ és a romániai magyar 
P.E.N.-központ hivatalos delegátusai 
között itt Bécsben kialakult a delegá
tusok plénumán. Úgy vélem, ez az a

gesztusértékű hang, amit Ausztriában 
oly szívesen látunk és támogatunk, s 
melynek egyik megnyilvánulása volt 
az is, hogy a romániai magyar P.E.N.- 
központ elnöke, a küldöttek közgyű
lésén nemcsak megszavazta, hanem  
felszólalással támogatólag javasolta 
az önálló moldvai P.E.N.-központ fel
vételét az írók eme nemzetközi platt- 
formjába.

Hölgyeim és Uraim!

N ovem b er 2.-tól tegnapig, 54 or
szág, 77 P.E.N-központjának, 124 de
legátusa, 486 tagja, s azok 103 kísérője 
társaságában foglalkozott a megadott 
főtémával: „A szabadság új struktúrája: 
az irodalom mint diagnózis és terápia". 
Ez ennek a mai esetnek is a témája. 
Ehhez szólunk hozzá a P.E.N. alapok
mány 3. pontja szellemében, amely
ben eleink, 1921-ben, világháborús 
kataklizmából ocsúdva, úgy fogal
maztak, hogy a tagok „kötelesek min
denkor minden rendelkezésükre álló 
befolyásukat latbavetni a népek kö
zötti megértés és kölcsönös tisztelet 
előmozdítására: megfogadják, hogy  
megtesznek minden tőlük telhetőt a 
faji, osztály és a népek közötti gyűlö
let kiküszöbölésére és harcolnak az

egységes világban békésen élő egysé
ges emberiség eszméjéért"

A nemzetközi P.E.N. idei világ- 
kongresszusa -  ahogyan ezt orszá
gunk kulturális és politikai életének 
vezetői megfogalmazták -  megtisztel
tetés volt Ausztria számára. Az egész 
tagjaként, ebben a Bécsnek nyújtott tiszte
letadásban, osztozhatott az ausztriai össz- 
magyarsdg is, a P.ED.-Charta szellemú- 
ségében természetesen mindennemű meg
különböztetés nélkül. A magyar írók 
ilyen nagyszámú jelenléte, közülük 
többek felszólalása ma este, i t t  ennek 
beszédes bizonysága.

Tudatában vagyok annak, hogy 
ez a tiszteletadás az osztrák P.E.N. né
hai elnökének, egykori Budapest -  
Deák-téri elemi iskolás tanulótársam
nak, Sebestyén Györgynek is szól, aki 
életének alkonyodóra forduló idősza
kában ennek a víziónak é lt  s aki az 
idei kongresszust megálmodta.

A usztria  ötvenegynéhány évvel 
ezelőtti megszállását feldolgozó, még 
mindig folyamatban lévő, sőt ismét 
időszerűvé vált időszakában, múltbe
li neóideológiák térhódításakor, sza- 
vazatszaporodó szégyenében, újból 
hangsúlyozniuk kell a kultúr
ateremtőknek, hogy ,Az  eredetében 
ugyan nemzeti jellegű irodalom" határo
kat nem ismerő és „a nemzetek közös 
valutája". Akkor kell ezt szóváten- 
nünk, amikor nemzetinek vallott őrü
letekkel fizikaiértelemben pusztítják, 
a másság szenvedélyeket korbácsoló 
tébolyában. „A közöst", hogy egyko
ron elmondhassák; soha nem is léte
zett, emléke fantazmagória. Nemcsak 
Ausztriával közvetlenül szomszédos 
országokra gondolok.

Belföldi is a gond.
Néhány héttel ezelőtt hallhathik az 

osztrák televízióban az idegenellenes párt 
választási szlogenjét* „nem kívánunk 
Ausztriában kulturális mismást Prága, 
Budapest, Moszkva és Bécs között”. A 
hang -  sajnos -  ismét Fe lső-Ausztriából 
hangzott felénk. Ellentétben lépnünk kell 
valamennyiünknek, bárhol élünk, bárhon
nan valók vagyunk, nehogy egykor ehi- 
pródjon előbb tán a szomszéd, s utána, 
vagy vele együtt magunk is megsemmi
süljünk.

A szabadság új struktúrája talán azt is 
megkívánja tőlünk, hogy mindenki elsőd
legesen a szomszédját védje, kultuájáért 
emeljen szót, s az előtt tisztelegjen.

Szépfalusi István 
(Bécs 7

Lindengasse 44, Ev. templom), 
1991. november 10.
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Fórum
Hozzászólás a 
„Gyülekezeti lelki 
megújulás” c. 
cikkhez
(Lelkipásztor 1991. 7-8.sz.]

A szerző -  látásom szerint nagyon helyesen -  nem kendőzi 
el, hogy a témáról nem tud hűvös táigyilagosság hangján 
szólni -  márcsak személyes érintettsége miatt sem. Életta
pasztalatának üzenete egyértelmű: Ő Krisztussal a karizmati
kus jellegű spiritualitásban találkozott Az én „lelki szemü
vegem” más világnézetüO: számomra a wesleyánus gyökerű 
metodista kegyesség a meghatározó; Gondolataim is ebből a 
háttérből erednek.

A szerző „különböző karizmatikus csoportokban meglévő 
tanítások közül” válogat, amikor a biblikus, számára elfogad
ható teológiai nézetet keresi. Ez a megállapítás, vagyis az, 
hogy a „karizmatizmus” mint olyan, roppant heterogén jelen
ség, megnehezíti, és egyben a személyes találkozások élmé
nyeire szűkíti le sokszor az álláspontokat, ill. azok bázisát A 
cikk pozitív hangvétele számomra érthető, ugyanakkor hiá
nyolom belőle az egyértelműbb állásfoglalást Ha ifj.Fe- 
renczy Zoltán testvér- nagyon helyeselhető módon -  nem tud 
minden, magát karizmatikusként jellemző áramlattal azono
sulni, akkor bizonyosan van arró l is véleménye, hogy ezek a 
csoportok milyen lelkiséget hordoznak. Vajon csak különféle 
értelmezésekről, vagy netán egymásnak ellentmondó lelki
ségről van-e szó? Még konkrétabban fogalmazva: Hol az a 
pont, ahol az utak elválnak egymástól, vagy talán nem is 
létezik az a veszély, hogy egy világszerte elterjedt lelki meg
újulás „köpenye” alá oda nem illő, attól tartalmában, teljesen 
idegen felfogások húzódnak? Én magam úgy gondolom, hogy 
ahol a lelki megújulás igényével nem párosul az egyházi 
felsőbbség iránti engedelmességnek, mint az alázat kegyelmi 
ajándékának sokszor nagyon nehéz útjának gyakorlása, ott az 
előbb-utóbb az evangéliumtól idegen erők játékszerévé válik. 
Számomra elképzelhetetlen az, hogy a Szent Lélek által ado
mányozott karizmák foglalata, a szívbéli alázat lelkülete 
szenvedjen kárt, mert „ebben a közösségben igazi csodák 
történnek”. Ezért is tartom mérvadónak a cikkíró számára is 
hivatkozási alapul szolgáló Assisi Szent Ferenc szavait: „Aki 
nem mond le mindenéről, amije van, nem lehet az én tanítvá
nyom.. (Lk 14,33) Az az ember hagyja el mindenét amije van 
és veszíti el testét, aki az engedelmesség jegyében tökéletesen 
elöljárója kezébe adja magák.. Ha pedig az elöljáró olyasva
lamit találna parancsolni, ami lelke üdvössége ellen van, az 
alárendelt, ha nem is teljesíti parancsát, azért el ne forduljon 
tőle. És ha emiatt üldözést szenvedne valakiktől, csak annál 
jobban szeresse az illetőket Istenért Mert aki inkább vállalja 
az üldöztetést semhogy elszakadjon testvéreitől, az igazán 
megmarad a tökéletes engedelmességben. (Jn: 15:13)”

Ennek az alázatnak próbaköve a cikkíró által is taglalt 
Szent Lélek-keresztség tana. Ferenczy testvér kétféle módon 
definiálja azt először mint „azt a tapasztalatot hogy Isten 
maga ajándékoz erejéből egy keresztyénnek”, másodszor 
mint következményeiben felismerhető jelenséget, melynek 
egyik helyen „többek között egyik következménye”, másik 
helyen „bizonyítéka... mindenkinél -betoldás tőlem), aki a 
követelményeknek eleget tett” a nyelveken szólás. Mindezt a 
pünkösdi egyházak kizárólagos tanításaként érti a szerzd. 
Amennyiben helyesen értelmeztem gondolatait úgy azokkal 
kapcsolatosan a következő a véleménye,: -  Az, hogy Istennek 
erejét -  bibliai kifejezés: teljhatalom (ekszuszia) -  meg lehet 
tapasztalni, ez nem a pünkösdi kegyesség speciális tanítása, 
hanem a Bibliáé, amit éppen ezért semmilyen egyház vagy 
kegyességi fölfogás nem sajátíthat ki. Ez a fajta teljhatalom 
megjelenik ott, ahol valaki küldöttként -  aposztolosz -  küldő
jének teljesértékű -  vagyis nem kizárólagos, hanem annak 
személyiségével azonosuló (en Krisztou formula!) -  képvise
lőjévé válik. Nagyon nem szeretném, ha valaki -  talán éppen 
magam? -  mindezt az általa jónak ítélt és lelki fölépítésének 
megfelelő kegyességi stílus elfogadásával tenné egyenér
tékűvé.

-  Egyetértek azzal, hogy a nyelvekenszólás karizmája 
„többek között egyik következménye” lehet a Szent Lélek 
kiáradásának. Ugyanakkor a gyülekezeti gyakorlatban na
gyon fontosnak tartom, hogy Pál apostol útmutatása alapján 
szoros egységet képezzen a nyelvek magyarázatával 
(lKor.l4,27k), mivel egyébként ellenőrizhetetlenné válik, 
sőt értelmetlenné (u.o.:13-25)! A nyelvek adománya azonban 
nem bizonyíték: hamis biztonságtudatban ringatja magát az, 
aki a „megkaptam, most már minden rendben van” hamis 
illúziójában véli üdvbizonyosságának alapját fölfedezni. 
Hadd idézzem ezen a ponton Wesleyt „A víziókkal és álmok
kal kapcsolatosan a következő a véleményem: több olyan 
személyt ismerek, akinek életében ezt a változást álom idézte 
elő, amikor is Krisztust a kereszten, vagy dicsőségében pillan
tották meg. Ezek tények. Mindenki úgy vélekedhet róla, aho
gyan akar. És ezt a változást észre lehetett rajtuk venni (nem 
csupán könnyeikben, kiáltozásukban, érzelmi kitöréseikben; 
ezek nem megtérésüknek következményei, mint ahogyan Ön 
talán gondolja), mégpedig egész életükben. Sokan közülük 
korábban rosszindulatúak voltak; de most szentek, igazak és 
jók. ”A bizonyíték tehát a megszentelődés drága ajándéka!

„Szívemben gondosan őrzöm Jézus gondolatát, amely 
szerint az Ő gyermekeit nem ajándékairól fogják felismerni, 
hanem szeretetükről” -  fejezi be írását Ferenczy testvér. Én is 
azt kívánom tiszta szívemből, hogy saját hitünk értékei ne a 
másik hitvallásának leértékelése által tudatosuljanak ben
nünk, és így a külfönféle kegyességi irányzatok sáncai mögül 
kibújva végre ne a lövészárkok, hanem a hidak építésével 
töltsük roppant rövid időnket

Hecker Róber 91.10.31. 
metodista lelkész

Forrásanyag: Assisi Szem Ferenc művei 
(OFM Esztergom 1989)
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Ökumené
Magyarországon
„K  u n d   K  ” n o s z ta lg iá v a l

A  pápa baráti szavakkal fordult a protestánsokhoz.
II. János Pál pápának már mint lengyelnek is szeretnie kell 

a magyarokat -  legalábbis sok magyar így gondolja. Évszáza
dokig nyúlnak vissza a történelmi emlékek arra, amikor len
gyelek segítettek a magyaroknak megszabadulni a török já
romból. A lengyelek viszont 1939 szeptemberére emlékeznek, 
amikor Budapest fogadott be sok varsói menekültet. A nemze
ti-szocialista Németországgal együttműködő Horthy-rezsim 
kevésbé baráti tevékenységétől eltekintettek, erről az öt napos 
augusztusi pápalátogatás során egyetlen szó sem esett. Azt 
keresték ami összeköt, a történelemben és a mában egyaránt, 
és nem azt, ami elválaszt.

így a pápa, aki a valamikor „kipellengérezett" Krakkóból 
származik, rokonszenvezett a Magyarország körüli térségek
ben élő etnikai kisebbségekkel -  természetesen a magyarok
kal. Ezek pedig majdnem 3 millióan vannak, és 70 százalékuk 
a katolikus, vagy az azzal uniált ortodox egyházhoz tartozó
nak vallja magát. Ott, ahol a kisebbségek javarészt katoliku
sok, mint Déleurópának ezen a részén, tehát Szlavóniában, a 
Vajdaságban, Erdélyben és Szlovákiában, a pápa azonnal 
szimpátiára talál. Minthogy ezeket a diaszpórákat nem tudta 
meglátogatni, azok özönlöttek át őhozzá, egy a Máriapócsi 
búcsújáróhelyen tartott misére, alig néhány km-re a román, 
orosz és szlovák határtól. Itt II. János Pál nemcsak magyarul, 
hanem bizánci szertartás szerint is celebrálta a misét. Az öku
mené -  ahogy azt a pápa legszívesebben értelmezi: a nyelvek 
sokfélesége és a hitvallás egysége. A liturgiában mindenesetre 
adva van játéktér (a Rómával való egység, az „Uniat" feltétele 
mellett).

De hogy az egység kötelékét a nem-katolikus Ökumené 
felé is megtalálja Magyarországon és akörül, ezért a pápa még 
ugyanazon a vásámapon Debrecenbe utazott. A reformáció 
óta itt található a kálvinisták lelki és egyházi központja. Szigo
rúan hitben nevelt kollégisták és teológiai szeminaristák gene
rációi által tisztelettudóan „a kálvinista Rómának" nevezett 
Debrecen még ma is igyekszik a magyar reformátusok valami
kori hatalmát fényesen tükrözni. Például impozáns templom, 
-  iskola -  és kollégiumi épületekkel, amilyeneket Magyaror
szág egyéb -  átlagosan 30 százalékos protestáns lakosságot 
számláló -  tájain és városaiban sehol sem találni.

Csak néhány órával a máriapócsi óriás-mise után, amit a 
pápa görög-katolikus és uniált lelkészekkel és püspökökkel 
együtt celebrált, sokkal szerényebb formában ugyan, de ha
sonlót végzett Debrecenben, református és evangélikus egyhá
zi vezetőkkel. Ez nem „búcsújárás", vagy „zarándokút" volt a 
„kálvinista Rómába", ahogy ezt az ökumenikus eseményt egy 
Vatikán -  és Keleteurópa -  szakértő TV-kommentátor egy élő 
adásban értékelte. Ahogy a pápa mondta, ezt az ökumenikus 
találkozót őmaga sem „puszta udvariassági gesztusnak" te
kintette. Ez a pápa, mint „Róma püspöke", -  ahogy szívesen 
titulálja magát, -  hivatala egyik alapvető célkitűzésének tartja 
az „egység szolgálatát". A református tradíció képviselőit 
Debrecenben biztosította arról, hogy „a római katolikus egy
ház visszavonhatatlan döntéssel elkötelezte magát az ökume
nikus mozgalom mellett, és az az óhaja, hogy minden rendel
kezésére álló lehetőséggel együttműködjön vele".

A lengyel pápa szereti a szimbólumokat és a gesztusokat, 
gyakran spontán cselekszik. Debrecenben is így tett, amikor 
teljesen váratlanul egy koszorút helyezett el sajátkezűleg a 300 
évvel ezelőtt a habsburgi magyarország ellenreformációja so
rán gályarabságra eladott kálvinista és lutheránus lelkészek 
emlékművénél. Ezt a gesztusát az évszázadokon át politikai

lag és vallásilag is diszkriminált protestantizmus úttörő meg
békélési aktusként értékelte.

A Református Egyház, Dr.Hegedűs Lóránt vezető püspö
ke, és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa, elnö
ke, Dr.Kocsis Elemér püspök révén erre azonnal konkrétum
mal léptek elő. Egy memorandumban arra kérték a pápát, 
járuljon hozzá a vegyesházasságok kérdésének megoldásá
hoz, amit eddig katolikus részről szigorú egyoldalúsággal ke
zeltek úgy, hogy a protestáns lelkészek által végzett esketések 
elismerése még mindig várat magára. Ám hogy ezt, és még 
sok más aktuális kérdést egy még ezután létrehozandó „egy
házközi munkabizottságban" (az eddigi csupán „kapcsolatok 
bizottsága" helyett) végre nyitottan meg fogják-e tudni vitat
n i ^  éppoly bizonytalan maradt, mint annak a kérdése, hogy 
vájjon kér, és kap-e a Magyar Római Katolikus Egyház ven
dégstátust a Magyarországi Egyházak ökum enikus Tanácsá
ban. Debrecenben is, -  ezúttal protestáns, nemkatolikus, öku
menikus részről -  kérték a pápa támogatását a vallásszabad
ság és az egyházi élet szabadságának biztosításához azok 
számára, akik -  ahogy a Memorandumban szó szerint olvas
ható -  „mint magyar testvéreink, kisebbségként a valamikori 
Ausztria-Magyarország utódállamaiban, szorongatottan él
nek." Tanulságos a szóhasználat, amivel kapcsolatban meg 
kell jegyeznünk: az „Ausztria-Magyarország" állam-megjelö
lés 70 évvel ezelőtt még hivatalosnak számított, és ma, nem is 
csupán történész-körökben egyfajta fogalmi újjászületését éli. 
Még érdekesebb, és a Magyar Televízió által bőségesen sugár
zott jelentés volt, hogy „Ő királyi felsége" Habsburg Ottó, 
nagy családjával együtt a legelső sorban kapott helyet a pápa- 
látogatás csúcspontját jelentő Szent István napi, (augusztus 
20-i) misén. Ezután a mise után, amire a budapesti Hősök 
terén majd félmillióan gyűltek egybe, „őszentsége" nem mu
lasztotta el, hogy „ő királyi felségének" és a magyar trón 
várományosainak megadja a tiszteletet.

Ezek a jelenetek a horvátországi képernyőkön is láthatóak 
voltak. A pápának egy ottani pásztori látogatása a jövő évben 
szinte biztosra vehető. De vajon, hogy fognak erre a szerbek 
reagálni, akik Horvátországon belül számos helyen nem csak 
etnikailag, de vallásilag is (mint ortodoxok) jelentős kisebbsé
get alkotnak, és mit fog szólni hozzá a belgrádi szerb ortodox 
Patriarchátus? Minden esetre máris nagyon félnek a Vatikán 
vélt katalizáló szándékaitól. Attól is rettegnek, hogy az orto
dox gyülekezeteket erőszakkal beolvasztják majd a római 
katolikus egyházba.

Ilyen gondok nem aggasztják Magyarország kereken 3 
millió protestánsát. Egyházaik vezetői, főleg az evangéliku
sok, jóelőre üdvözölték a pápalátogatást, a reformátusok pe
dig köszöntő szövegekkel vonultak Debrecenbe. Idáig biztos 
sosem jutott volna el régebben egyetlen pápa sem -  ismerte el 
készségesen maga H  János Pál. Ehhez hozzá kell fűznünk, 
hogy pápa eddig Magyarországra legfeljebb Pozsonyig jutott 
be (a mostani Csehszlovákiához tartozó Bratislaváig), és ez is 
ezer évvel ezelőtt történt. Most viszont a pápa hangsúlyosan 
üdvözölte Tőkés László erdélyi református püspököt, aki a 
romániai nagyváradi székhelyéről zarándokolt el Debrecenbe, 
hogy a pápával találkozzon. Nyilvánvaló, hogy ez sem csak 
udvariassági gesztus volt, hanem teológiai és ekkléziológiai 
utalás a minden „egyformaságot" kizáró egységen belüli jogos 
„sokféleségre", a pápa által Debrecenben használt kifejezések
re. Persze az ő „igazság" -  és „teljesség" -  fogalma teljesen 
katolikus, „pluralizmus" -  és „univerzalizmus" -  értelmezése 
pedig vatikáni.

De ez Magyarország protestánsait mindaddig nem fogja 
aggasztani, míg egymás között a lelki ökumenét is képesek 
munkálni, s ezáltal egységesen és meggyőzően ellene tudnak 
állni a katolikus dominanciának.

(Gottfried Mierau cikke,
megjelent a Lutherische Monatshefte 1991. októberi szá
mának 440-441. oldalán. Fordította az Ökumenikus Ta
nulmányi Központ).
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Igehirdető műhely e

Szenteste
Jn 7,28-29

Nagyünnepeinknek kialakult hangulata van. Ez a tény 
hatványozottan áll Szentestére és általában Karácsonyra. 
Szinte mellékes, hogy mi a textus. Az esemény, vagy annak a 
gyülekezet „közvéleményében” leülepedett változata olyan 
zárt egész, amelybe nagyon nehéz betömi.Talán túl erős is ez 
a kifejezés. Tartalmában és módszerében ellene dolgozna az 
inkarnációban egyáltalán nem ezzel az eljárással operáló Is
tennek. A szokatlan szentestei textus nem jogosít fel vagdal- 
kozó tartalmú és hangú igehirdetésre. Az igehirdetőnek szere
tettel vállalnia kell azt a gyülekezetét, amelyből reménység és 
főként Jézus Krisztus ígérete szerint az éppen megszólaló 
igehirdetés teremtheti meg a Szentestét igazán ünneplők kö
zösségét

I. A karácsony esti gyülekezet komolyan vételéhez, meg
becsüléséhez hozzátartozik, hogy szóvá tesszük a „Csendes 
éj” diktálta szokvány hangulat és a templomot betöltő jézusi 
kiáltás disszonanciáját Mintha Ézsaiás 6. viziója jelentkez
nék UT-i formában: Isten dicsősége most Jézus kiáltásában 
tölti be a templomot és viszi a „Glória in excelsis” tenorját A 
„Rongyos istállóban pislákoló mécs” (ÉK 169, 2.v.) mellett 
gőgicsélő vagy sirdogáló kisgyermek és a hangos szóval be
mutatkozó Jézus: ez így együtt Karácsony. Jézus úgy mutat
kozik be, hogy ez eddig jól-rosszul tudottat kiigazítja Nem  
egyszerűen önmagáért, hanem, hogy a hozzá ragaszkodók 
hite több és más legyen hiedelmeknél.

II. Jézus Krisztus komolyan vételéhez hozzátartozik, 
hogy Tőle magától fogadjuk el, honnan jött és kicsoda

Ki kell mondani, hogy nem a mesevilág ezer variációjú, 
de lényegében mégis azonos tartalmú raktárából. Baj lenne, 
ha a szépen illusztrált, méregdrágasága ellenére is kapós ka
rácsonyi és egyéb „keresztény” képregények egyszerűen be
sorolódnának az egyébként lenyűgözően kedves „Süsü” vagy 
a „Csodapók” mellé.

Nem is olyan egyszerű ez a lecke! Édesanyja is egy életen 
keresztül tanulta. Ezt a különös ismergetést jelzi a középkori, 
karácsonyestét ábrázoló képek mestereinek hitvallása: „Aki 
szülte, imádta!”

Tanítványai is meg tudták nevezni a városkát, ellenfelei is 
a famíliáját, mégis mi időbe, Jézus mennyi türelmébe és 
munkájába került, míg Péter a közvélemény ismertetése után, 
a Mester késztetésére az igazit vallja: „Te vagy a Krisztus, az 
élő Isten Fia.”

Vagy amíg Tamás egy mondatos hitvallása megszületik és 
meg is szólal: „Én Uram és én Istenem!”

Csak az tudja igazán,honnan való Jézus, aki azt is tanul
gatja, hogy számára kicsoda.

III. Van, akit nem érdemes megismerni igazán, mert talán 
egyetlen, futó találkozás emléke marad belőle. Jézus azonban 
nem azért jött, hogy elmenjen, hanem, hogy maradjon. Nem  
terhet és kényelmetlenséget jelentő, kénytelenségből eltűrt 
vendégként, vagy erőszakosan betörő megszállóként.

Az atyától jött, testvérként. Nem kistestvérként, aki nyű
gös, és akivel mindig baj van, hanem nagyként akire számíta
ni lehet Nem legyint ránk, hogy ezt mi még nem értjük, nem 
mosolyog gúnyosan, hogy milyen földhözragadt kisgyereke
sek vagyunk. Testvér, abból a fajtából, amelynek Ő az elsője 
és utolsója. Páratlan, de közösségébe fogadó.

IV. Érdemes rregismemi, hogy honnan való és kicsoda, 
mert egy örökkévalóságot fogunk vagy Vele, vagy nélküle 
megélni. Jó lenne, ha eljön a napja, Tőle magától hallani: -  
Tudom, honnan valók vagytok. Jöjjetek, Atyám áldottai és 
örököljétek, ami az enyém. Megosztom veletek.

Fehér Károly

* * *

A textus alapos feldolgozásai: Lelkipásztor 1966/685 1.
Koszorús Oszkár, 1977/6901. Balikó Zoltán, 1985/ 697
7. Szim on János.

Meditáció.
Szenteste... „Csendes éj, tiszta szent éj. Mindenek álma 

mély”... (Ékv.167.) Az elhangzott ige után ma nem énekelhet
jük ezt az éneket. Ma nem ringathatjuk álomba magunkat a 
„Kisded” ringatásával, szép szavakkal, szentimentalizmussal, 
csillagszórós gyertyafénnyel. Csilloghatnak ezek, s csilloghat 
gyermekeik, unokáik fölött örvendező szülők könnybelábadt 
szeme is -  karácsony mégis más! Karácsonynak komoly üze
nettartalma van. Karácsony nem játszi ünneplés, hanem na
gyon is komoly esemény! Most a felnőtt Jézus szavát hallot
tuk a karácsonyról. Önmaga eljöveteléről. Emberségéről. Mit 
mond Jézus karácsonyról?

ő  küldött engem!
Jézus ma az Atyára, Istenre mutat Elhárítja magáról a 

figyelmet és afelé fordítja tekintetünket AKI elküldötte őt. 
Istenre mutat Jézus. Mert karácsony az Isten akarata! Kará
csony hát nem az érzelmeinkkel, a hangulatunkkal szembesít, 
hanem Istennel magával. Azzal az Istennel, akit „mi nem 
ismerünk”, mert elszakadtunk Tőle. Hiszen Ő az „igaz” -  mi 
pedig merő hamisság, bűn vagyunk. Hát nem talmi fény a 
szeretetünk? Csak ünnepi percekig tartó ami jóságunk, jóvol
tunk. S milyen gyökértelen a mi létünk önmagunkban! Hul
lunk bele a halálba. Ő pedig az É let az Örökkévalóság, a 
Szentség és Igazság! Ővele szembesít Jézus karácsonykor. 
Előtte csak hallgathatunk, mint a mennyegzői ruha nélkül 
belopakodott vendég a példázatban. (Mt22) Ő - Ő ! Ki ne
künk Ó? Jézusnak: Atya -  de nekünk: csak végső szalmaszál, 
utolsó menedék. De nem az első! Az egyetlen! Pedig: „Ne 
legyen más Istened!” Bukottak vagyunk, elveszettek. Hogyan 
is ismerhetnénk Ót?

ő  küldött engem!
Ez most mégis azt az örömüzenetet jelenti, hogy van 

Atyánk a mennyben! Ennek ellenére, hogy tőle elszakadtunk, 
nem tett le rólunk. Sőt egyszülött Fiát adta -  Jézust küldöttel 
Karácsonyt ajándékozott. Új dimenziót nyer hát a szeretet! 
Karácsony a szeretet ünnepe -  mondogatják mindenütt So
kan próbálgatják is. Ilyenkor félretesszük azt, ami elválaszt 
egymástól, ami közénk áll és társaink közé. Ilyenkor mosolyt 
igyekszünk varázsolni az arcunkra, hogy enyhüljön a másik 
képén is a szigor és elsimuljon a harag ránca. Dehát nem ez 
teszi szeretet ünnepévé a karácsonyt Nem a mi igyekvésünk 
-  hanem az Atya szeretete egyedül. „Ő küldött engem”! Ka
rácsony Isten akarata! Mégpedig: Jóakarata. Örömszerző, 
szerető, megbocsátó és megajándékozó akarata. Nem, nem-
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:sak csillagfény ragyog felettünk, hanem az Atya szere te te. 
Szenteste ezért lehet fényes, boldogító szívet melengető, mert 
sten küldötte Jézust hozzánk. Az „ismeretlen” Isten.

Ő küldött engem!
A Küldött -  ismerős! Jézus az. Ő hoztad, ő tette láthatóvá, 

negismerhetővé Istent és az ő szeretetét A követ, Ő az enge- 
lelmes gyermek -  érettünk és helyettünk is az. Engedelmes 
tetlehemtől egész a Golgotáig! Engedelmes, hiszen küldeté- 
ét teljesíti, n. Rákóczi Ferenc híressé vált „Confessiójá”t 
zzel a fohásszal kezdte valamikor 1716-ban: „Nem kereslek 
igéd Jézusom Betlehemben, ahol kegyelmednél fogva meg- 
zületni kegyes voltál, hanem szívemben, mert érzem, hogy 
ennem élsz!” A nagy fejedelem ismerte Jézust Karácsony 
lekor igazán a mi karácsonyunk, ha ismerjük Jézust, vagyis 
zívünkben él. Mert akiben ő él, többé nem él csupán magá- 
ak, hanem maga is küldötté lesz, hogy élje a többiek elé, 
igye a többiek közé Isten szeretetét Karácsony örömét - 
jándékát

Bencze Imre

Karácsony ünnepe
Jn 1,14-18

iM a  már ugyan csupán liturgiatörténeti emlék, de mégis 
demes evangélikusként is emlékezni, hogy a II. Vaticanum 
lutgikus reformjáig -  kevés kivételtől eltekintve -  ez a sza
rsz volt az un. „utolsó evangélium.” Az „utolsó” itt termé- 
etesen időbeli sorrendet jelent valójában azonban Isten 
sőrendő, páratlan és példátlan tettére utalt

I. Amikor Isten az emberért mozdul, akkor mindent és 
indenkit megelőz. Ő áll és cselekszik annál a kezdetnél, 
lonnan a mindenség és saját létünk ered. Őrá csodálkozunk, 
nikor Jézus Krisztus születését emberré tételét köszönjük 
eg egyszerű, magunkformálta szóval, vagy előttünk járt 
resztény nemzedékek csodálatos, megunhatatlan énekei- 
1, imádságaival. Karácsonyra is érvényes a húsvéti, kérdés
öltöztetett hitvallás: „Mit ért volna születnünk, ha meg nem 

itatunk?”
Nem tudunk a prológus titkait nyitogatva prédikálni. Bol- 

>gan meg kell elégednünk azzal, hogy mielőtt Szűz Mária a 
gyelembefogadás örömével és megrendült alázatával el- 
ondhatta volna: „...történjék velem a te beszéded szerint”, 
ielőtt intonálhatta volna a „Magnificat”-ot, mielőtt pászto- 
k és bölcsek gyermeknézőbe, Messiás-köszöntőbe indul
nak volna, az Atya már együtt örült a Fiúval, hogy megelőz 
nnünket a sok ajándék után a legnagyobbak emberré lesz. 
így ahogy a Zsidó levél mondja dallam nélküli újjongással: 
lem szégyel bennünket testvéreinek nevezni.” A kará- 
onyfa alatti ajándékokkal le lehet egymást körözni. Az in- 
imáció csodája Isten lekörözhetetlen, boldogan adott aján-
ka. A prológust János nem fejtörő rejtvénynek szánta, 
gyanolyan „Glória in excelsis”, mint a többi evangéliumé, 
römöt akar szülni bennünk.

II. Isten azzal is megelőz, hogy Jézus Krisztus ajándéko- 
sával nem úgy rohan le bennünket, hanem előre küldi tanu- 
Itt az utolsóról, a már kortársról, Keresztelő Jánosról van 

ó. Milyen jól ismer bennünket Igazán mondja a Mihály- 
stvériség breviáriumának nagypénteki litániája: „...még jó

ságodtól is féltünk...” Annak a sötétségnek, amelyről János 
evangéliuma beszél, alig lehet jellemzőbb vonása ennél. A 
teljes elidegenedés látlelete ez. Az emberié lett Isten előtt egy 
mindennapos ember jár. Mindennapos? Ő is Isten küldötte. 
Jézus szava szerint nincsen nagyobb nála az asszonytól szüle
tettek között Hozzá akarta szelídíteni, a megtérés lehetőségé
vel oldani a még a jóságtól visszariadó idegenséget János 
evangéliuma nem ő t  hanem minket sajnál, amikor Keresztelő 
kudarcáról beszél. Kudarc ez egyáltalán? Hiszen a szava 
nyomán hamarosan két tanítványa Jézus nyomába szegődik. 
Isten megelőző szeretete fénye mégiscsak belehasít a sötét
ségbe. Nincs helye karácsonykor annak a lamentációnak, 
hogy meglátszi-e a világon, hogy az ige testté lett Azokat 
kellene, azokat is számba kellene venni, akik a sötétségben 
szakadt részt úgy fedezték fel, hogy előttünk sem titkolták. 
Karácsonyhoz is hozzátartoznak a tanuk.

III. Isten megelőző szeretete szüli azt a gyülekezetét 
amely nem kívülről szemlél régmúltnak vélt eseményt hanem 
boldogan vállalja azokkal a közösséget akik Isten emberré 
lett szeretetét a személyre szóló kegyelem, a bűnbocsánat 
örömével „mi” vagyunk. Luther öt hang hosszan énekelteti a 
„Credo” énekben azt, hogy „mi”. De ezzel nem nép-vagy 
egyházszámlálást végeztet Csak felhúzza a zsilipet hadd 
áradjon végre az öröm és a hála, hogy Ó mindig megelőz, fel 
sohase rója, de boldog, ha valaki „köszönöm”-re szabadul fel.

Fehér Károly

j /J íid o lg o z o tt  igehirdetés:

V ilágra szóló ünnep Karácsony. Ausztrál barátomék 
mostani forró nyarában éppen úgy, mint Lapföldön mínusz 30 
fok hidegben. Mért ilyen világraszóló esemény ez, hogy hí
vők és hit nélküliek egyaránt ünnepük valamilyen formában? 
Születésnap. De kicsoda is az, akinek születésnapját ünnepü 
a világ? Igénkben három felelet van erre.

Az első: Keresztelő János felelete. Mit mondott a megszü
letettről a marcona Keresztelő?

„Aki utánam jött, megelőz engem, mert előbb volt mint 
én”. Paradox állítás ez, de azt jelzi: összehasonlíthatatlan 
valaki. Nincsen párja. Ő az örökkévalóságból való. Előtte 
tehát nem volt történelmi előzmény. Nem előzhette őt meg 
semmi. Jelentősége ezért összehasonlíthatatlan, Ő nemcsak 
isteni küldött, hanem magától Istentől jött Előbb volt minde
neknél. És ő, az örökkévaló— mégis „ideigvalóvá” lett Az 
isteni -  emberré. A teremtő a teremtettségbe jött el. Tovább 
fokozni ezt nem lehet Neki köze van mindenhez és minden
kihez.

Ezért világraszóló ünnep Karácsony. Nemcsak az ember
világ, az egész kozmosz ünnepe. Nem mi avattuk Őt Istenné, 
hanem Ő fogadott minket Isten gyermekeivé. Így nem az a 
csoda, hogy ha te elfogadod Őt  hanem az, hogy Ő fogad el 
téged, testvérem. Ő vállal minket Isten akcióba lépett a világ
ért, érettünk. Az Ige testet öltött

Kinek a születésnapját ünnepeljük? Mit mondanak erről a 
tanítványok? „Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kap
tunk kegyelmet kegyelemre” A Tanítványok válasza kérdé
sünkre az, hogy egyikük sem adhatott neki semmit! Volt pedig 
közöttük jóhírű halászcsalád tagja, jómódú, gazdag vámsze
dő, harcias zelóta, sőt igazhitű zsidó is, de neki adni senki 
sem tudott
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A kegyelem tőle áradt! Mindig, mindent ő adott Teljes
ségről beszél az ige Isteni lényének kimeríthetetlenségére 
célozva. Vagyis Jézusban Isten teljes jstensége van jelen. 
Ebben különbözik minden embertől. Ő csupa kegyelem a 
számunkra. A tanítványok azt mondják: csak üdvöt, bocsána
tot életet kaptak tőle. Kimeríthetetlen forrásból mintegy.

Mi emberek bizony kimerülünk. Kimerül erőnk, türel
münk, szeretetünk, de ismeretünk és gazdagságunk is. Hol az 
a szülő, akinek még nem fogyott el olykor béketűrése? És hol 
az az apa, akinek nem fogyott el igazsága gyermekei előtt? -  
Jézus kegyelme meg nem érdemelt szeretet Élő ajándék ez. 
Nemcsak tantétel. Valóság. Kimerülő-akkumulátor életünket 
létünket ő töltheti fel újra. S amint a téli hideg éjszakák után 
nehezen indulnak a kocsik motorjai, amikor erőtlen az akku
mulátor -  így fogy el rideg világunkban is a szeretet töltete.

De -  akinek születése napját ünnepeljük -  Ő soha meg 
nem fogyatkozik. Belőle mindig meríthetünk, tőle mindig 
csak kapunk! Kinek a születésnapját üljük és üli a világ? Mit 
mond erről az evangélista, János? „A törvény Mózes által 
adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jelent 
meg” -  János összehasonlítja Jézust Mózessel. Mózes Isten 
legnagyobb küldöttje volt valaha. Izrael nagy szabadítója. 
Mózesnél nagyobb hőse, vezére, nem akadt Izraelnek. Ő adta 
a törvényt Ezzel történt meg Isten és ember szövetségkötése. 
A törvény Isten legalapvetőbb akaratnyilvánítása. Ehhez kell, 
hogy igazodjék az é let Ám éppen ebben bukott meg mindig 
Izrael. Megszegte a törvényt így a törvény nem jelentett 
segítséget Izrael népe Isten ellen lázadt És most hallaüan 
dolog történt Jézusban nem egy új Mózes jött el, hanem 
egészen más. A törvény nem tud a bűntói megszabadítani, 
sokkal inkább a fejünkre olvassa a bűnt, a törvényszegést

Isten Fiának embenétételében megjelent Isten maga- aki 
teljes igazsággal és kegyelemmel, János azt hirdeti: Jézusban 
van bocsánat van kegyelem. Megszűnt az ellenségeskedés 
ember és Isten között Személyesen jön Jézusban a bocsánat, 
Isten bocsánata az emberhez. Jézus Isten teljes kinyilatkozta
tása Aki Őt hallja. Istent magát hallja, aki Őt látja, Istent 
magát látja.

És mit mondasz róla -  a születésnaposról -  Te kedves 
Testvérem? Talán azt hogy milyen más világ volt akkor, 
kétezer évvel ezelőtt Mint most benzingőzös városainkban, 
hajszolt, ideges korunkban, szívtelen, anyagiakért hajtó kö
zönyben! Ám ne feledd, Ő testté lett! Nem a környezetet, a 
szellemiséget minket vállalt fel. Testté lett Testté -  ahol a 
legnagyobb ellenség, a halál valósága kitetszik, s győzedel
mesnek tűnik. Éppen i t t -  ezen az ajtón át jött Isten a világba, 
így tetszett neki, hogy testet öltsön, emberré legyen. Testvé
rünkké. Merőben új helyzet állt elő. Oda á llt ahol mi nem 
tudunk megállni. S mivel Ő merő kegyelem -  lehajol és 
felemel. Ezért hát világraszóló születésnap az övé. De ne csak 
ünnepeld, hanem hidd és éld!

Bencze Imre

Textusunkhoz gazdag írásmagyarázati anyag a Lelki- 
pásztor 1966/687.1. Táborszky Lászlótól, 197 /693.1. 
Otttyk Ernőtől, 1985/ 697 1. Cserháti Sándortól

A négy evangélista közül a legrégebbi: Márk nem isme
ri a karácsonyt Csupán e két szóban foglalja össze: Eljött

Jézus -  de ő nem ismeri az ünnepet nem tud ünnepelni. Van 
ebben valami meggondolkoztató. Ha karácsony csak ünnep, 
hangulat elröppenő érzés, akkor utána nagyon szegények 
leszünk. Pedig a karácsonynak hétköznapivá kell válnia: sze
retet öröm, meglepetések kedvessége ne szűnjön az ünnep 
után sem. Ne szoruljon erre a néhány napra.

Két másik evangélista: Máté és Lukács romantikus törté
netet kerekít a karácsonyból. Római császár és mezei pásztor, 
birodalmi összeírás, próféciák teljesedése, emberi indulatok 
és angyali szózatok festik színesre az események láncolatát 
Mennyi szépség van a karácsonyban! Gyermekkorunk emlé
kei jutnak eszünkbe -  tán velük el is múltak igaz kará
csonyaink. A felületen maradtunk. Pedig voltak nekünk is -  
öregeknek -  fény és csillagszóró nélküli ünnepeink. De nem 
csupán ez a karácsony.

János evangélista veretes mondatait hallottuk. Mély teoló
giai fejtegetést arról, mi történt karácsonykor. Ezidén mi is 
mélyedjünk el karácsony titka vizsgálatában.

Akarácsony: Isten bemutatása. Szava testet öltött Alátha- 
taüan Isten láthatóvá lett az egyszülött Fiúban. A hallhatatlan 
Isten hallhatóvá lett Jézusban. Többé nem kell találgatnunk: 
kicsoda, milyen is az Isten? Aki Jézusra tekint látja: ilyen Ő! 
Nem részvétlen ősok, közömbös dogma -  hanem szerető 
mennyei Atya. Ne engedjük megtéveszteni magunkat! Ne 
sorsunk, körülményeink alakulásáról formáljunk magunknak 
képet róla -  hanem Jézusra hallgassunk.

Karácsony annak valósága, hogy Isten az ember oldalára 
állt!

Az ige testté lett! (Nemcsak emberi alakot öltött!) Isten 
megbecsülte és felemelte teremtményét az ember életét A 
testetöltés csodája az emberi élet méltóságának is csodája!

Egyszer, amikor a pokol elszabadult Bonhoeffer 1944. 
nyarán a koncentrációs táborból ezt írta: „Ha a föld méltó volt 
arra, hogy az ember-Jézust hordozza, ha egy olyan ember, 
mint Jézus itt a földön élt, akkor -  de akkor van értelme annak, 
hogy mi emberek itt éljünk! S ha Jézus nem élt volna e földön 
-  akkor a mi életünk -  minden más ismert, tisztelt és szeretett 
ember élete ellenére is -  értelmetlen lenne!”

Ezért hát Jézusért teljesen otthon érezhetjük magunkat e 
világban. Nem idegen hely ez, s nem siralomvölgye számunk
ra. Megszentelt hely -  Jézus lakhelye! Ezért semmi sem 
korlátozhat minket e világban! Még a halál sem -  hiszen ezt 
is legyőzte Jézus feltámadásával. És ha Jézus vállalta az 
embert, akkor mi sem húzódhatunk el a felelősség, a szolida
ritás, a testvér-vállalás kötelezésétől és szép feladatától! Lehet 
hát együttélni, együttlakni másvallásúakkal és másszinűekkel 
és máskép gondolkodókkal. Kegyelmet kaptunk kegyelemre! 
Isten végtelen irgalma éltet, hordoz és tart öröktől fogva. S a 
kegyelem nem tud irgalmatlan, kegyetlen lenni! A kegyelem 
megsokszorozza magát! Tovább gyűrűzik -  árad, hömpölyög. 
Ne fékezzük le önzésünkkel, önféltésünkkel vagy önszerete- 
tünkkel a kegyelem áradását

Karácsony ne rekedjen meg ünnepeinken -  folytatódjék 
csak hétköznapjainkban. Malmivaarától kérdezték: miért van 
igehirdetésében annyi sürgető aggódás? Azt felelte: Mindig 
arra gondolok, hogy talán ez az utolsó alkalmam -  s talán ez 
az utolsó alkalom számotokra!

Bencze Imre
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Karácsony 2. napja
Jn 13,34-35.

A z  a pár nap, amely Jézus Krisztus születésének ünne
pét körülöleli, az egyházi esztendő csodálatos „leleménnyel”, 
vagy inkább a hit zsenialitásával és fantáziájával megkompo
nált része.

Segít elmondani az új parancsolat tartalmát úgy, hogy 
Jézus Krisztus időben, minőségben, távlataiban megelőző 
szeretetére, valamint annak tükröztetésére hús-vér emberek, 
de tanítvány-emberek, Krisztust követő és Krisztus követsé
gében járó emberek képét, magatartását, eseménnyé testesülő 
hitét vetíti elénk. Azok sorába tartoznak (Se, akikről az Ágostai 
Hitvallás szerint azért lehet és kell megemlékeznünk, hogy 
kövessük hitüket és jó cselekedeteiket Homiletikai vonatko
zásban sem utolsó dolog, ha nem „duplázni” kényszerülünk, 
hanem -  az ünnepi témájára is ügyelve -  azt próbáljuk elmon
dani, mi telhetik ki az új életre indító szeretetből.

I. Hogy Krisztus hogyan szeretett bennünket és hogy 
ebből mi telik és mire telik, arra a Karácsonyt követő két 
emléknap segítségével figyelünk. Már utaltam a hit zseniali
tására és merész fantáziájára, hogy Jézus Krisztus szüle
tésének ünnepét István első vértanú és János apostol emlék
napja követi az ősi és ezért evangélikus eleink által is sokáig 
megőrzött rend szerint

II. István első vértanú diakónusként indul. A szeretet 
misszionáriusa. Attribútuma ma három kődarab, de eredetileg 
inkább egy nagy tarisznya, vagy kötény lehetett volna, hiszen 
az „asztalok körül való szolgálaf’-ra rendelték, majd hogy 
nem konyhai szolgálatra. A gyülekezet szegényei kenyeréről 
kellett gondoskodnia, a társaival együtt De eljön egy nap, 
amikor nem bújhat az „nem az én reszortom” spanyolfala 
mögé. Krisztusról, és kövek alatt Ő a gyülekezet első vérta
núja, a protomartyr. Nem azért mert mindenáron erre vágyott 
volna. De szerette annyira Jézusát hogy ebből a szeretetből 
arra is telett hogy életét egy adott helyzetben odaadta. Nem  
azért mert a magáét, meg a többi, kenyérre, gondoskodásra, 
ápolásra váróét nem szerette volna. Nem azért, mert a vérta
nuk pálmája kívánatosabb lett volna számára, mint a koldus
tarisznya, vagy a mosogatóedény, hanem Jézushoz való tarto
zásából annyi is kitelett, hogy a magáét odaadta. Akkor és 
úgy, ahogy eljött az ideje, és úgy, ahogy megfosztották életé
től.

Sokszor hallottam már a neheztelést, hogy kár Karácsony 
varázsos fehérségét ezzel a véres históriával bepiszkítani. 
Nem az a kár, hogy Jézus Krisztus tevőleges szeretetéből szó 
születik sokkal többször, mint életáldozat? Tudták őseink, 
miért éppen Karácsony közvetlen közelében emlegették Ist
vánt Nyilván magukat is óvni szerették volna, hogy csak 
hangulat szülessék a kereszt fáját is sejtető jászol láttán. Ka
rácsony második napja nem mártír-toborzás napja. De készte
tő emlékeztetés: telik-e szokatlan és váratlan nagyra, súlyos
ra, esetleg életet és exisztenciátis kockára tevő új életre? Nem  
polgáriasodtunk el nagyon? Esetleg keresztény civil-kurázsi
ra is szükség lehet. Még a számtalan helyien csupán jelzőként 
használt keresztény -  keresztyén forgatakban is.

III. János apostol emléknapja látszólag sokkal „kará- 
csonyibb.” Hiszen ő a „szeretett” tanítvány és a „szeretet 
apostola.” A hagyomány szerint egyedül ő ért természetes 
halált Ő a másik „típus”. Ő aprólékosan, részletekben adja 
oda magát Ő így szeret Benne Jézus türelmes szeretete 
tükröződik. „Még mindig nem értitek?” -  kérdi egyszer tanít
ványait Kérdésében a méltatlankodás fölé magasodik a sok

szor, sokféle bontásban, napi részletekben jelentkező új. Sem
mivel sem jelentéktelenebb, kisszerűbb, mint a másik. Szük
ségünk van arra a fajta „új”-ra, amely törekszik arra, hogy 
kevesebbszer fortyanjon fel a „hányszor mondjam még” és 
„mikor lesz már végre elég”, „mikor lesz már nekem is nyug
tom” méltatlankodása. Bizony a „vérig” fordítás mellett a 
„végig” is érvényes, főként pedig nélkülözhetetlen.

IV. Végül: Ahogy én szerettelek benneteket..” -  ez nem 
szimplifikálható példává. Ez a forrás. Úgy, ahogy Jézus Krisz
tus szeretete az Eucharisztia csodájában egyszerre a mi korun
kig és életünkig érő áldozatos szeretet és az „útonjárók elede
le.”

Fehér Károly

* * *

A textus karácsonyi feldolgozása megtaláltató a Lelki-
pásztor 1966/690.1. B odrog M iklós, 1977/697 1. Bá
rány G yula és 1985/7031. B enkő B éla írásában.

Ú j parancsolatról beszél Jézus. De ez nem a 11. paran
csolat a mózesi 10 mellett, vagy azon kívül. Inkább az a 
parancsolat, mely minden mást egybefoglal és a parancsola
tok értelmét, lényegét adja. A tanítvány életét eddig a paran
csolatok, törvények, rendelkezések sokaság igyekezett sínen 
tartani. Ezért is új Jézus parancsa. De új annyiban — hogy 
Jézus adja. Mert ő nemcsak parancsolja a szeretet, hanem adja 
is. Belőle árad. „Ahogy én szerettelek titeket”. így a tanítvány 
kapja is az erőt a szeretethez, mert őt is szeretet hordozza -  
Jézus életet áldozó szeretete. A tanítványi gyülekezet ebből él 
és ezért él. „Egymást” azért szeretik, mert úgy tekintenek 
egymásra, mint a Mester által szeretett testvérre. Nem maguk
tól és magukból szeretnek, hanem Jézus szeretetéből merítve. 
A jézusi parancs tehát azért is új, mert ez a krisztusi gyüleke
zet törvénye. S a gyülekezetre ez a jellemző! Erről ismerik fel 
őket Missziói ereje, „evangélizáló”, hitre ébresztő hatása van 
az „egymás-szeretetének”. Gyülekezeteinknek, lelkészi kö
zösségünknek, egyházunknak nagy vizsgája ez. Mért nem 
élednek gyülekezeteink, mért nem újul egyházunk? Mért nem 
misszionálunk mi, de annál jobban keleti misztériumok és 
nyugati „áramlatok”? Jézus meghatalmazta övéit, sőt elköte
lezte őket egymás szeretetére. Szava ma is érvényes. „Új 
parancsolata” mai tanítványoknak is szól. Karácsony -  Isten 
szeretetének világra szóló megjelenése önvizsgálatra, bűnbá
natra és megtérésre hív.

Igehirdetési vázlat:
A karácsony legkedvesebb örömei azok, amelyeket szülők 

élnek át gyermekeik boldogsága felett.
Ám, de sokszor szomorúság vegyül az örömbe. Van úgy, 

hogy valami megrontja, összetöri az örömöt A gyermek alig 
játszott még a karácsonyi ajándékkal -  máris elromlott. Talán 
hibás volt a játék. Vagy szétszedte a kiváncsi természet eset
leg nem magyarázták meg: hogyan kell használni.

Karácsonykor a legnagyobb Atya is, -  az igazi Atya is -  
megajándékozott minket, gyermekeit Ajándéka: a szeretet 
Igéjében azonban útmutatást ad, hogyan lehet ezt megőrizni.

a) Szeress úgy, mint Jézus.
-  Az Ő szeretete hordozó szeretet Vállal minket Bármi

lyenek is vagyunk. Az övé bűnbocsátó szeretet Nem rója fel
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a múltat Háta mögé veti -  eltörli, elfelejti. Az Övé: ajándéko
zó szeretet Újat kínál, lehetőséget ad, hitet ébreszt örömöt 
kínál. Jézus szeretete: áldozatos szeretet Nemcsak valamit, 
hanem saját életét önmagát adta, áldozta oda értünk.

b) Add tovább Isten ajándékát
A gyerekjáték úgy marad meg -  ha féltik. Isten szere- 

tetének megmaradásának titka az, ha nem féltjük, hanem 
tovább adjuk. Kockára vetjük Semmit nem kérve helyébe. 
Nagy Gergely: Az Isten iránti szeretetből születik a felebaráti 
szeretet és a felebaráti szeretet táplálja az Isten iránti szeretet

c) Vedd új parancsolatnak ezt.
Hiszen Jézus adja, nem törvény írja elő. Ez maga is aján

dék. Kegyelem. Mert Jézus nemcsak követel, hanem segít is. 
„Ahogy én”— ez nemcsak felhívás, hanem bíztatás, vagyis a 
szeretetre való erő ajándékozása. Jézus megelőzött minket 
Előbb szeretett

d) Erről tudja meg mindenkid.
Só és kovász szerepét a keresztyénség csak akkor tölti be, 

ha Isten karácsonyi ajándékát megbecsüli, megőrzi, Éli. Ha
ragtartó gyülekezeti tagok? Megsértődött, vagy gyűlölködő 
„testvérek”? -  Csak a szeretet élése lehet jel környezetünk, 
világunk számára.

Bencze Imre

♦ ♦ ♦

Karácsony utáni vasárnap
Lk 1CV5-9.

Tulajdonképpen még mindig ugyanarról van szó, az 
folytatódik, ami a Jézus Krisztusban megszületett és követé
s é i n  tükröződő újat jelenti. Az újság az, hogy Jézus eligazí
tásában, „nyílt parancsában” megjelenik a környezet is, 
amelyben az új érzékelhetővé válik. Szükségünk van arra, 
hogy János evangélista „sötétséginek minősített, illetve ítélt 
teológumenonja emberarcot kapjon. A keresztény ember nem 
egyszerűen „sötétségben” próbálkozik a tanítványsággal, ha
nem különbözőképpen reagáló emberek között.

I. Mindig élmény marad, hogy a kopogtatásra vagy csen
getésre nyíló ajtó mögül milyen arc, milyen vonásokkal, mi
lyen mimikával fordul az ember felé. Biztos, hogy az első 
pillanatok benyomásai nem tévedhetetlenek, biztos, hogy 
számtalanszor szorulnak kiigazításra. De érdemes figyelni 
rájuk. Általában ráfizettem, ha nem adtam az első benyomá
sokra, még akkor is, ha később pirulnom kellett azok elhamar
kodott értékelése miatt.

II. Jézus különös módon megfordítja azt a szokásos, ma
gától értődőnek tűnő beállítottságot Nem egyszerűen az a 
kérdés, én mit észlelek. A tanítvány-keresztény abból vizsgá
zik, hogy mit lá t mit hall, mit érzékel az, akire ajtót nyitunk.

III. Észrevehetik-e, hogy a tanítvány-kereszténynek van 
hoznivalója? Milyen tapasztalatok és nem csupán un. világi
aktól nyert tapasztalatok adják ismeretlenek szájába szinte 
automatikusan: mi tetszik? Ez a kérdés így fordítható le: hát 
ez mit akar vinni?

Illemkódexek sokban változó, de egyben mégis állandó

sult szabálya: illik valamit hozni, adni, ajándékozni.
IV. Amikor Jézus a „Békesség a háznak” köszöntést adta I 

tanítványai szájába, formálisan nem tanította őket újra. Akkor 1 
újult meg az ősi köszöntést, amikor a Feltámadott személyé-1 
ben inkamálódott, vált óhajtásból eseménnyé a tanítványok 1 
között. Minden olyan köszöntés, amelyet valaki önmagában ] 
is nem hordoz, amelyik emberi-tanítványi magatartásban nem 
testesül meg, értelmetlen, sőt blaszfémia.

V. A köszöntésben és a benne rejtőző, belőle születő ma
gatartásban tudatosan leteszünk arról, hogy az igényünket - 
jelentsük be. Nem elvinni rendeltettünk, hanem hozni! Egy
másból akarjuk kibányászni, amit fel kellene neki ajánlani.

VI. Az ételre való utalást nem lehet elspiritualizálni. A 
jézusi intés nélkül a keresztény misszió lehetetlenné vált vol
na. Rituálist várni ott, ahol esetleg erről fogalma sem volt 
valakiknek? Mégsem csupán az ételről van szó. Sokkal in
kább arról, hogy ha megfeszülök, sem tudom előkészíteni, 
előre elrendezni, mire megyek valakivel, ha keresztényként 
szót váltok vele. Egy politikai, diplomáciai tárgyalást függővé 
lehet tenni a várt, eltervezett eredménytől. Keresztények talál
kozását, beszélgetését nem.

Soha nem jön létre igazi, emberhez és keresztényhez mél
tó, közvetlen „közlekedés”, ha én már előre elhatároztam, 
hogy mit leszek hajlandó „megtenni.”

VII. Más kérdés, hogy mi mit adunk más elé? Egy konfe
rencián hallottam, hogy valaki soha nem tudott volna ortho- 
dox zsidó hozzátartozóival, barátaival Krisztushit dolgában 
szót váltani, hanem kóser konyhát vezettek volna. Ez nem 
taktika. Ez a készség a jézusi köszöntés megélése: „Békesség 
ennek a háznak!”

Jó lenne felnőttként is komolyan venni a kisgyerek táska
kutató kíváncsiságát: „Hoztál valamit?” Felnőttek vannak 
annyira tapintatosak vagy öntudatosak, hogy nem kérdezik. 
De talán várnák.

Fehér Károly

* * *

Az igehirdetési gyakorlatban igen ritkán kerül erre a 
textusra a sor, Így a Lelkipásztor-ban egyetlen igehirde
tési feldolgozást lelhetünk: L ábossá L a jo s tó lévf. 
730. lapon.

A  „tanító ül, a pap áll -  de a misszionárius megy...” 
Valahogy így disztingvált az egyházi szolgálók között egyszer 
valaki. Vagyis az igazi tanítvány úton van. AmintMestere sem 
nyugszik. Jézus mozgósítja övéit Elhív és küld.

Jézus megragadottja nem lehet tétlen, megelégedett. Jézus 
sem azt várja, hogy a világ jöjjön hozzá, Ő jött az emberek 
közé. Ezért küldi tanítványait is, minket is missziói feladattal. 
Jézus tanítványa induljon, menjen -  üres kézzel -  de teli 
szívvel. Békességgel telített szívvel. Augusztinusz Így fogal
mazott: „Nyugtalan a mi szívünk, Istenem, míg meg nem 
nyugszik tebenned!”

Nyugtalan, sebzett és érzékeny a mi szívünk Isten nélkül, 
tőle való elfordulásunk miatt És ahogy a sebet minden jobban 
irritálja, a karcolás, a hő, a piszok, -  ugyanúgy a nyugtalan 
szív még nyugtalanabb lesz a gond, a bánat, vagy bosszúság 
hatására. Mikor gyógyul meg a seb, s mikor válik „érzéket
lenné” a külső hatásokra? Ha Isten befogad, felénk fordul, 
megbocsát békét köt velünk, vagyis elhárítja a zavart, mely a
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vele való kapcsolatunkat megrontotta. Megnyugszik szívünk 
őbenne. S akkor béke költözik belé. Maga a menyország, az 
üdvösség.

Luther Márton még 1516-ban (az évszám bizony lénye
ges!) mint kerületi vikárius írt Dressel ágostonos priorhoz: 
„Kedves Atyám, tudod-e, hogy Isten azért olyan csodálatos 
népe között, mert békességét odahelyezte a békétlenségbe, 
azaz a merő kísértések közé? Nem annak van tehát békessége, 
akit senki se zavar -  ez a világ békéje!-, hanem annak, akit 
minden és mindenki zavar, s aki mindezt mégis örömmel és 
nyugalommal tűri. Mert abban a pillanatban a kereszt többé 
nem kereszt, amikor boldogan vallód: áldott keresztfa, nincs 
ilyen fa több a fák között!...

Ilyen békét nem találhatsz jobban, mintha a nyomorúságot 
elvállalod örömmel szent ereklyeként és a békét nem a magad 
véleménye és értelme szerint kutatod.”

A tanítvány az elhívásban bocsánatot -  békességet nyert 
Ezért hát missziójának lényege sem kevesebb: vinni a békes
séget a megbocsátást

Jézus egyedüli volt kortársai között a szív békességének 
hirdetésével. Nem hozott új köszöntést Átvette a régit: Bé
kesség néktek! Mindenki így köszönt de nem vették komo
lyan a zelóták, sem a farizeusok.

Kicsoda a „békesség fia”? Aki elfogadja a bocsánatot aki 
hajlandó a békességre, kész élni is azt Visszhangra a köszön
tés csak önáluk talál. Jézus születésekor az angyalkar hirdette 
lelkesen: „... és a földön békesség!” (Lk 2,14) vagyis eljött az 
üdvösség a világba. Jézus most ennek a programnak tovább
vitelét hirdeti meg: legyen a földön, az emberiakta világban 
minden házban ott az üdvösség, a béke, Isten kegyelmes 
uralma, oltalma.

Ebben az ünnepi időszakban megmozdul a világ. Egyesek 
és családok látogatnak, köszöntenek be egymáshoz. Mi is 
elindulunk, hozzánk is jönnek. Tudtunk-e vinni, szólni, adni 
valamit a békességünkből? Isten békességéből? Tudjuk-e 
örömmel fogadni a „békességet kívánókat”? Vagy felkavart, 
zaklatott, nyugtalan a szívünk és indulataink gyűrűznek, hat
nak tovább?

Ne zavarja meg békességünket az indulatos, felkavart 
emberekkel való találkozás. „A békesség rátok száll vissza” 
-mondja Jézus. Megteltél karácsonyi örömmel, békességgel 
-  ezt senki el nem veheti tőled. Kincsed marad egész éven át

Bencze Imre

A
Óév este
Máté 9,14-17

A ma esti textus alapján, ha címet kellene választanom, 
ezt imám az igehirdetés fölé:

Óév-esti szemrehányások!
Az óév napja igen alkalmas arra, hogy Istennek az elmúlt 

évből valamit a szemére vessünk.
Ha túl nagy is körülöttünk a szilveszteri lárma, akkor is 

egy váratlan pillanatban „bejön” a kísértés: kételkedni kez
dünk Isten gondviselő bölcsességében.

Ez a kísértés hasonlít ahhoz, amelyik a felolvasott ige 
szerint, Keresztelő János tanítványait lepte meg. Kérdésük 
mögött súlyos vád tornyosul, hogy t i. Jézus cselekedete nem

átgondolt Jézus nemtörődöm, sőt talán könnyelmű.
Rosszul esik ezeket a szavakat kimondani Jézussal kap

csolatban, de a kísértések démoni volta éppen abban mutatko
zik, hogy Istenről feltételezi az elképzelhetetlent a Hozzá 
nem férhető rosszat az Ót soha meg nem közelítő igazságta
lanságot

Miért estek a tanítványok ilyen csapdába? -  Azért mert 
nem látták jól a tényeket és az összefüggéseket

Az előző versekben olvashatjuk, hogy Jézus részt vett egy 
vacsorán, amelyen -  a vallásos közfelfogás szerint -  nem illett 
részt vennie. A lakomát a zsidók által megvetett vámszedő, 
Máté rendezte, meghívva hozzá hasonló barátait Jézus pedig 
köztük ült, velük evett és ivott A már önmagában is megbot
ránkoztató vendégeskedés mellett a kérdező tanítványoknak 
egy külön okuk is vo lt hogy Jézus magatartását helytelenít
sék. Mesterüket, Keresztelő Jánost ebben az időben vetette 
börtönbe Heródes. Kikerülhetetlen a kérdés: ezt a szomorú, 
majd Keresztelő tragikus halálához vezető eseményt nem 
kellett volna Jézusnak úgy felfognia, hogy itt a szigorú böjt a 
kemény lelki tusakodások ideje? Záporozhattak akisértő gon
dolatok: lehetséges, hogy Jézus közönyös? Jézus felületes? 
Jézusból hiányzik az igazi szimpátia?

Szilveszteri kísértéseink valóban hasonlóak lehetnek a 
tanítványok gyötrő gyanújához. Mennyi rossz történt velünk 
az elmúlt évben! Mennyi jó elmaradt! Lehetséges, hogy Isten 
nem figyel mindig reánk? Lehet hogy Isten nem az, akinek 
mondja magát

Mi volt az igazság Jézus esetében? Mit nem vettek észre a 
kritikus tanítványok? -  Nem vették észre, hogy Jézus nem 
akármilyen bűnösökkel vacsorázott, hanem bűneiket bánó, 
múltjukból kigyógyult emberekkel. Nem böjtöltek, valóban 
nem, hanem ünnepeltek. De volt rá okuk. Megtéréseket ünne
peltek, egy evangélista születésnapját aki ez után a vacsora 
után sohsem ül le többé a korrupt árulók asztalához.

Jézus nem engedi Keresztelő János tanítványait kétségek 
közt hányódni. Válaszol a kimondott és ki nem mondott 
kérdéseikre. Ma este ebből a válaszból kell mindnyájunknak 
tanulnunk.

Meg kell tanulnunk mindenek előtt azt hogy Jézus nem 
feledkezik el a szenvedőkről. Keresztelő sorsa sem kerülte el 
a figyelmét A szenvedőknek, a szenvedéseknek Jézus mindig 
tudatában volt Kiderül a beszédéből, hogy még ezen a látszó
lag önfeledt lakomán is világosan látta maga is a kereszt felé 
vezető úton jár. De azt akarta mindenképpen megértetni a 
kérdezőkkel -  amit alig akar ma is megérteni sok tanítvány, 
hogy az Ő -  Jézus eljövetelével valami annyira hatalmasan 
más, annyira boldogítván új lett jelen ebben a világban, hogy 
emiatt minden átértékelődik, még a szenvedés, még a halál is. 
Igen még ezek az ember számára legnehezebb terhek is más 
jelentőséget nyernek.

Azt akarta megértetni akkor is, azóta is velünk, hogy ha Ő 
-  Jézus leül a bűnösök közé, az azt jelenti Isten jött el kibe- 
szélhetetlen szoros közösségbe hozzánk. Akkor megfellebez- 
hetetlen bizonyítékunk van arra, hogy Isten nem közönyös 
távoli figyelője sorsunknak, nem kegyetlenül elítélő bíró, 
hanem olyan Atya, aki végtelen részvéttel osztozik minden 
dolgunkban.

Egy csodálatos képpel is kifejezte Jézus ezt az újat a 
tanítványok előtt ahol O jelen van, ott Isten és ember között 
a leggyengédebb kapcsolat jön létre -  valami hasonló a vőle
gény és menyasszony közösségéhez.

Érdemes a képbe belemélyedni. Az emberiség nem „árva 
menyasszony” többé, az árvaság minden szégyenével és ke
servével. Eljött Jézus, eljött a Támasz - itt a Megváltó, itt a
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Vőlegény, itt van Isten köztünk! Ha pedig ez igaz, akkor 
minden jó megtörténhet. Az is, hogy a bűnös bocsánatot nyer, 
az is, hogy a bűn következményei gyógyulnak. Ezért van itt a 
lakodalom ideje, az örökkévalóság felé mutató örömé.

Térjünk vissza a mai estére. Az évvége az önkéntelen 
felmérések alkalma. És amikor mi emberek az életünkkel 
számot vetünk, semmi sem áll közelebb hozzánk, mint a 
panaszkodás. Jézus gyökeres gondolkozásbeli változást vár 
tölünk. Vessük el a tévhitet, hogy a minket ért csapás, veszte
ség a legszömyűbb rossz, ami velünk történhetett. Nem, mert 
az iszonyú, a kibírhatatlan az lenne, ha nem lenne Jézus. Ha 
nem állna mellettünk mindenben Szószólóként Pártfogóként 
Testévéiként Ha Ő nem adatott volna nekünk üdvösségül és 
váltságul.

Meg kell tanulnunk új értékrendbe állítani a dolgokat 
Különben semmit nem ér a hitünk. Ez az utolsó intése Jézus
nak a kérdező tanítványokhoz. Van vallásosság, amely úgy 
pusztít mint a hitetlenség. -  Lehet tagadni az újat amit 
Jézustól nyertünk, lehet „nem meghatódni” Jézustól magától, 
lehet valami keveset átvenni az igéből és egyébként ragasz
kodni a saját elképzelésekhez, de akkor úgy járunk, mint az 
avult ruha, amelyre új anyagból tesznek foltot az öltések 
nyomán nő a hasadás. Életünk válsága akkor kikerülhetetlen.

Jézussal csodálatos új van jelen a világban. Ennek a 
fényében lássuk a múltat és nézzünk bátran előre a jövőbe.

Pintér Károlyné 
Nagy Erzsébet 

ny. lelkész

Újév ünnepe
Máté 7, 24-27.

Megrendülés?
A templombajáró gyülekezet jól tudja, hogy az ünnepek 

alapigéjét egyházunk rendje írja elő. Évszázados hagyomány 
ad útmutatást a válogatáshoz. Ez az előírás megkönnyíti az 
igehirdetés és igehallgatás dolgát Egy szintre állítja a lelkészt 
és a híveket Mindnyájunknak egyforma alázattal és bizonyos 
objektív várakozással lehet figyelnünk az ige mondanivalóját, 
bízva abban, hogy az egyház döntését maga Isten irányította, 
és nekünk éppen az adott üzenetre van szükségünk. Ezt kell 
tennünk a most hallott újévi textussal is. Az elhangzott szavak 
Jézus hegyen mondott beszédeinek a befejezése. Ez a beszéd 
gyűjtemény ma is lenyűgöz minden értő hallgatót, vagy olva
sót, de elképzelhetetlen a befejezése nélkül. Jézus súlyos 
intést helyezett tanításai végére. Amit ő mondott nem elég 
elbűvölten figyelni, hanem megtartani követni kell.

Kemény jelzőt használ Jézus az ellenkezőkre. Bolondok
nak nevezi őket és félelmetes vízióban mutatja be sorsukat. A 
megpróbáltatások idején újgy semmisülnek meg, mint a ho
mokra épült alap nélküli ház.

Kétségtelen, hogy ennek a befejező intésnek és képsornak 
az a célja, hogy megóvja Jézus a hallgatóit a lelki összeomlás
tól. Fel kell tennünk a kérdést mi is azért kaptuk újév napjára 
éppen ezt az igét, mert Jézus bennünket is félt és óvni akar?

Egyáltalán fenyegethet-e bennünket ebben az évben ilyen 
súlyos egyéni tragédia?

Egy ószövetségi idézetet állíthatunk Jézus szavával párhu
zamba. A Zsolt 10.-ben ovlassuk: „A gonosz mondja a szívé

ben nem rendülök meg soha" A két igét egybevetve azt mond- 
hatjuk, elvetemült gonoszság és szemellenzős ostobaság kell 
ahhoz, hogy valaki ne tartson az életében megrendítő váltsá- 
goktól. Ezek valóságosan fenyegetnek minket 

A gonosz és ostoba jelzőt senki sem vállalja magára, de az 
igazság mégis az, hogy a legtöbb ember a bajokkal ugyani 
számol, de azzal nem, hogy belepusztul. Ismeijük ezeket a 
frázisokat 

„Nem eszik olyan forrón a kását”... „Mindig volt valahogy 
meg lesz is”...„Majd csak kilábolunk...”

Jézus kategorikusan szegezi szembe velünk a szavát Te is 
összeomolhatsz, te is megrendülhetsz és tengetheted romok 
közt az életed. A kategorikus kijelentések után egyetlen kiutat 
mutat egyetlen megoldást enged, egyetlen feltételnek ad le
hetőséget csak aki hallja és megcselekszi az igét az menekül 
meg.

Mi többféle „csak”-ról tudunk és máfajta feltételeket em
legetünk, ilyeneket „csak egészség legyen...” „csak béke 
legyen...” „csak elég pénz legyen...” - akkor nem lehet baj.

Az emberré lett Jézus ismeri a gondjainkat Tudja, mit 
jelent az egészség, a béke, az anyagi rendezettség nekünk, de 
a „csak” szócskát mégsem ezek elé teszi. Ezért újra kell 
hangsúlyozni: Jézus szerint csak az ige menthet meg az ösz- 
szeomlástól és csak az ő szavának komolyan nem vétele 
jelenti az igazi pusztulást

Egy illusztrációval segítem az újévkor szokásosan fáradt 
gyülekezetét figyelését Mc. Miilen orvos-író egy könyvében 
példákat sorol fel -  tanulmányaiból tapasztalataivól merítve -  
mennyire kell elsőbbséget biztosítanunk az igének, és milyen 
el nem képzelhető mértékben van köze Isten szavának életünk 
egyensúlyához. A történet Rockefellerről szól, a világ első 
dollármilliárdosáról. Fiatalon és szegényen kapcsolódott bele 
az üzleti életbe, hogy azután a szó szoros értelmében halálra 
hajszolja magát a pénzért 53 éves korára múmiává aszott 
Nem tudott aludni, enni csak száraz kekszeket Az újságok 
kéznél tartották a már megírt nekrológját Tönkretett másokat 
is. Üzleti vetélytársait Kizsigerelte a beosztottakat Mindenki 
gyűlölte és ő is gyűlölt mindenkit Azután egy éjszaka rá- 
jötthogy egy fillért sem vihet át a túlvilágra. És, hogy a pénzt 
jótékony célra lehet használni. Már másnap cselekedett Lét
rehozta a Rockefeller alapítványt és ettől kezdve jövedelme 
nagyiészét mások javára igyekezett fordítani. „És ahogy má
sok szükséglete felől kezdett el érdeklődni, vele is csoda 
történt Megint tudott aludni, megjött az étvágya, az élet
öröme. Életéből eltűnt a keserűség, a kedvetlenség, az önzés, 
szíve megtelt szeretettel. Az az ige teljesedett be rajta: Adja
tok, néktek is ad majd Isten megtetézett mértékkel.” ...-  Ez a 
megtetézett mérték élete idejében is jelentkezett Az ötven 
évesen halálra ítélt ember 93 évet é lt

Rockefeller története alkalmas arra, hogy felfigyeljünk, 
Jézus figyelmeztetésében a második állítmányra, a megcse- 
lekvésre esik a nagyobb hangsúly. A megmaradás ígérete 
kifejezetten az ige megtartóinak, azaz hasznosítóinak szól. 
Nem azt mondja Jézus, elég, ha hallgattok engem. Ép ellen
kezőleg. A félelmetes elsodortatás lehetőségét villantja fel 
előttük.

Ez Jézus intésének a legmegrázóbb mozzanata. Kiderül 
üzenete nem a kívülállóknak, a hitetleneknek számára hang
zik, nem őket félti hanem azokat akik már figyelnek rá. Így is 
mondhatnánk bennünket félt, a templombajárókat, az igazán 
érdeklődőket Óv a legnagyobb ostobaságtól a passzív ige
hallgatástól. Valójában ez a legnagyobb veszély, ami fenye
getheti az embert Hogy miért? Nagyon egyszerű. Minden 
passzív magatartás Isten igéje iránt egy mulasztás is egyben.
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Elmulasztunk valamit Nem csupán megcselekedni egy tör- 
vényl Egy útmutatást hanem elmulasztjuk átadni magunkat 
Jézus uralmának. Elmulasztjuk a döntést Jézus mellett Elsza- 
lasztjuk a lehetőséget hogy megfogjuk Jézus kezét Azzal 
hogy legalább azt mondjuk Jézus segíts nem tudom megtenni, 
amit tőlem kívánsz. így járt a gazdag ifjú -  a buzgó de ostoba 
hallgató. Elszalasztottá megragadni Jézust Akőszikla Ő. Vele 
nem dől össze a ház. De ha őt elbocsátjuk előbb utóbb jön a 
pusztulás. -  Amikor Jézus az igéről beszél tulajdonképen saját 
magáról szól. Önmagát kínálja védelmid. Az igének való 
engedelmesség -  néki való önátadást jelent és ezért biztos 
oltalmat

Fogadjuk el az újévi intést: építsünk a kősziklára!

Pintér Károlyné 
Nagy Erzsébet 

ny. lelkész

Igehirdetés a Magyar 
Televízióban 1991. október 
27-én Pápán, az evangélikus 
templomban
Textus: Gal 6,14

K eresztyén  Gyülekezet szeretett Testvéreim, kedves 
Televízió-nézők szerte az országban!

A pápai evangélikus templomból szeretettel köszöntjük 
az istentiszteletünk közvetítésébe bekapcsolódó testvéreket 
nyitott szívvel érdeklődő felnőtteket és fáradhatatlanul kereső 
fiatalokat

Pápán, e kedves dunántúli városban a reformációnak ősi 
hagyományai vannak. A város egykori várkapitánya 1530-ban 
részt vett az ágostai (augsburgi) birodalmi gyűlésen, ahonnan 
mi, evangélikusok, névadó hitvallásunkat is kaptuk. Később 
az énekeskönyv-szerkesztő és neves drámaíró Sztáray Mi
hály, majd a megpróbált életű, tudós Huszár Gál a város 
nagynevű evangélikus prédikátorai a reformáció hajnalán. 
Jelen századunk elején pedig a hossz ideig püspökként is 
szolgáló Gyurátz Ferenc szerzett megbecsülést és tiszteletet 
evangélikus egyházunknak Pápán. Világító fáklyák ők, akik 
kitartó bátorsággal szólták az evangéliumot, példás életük 
egyszerre tanúskodik Krisztus iránti szeretetükről és magyar 
hazánkért hordozott feleősségükről.

A reformáció ünepének szomszédságában hangzik Pál 
apostol különös igéje, amely a személyes vallomás hitetíessé- 
gével szólít meg mindnyájunkat „Nem kívánok mással dicse
kedni, mint a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjével, aki által 
keresztre feszített számomra a világ és én is a világ számára.” 
Pál apostol szavai mögött nem világmegvető csalódás vagy a 
történelem eseményeiből való háttérbe vonulás rejtőzik, ha
nem Krisztus keresztje jelentőségének felismerése. Bizonyos 
afelől, hogy akiben akkora szeretet él, mint Krisztusban, aki 
kész volt életét odaáldozni értünk, annak kisugárzása, vonzá
sa ellenállhataüan volt személyes sorsa alakításában. Más 
emberré, újjá teremtette, aki többé nem saját vallásos elké- 
pezlseinek foglya, nem is vallásos előírások gúzsba kötött 
követője, hanem az élő Krisztushoz kötöttség belső szabad
ságában él. Az élő Krisztus csendesíti indulatait, zabolázza 
nyelvét, acélozza akaratát, s egész értelmét az evangélium 
szolgálatába állítja.

Látja, hogy a világban féktelen önzés, olykor tomboló 
gyűlölet, gátlástalan pusztítás tapasztalható. Ez a világ az ő 
életeét nem irányíthatja. Az a világ, amely Krisztust a kereszt
re küldte, nem lehet számára mérték vagy feltételrendszert 
meghatározó valóság, ugyanakkor tudja, hogy Krisztus ke
reszté erőteljes igen - Istgen igenje - a világért, mert Ő új 
kezdetet jelent mindegyikünknek, hogy ezután ne csak önma
gunknak éljünk, ne legyünk énességünk fogságának bezárt 
cellájában, hanem feltámadjon bennünk a Krisztus, krisztus 
keresztében csődöt mondott a világ rendje, mert az ártatlan 
és igaz szenvedett halált, de feltámasztásában Isten igazolta 
őt, és új rendet helyezett érvénybe, a szeretet és az igazság 
rendjét

Krisztus keresztjének mindent felülmúló jelentőségét is
merte fel 424 évvel ezelőtt a reofrmáció hajnalán Luther 
Márton. Személyes belső vívódása közben kapta azt a látást a 
Szetnirás tanulmányozása során, hogy Isten előtt egyedül a 
Krisztusba vetett hit tartja meg, ezért személye, kereszthalála 
és feltámadása gondolkodásának meghatározója maradt 
Minden m ást az ember érdemeit a korábban élt nagyszerű 
keresztyén személyiségek közbenjárását lehetedennek tartot
ta Isten és ember kapcsolatában értékhordozó tényezőként 
említeni. Egyedül Krisztus, egyedül Krisztus keresztje, amely 
megtart s aztán új életre indít

Ezért Pál apostol és Luther Márton egyaránt Krisztus 
keresztjét emelik magasra. Nem önmagukat nem is saját 
sikeres keresztyén életüket elért eredményeiket hagnsúlyoz- 
zák, egyedül Krisztussal dicsekednek. Vele méltán. Emberek
ben könnyen csalódhatunk, kitapinthatjuk gyengéiket megta
lálhatjuk Achilles-saikukat ahol támadhatók; de Krisztus sze
mélyénél ez a veszély nem fenyeget

Méltán kérdezzük, mit jelent Pál és Luther felismerése 
számunkra a 20. század utolsó évtizedében? Más az a világ, 
amely minket körülvesz, érvényes-e a régi ige igazsága ma is? 
Milyen világban élünk?

a.) Ez a világ az ellentétek világa. Úgy tűnik, hogy az 
egymásnak ellentmondó állásfoglalások kontúrjai egyre erő
sebben kirajzolódnak. A földgolyó északi és déli részén élők 
között kiáltó különbségek mutatkoznak. A jólét színvonala 
egyre magasabb, míg a sanyarú sorsban élők száma növek
szik. Meddig tart türelmük határa? Vagy nem éppen ezért 
kopogtatnak menekültekként Európa országainak ajtaján? Ez 
a világ az ellentétek világa, a hatalmat gyakorlóké és a hata
lom nélkülieké. Bár az előbbiek az irigyeltek, az utóbbiak a 
sajnáltak, nem szabad felednünk, a hatalom-vállalás felelős
ség- és sorsvállalás is, mígnem elfogadni mások intézkedését, 
s azt akár méltán bírálni, mindig a könnyebb pozíció, ez a 
világ az ellentétek világa, mennyire átéljük ezt a különböző 
népek, nemzetiségek egymáshoz való viszonyában! Háború 
pusztító vihara tombol a sokadik békekötés ellenére, s közben 
emberéletek esnek áldozatul, milliós értékek válnak ágyútöl
tények és rakéták martalékaivá. Melyikünk ne iszonyodnék 
ettől a világtól?

Ez a világ az ellentétek világa. Meddig tudjuk még elvi
selni, van-e még erőnk a feszültségében élni és kitartani?

b) ez a veszélyeztetettség világa. Már az ellentétek is 
veszélyt hordoznak megukban. Ha pedig a fogyó ocigénre, az 
egyre kevesebb napos órára, a csökkenő erdőterület fogyó 
nyugalmára gondolunk, még inkább belátjuk a veszélyeztett- 
ség tényét Egyre kényelmesebben akarunk élni, ezért növel
jük a termelékenységet A többlet-termelés még nagyobb 
mennyiségű energiát igényel, s ez feltételezi a még több 
energia-, atomenergia-hulladékot Ez újabb veszély forrása. 
Kényelmesebben akarunk élni, ezért sokan alig vállalják az 
élet továbbplántálásának örömét és gondját Veszélyeztetett
ség a nemzet fogyása, s élni akarásának csendes lankadása...

Sűrűn egymás mellé épített toronyházak földszintjére so
ha sem süt be a fényt s derűt jelentő napsugár, magas felhő
karcolók világában élő modem korunkban egyre nő azoknak
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a száma, akik naphosszat csak mesterséges fényforrásból kap
nak fényt és világosságot Egyre több lakásba soha sem süt be 
a Nap. igaz lenne az is, hogy egyre több szívbe nem süt be 
Isten szeietetének napja? Ez a világ a veszélyeztetettség vilá
ga. Mintha növekednék benne a pusztító erők felülkerekedé- 
se, a sötétség hatalmainak diadala. A veszélyeztetettség foko
zott figyelmet kíván, hogy az örvény el ne ragadjon, a szaka
dék ne vonzzon, a magaslat meg ne szédítsen.

c) Ez a világ a részérdekek világa. A korábban kötelezd 
egységes gondolkodást látványos gyorsasággal váltotta fel a 
sokféle látás. Természetes, hogy mindnyájan önálló elképze
lésekkel és sajátos tervekkel gondolunk jövünk építésére. 
Mégis, amikor oly sokfelé tagolódunk, elveszítjük szemünkig 
elöl a távolabbi horizontot, az egésznek az érdekét s javát 
Gondolhatunk most társadalmikra vagy éppen egyházunkra.

Rész és egész összetartoznak. Együtt tudnak csak élni. 
Milyen nehéz ezt elfogadni, s megélni! Jézus Urunkat nem 
részérdekek jutatták a keresztre. Ó, bárcsak megtanulnánk az 
egész nemzet az egész egyház jövője érdekében együtt gon
dolkodni, s közösen cselekedni!

Keresztyénekként az ellentétek, a veszélyeztetettség és a 
részérdekek világában élünk, úgy, hogy odamegyünk Jézus 
Krisztus keresztjéhez. A kereszten Isten eldvételezte uralmát

Ezért a keresztből árad:
a) Erő az erőtlenségben. Jézus így kiált Én Istenem, én 

Istenem, miért hagytál el engem? Jézusnak ez a kétségbeesett 
imádsága olyan, mintha valakit magas bérház negyedik eme
letéről akarnának az ablakból kitaszítani, s a kétségbeesett 
ember a kitaszitójának kezébe fogózik bele. Jézus is ahhoz 
kiált aki a nehéz helyzetet teremti számára. Erőtlenségében 
erőt nyer, kétségbeesettségében az Atyánl menedéket talál.

Modem életünk fáradttá és hajszolná tesz valamennyiün
ket Emberi erőnk végső határához érkezünk. Máskor kitaszí
tottnak véljük magunkat szőkébb közösségünkből. Jó szó és 
biztató elismerés nélkül tengetjük életünket, erőtlenül, ked
vetlenül. E most átalakuló világban nehezen viseljük az ellen
téteket a kemény ütközéseket Jézus keresztje erőforrás az 
erőtlenségben. Ha már kiáltjuk, én Istenem, én Istenem, miért 
hagytál el engem, ott vagyunk annál, aki erőt tud adni, aki 
nem próbál jobban, mint el tudnánk viselni. S közben imád
ságként ajkunkra vehetjük O Ilauszky lSámuel énekét: Tied 
vagyok, Jézusom, Megyek keresztutadon, Nyugtot békét így 
lelek. A szeretet hozzád kapcsol. Boldog, aki híven harcol, 
Veled mindig győzhetek. (Evanéglikus Enekeskönyv 208. 
ének 5. verse)

b) Áldás az átkozottak gyűrűjében. Jézus így imdákozik a 
kereszten: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit 
cselekszenek. Aljasabb gaztett, igaztalanabb ítélet fájdalma
sabb halál aligha volt a történelemben. S aztán a csúfolódók 
hada. Többségében római katonák, szánalomra méltó bámész
kodók, s a zsidó egyházi elit maroknyi serege. Jézus pedig 
nem átkozza, még csak el sem marasztalja őket Bocsánatért 
esdekel számukra az Atyánál, hisz nem tudják, mit cseleksze
nek. Jézus szava több, mint gesztus értékű nagylelkűség, több 
mint tiszta emberségből sarjadó jó szó, több mint nemes 
altruizmus. Áldást hordozó imádság ez, amely lehetővé teszi 
számunkra az újrakezdést a megbocsátás feltételében.

Napjainkban egyre többen szólnak a társadalmunkban új
jáéledő bosszúvágyról. A közép- és idősebb nemzedéknek 
személyes tapasztalata van múltunkról. Bizonyos, hogy sokak 
hordoznak sérelmet, fájdalmat, s hátrányos megkülönbözte
tést A vezetők számoljanak el tetteikkel, de bosszúnak nincs 
helye sorainkban. A harag rossz tanácsadó, a bosszú pedig 
újabb megtorlást érlel. Ha Jézus tudott imádkozni kivégzőiért: 
Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cseleksze
nek, nem kell-e nekünk is hasonló módon megbocsátani, hogy 
áldást örököljünk?

Dante a középkor távolából biztat így: ha bölcs, hát 
könnyen megbocsát az ember, s ez felér egy harci győzelem

mel. Szülessen győzelem szívünkben, a megbocsátás győzel
me. A keresztről árad az áldás az átkozottak gyűrűjében.

c) Remény a reménytelen helyzetben. Jézus így imádko
zik a kereszten: Atyám, a te kezedbe teszem le az én telkemet. 
Tudja, hogy közeleg az utolsó szívdobbanás, bizonyos som 
beteljesedésében. Számára egyetlen remény a reménytelen
ség sötétségében, a halál küszöbén, magát Isten kezébe he
lyezni. Reménytelen helyzetek sokasága kiált megoldás után 
szűkebb-tágabb környezetünkben. Munkahelyet kereső fiata
lok, lakásra váró családok, lelkészt kereső gyülekezetek, jobb 
megélhetés után vágyódó magyar társadalom vesz körül ben
nünket Van-e, lehet-e reményünk? Vagy „éjük-nappaluk ki
folyt bor, kihúnyt parázs, kopár föld, árva parlag” - ahogy 
Kónya Lajos evangélikus költő fogalmaz?

1976-ban a frankfurti evangélikus egyházi napok jelképe 
a kereszt hajlatából kisarjadó fehér rózsaszál volt A világ 
szimbolizálta az életet amely drága kincsünk, mert a kereszt
ből mindig étet indul el. Az élő virág szimbolizálta a reményt 
a legreménytelenebb helyzetben, a kereszten, ahol látszólag a 
halál diadalmaskodott, de végül az élet győzött

Keresztyén reménységünk kettős: Reménységgel nézünk 
földi életünk végére, mint akik bizonyosak vagyunk abban, 
hogy akkor is Atyánk tartja kezében sorsunkat s nem a meg
semmisülésbe zuhanunk. Ahogy az autós szükség szerint 
használja tompított és távoli reflektorát akként világítja be 
reményünk életünk hosszabb - rövidebb útszakaszát De 
mindkettőre szükségünk van.

Külföldön tanuló fiatal mérnökkel találkoztam. Azon ví
vódik önmagával, tanulmányai után hazajöjjön-e? Több éve 
már Angliában él. Ennyit kérdezett tőlem: reményt hordoz a 
társadalom a telkében, vagy megkeseredett? Csak akkor érde
mes hazajönnöm, ha bizakodó, reményt hordozó emberek 
vesznek körül. Csak remélni tudó emberekkel tehet álmokat 
megvalósítani, építeni. Mit válaszoltunk volna mi a magunk 
nevében?

A keresztről árad a remény, még a reménytelen helyzetben 
is. Együtt valljuk Lutherral: minden emberi dologban az 
imádság segítségével cselekszünk. Ami fölé rendeltettünk, azt 
irányítjuk. Ami téves, megváltoztatjuk, amin sem változtatni, 
sem jobbítani nem tudunk, elszenvedjük. Győzni igyekszünk 
minden szerencsétlenség fölött, és megtartunk minden jót. A 
reménység vallomása ez nehéz történelmi helyzetben.

A reformáció felfedezése Krisztus keresztjének újraérté
kelése, Krisztus személyének a keresztyén hit és élet központ
jába állítása, Pál apostol nyomán. Ha jól értjük keresztyénsé- 
günket a századvég utolsó esztendeiben, ma sem tehetünk 
mást - felekezetre való különbség nélkül -, mint újra odame
gyünk krisztus keresztjéhez, hogy az ellentétek, a veszélyez
tetettség, a részérdekek világában erőt nyerjünk erőtlensé
günkben, s áldást örököljünk megbocsátásban, s reményt kap
junk tört szívünbe.

Ave Jesus, spes unica! -  Áldott légy Jézus, egyetlen re
ménységünk!

Ámen

Imádkozzunk!
Istenünk, jó Atyánk! Hálát adunk, hogy a reformáció tüzé- 

ben megtisztítottad egyházadt, tisztaságban adtad vissza igé
det és szentségeidet. Add, hogy örömmel hallgassuk igédet, és 
hittel éljünk szentségeiddel!

Kérünk, ma is tisztítsd egyházadat minden tévelygéstől, 
látszatkeresztyénségtől és üres vallásosságtól, hogy hitelesen 
tanúskodjék Rólad veszélyeztetett világunkban, bizonyos le
gyen megtartó szereteted felől, és hőségben álljon színed elé!

Ámen
Szebik Imre püspök
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Gyülekezeti szolgálat— lelkészi közélet

Hogyan működjék az 
Evangélikus Egyház Zákeus 
Médiumcentruma?

Bevezető:
A következőkben taglalom a Médium
centrum (a továbbiakban MC) működé
sének egyes területeit, a működés me
netét, a működéshez szükséges anyagi, 
személyi, berendezési, helységbeii fel
tételeket, valamint azokat a terveket, 
melyeket az első időszakban szeret
nénk megvalósítani. Végül szót ejtünk 
más hasonló egyházi intézményekben 
szerzett tapasztalatokról is.

1. Az egyes működési 
területek

I. Eszközfajták
A. Diafilmek

Ez talán a legelterjedtebb eszköz. 
Azonban mégsincs teljesen és jól ki
használva! A diafilmeken egyre in
kább a bekeretezett képeket értjük, 
mely un. Leica formátumú. 24x38 
műves filmet és 50x50 mm-es diakere
tet jelent.

Felhasználhatók, hangosítva, de 
különösen is az teszi alkalmassá ezt az 
eszközt, hogy egy-egy képet huzamo
san kivetítve sok információ közölhe
tő mellette.

Hátránya a besötétítés szükséges
sége. Azonban vannak olyan vetítőer- 
nyők, melyeken szembe projektálva 
nappali fény mellett is övezhető a 
kép.

Előnye: az alap berendezés olcsó. 
Felhasználhatósága sokrétű. Nyers
anyaga olcsó, nagyon elterjedt, sok 
már meglévő anyag van hozzá.

B. Videók
Nem lehet teljesen szembeállítani 

a diafilmekkel, de jórészt kiszorította 
a hagyományos filmeket az oktatás
ból, és a kisebb közösségi előadások
ból. Hosszú évekig az un. VHS rend
szer lesz a legelterjedtebb.

Egyházi viszonylatban is nagy a 
fejlődés. Sok gyülekezetnek saját TV- 
je és videómagnója van. Pár éven be
lül olcsóbbak lesznek a videóvetítők,

melyek több száz ember számára tud
nak tökéletes minőségű képet vetíte
ni. Ezek a legújabb vetítők csak egy 
lencsével rendelkeznek. 2x3 méteres 
gyönyörű képet vetítenek. Jóval szeb
bet, mint egy falusi mozi.

Előnyei: olcsó a kazetta, nem igé
nyel szakismeretet a vetítése. A  gyár
tása jóval olcsóbb, mint a hagyomá
nyos filmé, még akkor is, ha a pro
fesszionális videó és TV-filmgyártás 
indokolatlanul sok költséget számít 
fel. A videó az egyházak számára egy 
igen optimális, árban és minőségben 
megfelelő médium!

Hátránya: a berendezés viszony
lag drága. Még kevés anyag áll a ren
delkezésre.

C. Audió kazetták
Lényegében a hang területén két 

évtizeddel előbb lejátszódott az a for
radalmi változás, ami a videónál a 
VF1S szisztéma bevezetésével. A Com-

pact kazetták előnye az olcsóság, a 
könnyen kezelhetőség, és mindez a 

minőségi értékek növekedésével 
együtt

Az egyházak hamar felismerték 
ezt, s a gyakorlatban sok jő példát is 
látunk. Inkább ott vagyunk elmarad
va, hogy mindezidáig nincs komoly 
hangstúdiója egy felekezetitek sem, s 
nem indult m ég el igazán a keresztyén 
kazettaterjesztés sem. Értem azt alat
ta, hogy a „fogyasztói réteg" még nem  
él a lehetőségekkel.

Ez az eszközfajta különösen is a 
rádió-munkával karöltve jelentősen 
fejlődik majd.

D. számítógépes anyagok
Nemcsak az egyházi adminisztrá

ció területén fontos a szerepük, ha
nem az oktatásban, tudományos teo
lógiai munkáknál. Sokan ismerik már 
nálunk is a különböző bibliai szoftve
reket, bibliai elektronikus konkordan
ciákat.

A Zákeus MC egyik terve erre az 
eszközre is hangsúlyt tesz.

É. Munkafüzetek, kották, térképek
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Minden amit a világi oktatásban, 
vagy közösségi életben látunk a mi 
szolgálati területeinkre hangolva. 
Tarthatatlan ugyanis, hogy méregdrá
ga hittankönyvek jelenjenek meg, 
munkafüzetek nélkül, hogy a kottaki
adás eddigi drágaságát ne váltsuk fel 
a számítógépes kottaszerkesztés ol
csóságával és gyorsaságával!

A Zákeus MC tervezi, hogy evan- 
gélizádós alkalmakra, gyors és olcsó 
anyagokat tudjon szállítani.

Külön figyelemreméltó, és idetar
tozik az egyes játékok, kártyák, pe
csétnyomók, stb. fogalmazása is.

F. Flanellek, Plasztikográfok, egyéb 
anyagok

Azért, mert valami régi ötlet, nem 
biztos, hogy rossz!

Így kell a sok jó szolgálatot tett 
flanell-sorozatokra is tekinteni. Talán 
kevésbé ismert a plasztikográf szem
léltetés. Ennek lényege, hogy színes 
műanyag lapokból kivágott alakokkal 
ábrázolunk, melyek sima felületre, pl. 
ablaküvegre rendkívül jól tapadnak. 
Eredetileg missziói jelleggel Kezdték 
bizonyos országokban terjeszteni pl. 
(Hollandia) azzal a gondolattal, hogy 
az utcamisszióban az autó szélvéaő- 
jén lehessen dolgozni vele.

Egyéb anyagoknak tartom a bábfi
gurákat, élóKönyveket, betlehemese- 
ket, vagy egyéb képzőművészeti tár
gyakat, emblémákat, öntapadós cím
kéket..stb.

II. tartalmi felosztás
A. Katechetika

a) A legfontosabb terület A videó 
és a dia egyaránt fontos eszközök a 
tanításban. A mindenkori hivatalos 
tanrendnek megfelelő sorozatok gyár
tását tervezzük. így az iskolai és a 
gyülekezeti hitoktatás szerves kiegé
szítője lehet

b) Külön anyag összeállítása törté
nik a konfirmációi, valamint a biblia
órai használatra.



c) Anélkül, hogy feladnánk evan
gélikus identitásunkat, tervezzük 
olyan hitoktatói anyagok előállítását 
is, mely például a református egyház 
számára is használható.

Itt különös hangsúly van a p iád  
szempontokon, m elyek az elkövetke
ző időszakban nem  íebecsülendőek.

d.) Természetesen ide tartozik 
minden más megvásárolt film, a bib
liai filmek, a gyermekműsoros filmek 
a TV-ből, a különböző nyugati cégek 
által készített alkotások. Oásd szinkro- 
nizálás-copyright-ok)

B. Dokumentáció
a.) Minden megörökítendő kö

zegyházi esemény, m ely dokumen
tum jelleggel kerül az archívumba. 
Hosszabbtávon ezek az anyagok egy
háztörténeti jelentőségűeldcé válhat
nak.

b. ) Híradó jellegű összeállítások a 
dokumentádós anyagokból.

c. ) Az egyes gyülekezetek által 
megrendelt filmek nyersanyagai szin
tén[lekerülhetnek az archívumba!

d.) Ide tartoznak a protréfilmek 
egyes különleges jelentőségű egyéni
ségekről.

e.) Természetesen a technika lehe
tővé teszi, hogy a dokumentádós 
anyagok a katechetika területére is át
kerüljenek, és fordítva is.

f.) Ide sorolnánk az un. referencia- 
filmeket is. Ide olyan alkotások (főleg 
videó) sorolandók, melyek az egyház 
m u n k áit segítik, és tájékoztatást szol
gálják. Egy példa: Sok templom vizes. 
Probléma a szigetelés. A Zákeus Vi
deó rövid filmet készít a különböző 
eljárásokról (esetleg a cégek támoga
tásával), s ezek alkalomadtán lehívha
tók a médiumcentrumtól. Vagy gon
doljunk arra, hogy egyes gyülekeze
tekben jó szokásokat, praktikus 
megoldásokat vezetnek be. Ilyenekről 
film készül referencia jelleggel, s ha 
egy presbitérium például úgy dönt, 
hogy bevezetik a számítógépes admi- 
nisztrádót, vagy a boritácos adomá
nyozást ... stb. akkor erről referencia 
filmet rendel a Zákeus Videótól. Ez 
azt jelenti, hogy a másik oldalon egy 
felkínálás, ötletbörze működik, ezt 
egészen a lelki é le t  a gyülekezeti élet 
területével kapcsolatban is el tudom  
képzelni.

C. Meditáció
A magyar igényeknek nem mindig 

feleltek m eg az egykori NDK-ból be
hozott diameditádós anyagok. Bár kis 
átalakítással ezeket is használni lehe
tett, jól át kell gondolni a legmegfele
lőbb m editádós anyagok készítését 
Talán a gyülekezeteket is tanítani, ne
velni kell majd ezen a területen is.

A m editádós filmek alkalmasak

bibliaórai, evangélizádós, ifjúsági, 
konferenda-jellegű alkalmakra. A  z á 
keus Videó tervezi akár megrendelés
re is, meditatív filmek összeállítását 
Ez azt jelenti, hogy ha január-február 
folyamán megrendelnek egy nyári if
júsági konfe rendára bizonyos témá
ban összeállítást, akkor azt nyárra 
szállítani tudja.

Ide soroljuk azokat a világi filme
ket, melyek meditádóra késztetnek, s 
egyházi körökben érdeklődésre szá
míthatnak. Itt említem m eg az MC egy 
igen fontos tevékenységét m ellyel fi
gyelemmel kíséri az MTV adásait, s az 
arra érdemes adásokat rögzíti, nyil
vántartásba, témaregiszterbe veszi, s 
kölcsönözhetővé teszi a gyülekezetek 
számára. Itt jegyzem meg, hogy az Ev. 
Sajtóosztállyal ezen a területen is szo
ros együttműködésre van szükség.

D. Evangélizáció
Minden olyan tartalom, mely segí

ti az ige evangéliumi terjesztését Tud
juk, hogy az evangélizádő a szólt, hir
detett ige alkalma, s személyes részvé
telt kíván. Mégis van egy keskeny sáv, 
ahol a videónak van létjogosultsága, 
Ezek a következők:

a) Mindenekelőtt az evangélizád- 
ós alkalmakról készített felvételek. Pl. 
Cliff Richard, Billy Graham stb. Eze
ket másodfokon továbbítani lehet 
olyanok felé, akik nem vettek részt 
személyesen.

b) Evangélizádós filmek készítése, 
amelyeknek fő alkotórészei a hirdetett 
ige, meditatív képek, zenei betétek, 
személyes, hiteles bizonyságtételek.

ül. Becélzott „fogyasztói” 
területek

A. Iskola: (Óvodától a teológiáig)
Az „arccal a katechetika felé" szel

lemében külön beszerzendők, készí
tendők, és hozzá férhetővé teendő 
anyagok minden területen. Itt nagy 
figyelmet kívánunk szentelni a most 
induló egyházi óvódáknak is.

B. Gyülekezeti bibliaórák
Bibliai filmek, ismeretterjesztő fil

mek pld. a Szentföldről, meditatív 
anyagok stb.

C. Gyermekmunka
M egegyezik több területen a hitta- 

nos anyaggal, de itt számíthatunk 
több gyermekfilm felhasználására is. 
Ezeket egyrészt itthon készítjük, pld. 
gyermekszíndarabok igényes rögzíté
siével, vagy a forgalomban levő főleg 
nyugati eredetű gyermekfilmeket 
szinkronizáljuk.

Ide tartozhatnak a televíziós gyer
mekanyagok is. ugyancsak tervezzük 
olyan filmek készítését, melyek a 
gyermekmunka, gyermek-kézimun

ka stb. területein adnak ötleteket

D. Ifjúsági munka, ifjúsági 
szervezetek.

Túl az itt alkalmazható ka ti 
kai anyagokon, külön „vifc 
összeállításokat tervezünk a led 
lönbözőbb ifjúságot érintő témák

-A z  ifjúsági konferendákról 1 
dók

-A z  ifjúsági szervezetek életéiül |
-A z  ifjúsági munkát elősegítő i 

let-anyagok
A TV, ül. más ifjúsági munkát éri 

tő alkotások, filmek
E. Egyházkormányzás

Dokumentumok-hfradók, 
mólók

Ismeretterjesztő filmek, pld. az 
egyházkormányzásról, presbiteri al
kalmakra stb.

F. Diakóniai munka
Egyrészt a diakóniai intézetekről 

készítendő anyag, m ely a gyülekeze
tek felé lehetőséget nyújtana a bete
kintésre, valamint a támogatás meg
szerzésére, másrészt a diakóniai intéz
mények is lehetnek „fogyasztói" a 
MC alkotásainak belső alkalmaikon.

G. Reprezentáció, propaganda
-Ismertető film a Magyarországi 

Evangélikus Egyházról. A diakóniai 
anyagnál említett rész, vagy a doku
mentációs archívum anaga.

-H elyi kábeltelevíziók számára 
anyagok a helybeli ev.gyülekezetről.

-A  Zákeus Videó jelenlegi beren
dezése is már lehetővé teszi az MTV- 
ben sugárzandó rövid reklám, ül. pro
paganda jellegű alkotások készítését 
Pl. egy konferencia meghirdetése stb.

2. A szolgáltatások 
lebonyolítása

A. Diafilmek
a. Gyűjtése

Mindenekelőtt hozzá kell látni a 
gyűjtéshez. Fölmérés segítségével a 
haza magán- vagy gyülekezeti tulaj
donban lévő anyag.

A külföldi előállítók felkeresése, 
copyrightok megszervezése.

b. Készítése
Házilag is komoly sorozatok ké

szíthetők. A Zákeus MC keretein belül 
például most készül a kedvelt BUYU- 
FA ALATT c. könyv gyermekrajzos ki
adása.

Vannak jól fotózó evangélikusa
ink, akik egy-egy utibeszámolójukat 
is felajánlhatnák, stb.

A Magyar Diafilmgyártő Vállalat
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megkeresése is biztató a diakészítés 
területén Olyan diasorozatok is ké
szülhetnének, melyekhez olcsó mun
kafüzet is vásárolható. Egyszóval a le
hetősége végtelenek.

c. Tarolása
A Zákeus MC kialakítása komoly 

fizikai erőfeszítéseket is igényel. Ilyen 
pld. a diatároló megszerkesztése" Jó 
példákkal szolgálhatnak a Nürnbergi 
Evangélikus Médiumcentrum kollé
gái, akik ígéretet tettek, hogy segíte
nek

Általában két fő szempont jön itt 
elő. Az egyik a képek beszámozása és 
témaregisztert e való sorolása, a má
sik a sorozatonkénti összeállítás és tá
rolás címkatalógus szerint

Ebből máris kitűnik, hogy minden 
képből minimum kettőt tárol az MC. 
Külön tárolandók a kölcsönözhető 
anyagok

d. Kölcsönzése
A kölcsönzésnek két oldala van.
Egyik a kölcsönző szisztéma. A  

nyilvántartástól kezdve a katalógus- 
készítésen és terjesztésen keresztül a 
statisztikai kimutatásig, hogy mit 
hányszor kölcsönöztek.

A másik a gyülekezetek között 
megszervezendő u n  „klubtagság", 
mely megbízhatóbbá teszi kölcsön
zést, és némi anyagi fedezetet is jelent

Az emelkedő postaköltségek miatt 
is megfontolandó a megyet „alköz
pontok" létrehozása.

e. Eladása
Sajtó osztály, saját terjesztés, sőt a 

Diafilmgyártó Vállalat is felkínálta a 
lehetőségét annak, hogy ők is terjesz
tőként társuljanak.

f. Felhasználási tanácsadó
Valószínűleg be kell kopogtat

nunk a gyülekezetekhez egy kis bros
surával, melyben ötleteket, használati 
tanácsokat adunk a gyülekezeteknek. 
Ebben ajánljuk majd egy-egy felelős 
személy kiválasztását is, aki a gyüle
kezetekben technikai ismeretek birto
kában segíti ezeket a szolgálatokat

B. Videók
a. Gyűjtése

Ugyanaz vonatkozik rá, mint a 
diasorozatokra. Talán még hozzá tehe
tő ehhez, hogy a TV által sugárzott, és 
arra érdemesnek tartott anyagok is e 
tevékenységi körbe tartoznak.

b. Szinkronizálása
Egyrészt a külföldről jogilag is 

megszerzett alkotások feldolgozása, 
másrészt az itthon készített filmek 
idegen-nyelvű variációinak elkészíté
se. Pl. egy gyülekezetnek van finn 
testvérkapcsoalta, s egy filmet szeret

ne ajándékba adni finn nyelven a gyü
lekezet életéről... stíl.)

c. Készítése
1. katechetikai sorozatok
Ezekről már részletesen is szól

tunk. A legközelebbi tervek az egy
házismereti hittananyag elkészítése. 
Óvódák számára a rajzfilmsorozatok 
szinkronizálása.

2. A filmkészítés minden területet 
magába foglal. Remélhe tőlegesen bő
vül majd a Zákeus Videó eszköztára, s 
egyre több film futhat le rövid időn 
belül a vágóasztalról. Eddig átlagosan 
15 film készült el évente.

3. A dokumentációs forgatásokhoz 
külső munkatársak beszervezését is 
tervezzük. Ezek a qualitásban nem  
oly igényes felvételek megkímélnek 
hosszú és költséges utazásoktól.

4. A m editádós, evangélizáriós 
anyag forgatása részben állandó, hi
szen a sok leforgatott, és archívumba 
került anyag tartalmaz feldolgozható 
jeleneteket erre a célra is. Másrészt al
kalmi forgatásokkal készülnek ezek a 
filmek.

d. Tárolás nyilvántartás
Helyiség kérdés, megfelelő polco- 

zattal. A nyilvántartáshoz számítógé
pes témaregisztert tervezünk. Külön 
tárolandók az archív originál anya
gok, külön a kész filmek, melyek cím- 
katalógusba is kerülnek, valamint a 
kölcsönzői anyag is külön számozást 
és elhelyezést kap.

e. Kölcsönzés, hálózat kialakítása
A kölcsönzés a világi videótékák 

árai szerint lehetne. Itt is megemlítjük 
a „klubtagsági" lehetőséget Ez azt je
lenti, hogy a gyülekezet, vagy magán- 
személy belép egy bizonyos összeggel 
s így olcsóbban juthat a filmekhez.

A kölcsönzési hálózat azt jelenti, 
hogy a nagyobb érdeklődésre számot- 
tartó filmek kölcsönzési útját úgy rö
vidítjük meg, hogy nem kell vissza
küldeni a központnak, hanem egye
nesen a következő kölcsönzőhöz kell 
postázni. így  komoly postaköltség ta
karítható meg. A fegyelmet a klubtag
sági ár mértékével kívánjuk megtarta
ni.

L Kapcsolatok más felekezetekkel
Ökumenikus alapon, leginkább 

protestáns egyházakkal.

C. Audió kezetták
a. Gyűjtése

Egyre több keresztyén hangfelvé
tel készül, énekkarokról, zenekarok
ról. A MC feladatának tekinti ilyen 
hanganyagok gyűjtését, s tárolását, 
nyilvántartását

b. Készítése

Rendelkezésre áll már bizonyos 
berendezés, melynek segítségével 
akár itt ősagárdon is készíthetők jó 
minőségű felvételek. Csak egy ötlet 
csak a Lutheránia, vagy a SCHÜTZ 
kórus érdemes a megörökítésre? Hát 
lehet, hogy igen, de gondoljunk arra, 
hogy egy vidéki énekkar számára mi
lyen nagy jelentőségű lenne, ha a sok 
évi áldozatos gyakorlás gyümölcsét 
egy-egy kazettán rögzítve a tagok és 
az érdeklődők megkaphatnák. Sőt 
egy-egy gyülekezeti vendégség alkal
mából egy ilyen ajándék többet ér a 
maga gyengeségeivel is, mint a Tho- 
maner Chor lemeze! A MC törekszik 
ennek az igénynek a kielégítésére is.

c. Tárolása
Az ilymődon, és másképp beszer

zett anyag nyilvántartásba kerülne, 
megfelelő helyen az originál anyag tá
rolható lenne.

d. Kölcsönzése

e. Eladása
Bár a kölcsönzés nem várhat nagy 

érdeklődésre, minden esetre az el
adás, a terjesztés a kiadásokat csök
kenthetné.

f. Felhasználási tanácsadó
Szintén a megjelentendő brossúra 

anyaga a mérvadó ezen a területen is. 
sokkal több helyen alkalmazható 
ugyanis az audiós eszköztár, mint 
amennyire igénybevesszük.

D. Számítógépes anyagok
a. Gyűjtése

Meglévő programok un. PD szoft
verek (Public Danáin) gyűjtése és al
kalmazása egyházi területekre.

b. Készítése
Az adminisztrációs igényektől 

kezdve a bibliai tesztekig minden ide 
tartozik.

c. Tárolása

d. Kölcsönzése

é. Eladása

f. Felhasználási tanácsadás
Mind az előzőekben tárgyaltak

szerint1

E. Munkafüzetek, kották, 
térképek

Ezekkel inkább az ötletek terüle
tén foglalkozna az MC. A sajtóosztály 
megfelelő kiadója és terjesztője lehet
ne ennek az ágazatnak.

A  Zákeus MC minden esetre alkal
mi jelleggel vállal munkafüzet ki
adást, kottanyomtatást, (computeres 
kottaírással), konferenciai ének és ta
nulmányi anyagkészítést

F. Flanellek, plasztikográfolt, egyéb
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anyagok
Itt egy tervező csoport, egy előállí

tó vállalkozó munkájának a közvetíté
séről, ül. összerendezéséről van sző. 
megfelelő érdeklődés esetén a már 
meglévő anyag kölcsönözhető, ül. el
adható.

3. Pénzügyi háttér

A) Berendezések, 
fölszerelés

Az országos egyház a videós rész
leg felszereléséhez mintegy 300000 ft- 
os összeggel járult hozzá. Ez egy edi
tálásra alkalmas recorderből és a hoz
zátartozó vezérlőből, egy 
riporter-lámpából, valamint kábelek
ből, csatlakozókból tevődik össze.

A többi felszerelés, melynek értéke 
az előzőnek többszöröse, a Zákeus Vi
deó tulajdona.

Két nagyobb szobányi helyiség 
elég lenne indulásnak. A jelenlegi fel
szerelést (videó) m ég egy „fs 100" jelű 
recorderrel kell kiegészíteni, így bein
dulhat a munka. (A recorder ára kb. 
170.000 ft).

igy a jelenlegi igényeket képminő
ségben ki tudjuk elégíteni.

A diatár kialakításánál megfelelő 
polcozat megvásárlása szükséges. A  
videó tár és a diatár egy helyiségben 
helyezhető el. Segítséget lehetne kérni 
más gazdagabb intézetektől, akik 
ezen a területen már nagy praxissal 
bírnak. (Pld. Ev. Medienzentgrale 
Nümberg).

a.)A videóstudió, és a hangstúdió 
egy magasabb nagyobb szoba. Kb: 6 
m széles x 8m hosszú x 4m magas 
helyiség, vagy imaterem

b) Új anyagok készítése, vásrlása
Első években nem lehet arra szá

mítani, hogy profitra tegyen szert az 
MC. Ez főleg azért is így lesz, mert a 
kis létszám miatt a forgalom sem lesz 
nagy. A harmadik év elejére odáig kell 
eljutni, hogy a filmek nyersanyag 
költségei térüljenek meg.

Jó dolog lenne egy alapítvány lét
rehozása. így  adómentességet kapná
nak az adományok erre a célra. Az 
alapítvány támogatná aztán a MC-ot 
hiszen annak fő profilja a hitoktatás 
támogatása.

c) MC-Klub tagság
Jól bevált módszer, hogy a köl

csönzők, és felhasználók, tehát a gyü
lekezetek és magánszemélyek, bizo
nyos tagsági díjat fizetnek, vagy belé
péskor egyszeri befizetéssel, vagy évi 
tagdíjjal. így  az esetleges károk, ron
gálódások fedezete a MC kezében 
van. Kölcsönzési kedvezményt kap
hatnának a klubtagok, valamint in

gyenes információs kiadványokat az 
újabb anyagokról. Esetleges egyidejű 
megrendelés esetén a klubtagok el
sőbbséget élveznek.

d.) Kölcsönzés, eladás
A  kölcsönzés postán keresztül tör

ténik. Ehhez megfelelő dobozok le
gyártására van szükség, m elyek meg
védik a kazettát,, vagy a diafilmet, 
ugyanakkor könnyen kezelhetőek. A  
dobozok címzése egy megfordítható 
kartonból áll, melynek egyik oldalán a 
megrendelő gyülekezet, másik olda
lán a MC címe van. így elkerülhető az 
újra címzések hosszadalmas művele
te. Ugyancsak ez a módszer lenne bi
zonyos változtatással a kazetták eset
leges körbe-küldésénél is.

A kölcsönzésekről pontos naplót 
vezetünk. A filmet kísérő kartonon a 
filmmel kapcsolatos tartalmi és tech
nikai észrevételek valamint a tetszés
nyilvánítás, és a nézők, vetítések szá
ma feltüntethető. így egy állandó kiér
tékelés válik lehetővé.

A filmek tartalma és felhasználási 
lehetőségeik szerint alakul majd ki az, 
hogy kölcsönzik-e, vagy megvásárol
ják. Pl. egy hittanórai sorozatot az 
egyházismereti témakörből érdeme
sebb megvásárolni, hiszen évente új
ból és újból szükség lesz rá.

4. Akik a munkát végzik
a) Természetesen idővel valaki fő

állásban kell, hogy végezze ennek a 
munkának a vezetését, vagy egyes te
rületeit. Most azonban az induláskor 
minél több gratis munkát kell beter
vezni. Ez nem jelenti azt, hogy effektiv 
költségeket ne térítsünk valamüyen 
forrásból.

b.) Alkotócsoportok megszervezé
se. Itt most először a legközelebbi ter
vekről szólok. Álljon itt például az 
egyháis méreti filmsorozat A közeljö
vőben arra vállalkozó lelkészek és ér
deklődőket keresünk fel azzal a kérés
sel, hogy egy-egy témát dolgozzanak 
föl un. szövegkonyvi, vagy forgató
könyvi-vázlat szinten. Ezek szerint 
valaki leírja a 15 perces hosszúságúra 
tervezett film szövegét, mondjuk a 
templom kialakulásáról, és szerepéről 
a keresztyén hitéletben. A másik en
nek ismeretében leírja a látványt, 
hogy a megfelelő szöveg alatt mit mu
tatunk a filmen, ezután a felvételeket 
készítjük el, s a megfelelő zenei és 
szinkronhangokkal együtt megvágás- 
ra kerül az anyag, amit a forgalmazás 
előtt egy szakértői csoport felülbírál.

5. Hol?
a) Törekedni keü arra, hogy az or

szágban lehetőleg központi helyhez a 
főváros közelében legyen az MC.

b) Egyidejűleg kell azon is dolgoz

ni, hogy a megyei elosztó központo-1 
kát is kialakítsuk. Legalább is az [ 
LMK-ban felelős előadókat kell ezzel í- 
megbízni.

A „bedolgozás" területén is fonto
sak a megyei LMK-ek.

6. Legközelebbi konkrét 
tervek

a) Összefoglalva ismét hangsú
lyozni keü: „Arccal a katechetika 
felé!" így a videó sorozat az egyházis
mereti, majd ezt követően az egyház
történeti, majd hosszabb távon a bib
liaismereti tárgykörben készítendő el. 
Ezzel párhuzamosan a dia sorozatok 
gyűjtése és készítése folyik, munka
társak megkeresésével.

b) Amiről nem szabad lemaradni
Ide tartoznak azok a munkák, me

lyek visszanemtérő események, vala
mint az idősebb lelkészekkel egyéni
ségekkel készítendő protréfilm felvé
telek.

c) Hamarosan az LMK-eken ke
resztül igyekszünk felmérést készíte
ni, a gyülekezeteknél lévő eszközök
ről, anyagokról és igényekről.

d) Az országos diafilmtár beindí
tása, kapcsolatteremtés más, külföldi 
evangélikus, vagy más portestáns me- 
diumcentrumokkal. Támogató alapít
vány létrehozása... mind mind a kö
vetkező hónapok feladata lesz.

7. Eddigi tapasztalatok
N em  azzal a közhellyel szeretném 

befejezni, hogy minden kezdet nehéz, 
hanem azzal a biztatással, hogy az ed
digi kezdet éppen nem volt nehéz. 
Lelkesedéssel és ügyszeretettel még a 
későbbi időszakban is kell számolni.

Itt szólok arról,hogy szinte hetente 
érkezik videókölcsönzéssel kapcsola
tos igény. Érzem a nehézséget azon a 
területen, hogy még mindig gyen
génk a híresztelés, a reklámozás, a kí
nálat ügyes propagálása.

Az MC ügye tehát kétoldalú. 
Egyik oldal a felszerelés, a munkavég
zés, a másik oldal a gyülekezetek, lel
készek hozzáállása. Vagyis élünk-e a 
lehetőségekkel!

A Zákeus Videó névadója élt a le
hetőséggel, s nem szégyelte a fáramá- 
szást sem  De megérte, találkozott az 
Úrral!

Ősagárd, 1991. augusztus 8.
Győri János Sámuel 
ev. lelkész
a Zákeus Videó vezetője

(Azóta Gy. J. S. a Bp.-Pesterzsébeti 
gyülekezet lelkésze)
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